
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

"Про хід виконаНJlЯ заходів MЇCIJKOЇ 
програми "Подвір" я" 

на 2007- 2011 роки" 

Заслухавши інформацію начальника управління житлово
комунального господарсгва Броварської міської ради ( далі - УЖКГ) 
Морозової В.О. "Про хід виконання заходів міської програми 

"Подвір" я" на 2007-2011 роки" , керуючись статгею 25 та пунктом 22 
aaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядуваllНЯ 8 YKpaїIIЇ" І 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питаИI]! комуllалы�оїї 

власності та приватизації, міська рада: 

вирішила: 

1. Інформацію начальника ужкг "Про хід виконаllНЯ заходів 
міської програми " Подвір" я" на 2007- 2011 роки" прийняти до 
відома, що додається. 

2. Визнати роботу ужкг по виконанню заходів міської програми 
"Подвір"я" на 2007- 2011 роки" задовільною. 

3. Контроль за виконан і ішення покласти на заступника 

міського голови ГОлу' JJCfjI< г. 
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Секретар ради 
cta І.В.Сапожко 



подання: 
... начальниК управліННЯ житлово ... 
комунального господарcrва 

Погоджено: 

... заcryпник міського голови 

... начальник юридичного відділу 

... начальник фінансового управління 
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- начальник зaram.ноro ~-_-..~ Н.І. rJl81l1' 

... голова K~Miciї з питань комунальної 
власноcn та приватизації . 
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ІНФОРМАЦІЯ 
Про хід виконання заходів міської програми ··Подвір"я" 113 2007 _ 
20011 роки", в частині використання коштів депутатського ФОНДУ 

. Рі~еннями ~p~BapCbKOЇ міської ради на програму ~~Пс.')двіР"SI'· декілька 
разІВ ВИДІ~ЯЛИСЬ ЛІМІТИ асигнувань, загалом за 2007 рік - :!608.9 тнс. грн. У 
тому ЧИСЛІ 800,0 тис. грн. на виконання депутаТСЬКIfХ запитів. 

Програма "Подвір"я" включає в се6е наступні заходн: 
- капітальний ремонт дитячих майданчиків; 
- будівництво дитячих майданчиків ( ВКБ) 
- капітальн~й ремонт внутрішньоквартальних та міжБУДJIIIКООIІХ проїздів 

та тротуарІВ; 

- капітальний ремонт освітлення прибудинкових теРlІторій; 
- капітальний ремонт огородження на прибудинкових територіях. 
На виконання письмових запитів депутатів, які БУJIИ подані в сеРПІІі 

2007 року, від 42 депутатів надійшло 35 запитів. УЖКГ було Р01ПО1fато 
роботу по оформленню замовлення на проведення капіталы�огоo pel\IOIIТY 
- 12 ДІІТRЧІІХ майдаllЧllків 
- 3 еПОРТIІВНllХ майдаНЧllків 

Підрядними організаціями "Інтер-атлеті ка", "КСІЛ" • "Брама" 
замовлення були виконані в листопаді-грудні місяці. До 3 1.12.:Ш07 року 
всі роботи по капітальному ремонту дитячих майданчиків були закіllчені. 
тобто виконані всі депутатські запити по цьому наПРЯМJ\-У. 

На капітаЛЬНllЙ ремонт ВllутрішньокварталЬНllХ та J\lіжБУДllllКОВIІХ 
проіздів та тротуарів було подано IS заПllтів, BllKOllallO 12. 
у звязку з великим обсягом робіт та необхідністю виконання робіт по 

відводу зливових стоків не виконано капітальний ремонт: 
- Короленка, 64а, 64-6 - депутат Опалько В.Г. 
- Возз"єднання,11 - депутат Багнюк В.В. 
- Незалежності,10-б - депутат Глушко В.М. 
3аПІІТІІ депутатів по іншим програмаl\l 

По 3-м запитам депутатів: 
Шкуренко П.В. - ремонт асфальтобетонного покриття проїзду дО ДИТЯЧОЇ 

лікарні 
Бобко А.М. - ремонт вулиць Глінки, Федорова, ~осковська-.Короленко 
Балашова н.о.- капітальний ремонт мереж зо.внtшнього О~ВlтлеНlіЯ вул. 

Чапаєва та Матросова, хоча ЦІ запити не ВІДносяться до 

програми "Подвір"я" вони були виконані частково за рахунок інших 
програм. . 
Два запити заплановано виконати в 2008 РОЦІ: 
Сапожко І.В. - капітальний ремонт перехрестя вул. ОСJlпова-

Старо-Троїцька .. . 
Федоренко С.М. - капітальний ремонт вули.ЦІ KOKIHa~I. б. 

Зведена інформація по виконанню запИТІВ депутаТІВ надана в та ЛИЦІ. 



