
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Рї Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін та доповнень до Програми розробки 
містобудівноїдокументацн в м Бро вари/затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14 січня 2008 рої^ №596-32-05 

Розглянувши подання Управління містобудування та архітектури 
Броварської міської ради від 22.112010 №434, керуючись пунктом 42 сі26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в У країн і», враховуючи 
рекомендації постійної комісії* з питань розвитку та благоустрою територій , 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити розділ II Проірами розробки містобудівної дону мен гац і і в 
м Бровари пунктом 2) (додаток 1) 

2 Внести зміни до розділів V, VI Проірами розробки містобудівної* 
доку мен гації в м.Бровари, виклавши дані розділи в новій редакції (додаток 2). 

3.Фінансово му управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування ІІроірами в межах забезпечення асигнування в бюджеті міста на 
відповідний період 

4.Виконавцям Проірами інформувати міську раду про хід виконання 
Проірами двічі нарік (червень , грудень). 

5.Коіпроль за виконання цього рішення покласти на заступника міською 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
« » 201 Ор. 

№ 



Додаток 1 до рішення 

Броварської міськоїради 

від 2010р. 

Доповнення до програми розробки містобудівної документації 

Розділ ГІ .Головні завдання програми доповнити пунктом 2) насіугіного 
змісту 

2) План червоних ліній маї істрапьних вулиць м. Бровари Київської області. 

Міський голова І.В Сапожко 



Додаток 2 до рішення 

Броварської міської рад и 

вщ " 2010р. 

Зміни до програми розробки містобудівної документації 

Розділ V Обсяі кошіів, необхідних для реатізації проекту та джерела його 
фін ан су ван н я ви кл асти в такій р едакц ії: 

Реалізацію Профами передбачається здійснюваш за рахунок. 
- коштів місцевого бюджету; 
- потенційних ін весторів та інших джерел, пезаборонених законом. 
Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової" 

участі замовників будівництва об'єктів містобудування на розвиток інженерно-
транспортної* та соціальної інфраструксури населених пунктів, благодійних 
внесків 

Обсяг видатків з місцевою бюджету на відповідний рік визначається 
місцевою радою при затвердженні місцевого бюджету. 

Фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету здійснюється, 
виходячи з й о т реальних можливостей гапріоритетів. 
Загальний обсяг фінансування програми - 1494,6 тис.грн. 

Програма Обсяі фінансування (тис грн) Всього Програма 
на 201 Ірік 
заг.фонд 

на2012 рік 
заг.фонд 

Всього 

1 2 3 4 
Про грам а розробки містобудівної" 
документації в м.Бровари 

650,0 844,6 1494,6 

Мета: сприяння ефективної реалізації Генерального плану м,Бровари , 
раціонального використання території, створення повноцінного життєвого 
середовища, ш вести цінної діяльності фізичних та юридичних осіб. 
І.Коригування Генерального 
плану міста: 

650,0 578,6 1228,6 

І етап: 650,0 650,0 
1 .Перед проекти і роботи, п щ гою в-
ка завдання на проектування, в т ч . 
субпщрндпій організації, збір 
вихідних даних,'їх обробка і систе-
метизація. Обробка і доповнення 
то по гр афіч ної о сно ви. 

80,0 80,0 



1 2 3 4 
ДІЇ «Київський Промбу дпроект» 
2 Аналіз сучасною стану 
використання територіальних 
ресурсів підприємствами та їх 
основних фондів, забудови 
земельних ділянок та їх 
блаюусірою 

100,0 100,00 

2 Комплексна оцінка сучасного 
сі ану території міста і актуальних 
проблем його місюбудівного 
розвиїку, схема планувальних 
обмежень план сучасною 
використання териюрії 

120,0 120,0 

4. Схема планувальних обмежень. 
Інженер но-транспорті! а інфраст-
р у к т у р а (існуючий стан). 
Схема положення міста в системі 
розселення 

100,0 100,0 

5 .Со ціал ьно-демо графіч на 
характеристика, пріоритетні види 
економічної діяльності в місті 
Загальні обсяги житлового будів-
ництва та об'єктів громадського 
обслугопу ванн я, характеристика 
площадок для розміщення нового 
будівництва, зведені дан:і про 
потреби в територіях 

150,0 150,0 

6.Пер спекти ви розвитку транс-
портно-виличної мережі. 
Інженерне обладнання. 

100,0 100,00 

Термін виконання - 012011 -
122011 p.p. 
Всього по 1 етапу 650,0 650,0 
П етап: 578,6 578,6 
ДГ1 ((Київський Промбудпроект» 
1Л ер сп екги ви ро зви тку існу ю-
чого про ми с ю юпо комплексу та 
його чисельність по галузям 
промисловості. Схема упорядку-
вання та раціонального викорис-
тання промислових та комуна-
льно-складських об'єктів 

207,4 207,4 

8.Охорон а навколишнього середо-
вища. Класи ф і кап і я території' міста 
за ступенем містобудівної цін-

120,0 120,0 



1 2 3 4 
носгі.Функціонал ьне зону вання 
території. Інженерна підготовка та 
захист території 
9.План використання території 
(основне креслення) 150,0 150,0 
ІО.Розгляд на містобудівній раді, , 
формували пояснювальної запис-
ки. Випуск проектно-планувальної 
документації (графічна та текстова 
частини проекту). 

101 д 101,2 

Термін виконання - 062011 — 
092012р.р . 
Всього по II етапу 578,6 578,6 
її. Плапчервоних ліній магістра-
льних вулиць м.Бровари Київської 
області 

266,0 266,0 

Термін виконання - 06.2012 -
112012р.р 
Всього на 20И-2012р.р. 650,0 844,6 1494/> 

Розділ VI.Очікувані результати викласти втакій редакції. 
Коригування діючого Генерального плану міста надасть можливість 

своєчасного прогнозування та підготовки соціальної, інженерно-транспортлої 
інфраструкгури та інших галузей господарською комплексу міста в умовах 
зміни пріоричетів та параметрів міста для здійснення державної містобудівної' 
політики в місті. 

План червоних ліній магістральних вулиць мБровари Київської області 
надасть можливість показаіи межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, 
площ (майданів), які відмежовують території' мікрорайонів, кварталів та 
і ери горії іншого призначення 

Термін виконання програми 2011 - 2 0 1 2 роки 

Відповідальний виконавець - управління містобудування та архітектури 
Бро варської місько і ради 

Міський голова І В Сапожко 


