
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г "Про хід виконання заходів міської І 
програми утримання об' єктів 

\\ \ 

благоустрою міста на 2007- 2011 роки", 
затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 25.01.2007 року N! 215-16-05 

Заслухавши інформацію начальника управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради ( далі - УЖІ<Г) 

Морозової В.О. "Про хід виконання заходів міської програми 
утримання 06' єктів благоустрою міста на 2007-2011 роки" ,керуючись 
crатrею 25 та пунктом 22 стаТІі 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада: 

.вирішила: 

1. Інформацію начальнИка ужкг "Про хід виконання заходів 
міської програми утримання об' єктів благоустрою міста на 2007-
2011 роки", затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
25.01.2007 року Ng 215-16-05 прИЙНЯТИ до відома, додається. 

2. Визнати роботу ужкг ПО виконанню заходів міської програми 
утримання об' єктів благоустрою міста на 2007- 2011 роки 
задовільною. . 

3. Коиrpоль за викоНанням цьgr~ення покласти на заступника 

міського голови голуБОВС~І<~с::r~~ 
• ..,;~..- 0q* 

СІ)' ФО ~-t'/l ~ ~ 
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C).~ "і,." 
Секретар ради 

І.В. СапОЖІ<О 

ЗАТ .6ponpa.1f8 арY'fllPИl'. 2005 ро з .... f0155-2tЮO 

с. 



ПОДАННЯ: .. 

- начальника управліННJI житлово -
комувальногогосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридИчного відділу 

/I!t~/-______ ,В.о. МОРозов: 

~ .f7 г.п.Голубовсш 

І.Г.Лавер 

- вачIIлыIJIJ[ зaraльноro відділу ~ІrнflПOК 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та npиватиз8Ц1Ї МА Паtn6Y 
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Інформація 
. .. "Про хід ВИКонання заходів 

МІСЬКОІ IІрограми У"' , . РJшання об Є1С11l.і8 б.llагОУСlІtрою 
МІClllа на 2007-2011 роки" 

Згідно заходів "Міської про амн ' · 
блarоустрою на 2007 _ 2011 " гр YIP~ilННJI об ЄКТІВ 

РОКИ на утримання об єктів блaroуcrpою 
було виділено 6472,0 тис. грн. 

За десять місяців поточного року управлінням житлово
комунального господарства Броварської міської ради (далі за текстом 
yжr<Г) проведено роботи по: 

-yrpиманюо доріг на суму 483,0 тис. грн. 
Загальна довжина центральних вулиць міста складає близько 40 км, 

ШІощею 309350 м2, довжина вулиць приватної забудови - близько 21 
км, ШІощею 1322220 м2. 

Роботи по утриманню доріг розподілені на роботи в літній та 
зимовий період . 

. Роботи літнього періоду це очищення зливостоків, 
зливоприймальних колодязів від талих ВОд, rpунтових наносів. 

Роботи зимового періоду - це механізоване снігоочищення доріг, 
перехресть та тротуарів, вивезення снігу на снігозвалище, обробка 
дорожнього покритгя доріг, вулиць, тротуарів та ШІОЩ піскосomшою 

cyмimmю, цілодобове чергування спеціальної техніки дlIЯ надання 
послуг по утриманню доріг в належному стані. 

-Ручному прибиранню територій міста на суму 1120,6 тис. грн. 
Загальна площа ручного прибирання по місту складає 24466,698 

тис. м2. 

Ручне прибирання міста від смі1ТЯ проводиться на газонах, 

ПЛощах, тротуарах. Території міста розпо~ені на І T~ П класи 
прибирання. І клас прибирання - територІЯ, яка має ІНТенсивне 

ТРанспортне та пimохідне навантаження, більш засмічена і потребує 
періодичність прибирання 6-7 разів на ~eнь. П клас прибирання -
Мае менш інтенсивне транспортне та mшОХJДНе навантаження, менш 

заСМічена і потребує періодичність прибирання 2-3 рази на тиждень. 
РОБОТИ проводяться згідно графікіВ, затверджених ужІ<Г . 

