
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

"Про внесення змін до рішення 
Г Броварської міської ради від 25.01.2007 

N!! 216-16-05 "Про затвердження міської 
програми безпеки дорожнього руху 

на 2007-2011 роки" 

Розглянувши ЮІопотання начальника управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради (далі _ УЖКГ) 
Морозової В.О. від 15.11. 2007 Ng 02-527, керуючись пунктом 22 craТIi 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні 
враховуючи рекомеІЩації посгійної комісіІ з питань комунальної 
~aCHoт та приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Внесги зміни до рішення Броварської міської ради від 25.01.2007 
року Ng 216-16-05 "Про затвердження міської програми безпеки 
дорожнього руху на 2007-2011 роки": 

N! 
пІп 

1.1 Встановити термін дії МіСЬКОЇ програми по безпеці дорожнього 
руху на 2007 -2010 роки" виключно на 2007 рік та викласги 
назву в наступній редакції: "Міська програма по безпеці 
дорожнього руху на 2007 рік"; . 

1.2 Внеcrи зміни ДО "Міської програми по безпеЦІ дорожнього руху 
на 2007 рік ", виклавши таблицю р.озділу 2 "KOМIUIeKcнї. ." 
заходи' міСЬКОЇ програми по безпеЦІ дорожнього руху в MIC11 

, . - ... 
в настуПН1И'р'~: 

. . 

ГОЛОВІІИІ' 
ро'ПОрЯДШfК 2001 

KOlzniB рік 
НаймеtlyвatllUl заходів 

ПІС. 11. 

ужкг 116;0 
ужкг 102,0 
ужкг 905,0 

ужкг 100,0 

ІІИХ 34,0 . 
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об'сктїв, ncтall01U1ешtя ДОРОЖllіх Зllаків 
ВстаllовnеllllЯ ІІОВІІХ Сllіl110ФОРІШХ об'сК1іп та eKOII Кl • ужкг 120,0 іаlVIОЧlіХ р СІРУ UR 

ВКВ 
Утриt.lаlШИ (pet.'~lrr), заМПlа та IJtт.ШОDlІеIШИ оroроджеll1lЯ ужкг 78,0 
ІІа lІебезпеЧJlИХ д11JИIIК8Х доріг Mic.-ra 
Per.tOIIТ, замhlа, 1ІСТаllовлеlllUl 3УПl1110К траJlСПОРТШIХ засобіll 
заranЬІ10ro КОРI4C1YDаIШЯ 

ужкг 73,S 

Облaunyванни 3мыlчJшхx переУздіп 
.. = ~ -
= е tJ :: sa iS 011 
~ tII .Єї 

1'1 И sa ~ ... , ... = 
~< :::С = f'f1 )с .! 
о • tJ :d '= 
~::Eg.~::~ ;С а eQ. 
~ ~ 8. = о с.а _с.а = t1 е 

Ремонт, звміна та ВС1іШОWJеШJЯ КDлесовщбіЙJlиків, ужкг 86,5 
оroроДЖt!ШIЯ та опор 30ВІІіШIJJ.Оro освї11lеlll1R uuurxonpoooдio 

ВСЬОГО 1675,0 

2. Контроль за виконанням ЦЬОГО рішення ПОЮІаcrи на заcryпника 
міського ГОЛОВИ Голубовського г.п. 

Секретар ради 

м.Броuари ~~ 
аin~, ~(.~'r· 
N! 61'6 -:+9-о§ 

І.В. Сапожко 



110дання: 

- начальник управлінНЯ ЖИТЛОВО -
комунального господарства 

/ttlf -_----- в.о. МОРозова f 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник ЮрИДИlПlого відділу І.Г. Павер 

- начальник фінансового ynрaвлiшuI ~.M. ЗеленСЬІІІІ 

- начальник загального мikдiJtлy ~н.I. ГнаТЮК 

- голова комісії з питань комунальної ',І _, 'МUI' 
B~acнocтi та приватизації UfJ· М.А. ПелИХ 

-~----

.. начальник управлїНIUI ~ 
еконоNWки I~ ___ ~L~(S"' ___ H.I. СачеSКО 
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