І п/п І І :lОП",!)' , ')М'С1"Т pe\lOftT ,'" 1 .!1ІIТІІ". AlIІП.!1I1"" njJoiuїII. ТDOТVDPї • 

r J C\'lUh'O Н.М. - - - --
.:!. ЛJlТ811J1 Л.В. - - проіЗ4 KopOnCflh'a. - 8111\ОШ1ІІ0 

63.6 І а.6 І 
З. 'ВО'lеНІ\О П.П. - - - - -
4 OnOnbh'O В.Г. так - Короnсшка. - -

64а.64б 

S Шер,,~'К Д.Г. так ЛоryН080і І Оа - - 8111\онано 

б БУРIIПА.В. так - КІІЇВСЬІ\ІІ 294.296 - 811КОllано 

7 Граllат А.В. так Лаryнороі.9 - - 811КОНІІНО 

8 Ротар П.Б. так Незonежності - 811KOflOllO 
3-5 

9 Iїarмyт Н.А. т.tK ЧеР"IХО&с:t.КОro - - 811"онано 

190 
10 lїinеllКО В.В. так Незonежності б-8 - 8111\онано 

11 ПїAJ1YБНIК С.В. так Лоryн080ї,9-0 - 8111\ОНОНО 

12 МаксакО.1 так Незonе-.кності 19. - - 811КО'ІОНО 

13 MIIXaJ1n08 О.М таК Груше8СЬКОГО,3 8111\OflOHO 
14 МихоRn080 Н.1ї так Гагаріна.2 811КОІІОНО 

15 Ле811UЬКllП С.В. таК - Незonе-.кності,15- BIII\OHOflO ПОТОЧ'ІІІП pe~IOHT 
150 

16 BiКnH08 Є.П. так - ЧеРНIХ08СЬІ\ОГО 811КОНОНО 

2S-б 
17 KPl180flOC А.В так ЧеРНІХ08СЬКОГО 8111\онано 

196 
18 ЛІІСТОПU В.В. таК - Гагаріна.16 8111\ОНОНО 

19 3.ЕUЬЄ.М. так - Гогаріна.29 IIIKOHOIIO 
20 Шкуреlll\О П.В. так - - npoiu .110 .І1ІlТlчоі Illh'OHOHO 

niкnplli 
21 lїanlfOK В.В. так - ВОЗЗ'·С.l1НОIIIІ •• 11 - 3aMOflola'IO "а 2008 рік 
22 Феаоаенко С.М. таК Вуn. Кокіllпкі 3амПІІО80ttо ІІа 2008 рік 
23 ГnушкоВ.М. так Незonежності, І Об Технічно flСМОЖІIІІIО. 

заМОІІ080НО І 2008 poui !JIM 

24 Бобко А.М. так - - Вуn. ГnіНКIІ. ВІІКОІІПІІО ПОТОЧlllln рСМОllТ 
ФС.І10РОlа. 

2s ГРІІШСІІКО В.І. 
МОСКОІСЬка - - - - -26 ШСІ'ІУК В.С. ТВК КtlilCbh'a, 166 

27 ПетрС'lh'О 1.3. allKOflOHO - - - - -



_ .... , ............ _ ........ -_ ... . . _ .. 
-' ~ l:!rJ І ССD.!ІЮ" 10.Л. та" "WIIюDО." 811""IIOIIU 

3(} Ба."ОWОIІО Н.О. та" МЗQ оуп. ЧапаС811. 811І.011:11І0 ПОТО'ІІІІІА P&!\lOIIT 

МОТРОС080 

31 ТК3'IА.Л. та" rOPhI\OГO.S ЧОСТКОІО 1111\0110110 
3:! T''III\OIC''k'I'i Я.А. ТОI\ Кірово.ВВ 811KOIIOII0 
33 XOMCllk-О І.В. так ОnімпіПС:"k"'] ВlІl\онано 

,34 Ротніl\ОI Д.Г. так ОnімпіПс: .. ка.4 1111\0110110 
ЗS K03JIeIIKO О.М. ток ОnімпlПс: .. ка.7-70 IIIKOllallO 
3б БVnk"О А.8. так ЧкanОlо.16 ІІІКОНОНО 

37 Бепік В.І. - - - - -
38 ПелllХ М.А. - - - - -
39 CanOm1CO 1.8. ток ПерехреС:ТІ ВУ.,. ЗапnаllОlано ІІа :!ООВ рі" 

ОС:lІпова- Старо-

Tpoiu"k"O 
40 ТРОЩСІІКО 1.8. ТОI\ Крас:овс:"кого 2-20 IIIKOIIOIIO 
41 КратА.В. так КраСОІС"КОГО 2-20 ІІІІ\ОНОНО 

42 ЛУ301l1.П. - - - - --

Начальник управліННJI /14- В.О. МОРОЗО8а 
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