
г Про затвердження міСЬКОї програми 
утримання об' єктів благоустрою 

міста на 2007 рік 

Розглянувши подання управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради від 10.01.2007 Ng 02- 04, з метою 
здійснення заходів з утримання територіУ міста у належному стані, її 
санітарного очищення, збереження об' єктів загального користування та 
більш ефективного використання копrriв міського бюджету, керуючись 
пунпом 22 СТ. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
україні", враховуючи рекомендаціУ постійних комісій з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 

цін і, розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

архітепури, будівництва та інвестицій, міська рада 

вирішила: 
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, ".1. ~З,~~ердити міську програму утримання об' єктів благо!сТро~ міСта: 
• і' • на 2007 рік (далі - міська програма), що додається. , .:, '". ' 
, 2:' Фінансовому управлінню Броварської міської Ради, прово~ 
, .' ф~ансування заходів міської програми в межах призначень ~a 

фінансовий рік. ' . ' 
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Міський голова 
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подання: 

... начальНИК упраВJIЇИIUI жиrЛОВО'" 
комунапьноroгосподарства 

погоДЖЕНО: 

... секретар ради 

_-P4------В.О.МОРОзОВі 

--"'I--~~--(- І.В. СапоЖkО 

JI--~_-І-~_Г"П' Голу60ВСЬ1Ю1 
. , . . . . . 

... заступник МlCЬKoro голови 

... начальник фінансового управління 

І 

... начальник юридичного відділу 

... начальник загального відділу 

... roAoBa комісії з питань :КОМУН8АЬноі І І /J 
. ~CHOcтi 'щ прив~тизаціі /....д.~ . ... . '. .. ' . .' . --~----,I 

; .. .- , . : ... -., 



Затвер,цжено 

рішення Броварської 
міської ради 
від"!:()І. ()." N!th.r-~6-о.г 

МІСЬКА ПРОfPАМА 
утРИМАННЯ ОБ"єктm БЛAfОУСТРОЮ МІСТА 

НА 2007 - 2011 РОКИ 

1. Осно8на мета 

Міська програма утримання об' єктів благоустрою міста на 2007-
2011 роки ( далі - Міська програма) розроблена на виконання Закону 
україни "Про благоустрій населених пунктів" N! 2807-ІУ від 6.09.2005,. 
"Порядку проведення ремошу та утримання об' €ктїв міського 

благоустрою" Nl189/ 8788 від 12.02.2004. 
Міська програма направлена на покращання благоустрою міста 

Бровари протягом 2007-2011 років. 
Головною метою Міської програми є здійснення заходів 1J)JЯ 

забезпечення належного технічного та естетичного стану об' єктів ," 
міського благоустрою, підвищення екcrmyатаційних якостей та 
продовження строків іх служби і спрямована на створення умов, 

сприятливих lJlIЯ житrєдiяльності людини. 

2.1(омnлекснізаходu 
по утриманню об'єкті8 благоустрою міста 

В~~ою карткою міста є його. благоустрій. Оскіль~ BP~ 
Кожного про населений пункт складається з того, якии в ньому 
благоустрій, чиcrота, які дороги, тротуари, зупинки, зелені 
насадження, зовнішНє освітлення ТОЩО., . :". .' - " 

Заходи KOМIDIeKCНOГO' бл~оустро~ " Tep~p~,' "~.~~~" 
розглядаються "ЯК повНий спектр надання п?слуг; ЩО'~~без~е~ 
КОМфортні умови ЖИ'lТя кожного мешканця МІста. . . . 

в "Міській програмі передбачено заходи, спрямоваю на 
покр ення саніта ного стану териroрій міста, о~обливо в містах 
заг ащ , р ... ~a 'а6 .... ~аuттія міста та' в МІстах безладного 

ального користув~ 1Y"t:J.UA'U~ , • " • 
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нагромадження СМЇ1ТЯ та Прилеглих територій клВДовищ, : ' . пам ЯТНИІ<1В. 

