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Пр? внесення доповнень до рішення Броварської міської ради 
ВІД 15.02.2001 Н!!340-24-23 "Про затвердження програми 
охорони довкілля в м. Бровари на період 2001-2005р.р" 

Розглянувши подання земельного відділу Броварської міської 
ради від 06.04.05 Н!! 802 щодо внесення доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 15.02.01р. Н!!340-24-23 "Про затвердження 
програми охорони довкілля в м. Бровари на період 2001-2005р.р", 1 метою 
приведення у відповідність до вимог Земельного кодексу У країни земель 
лісового фонду, а також відновлення зелених насаджень на територіях 
міста, керуючись ст.ст.12, 19, 55, 57, 209 Земельного кодексу України, п.34 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та екології. міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення Броварської міської ради від 
15.02.2001 Н!! 340-24-23 "Про затвердження програми охорони довкілля 
в м. Бровари на період 2001-2005 р.р." наступного змісту: 

Доповнити розділ "Заходи Програми охорони довкілля на період до 
2005 року по м. Бровари" пунктом 5 та викласти його в наступній редакції: 

"Визначити цільове призначення земель міста, які рахуються в землях 
лісового фонду, шляхом проведення їх інвентаризації. На вилучеН1ІХ 
територіях, які не належать до земель лісового фонду, провести 
відновлення полезахисних лісових смуг, зелених насаджень на смугах 
відводу автомобільних доріг та водних об"єктів." 

Термін виконання - 2005 рік. .. . 
Джерело фінансування - ЦІЛЬОВІ кошти за ВІдшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісог~сподарського виробництва. 
. Виконавець - Управління житлово-комунального господарства 

: Броварської міської ради та виконавчий комітет Броварської міської ради,:.. 
'~ .... 

':~:... . ·2.· Доручити відділу містобудуванн~ та архіте~~,'.~~:~емельному 
.,~ідділу міськоі р~ди розробити схему РОЗМІщень груп зелених насаджень та 
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невеликиХ скверів в зонах існуlOЧОЇ забудови, а також передбачити 
проектами детальних планів нових територій розміщень скверів та зон 
відпочинку громадян. При прийняті в експлуатацію об"єктів 
містобудування, інспекції Держархбудконтролю посилити контроль за 
виконанням проектних рішень по блаГОУСТРОIО територій об"єктів. 

з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови КИJlНИЦ10 О.А. 
~ .. ~ 
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Міський голов :~CI 0/ [~{ ~ СІ -g В.О.Антоненко. 
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поДАННЯ: . . [--:::~~~ завідУІОЧОЇ земельним ВІДДІЛОМ с;... 
Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради ~батюк 

Перший заступник міського 

Завідуюча юридичним відділом с" :cz І.Г.Лавер 

Начальник фінансового ynравліННJI с:./kеиее." А.М.Зеленськв 

Завідуюча загальним відділом 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології 

r-
Н.І.Гнатюк 

Н.В.михайлова 
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. ~емельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні сесії 
М1сЬК01 ра~и питання про внесення доповнень до рішення Броварської міської 
ради. В1Д 15.02.2001 ~!!З40-24-2З "Про затвердження програми охорони 
доВКІлля в м. Бровари на пеРІОД 2001-2005р.р" 

1. Внести доповнення до рішення Броварської міської ради від 15.02.2001 
N! 340-24-23 "Про затвердження програми охорони довкілля в м. Бровари на 
період 2001-2005 р.р." наступного змісту: 

Доповнити розділ "Заходи Програми охорони довкілля на період до 2005 
року по М. Бровари" пунктом 5 та викласти його в наступній редакції: 

"Визначити цільове призначення земель міста, які рахуються в землях 
лісового фонду, шляхом проведення їх інвентаризації. На вилучених територіях, 
які не належать до земель лісового фОНДУ, провести відновлення полезахисних 
лісових смуг, зелених насаджень на смугах відводу автомобільних доріг та 

водних об"Єlcrів." 
Термін виконання - 2005 рік. 
Джерело фінансування - цільові кошти за відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 
Виконавець Управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради та виконавчий комітет Броварської міської ради. 

2. Доручити відділу містобудування та архітектури та земельному відділу 
міської ради розробити схему розміщень груп зелених насаджень та 

невеликих скверів в зонах існуючої забудови, а також передбачити 
проектами детальних планів нових територій розміщень скверів та зон 
відпочинку громадян. При прийняті в експлуатацію об"єктів містобудування, 
інспекції Держврхбудконтроmo посилити контроль за виконанням проектних 

Ріш~ по благоустрою територій об"єктів. r 
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Завіду10ча земельним відділом 
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~ Т.В.Гордієнко 
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