
г Про затвердження міської програми 
утримання об' єктів благоусгрою зеленого господар~а 

міста на 2007 - 2011 роки 
• 

Розглянувши подa1nІЯ управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради від 10.01.2007 Ng 02 - 07, з метою 
охорони та збереження зелених насаджень, розташованих на 
території міста і утримання їх у здоровому впорядкованому стані 1JlIЯ 
забезпечення сприятливих умов житrєдiяльності ЛЮДИНИ та більш 
ефективного використання кошriв міського бюджету, керуючись 

пунктом 22 ст. 26 Закону україни "Про місцеве самоврядування в 
Yxq>aїнi", враховуючи рекомендації постійних комісій з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін і розвитку та благоуcrpою територій, зем~них, відносин, 

архітепури, будівництва та інвестицій, міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити міську програму утримання об'єктів благоустро~ 
зеленого господарства міста на 2007 -2011 роки (далі -, ~CЬK~ 

, , програма), що додається. , ,- .,' .':', ':. ': ;' о о :.і 
" .2. Фінансовому управлініпо'о Бро~ар~кС?ї,_міС~КО~о ради ~~~o~' 
- .',',. фінансування 'заходів ,міської програми в .межах пр~начень ~~ 

фінансовий рік. 
3. У aвлimпo житлово-комунального господарства забезпечити 

св?єчасне виконання заходів міської програми із залученням 
підрядних організацій. , . 

" 4. Контроль за викqн~~ОГО рппення ПОЮІасти на · 

ступника міськош1tодови Г,.олу,~рвського г.п. за ....- u ..... ,..\: ... '" .., 

Міський голова 
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Подання: 

- нач~ник управління житлово
ко~альногогосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

. ' 

- заступник міського голови 

, , 

~~ 
_______ В.О.МОРОзО8а 

" - начальник фінансового управління ~.M. Зеленcьra 
І 

. ~ '. 

- начальник юридичного вjpдiлy 

, - ~ЧIIЛЬВИl( зaraльнoro вlдцiny ~ !}.І. ГIJIlТIIII 

- l'OAOBa ~ з 'питввь xo~oi ,Jj Iftt. :5: 
~~OCТl та приватизації , Ь М.А. ПeAЩt 
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Затверджено 

рimеlШЯ Броварської 

міської ради 

BjдrJ~t)t~ ~/:1-II-OS-

МІСЬКА ПРОГРАМА 
УТРИМАННЯ ОБ"ЄК'І'ІВ БЛАГОУСТРОЮ 

ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРС'І'ВА МІСТА 
НА 2007 - 2011 РОКИ 

1. Осн08на мета 

Міська програма утримаІШЯ об' єктів благоустрою зеленого 

господарства міста на 2007-2011 роки ( далі - Міська програма) 

розроблена на виконання Закону України "Про благоустрій 
населених пунктів" Ng 2807-ІУ від 6.09.2005, "Правил утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України" N! 189/12754 від' 
27.07.2006. 

Міська програма направлена на створеlШЯ в місті еколоriчно 

привабливих умов проживання мешканців. 
Головна мета Міської програми це охорона, збереження та 

відновлення зелених насаджень в місті і утримання їх у здоровому . 
впорядкованому стані. 

2.1(омnлєкснізаходu 
по утриманню об' єкті8 благоустрою 

3ЄАєного господарст8а міста 

Заходи Міської програми по утриманню та відновлешпо об' єктів 
зеленого господарства включають КОМШІєкс робі:r, які зді~~~~ 

. .' . .' 

протягом року: . 
_ догляД за деревами і чагарниками: mдживлення, поЛЩІ, 
обрізування крон дерев і кущів, вирізування сухих riлок, стрижку 
живоплoriв тощо; . 
_ догляд за ·газонами: IJЇДЖИВЛення, полив, косіння трави, збирання 
опалого листя тощо; . . . 

111 
·тниками· влaшryвання КВІТНИЮВ 13 одноштmx та 

- огляд за КВІ· • б· . 
багаторічних квітників з усіма видами СУПУТШХ ро lТ; ... 

• ~ТТUТAIliR та хвороб· . 
- захист зелених насаджень в1Д J.J.LAI+IrA ... r_- .' 
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- сaдiШDI квinв; 
- створення газонів; 

- в~алення окремих дерев; 
- садІННЯ окремих дерев; 
- видалення аварійних дерев; 
- прибирання парків сvи • • . . ' АОеРІВ, МІСЦЬ загального користування: 

П1ДМlтання, .збирання випадкового СМЇ1ТЯ, прибирання снігу та 
посипання тском в зимовий період тощо. 

Виконання заходів Місцевої програми значно покращить 
навкоЛИIШlЄ природне середовище. 

Головний Обcиrи фівавс:увавви, тис. rpи. 
НаймевувllНlDl заходів розпорид-

нихкоШІів 
2007 2008 2009 2010 

ДornJJД за озеленювальними та ужкг 900,0 1000,0 1100,0 1200,0 
декоративними ваc:aджeвIIJIМИ 

ПрибирВВВJI парш, скверів, ужкг 500,0 600,0 700,0 800,0 
місць зaranьвоro lШриаувавни 

ВСЬОГО: 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 

3.3аключніnолоJКЄННЯ 

2011 

1ЗОО,0 

900,0 

2200,0 

Джерелом фінансування заходів Міської проrpами є кошти 
загального та цільового фондів бюджету М. Бровари, виділених в 

• ! межах затверджених асигнувань на бюджетний рік, а також кошти 
інвесторів та ішпі джерела фінансування не заборонені " 

законодавством. 
Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

Міської ради щороку вюпочати в бюджетні запити кошти; 
(окремим рядком) на видатки, пов'язані з виконанням Міської 
програми. 

Міський голова 
в.о. Аитоищо " . . ..... 



Подання: 

- начальник управління житлово

комунального roсподаpcrва 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського roлови 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

Управління жвтлово"комув~"ного господарства 
. . . 

07400, Кllівська 06.nа&:ТЬ, 1\1. БроваРll, вул.l(lllасЬК8, 292, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від /(). 0-1. f),f 

Ha.N'g·_--- ,·,р.РМі __ .."",~г .... l ському голові 

Про розгляд питання 

на сесії міської ради 

Антоненку в.о. 

Секретарю Броварської 
міської ради . 
Сanожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання 
"Про затвердження міської програми утримання об' єктів благоустрою 
зеленого господарства міста на 2007 - 2011 роки". 

3 повагОЮ, 
Начальник управлінНЯ 

НаГорна 
4-61-10. 

В.О. Морозова 
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