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Про затвердження міської програми 
"ПО~lІіР'JI" 

місга на 2007 - 2011 роки 

РОЗГЛЯlfYllши по~анНJI ynраllЛЇННJI ЖИТЛОIІО-КОМУНального 
гоcnодаРСТІІа БРОllарської міської ради lІід 11.04.2007 Ng 02-153, з метою 
здійснення заходіІІ по капітальному ремонту існуючих і будіllНИцmу 

НОІІИХ ~итячих майданчИКЇIІ на приБУ~ИНКОllій території ЖИТЛОІІОГО 

фонду комунальної IІласності місга та більш ефеКТИІІНОГО 

IІИКОрИСГанюІ кошrill міського бюджету, керуючись пунктом 22 ст. 26 
Закону України "Про місцеllе саМОIlРЯДУllаННJI 11 Україні", IІрахОIlУЮЧИ 
рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного та 

культурного РОЗІІИТКУ, бюджету, фінансіІІ та цін і РОЗІІИТКУ та 
благоустрою територій, земельних ІІЇДНОСИН, архітектури, будіllНИЦТllа 

та ilmестицій, міська рада 
lІирішила: 

1. Затвердити міську програму "ПОДІІір' JI" на 2007 -2011 роки (далі 
- Міська програма), що ~O~ЄТbCJI. 

2. ФінанСОIІОМУ ynраllЛiнню БроlІВрСЬКОЇ міськоУ ради ПрОIІОДИТИ 
фінанcyllaнIOl заХОДЇIІ міської програми 11 межах призначень на 
фінанСОIlИЙ рік. 

3. упрашІінню ЖИТЛОIІО-КОМУНального гоcnо~рства та lIiддiny 
капітального будmницmа забезпечити СІІоєчасне виконання 
заходів міської програми із залучеННJIМ ІІЇДрJIДНИX організацій. 

4. Управлінню житлово-комунального гоcnо~рства та lIiддiny 

капітального бу~~А ~орїчно ЗIІЇТ}'llати про IІИКОНання 
.~ 8- ~ • 

заходіІІ зазначеНИХ в сЬЮI'l пре~8Мl. 

5. Контроль за в ,~H~~~~O р~ення поклаcrи на 
заступників мicь~' ~_~Л І "~!', І -o~a В.В. 1 ГолуБОIlСЬКОГО Г.П. 
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Пода111ІЯ: 

_ начальниК управління житлово -
комунальногогосподарства 

поГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- заступник міського голови 

- заступник міського голови 

- керуючий справами виконкому 

- начanьник юридичноro відділу 

- начanьиик загального відд· 

- гоп~ва постійної комісії з питань 
СОЦlanьно-економічного та 

~ПЬТ>1'ноro розвитку бюджету 
фІнанСІВ та цін 
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Затверджено 

рішення Броварської 

міської ради 

Biдr!G. fJ"'t- N!!J~'-,Jo-OO 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
11 ПОДВІР"Я" НА 2007 - 2011 РОКИ 

1. ОсноВна мета 

Міська програма "Подвір'я" на 2007-2011 роки ( далі - Міська 
програма) розроблена на виконання Закону України "Про 
благоустрій населених пунктів" N!! 2807-IV від 6.09.2005, "Порядку 
проведення ремонту та утримання об' єктів місЬКОГО благоустрою" N!! 
189/8788 від 12.02.2004. 

Міська програма направлена на покращання благоустрою 

прибудинкових територій житлового фонду комунальної власноcri 

міста та ОСББ, створення комфорту і затишноcri у дворах 
багатоповерхових житлових будинків протягом 2007-2011 років. 

Головною метою Міської програми є здійснення заходів для 

забезпечення належного технічного та естетичного стану об' єктів 
міського благоусгрою, в даному разі це капітальний ремонт, 
реконструкція існуючих та будівництво нових дитячих і спортивних 
майданчиків, що спрямовано на організацію дитячого дозвілля, 

. розвитку їх спортивних здібностей. 

2.Комnлексні заходи 
по утриманню об'єктіВ б.лагоустрою міста 

Враження кожного меІІІК8ІЩИ від власного житла починається з 
стану прибудИНІ<ОВОЇ території: чистоти та порядку, озеленення, 

благоустрою та освітлення дворів, наявності дитячого та спортивного 

майданчиків. " 
. Програмою "Подвір' я передбачені заходи, спрямовані на 
відновлення благоустрою прибудинкових територій. 

Виконання заходів передбачає капітальний ремонт, будівництво, 
реконструкцію дитячих та спортивних майданчиків, внутріпmьо -
квартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів, зовнішнього 

освітлення та озеленення дворів. 



Високий рівень блаГОУСТРОI б . -. о при удинкових теРИТОРІИ має велике 
СОЦІальне значення . 
N! Найменування заходів Головний Обсяги фінансування тис. грн. 
п/ розпорядн. 2007 2008 2009 2010 2011 
п хопrriв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Капітальний ремонт ужкг 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

ДИТЯЧИХ та спортивних 

маЙД8НЧИХЇВ 

2. Будівництво та ВКБ 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 
рехонструIЩЇJI дитячих та 

спортивних майданчиків 

3. Капітальний ремонт ужкг 700,0 600,0 700,0 800,0 900,0 
внугрішньо квартальних, 

між будинкових проїздів 

та ",~ulyapiB 

4. Капітальний ремонт ужкг 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
освітлення 

прибудинкових 
територій 

5. Озеленення ужкг 30,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

3. Заключні положення 

Джерелом фінансування заходів Міської програми є коппи загального 
та цільового фондів бюджету м. Бровари, виділених в межах 
затверджених асигнувань на бюджетний рік, а також коппи інвесгорів 
та інші джерела фінансування не заборонені законодавcrвом. 
Управлінню житлово-комунального господарcrва Броварської міської 
ради та відділу капітального будівництва щороку включати в 
бюджетні запити кошти (окремим рядком) на видатки, пов'язані з 

виконанням заходів Міської _p.~ и. 
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Подання: 

- начВАЬНИК управАівня ЖИТАОВО -
КОмy.RВАЬноroгосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

~ В.О. МороЗОва 

- __ ~---,; г.п. ГолубоВСЬ! 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УПРВВJlіllllИ ЖІІТJIОВО-КОМУНВJIЬНОГО господарства 

07400, Кllівс:ька 06nа&:ТJo, 1'1. IiроваРII, вул. КIIІвс:ька, 292, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від (р, РІ/. J()/) 1- N'l ДІ. /9 
НаХ!! за -----

Про розгляд питання 

на сесії міської ради 

. Міському голові 
Антоненку в.о. 

v СекретарІО Броварської 

міської ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Прошу Вас винесги на розгляд сесії Броварської міської ради 
питання "Про затвердження міської програми "Подвір' я" на 2007 -

2011 роки" . 

3повarою, 

Начальник управління 

Кудренко 
4-61-10 

в.о. Морозова 


	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086