.. А(РУау .. :_ б ... ~ територій міста на суму 835,1 тис. грн. 
-~OBaнoмy при ир~'"' . 
в лі . - іа покрmтя доріг, тротуарІВ, перехресть 

n ТН!И пер 'д • в вуються роботи по 
РИбирається механізованоЮ техюкою. нко 



пЩмітанню, МИЙКИ лотків ПРОlwп_ .•. . . б -&~Ol часгини згр'б нанОСІВ П1Д ортом та подальшим ,1 анНІО rpунтових 
вивезенням на звалище. 

- утриманню місЬКИХ кладовищ' ( 
1'Л,7 тис. ГРН. Мlсга закритого та діючого) на суму 

Загальна lUIоща кладовищ складає б 25 ~изько га. 

- на поховання невідомих осіб та перевез . 
ення Т1Ла померлого до 

моргу витрачено 69,1 тис. грН. Протягом Ae,.arrrA МІ' raтT; 23 . . --.& 11''' ___ ~B поховано 
неВІДОМ1 особи, до моргу доставлено 167 тіл. 

За десять місяців з територій парків та скверів, діючого та 
закритого кладовищ, УРН місга вивезено 9,754 тис. мз смітгя. 

Ліквідовано ~ ~іЙНИХ смітгєзвалища з яких вивезено 97 мз твердих 
побутових ВІДХОДІв та великогабаритного смітгя. Загальна вар1ість 
виконаних робіт складає 207,0 тис. грн. 

На ВИКОНання робіт по відлову бездоглядних тварин 
використано 78,9 тис. грн. За десять місяців на території міста 

вїдловлено та утилізовано 550 тварин. 

Роботи по відкачуванню rрунтових, ДОЩОВИХ та талих вод з 

підтоlI1Iених територій міста виконано на суму 12,0 тис. грн. 

Внаслідок високого рівня rpунтових вод старої часгини міста 
цілодобово працює стаціонарна насосна установа по перекачуваюпо 

вод з ПЇДТОІШених територій по вул. Київський, 125. Витрачена сума -
6,3 тис. грН. 

На послуги по прийому промзливових стоків З теритОрій міста 
через існуючу зливову каналізацію до очисних споруд кзпм з 
ПОдалЬшим скидом до Красилівського каналу витрачено 10,5 тис. 
грн. 

. на обслуговування мереж зов~mнього освітлення З~ десять 
МіСЯЦів витрачено 699,6 тис. грН. ПО М1сгу проведено поточнии ремонт 
МЗQ на вул. Вавилова, в парку Шевченка, проведено ~,апі~НИЙ 
ремонт МЗО на вул. БудьонноГО, в парку IІПе~емога, .замІНено 
БЛИзько 500 ргутних та натрієвих електроламп, 60 СВlТИЛЬНИІ<1В. 

3а викорисгану електроенерriІО на вуличне 

't.trpачено 95,1 тис. грн. 

освітлення 



Роботи по прикрашанню міста до свят, а саме: 
- монтаж - демонтаж прапорів, прапорЦ1·В IUIaKaтiB. .. " 

П1ДЮІючення UIЮМінацій, сцени, торriвельних палаток; 
- монтаж пересувних прожекторів; 

- монтаж - демонтаж новорічних ялинок тощо 
виконано на суму 135,9 тис. грн. 

На обслуговування малих архітектурних форм витрачено 208,1 
тис. грн. Малі архітектурні форми (пам' ятники, пам' яmі знаки, 
меморіальні дошки, дошки оголошень, лавочки парків та уздовж 
тротуарів, альтанки тощо) протягом року потребують ремонту. 

На благоустрій місць загального кориcryвання (ремонт східців, 
фарбування дерев та бортового каменю, улaпnyвання тротуарів, 
доріжок, фарбування та ремонт огорож тощо) витрачено 95,3 тис. 
грн. 

На утримання та ремонт громадських вбиралень на ЮІадовищі 

та пересувних вбиралень, викорисговуваних під час свят витрачено 

51,8 тис. грн. 

Начальник управління 
ЖИТлово - комунального господарсгва рі,.. в.о. Морозова 
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