
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г "Про ~н~сен~я змін до рішення 
БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 25.01.2007 року 
Ng 215-16-05 "Про затвердження міської 
програми утримання об' єктів благоустрою 

міста на 2007-2011 роки" 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради (далі - 'У)КІ<Г) 
Морозової В.О. від 15.11. 2007 Ng 02-527, керуючись пунктом 22 cтaтri 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації, міська рада 

.--

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 25.01.2007 
року Ng 215-16-05 "Про затвердження міської програми 
утримання об' єктів благоустрою міста на 2007- 2011 роки": 

1.1 Встановити термін дії "Міської програми утримання 
об' єктів благоустрою міста на 2007 -2011 роки" виключно на 
2007 рік та викласти назву в наступній редакції: "Міська 
програма утримання об' єктів благоустрою міста, на ?007 рік"; 

1.2. Внести зміни до "Міської програми утримання об ЄКnB 
благоустрою міста на 2007 рік", вИІ<1І~ш.и таблицю роз~ ~ 
"Комплексні заходи по утриманню об ЄКТІв благоустрою МІста 
в наступній редакції: 

ГOnОВIJИЙ 

N! РОЗПОРЯДІJИК 2007 
коптв рік nl НайменуваJJWI заходів 

t-!!-
"Пfс. грJl. 

1 
УТРИМШIIJI дора . ужкг 
(у т.ч. робота технікИ по розЧИІЦ~ ДОРІГ 
від cнiry, зимове чергування T~~ ~a 1163.4 

__ ..!иnадок надзвичаЙНИХ ~Ц1И, варт!СТЬ . 
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2 
пісхосommої суміші утрим , ання злив .. 
каналізації, тощо) ОВОI 

2 Ручне прибиранвв територій 
з 

ужкг 1360,6 
Механізоване прибирання 
(у т.ч. робота техніки по санітарному 

915,1 
ужкг 

очищенню міста) 
4 УТРИМaRНJI кладовищ 

(санітарна Очистка територій) 
ужкг 201,7 

5 Саиітарн~ ОЧИСТКа по вивозу відходів 267,0 
(у т.ч. вивІЗ твердих побутових відходів з 
т~р,?,ор~й пар~ів, кладовищ з урн міста, ужкг 

mквJДaЦUI СТИХІЙНИХ смі1Тєзвалище вивіз 
рідких нечистот) , 

6 Обслуговувi1НИJl мереж зовнішнього 
освітлеВНJI міста (М30) 

(у т.ч. ремонт та нагляд за справністю МЗО, 1037,6 
устаткування та споруд, заміна ужкг 

електроламп, світильників, ліквідація 

пошкоджень МЗО, проведення робіт по 

yrворешпо світлового дизайну міста) 
1 Електроенергія ужкг 0-. ·-118,1 
в ПерекачувiUШJI вод (Київська, 125) 

(робота насосної ус:тавови по ужкг 8,3 
перекачуваивю вод з підтоплених 
територій) 

9 Поcлyrи по прийому промзливових стохів ужкг 12,5 
кзпм 

10 Відлов бездогJIJIДIIИX тварин ужкг 113,9 
11 Поховання безрідних 

(у т.ч. поховання померлих громадян без 
ужкг 

певного МЇCЦJl проживання, організації 89,1 
проведення поховань померлих громадин -
учаCИИIdв бойових дій за рахунок коштів 
місцевого бюджету) 

12 CВJIТКOBe оформnеВWI міста 
ужкг 192,2 

(у т.ч. роботи по прикрашанню міста до 
свят: Новий рік, 9 Травня, День 
Незалежності, День міста тощо) 

13 ПідтоплеВВJI 
ужкг 62,0 

(у т.ч. вивіз rpунтових, дощових та ~алих вод 
з ШдтОIDIЄНИХ територій міста теXН1J(ОЮ, ._ 
ліквідація наслідків надзвичайНИХ СИТУ8Ц1иl 

14 Обслуговування малих архітектурНИХ форм ужкг 298,0 

.... _(МАф) 



r-

15 

16 

17 

18 

(у Т.Ч. утримання та ремонт пам'ятників ,. , 
пам ятних знаКІВ, дошок, ремонт та 

фарбуванНSI лавочок, Контейнерів для ТПВ, 
фарбування опор МЗО, утримання в'їзного 
знаку в М. Бровари, ремонт МАФ паркової 
зони (альтанки, дитячі майданчики, Тощоl 
Благоустрій місць загального користуваНЮІ 180,3 
( У тому числі ремонт східців, фарбування 
бортового камен1О, дерев, улаштування 
тротуарів, переходів, доріг, фарбування та 
ремонт ого~ож, тощо) 

Виготовлення проектної документації 0,24 
утримання ремонт та встановлення 101,8 
~омадськихвбиралень 

Демонтаж, монтаж МАФ ( гаражі, блоки, 350,0 
ялинки) 

ВСЬОГО 6472,0 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовського г.п. 

Секретар ради 

М. Брооар~ tfX)Ip. 
оШ ~ (J, 1.,-
N! fffj-J,9-oo 

І.В. Сапожко 



llодання: 
_ начальник управління житлово -
комунального господарства 

рІ!?, 
_~ ____ в.о. МОРОЗОва ( 

Погоджено: 

- заступник міського голови ~;::::=-I .п. r олуБовсыcіrr 

- начальник юридичного відцілу 
~~;~ _~_~.:.;;...~ .__ І.Г. Лавер 

- начальник фінансового управління ~.M. Зеленська 

- начaJIЬНИІ< Н.І. ГнатюК 

- голова комісії 3 питань комунальної 
власності та приватизації _011_~ ____ М.А. ПелИХ 

- начВJIЬНИІС управліиии 
економіки ---~~~~S~~~_H.I. Саченко 
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