
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до міської програми 

по безпеці дорожнього руху 
на 2007-2010 роки ,затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 25.01.2007 

Ng 216-16-05 

ILf 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово

комунального господарства Броварської міської ради (далі -ужІ<Г) 
Морозової в.о. від 11.10 2007 Ng 02-444, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 

кеРУІОЧИСЬ п. 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в україні, міська рада 

N! 

вирішила: 

1. Внести зміни до "Міської програми по безпеці дорожнього руху 
на 2007 -2010 роки"", затвердженої рішеШІЯМ Броварської міської 
ради від 25.01.2007 N!!216-16-05, виклавши таблицю розділу 2: 
"Комплексні заходи міської програми по безпеці дорожнього 
руху на ~007-2011 роки" в наступній редакції: 

НайменуванJUI заходіВ ГОЛОВIІИЙ Обarги фіllаtlсувашUl тис. rpll. 

пІп РОЗПОРЯДJІИК 2007 2008 2009 2010 2011 
коппів 

1 06СllуговувашUl ужкг 250,0 350,0 450,0 550,0 600,0 

свimОФОРllИХ об' єктів 
2 Розробка схеми оргаllїзаціі ужкг 250,0 300,0 350,0 350,0 350,0 

ДОРОЖI1ЬОГО руху по вулиЦRМ 

міста 

3 ВстаJlовлеllJUI пристроїв ужкг 1000,0 500,0 - - -
примусового оБМeжelllU1 

ДОРОЖJ1ЬОro руху "лежачий 

поліцейський" 
4 HalleceJI1U1 ДОРОЖ11ьоі ужкг 100,0 125,0 140,0 160,0 180,0 

розмітки ( У тому числі 

пішохідJ1ИХ переходів) 
5 BcтalJoWJelflU1 ДОРОЖ11ЇХ ужкг 50,0 60,0 90,0 90,0 90,0 

31іаків 

6 BcтaJloWJeJIIU1 110ВИХ ужкг - 100,0 150,0 І ~50,0 200,0 
: - . ': . . .. 

cnіТ1JОФОРIІИХ об'єктів та ВІ<Б . 



001010 



7 

8 

9 

10 

реКОJIСТРУКЦіи іCJIУЮЧИХ 
утрr.ВtaJШЯ, заміІІа та VЖКr 
ВcтaJlовлеШIJI ОГОРОдЖеllНя 

130,0 150,0 200,0 250,0 300,0 
ІІа lІебезпеЧIІИХ AiIulIIKax 
дорігміста 

УтримаllllЯ, заміІІа, VЖКr 30,0 
DCТallовлеllllЯ ЗУПИІІОК 

60,0 100,0 100,0 100,0 

траIJСПОр11IИХ засобів 
загалыіго КОРИСІуваll1lИ 

ОбпаlmyваШIЯ за.'1ЇЗIІИЧIІИХ 
.:а: u ё 

переїздів := 11 • 
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УтримаНІіЯ, заміJlа та ужкг 100,0 200,0 250,0 300,0 350,0 
ncтaJlовленНJI 

копесовїдбіЮIИКЇВ, 

огородження та опор 

зовнішнього освїтлеllНJI 

III1UIXОПРОВОДЇВ 

2. Визнати такою що втратила чинність таблицю розділу 2 
"Комплексні заходи міської програми по безпеці дорожнього 
руху на 2007-2011 роки" затверджену рішенням Броварської 
міської ради від 25.01.2007 N!216-16-05. 

3. Контроль за виконанням цього рішеШІЯ покласти на 

заступника міського голови Голубовського г.п. 

Секретар ради 



Подання: . житлОВО -
_ начальнИК упраВЛІННЯ 
комунальногогоcnодарства 

Погоджено: 

- заступник міського ГОЛОВИ 

- в.о начальника юридичного 
відділу головний спеціаліст 

відділу 

1tI4------ Б.О. Mop~ 
~~ 

С' ~ 

~~ V г.п. ГолубоВQr 

Т.М. Чeпin 

- в.о. начальника загального відділу - '1 ~ 11 , 11. l 
головний спеціаліст Jj. ~I Л.М. Шиnо 

І 

- голова I(~мiciї з m;iтaнь КОмунальної 
власноСТІ та Прива"ГИ;3ації 

v 

---_--.:...- М.А.лer004 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСП 

Управління жнтл ово-ко~ryнального господарства 

07400, Київська область А Б 
, І. ровари, вул. Гаraрїиа, 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від 11.10. iQO':f N!! О~-ч~ч Міському голові 
HaN!! за ---- Антоненку в.о. 
Про внесення змін. до міської 

програми безпеки дорожнього 
руху на 2007-2011 роки 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

у зв' язку з змінами у 2007 році ліміту асигнувань заходів 
"Міської програми по безпеці дорожнього руху на 2007 -2011роки" 
прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання "Про 

внесення змін до міської програми по безпеці дорожнього руху на 

2007 -2011роки". 

3 повагою, 
Начальник управління В.О. Морозова 
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