
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження Програми розвитку рекреації дозвіЛJIJI 
м.Бровари на 2007-2012 роки 

--, 

. з мт:ою створення рекреаційних зон на території парків та скверів 
М1ста для РІЗНИХ верств населення, керуючись пунктом 22 стаni 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
постійноі комісіі З гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку рекреації дозвілля м.Бровари на 2007-
2012 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здіЙСlПOвати 
фінансування Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Секретар ради 

М.Бровари 
Н!! "10 -,t9 - o.J
Bi~9.1{.;OO9? 

І.В.Сапожко 
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ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник фінансового управліИИJI 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 

Голова постійної комісії 
з гуманітарних питань 

.001052 

~_-+-__ Н.А.Багмут 

r;vf. ~п.шестОП8JI 

с 

~.зеленсЬD 

Л.М.Шило 

~ __ ~-=~-..,;А.В.Кривонос 
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1. Загальні положення Програl\fll 

. Територія УкраіНИ ... характеризується ВИНJIТI(ОВО спрюrrливими 
КЛ1Матич~ умовами. ЇІ природно-рекреаційні ресурси створюють 
комф~р~. ~ови для рекреаційно-дозвiJшєвої діяльності і СПРИЯIQТЬ 
орган1Зац11 BIДIJO~ та оздоровnенНJI. Кліматичні ресурси визначають 
загальну I(ОМфОРТН~СТЬ ... тери:горії ії придатність для відпочинку, 
оздоровлеННJI, органІзацІІ дозвШJIJI на свіжому повітрі. Серед основних 

кліматичних особливостей, що визначають ії комфортність - температурний 
режим, кількість СОНJIЧИИХ днів на рік, вологість, атмосферний тиск, режим 
вітрів. Завдяхи СПРИJIТЛИВИМ кліматичним умовам в нашій державі останніми 
роками почала ІПВИДКО розвиватися культура проведенНJI відпочинку, 

дозвілля, зaнятrя спортом на свіжому повітрі. При цьому більша частина 
різних видів рекреації проводиться не вдома, а в спеціально призначених Д1IJI 
цього місцп. Всі види рекреації, що nPОВОДJIТЬся на свіжому повітрі під 
відкритим небом вИICJIИКaЮТЬ все більший інтерес у громадськості. 

Такий вид рекреації JII( пішохідні прогуЛJIВКИ не потребують ніяких 
додаткових затрат, але в той же час приватні компанії намагаються 
капіталізувати зростаючий ривок рекреації і туризму, державні структури 
також СПРИJIЮТЬ задоволеmпo потреб в цій сфері, підвищуючи JlКЇCTЬ 
оточуючого середовища. Організація обcnyrовувaнвJI пішохідних проrymmок 
ВЮПQчає в себе благоустрій і розробку безпечних і цікавих маршрусів, 
організацію різних видів побутових послуг. 

Все більшим попитом у населеВИJI користується такий вид рекреації як 
oгJUIД визначних пам'яток історії, що вюпочає в себе BiдвiдyвaнНJI різних 
привабливих і визначних пам' яток історії, культури, архітектури, мистецтва 
УНікальність і неповторність JIКИX часто виправдовують довготривалі поїздки 
до місць де вови знаходиться. Попит на цей вид рекреації і на послуги 
пов'JlЗвві із ним теж постійно зростає в Україні. І така тендеlЩія в першу 
чергу повиива заціюівлювати організації, JIКi працюють у цій сфері. 

2. Мета та основні завдаВІПІ Програми: 

_ організація та розбудова спеціальних місць і об' єктів ДJIJI спрJШIНJI 
змістовного та ціюшого дозвiлmI; 

.. . (ніторингу) визначати - за допомогою прогнозован01 поmтики мо 
найбільш поnvnanні види рекреації дозвілля; 

~J·_·r ... В'JlЗ8НИХ З вивчеННJIМ 
- при проведенні експеримеНТІВ 1 ДОСЛ1джень по. 
певних видів рекреації у сфері дозвілля, необхщно враховувати яка 

потреба участі зподини У вих; ... М 
_ moди JПri віддають перевагу змістовному дозвJЛЗIЮ пІД ВІДКрИТИ . 
небом не лише проводять свій вільний час задОВОJlЬНJПOЧИ влаСНІ 
. б ... _аuucr а й поmnnnnnть здоров' я, перебуваючи на urreреси, смаки, CIдUIU&",&, ~~J.-
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лоні природи, ВЇДИОВJПOючи розумові і фізичні сили та СnPИJllOть 
вїльному розвитку особистості. 

3. Фінансове забезпечення заходів Програl\111 

Основні джерела фінансування заходів Програми - обласний та місцевий 
бюджети. За рахунок коштів цих бюджетів буде здійснюватись фінансування 
заходів, спрямованих на створення рекреаційних зон на територіях парків та 
скверів міста ДJIJI різних верств населення. 

Коригування фінансування заходів Програми здійснюється відділом 
культури Броварської міської ради щороку після затверджеННJ( місцевого 
бюджету на наcтymmй рік. 

4. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми значно поліпшить ситуацію по створенню 
рекреаційних зон на територіях парків та скверів міста ДJJJI різних верств 

населення. 

s. Заходи щодо реалізації Програми 

_ Створеивя рекреаційних зон на територіях парків та скверів міста для дітей, . 
юнацтва та молоДІ 

Відділ культури 

2008-2012 рр. 
_ СтвореВШl рекреаціЙНИХ зон на територіях парюв та скверів міста для 
moдей похилого віку 

Відділ культури 

2008-2012 рр. 
_ ПроведеВШl скульптурного симпозіуму на території Парку кyJIЬТYP~ та 
відпочинку ''перемога'', з метою забезпечення скульптурвими КОМПОЗИЦ1JlМи 
паркових рекреаціЙНих зов 

Відділ культури 
Липень-серпень 2008 р. 

. . чних MicTTcrY' (визначні 
- CтвopeВWI рекреаційних маршрynв по ІСТОРИ о.у---
пам' J1ТКИ історії культури та архітектури) 

, Відділ культури 

2008-2012 рр. 
- ПроведеИIIJI фестивалів льодової скульПТУРИ під час Новорічно-РіздвJlНИX 
CВJrr ва майдані Свободи. "'І '/.. Р а 1" 
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Секретар ради 
І.В.Сапожко 
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