Виконання заходів передбачають утримання та ремоиr 
шпяхового господарства міста, технічно-санітарне утримання та 
ремонт дорожніх об'єктів, малих архітектурних форм, утримання, 
ремонт та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення місга 
(центральних вулиць та вулиць приваmої забудови міста), можливіcrь 
запобігати несприятливим наслідкам nїДТOIDIення та ліквідацію їх в 
разі виникнення, святкове оформлення, яке передбачає покращення 
еcтerичного вигляду міста в святкові дні тощо. 

Високий рівень благоустрою міста, упорядкування та санітарний 
стан міста є одним із ЧИННИКів, який визначає його еколоnчний стан, 
що значно покращує навколишнє природне середовище. 

Головний Oбcиrи фівавс:уванна, тис. rpИo 
НаЙМе&уВaвюr заходів РОЗПОРВД-

2007 2008 2009 2010 2011 никкоmтiв 

2 3 4 5 6 7 8 
утримaвJIJI доріг ужкг 1100,0 1275,0 1460,0 1670,0 1880,0 
(у точ. робота техніки по 

РОЗЧИЩенвІО ДОРіг від cнiry, 

зииове черryвaивя техніки на 

випадок ИІІДЗВИЧАЙНИХ c:myaцiй, 

вартість піСКО<OJJJrRоі cyмhпi 

ТОЩ~ 

Ручне прибирaвнJI ужкг 1350,0 1550,0 1770,0 2020,0 2270,0 

те~ито~ії 
Механізоване прибирaвнJI ужкг 1330,0 1600,0 1830,0 2090,0 2350,0 . - . 
територ1И МІста 

(у точ. робота техніки по 
савіта...Р.ИОКУ очищеввю міста) 

УтримaввJI кладовищ ужкг 170,0 200,0 220,0 250,0 280,0 

lcaв:inpнa ОЧИCТD теРИТD~ 

Санітариа очистка по ужкг 460,0 530,0 600,0 650,0 690,0 

вивозу відходів 
(у ТоЧо вивіз твердих побyroвих 
відходів 3 територій парків, 
lШIДовищ, 3 урн міста, JJixidдaЦЇolI 
crиxiйииx аІЇ''ІІDllвnищ, ВИВJ3 

jJЩких иечИс:тотl 
ужкг 600,0 700,0 800,0 900,0. 1000,0 ••. 

06cлyroвувaиИJI и~реж . . . · . .. 
ЗОввіmвьоro освїтлeнвJJ 

. ., . . -.. .-міста (М30). . . .. о · . 
(у 10011. ИВI'JIIIД за CllpaвнlC'J!O мзо, 
уcrancyвaиви та споруд, заміиа 
eлttrpOJWЩ свї'l'И1JЬВИ1CЇВ, 
niквiдiцur ПОlПXOджень' мзо, .. . . .... 

· проведeвmr робіт по yrвC?~eвmo 

ро,О '290,0 CВЇ'moвoro дизайнУ Мicra) . 200,0 . 220,0 250,0 
УЖКГ' ..... . . ' . ~ekТpoeBepM . '. 

(вартість . споаитоt елexrpо-
l!8еРlі! іш освї'mеншо міста) . 



Г1 2 3 4 5 6 7 8 r 8 Перекачувавви вод 

(Киівеька,125) 
20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

! 

