
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

"Про хід виконання заходів міської 
програми по безпеці дорожнього руху 

на 2007- 2011 роки", 
затвердженої рішенням Броварської 

міської ради від 25.01.2007 Ne 216-16-05 

.7 

Заслухавши інформацію начальника управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради ( далі - УЖІ<Г) 
Морозової В.О. "Про хід виконання заходів міської програми по 

безпеці дорожнього руху на 2007-2011 роки" ,керуючись статгею 25 та 
пунктом 22 стаrn 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

комунальної власності та приватизації, міська рада: 

вирі шила: 

1. Інформацію начальника ужкг "Про хід виконання заходів 
міської програми по безпеці дорожнього руху на 2007-
2011 роки", затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
25.01.2007 N!! 216-16-05 взяти до відома, додається. 

2. Визнати робооу ужкг по виконанню заходів "Міської програми 
по безпеці дорожнього руху на 2007- 2011 роки" задовільною. 

3. Контроль за виконанням цього рішення ПОЮІасти на заступника 
міського голови Голубовськог а ; 
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Подання: 
_ начальник управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

_ начальник юридичного відділу 

- начальник зamШd:[о 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 

/tItff - в.о. Морозова 

В. В. Руденко 

І.Г. Лавер 

" 

______ Н.І. Гнатюк 
_оо 

- начальник управління економіки с;і(С). , : ~ ('" Н.І. СачеНІ<О 
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Інформація 
• ОО "Про хід ВИКОНёUШЯ заходів 

Mtcь"ot nрог-nQ.Ми по б о д 
r ЄЗnЄЦI орожнього руху міста на 

2007-2011 роки" 

На виконання З8)(ОТТ; мі . 
о ~B " СЬІ<ОЇ програми по безпеці 

дор~жнього руху МІста на 2007-2011 РОХИ" міським бюджетом б ло 
видшено 1575,0 тис. грн. у. 

За одинадцять . . МІСЯЦІв поточного року управлінням житлово-
комунального господарства Броварської міської ради (далі за текстом 
УЖІ<Г) проведено роботи по технічному обслуговуванню 16 - ти 
світлофорних об'єктів на суму 143,9 тис. грн. 

З метою визначення кількоcri необхідних дорожніх знаків інших 
засобів регулювання дорожнім рухом та місць їх розташув~ ужкг 
укладено договори з проектною організацією на розробку схем 

організації дорожнього руху по центральних вулицях міста, а саме: 
Гагаріна, Незалежності, Кірова, Кутузова, Короленка, М. Лагунової, 
Чер~ського,](расовського. 

Також укладено договір на розробку проектної документації на 
реконструкцію світлофорних об' єктів на перехрестях вулиць: 

- Кірова - Грушевського; 

- Гагаріна - Незалежності. 
Загальна вартість проектних робіт 85,2 тис. грн. На теперішній час 

виконано проектні роботи по організації дорожнього руху по 
,вулицям ](расовського, Черняхівського, Незалежності, Короленка. 
Проекmi роботи до кhщя 2007 року будуть виконані. 

Роботи по peкoHcrpyкцiї світлофорних об' єктів ВКJПOчено в ІШан на 

2008 рік. 

Навесні та восени в місті були проведені роботи по нанесенню 
горизонтальної дорожньої розмітки, У т. ч. пішо~ ~epexoдiв, по 
центральних вулиЦях міста та біля заІ<Л8Д1В ОСВІТИ, а саме: 
Незалежності, Юрова, кутузова, Гагаріна, ~оролеНІ<а, Київська, 
Ешельса, Леніна, Франка, Возз' єднання, ЧерНЯХІВСЬКОГО. 

По закінченні робіт по капітальному ремонту дорожнього 

покритrя було відновлено дорожню розмітку. Загальна Bapricть робіт 
СЮІ8Дає 95,2 тис. грн. 



Крім ТОГО, проведені роботи по ремонту, облaшryванню 24-ьох 
зупинок транспо~ засобів загального корисгування та 
вст~овле~ ОДНІєї нової (зупинка Автоmкола по вул .. Київський). 
Ваpnсть роБІТ - 74,8 тис. грн. . 

під :ас. ~ров~дення весняного двомісячника по благоустрою мicra 
колеСОВ1ДбlИНИІ<1В на двох шляхопроводах проведено роботи по 
фарбуванню та ремонту огорож та колесовідбійників. Bapricть робіт 
86,5 тис. грн. 

Протягом літнього періоду проведено роботи по фарбуванню 3854 
м/п огородження по вулицям міста. Також після скоєних дорожньо
транспортних пригод проведено роботи по заміні огородження. 

Роботи виконано на суму 27,2 тис. грн. 

До того ж протягом року по місту встановлено дорожні знаки, 

пофарбовано опори дорожніх знаків та опори світлофорів. Загальна 

BapIicrь робіт 30,8 тис. грн. 

Рішенням Броварської міської ради від 26.07.2007 Ng 392-24-05 було 
затверд;жено Перелік місць встановлення пристроїв примусового 

обмеження швидкоcri дорожнього руху ("лежаЧІ поліцейські") на 
ділянках доріг міста (далі Перелік). 

Згідно Переліку ужкг попередньо укладено договори з проектною . - " організацією на розробку схем встановлення "лежачих поmцеиських . 
Bapricть проектних робіт складає 23560,8 тис. грн. 
На даний час "лежачі поліцейські" встановлено на 

вул. Гагаріна: 
_ пimохідний перехід на зупинці "ПОРОІПИНІ<а"; 

. Калина" . - пimохідний переХІД магазин" , 
_ пimохідний перехід - зоm Ng 7 
перехреcri ВУЛИЦЬ Пyппdна - Леніна 
вул. Леніна 
_ пimохідний перехід - зоm Ng 3. 

На вул. Кірова . 
-: пimохідний перехід - дитяча ~рня 
вул. Енгельса . ._ 

о о - ерехщ' ЗОm N! 2 на теперmnnи час розпочато - mmоХ1ДНИИ п -
роботи, які будуть закінчено до 25.12.2007 року. 

Ва . сть робіТ складає 362,1 тис. грн. .. 
н!':иконання робіТ по встановлеmпo ПРИСТРОІВ примусового 



обмеження ШВидкості ДОРОжнього руху на imпи:x місцях згідно 
Переліку згідно Закону України "Про закупівmo товарів, робіт і 
послуг за державні кошти" vжкг було проведено процедуру 
закупівлі в одного учасника. 

rnсля отримання висновку Міжвідомчої комісії з питань державних 
закупівель щодо обрання процедури закупівлі в одного учасника на 
виконання робіт по встановленню "лежачих поліцейських" буде 
укладено договір на виконання робіт. До кінця поточного року будуть 
встановлені" лежачі поліцейські" : . 

Бульвар Незалежності: 

- пimохідний перехід на зупинці "Міський культурний центр"; 
- пimохідний перехід магазин " Тандем"; 
- пimохідний перехід - на зупинці "Стомаmоліклініка" 
- пimохідний перехід - біля ОП "Бровариnромжитлобуд" 
вуЛИWI Короленка: 

- пimохідний перехід на зупинці " Бювет"; 
- пimохідний перехід - ринок; 
вуЛИWI Грушевського . 
- пimохідний перехід біля житлових будинКІВ N!7-9 
Всього буде встановлено 7 елементів примусового зменшення 

швидкості. 

Начальник управління В.О. Морозова 
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