
Розглянувши подання управління житлово-комунального 
господарсгва Броварської міської ради від 06.02.2007 N!! 02 - 40, ДТUI 
забезпечення належного технічного, еcreтичного стану вулично
дорожньої мережі міста Бровари, підвищення її ексмуатаційних 
якостей та продовження строків ії служби, з метою більш ефективного 

використання коштів міського бюджету, кеРУIОЧИСЬ пунктом 22 ст. 26 
Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні", врахОВУIОЧИ 
рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного та 

культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін і розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва 

та інвестицій, міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити Міську програму капітального, поточного, ямкового 
ремонтів дорожнього покриття вулиць міста на 2007 -2011 роки 

(далі _ Міська програма), що додається:.. .. 
2. Фінансовому управлінюо БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради проводити 

фінансування заходів Міської програми в межах призначень на 

фінансовий рік. 
3 У . жит.:лово-комунального господарства забезпечити . прawnНEDO . . мі .. програми 13 залученням своєчасне виконання захоДІВ СЬКО1 

ШЩр~органЬаціЙ. . 
4. Контроль за виконанням даного рппeнIOl покласти на 

Ю.ського головиІолубовського г.п. заступника . - '.: . . ~ '. 
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ПодаllНЯ: 

- ІІачальник 

управління житлово

комунanьногогосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник фінансового управління 

- начальник юридичного віддіЛу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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Затверджено 
Рішення Броварської 
місЬКОї ради 
Biд.tl. ().І. ~ N!! AI'tг-1'?-/JГ 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
КАПІТ АЛЬНОГО, ПОТОЧНОГО, ЯМКОВОГО 

РЕМОНТІВ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ 
МІСТА 

НА 2007 - 2011 РОКИ 

1. Осно8на мета 

Міська програма капітального, поточного, ямкового ремонтів 

дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки (далі - Міська 

програма) розроблена на виконання Закону України від 8 вересня 
2005 року N!! 2850-ІУ "Про автомобільні дороги" та наказу Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

12.02.2004 N!! 189/8788 "Про затвердження Порядку проведення 
ремонту та утримання об' єктів міського благоустрою". 

Міська програма направлена на покращення благоустрою міста 
Бровари протягом 2007-2011 років. 

Головною метою Міської програми є забезпечення належного 
технічного та естетичного стану вулично-дорожньої мережі міста 
Бровари, підвищення її екCIVIYатаціЙНИХ якостей та продовження 
ароків її служби, що створюють зручні, безпечні та ко~фортні YМOB~ 
длJI учасників руху, сприяють збільшенню пропускнО1. спроможноСТІ 
ДОрожніх об' єктів запобігають травмуванню учаснИКІВ дорожнього 
руху, ПОІШ<одже~ транспортних засобів дорожніх об' єктів, 
Покращують екологічний стан міста. . 

3аходи Місь"ої програми 
капітального, поточного, ямко80го !'ємонmі8 

дорожнього покриття 8улиць Mtcma . 
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~ 1 Капітальний pe~IOНТ доріс 
_ nepennallnyualllUl а60 за ... іllа 
ІІОРІІ.І аСфl1ll.то6етоllОМ 
3110luelloro ас:фanl.то6етоIlIlОГО 
ПОКрlnТИ проыlіi чаCnll11l доріг, 

РУЛІЩІ., -rpcnyapio; 
_ аС:фil1lЬ'I)'DаIIIUl про'і:Jllоі чаCnI-

1111 Aopir, ПУЛІЩІ., трcnyаріР з 
PIIKOp"Cli1I11IR'" ІІа OCIIOlli 
іClIУIОЧltх ate ... eI1Т06eтoIIIIllX, 
щебеllеВIIХ, грапіl1l11lХ та illlll11X 
ПОКРlrrПв; 
_ ynallnyoalllUl бордюрів, ПОВІІа 
або чаа1Сова 3i1Milla ісllУЮЧИХ 

БОрДЮрlІИХ камеllіп; 
_ Вl1праолеlllUl пошкоджеllЬ 

ВOДOcroкiB, водоприй ... anыіхx та 
ОmJIДОВИХ коnодязів ІІа іСIlУIОЧИХ 

іlережах 3ВХрl1ПtХ водостоків 

ТОЩО. 

2 Поточний, ІІМКОВИЙ ремонт 

дорїІ': 
- nїквjдaцiJI всіх АрібllИХ 
ПОUJКОДЖеIiЬ проы�оіi чаCnlllИ 

ВУnIlЧlID-ДОРОЖllьоі мережі; 
- ~ідаціи окремИХ 

ПОIUКOДЖeI"Ь ПОКРИТJiв УСіх видів 
ІІа трcnyарах, майдаllЧИках, 

дPpoгax,BYn~; 

- виnраВneJll18 та ЗВlіllа 
ПО~ІІИХ БОРДЮрlІИХ 

~telllB І поребриків ІІа oкpeмtlX 

дuullIКaX ВVЛИЦЬ та доріг тощо. 

ужкг 1071,8 1290,0 1550,0 1860,0 2230,0 

855,0 1030,0 1230,0 1480,0 1770,0 

ВСЬОГО: 1926,8 2320,0 2780,0 3340,0 4000,0 

3.3аключніnоложення 

с . Джерелом фінанс:уВаШІЯ заходів МіськоУ проrpaми є каппи 
пещального фонду бюджету М. Бровари, виділених в межах 
за~ерджених асигнувань на бюджетний рік, а також кошrи інвесторів 
та lНIUi джерела фінансування н!:.!а!?оронені законодавством. 

VЖI<r щороку вкmoча;rИ:в~~ю~ запити кошrи (окремим 
PJlДkOM) на видатки, пов:'~ан1'З B~O~~ Міськоі програми. 
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Секретар ради 



Подання: 

- начальник 

управління житлово

комунальногогосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського ГОЛОВИ 
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______ 8.0. МОРОЗОВа 

_~~--ІІ~~Г.П. ГолуБОВСЬXlD 
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