( робота васосвоі установи по 
пepeDЧУВaнllIO вод 3 

пiд'rQШJеІІИХ 'J1!РИТОDій) 

9 поcnyrи по прийому 

промзливових стоків 

кзпм 
10 Відпов бездогJIJIДНИX ужкг 

тварин 

11 ПоховiIIIIUI безрідних УЖКГ 
(у т.ч. поховlИIUI померлих 

Іром8ДІІВ без певноro місци 

проживaввJl, організації 

пров~енви поховань померлих 

rpОМ8ДІІВ-учасників бойових дій 
за рахунок KOmriв місцевоro 

б [УІ 

12 Святкове оформлеlПlJl ужкг 

міста 
(у т. ч. роботи по прихрamанню 
міста до CВJI"r. Новий Ріх, 9 
Tp8ВIIJI, День Нeзanежноcri, День 

міста тощо) 

13 Шдroпnевви 
(у Т.ч. вивіз rpyвтoвих, дощових 

та талих ВОД з ПЇДТОШJевих 

територій мicra тexнhшю, 
niквiдaцiи наслідків 

ВlA'Jвичайвих ,-n.а ",ацій) 

14 Обcлyroвуванни малих 

архітexrypиих форм 

(МАФ) 
(у Т.ч. yrpикaввsr та ремонт 

шМпшaD, ремонт та 

фарбувaввJI лавочох, 

фарбувaввJI опор МЗО, 
yтpимaJпIJI в'Jзноro знаку в 
м. Бровари,' реМонт МАФ 
парховоі зави (апьтавхи, ДИТJIЧЇ 

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

66,0 80,0 90,0 95 100,0 

80,0 90,0 100,0 105,0 120,0 

255,0 290,0 340,0 360,0 380,0 

100,0 115,0 130,0 150,0 170,0 

250,0 300,0 350,0 370,0 390,0 

- маЙДllВЧИlOl) тощо 
6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 - ВСЬОГО: 

3.3аключніnОАОJКЄННЯ 

Джерелом фінансування заходів Міської програми є кошrи 
загального та цільового фондів бюджету м. Бровари, виділених в 
межах затверджених асигнувань на бю~етний рік, ,а також KO~ 
iнвecropiв та іВПІі джерела фінансування не заборон~ 
законо~ством. 



управлінню житлово-комунального гоcnодарcrва Броварської 
міської ради щороку вюnoчати в бюджетні запити кошrи 
(окремим рядком) на видатки, пов' язані з виконанням Міської 
програми. 

Міський голова в.о. Антоненко 



ПодaшlЯ: 

- начальник управління житлово

:комунального господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступни:к місь:кого голови 

~ - в.о.МОРОзова 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

УпраВJlіння ЖИТJlОВО-КОМУНального господарства 

,. • .: О 

07400, КIIТВС:"ка облаc:n., М. Броварв, вул. КIIТВС:"ка, 292, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від ~(). p~ ~tt N!! ~ -ар 
НаН!! 3а ________ _ 

l' /1' I~.,P· 
'р .r 

Про розгляд питання 

на сесії міської ради 

~ 
Міському голові 

Антоненку В.О. 

Секретарю Броварської 
міської ради 

Сanожку І.В. 

ПОДАНН}! 

Прошу Вас вине~ на розгляд Броварської міської ради пи,тання 
"Про затвердження міської програми утримання об' €I<ТЇB благоустрою 
міста на 2007-2011 роки". 

Зповагою, 

Начальник управління 

Нагорна 
4-61-10 

В.О. Морозова 

. . . ' .. 

.. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСn 

УправліННR житлово-комунального господарства 

07400, К •• івс:lока 06лвСТІо, м. Бровари, ~;n. '~ .. iBC:~кa, 292, т/ф 6-04-13, т. ~20-1б 

Від ~(). IJ~ 1lA(}f! Н!! ~ -ар 
НаН!! за -----

Про розгляд питання 

на сесії міської ради 

МіСЬКОМУ голові 
Aиroненку В.О. 

Секретарю Броварської 
міської ради 

Сапожку І.В. 
, 

ПОДАННИ 

Прошу Вас вине~ на розгляд Броварської міської ради питання 
"Про затвердження міської проrpами утримання об' єктів благоустрою 

міста на 2007-2011 роки". 

3повагою, 
Начальник управління 

Нагорна 
4-61-10 

, ' . " 

" 

В.О. Морозова 
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