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РОЗГЛJIнувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 14 листопада 2007 року Н!! 725 згідно рішення виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 14 січня 2008 року з метою виконання 
заходів по створенню сприятливих умов ДJIJI проживання жителів міста, 
покращеННJI транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг. 
дорожньої інфраструктури; підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності 
та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 
забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг; сприяння 
соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку міста, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування 
в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

вир і m и JJ а: 

1. Затвердити <<Міську програму по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначеННJI на 2008 - 2009 
роки» (далі Програма), що додаєrься. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах затверджених асиmyвань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської міськоі ради забезпечити 
своєчасне виконання заходів Програми із зanyчеННJIМ підрJJДНИX 

4. 

s. 
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ЗАТВЕРджЕНо 
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·М1СЬКА ПРОГРАМА ПО БУДІВНИЦТВУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 
МАГІСТРАЛЬНИХ ВУЛИЦЬ ЗАГ АЛЬНОМІСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

НА 2008 - 2009 РОКИ 

· 1. 3аztlлыli Il0ЛОJlсеllIlЛ. • 
Програма СТВОРІОЄТЬСЯ згідно до Закону У країни «Про місцеве 

СВ)tоврядування в Україні», ~ншЩt Законів України, актів Президента України, 
постанов та розпоряджень кабінету Міністрів У країни, Правил забудови м. 
Бровари затверджених рішенням сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 
року Н!! 107-08-05. 

2. Головна Аlета Міської IlpOZpllAlll. 
Головна мета Міської програми полягає в створенні епрИJIТЛИВИХ умов . 

ДJIJI. проживання кожного жителя МІСТа, покращенНJI tpанспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраCtpУКТУРи. 

з. 3авдallllЛ Місько;· IIpOZpllAlll. 
Детально ОПl!сано в додатку Н!! І до Міської програми. 

о 

4. ФінаllсуваННR Міської IlpOZpllA1l1. 
Джерелом фінансування заходів Міської програми є кошти загального та 

цinьOBOro фондів бюджету м. Бровари, виділених в межах затверджених 
acнrнyвaнь на бюджетний рік, а також кошти інвесторів та інші джерела 
ФінанСУВIUIНJI не заборонені законодавством. 

5. Очікуваllі результатll. • 
Виконання програми дасть змогу: .. 

• покращити транспортно-експлуатаційний стан автомобшьних ДОРІГ та 
дорожню інфраструктуру; 

• підвИЩИти безпеку руху, швидкість, комфортність та еКОНОМІЧНІСТЬ 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільн~ транспорт~м; . 

• забезпеЧИТІ' .. ний розв е ежі авТОl.Iобшьних ДОРlГ; 
& плаиОМlР '. збалансованому 

СПРИJIТи соціально-економічи 'f. ~ . оnчному 
РОЗВитку міста Бровари. :І: OO';,~O О * Ф 
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Додаmон1 
до МlсьноТ програми 
ПО реllOllструнцІТ магІстральних 
8уnиqьзагальномІсыloоo 

nDизнаlfеННR на 2008 - 2009 DOHU 
тис. aDH. 

Завдання: Проектування та реКОнструкція мапстрanьноТ вулицІ районноro значення 
в м. бровари (вул. В033'єднання) 

Мета: покращення транспортно-експлуатацlйноro С1'ану автомобinьноТ дороrи та дорожньоТ 
Інфрacrpуктури по вул. Воззєднання 

Реконcrpyкцlя мапстрanьноТ вулицІ Обсяг ПЛан 2008 План 2009 
фінансування рІк рІк 

• Показники 
2231,36 2231.36 О 

Заraльна вартість 4231,36 
Освоєно на 01.01.2008 рокУ 2000,00 
%освовноro 47,27% 
Початок робtт 4 кв. 2005 
Закінчення робtт 4 кв. 20088 

Завдання: Проектування та реконструкцІя мапстрanьноТ вулицІ районноro значення (вул. 
ОлІмпІйська) в м. Бровари КиТвськоТ обл 

2 Мета: підвищення безпеки руху, wвидкоcrl, комфортноcrl та економlчноcrl перевезень 
пасажирІв І вантажів автомобільним транспортом по вулицІ ОлІмпІйська 

Обсяг ПЛан 2008 ПЛан 2009 
Реканcrpyкцlя маriстральноТ вулиці фІнансування рІк рІк 

1500,00 1500,00 О 
Показники 

Заranьна BapтlCТb 2006,00 
• ОСВОВНО на 01.01.2008 року 506,00 
%освовння 25,22% 
Початок робtт 4 кв. 2007 
Закінчення робtт 4 кв. 2008 

Завдання: Проектування J8 реконструкцІя BHyrplwHboICВapтanbHoro проТЗДУ (вул. 
МanОКИТВська) в м. Бровари КиТвськоТ обл. 

3 Мета: забезпечення блаroустроlO мІста 3 вnаuпyванням асфальтовоro покрипя та 
пІшохідних тротуарІв вул.Мanокитвська 

РеКОНСТРУКЦІя внутрlwньокваpтanьноro проТ3Ду 

Показники 

Заranьна вартість 
ОСВОВНО на 01.01.2008 року 
%ОСВОВННЯ 

• Початок робtт 

Обсяг 
фІнансування 

40000 

1096,00 
696,00 

ПЛан 2008 
рІк 

400,00 

63,50% ... 
4 кв. 2007 

ПЛан 2009 
рІк 

о 

_ Закінчення робtт 2 кв. 2008 

- З Ія вулицІ Шевченка в м. Бровари КиТвсько' обл. 
4 авдання: Проектування та реконструкц ванням асфanьтовоro покрипя та 

Мета: забезпечення блаroycrpоlO мІста 3 вnаuny 6 

І- пlшоxfдних тротуарІв вул.Ш,вченка ОБСЯГ План 2008 ПЛан 2009 

ПроеКТУВання та реконструкція вулицІ Шевченка фІнансування рІк рІк 
500 ОО 500,00 О 

І-

Показники 550.00 

.QCBOBHO на 01.01.2008 ООКУ 

.!. ОСВОвння 
J!очаток DОбtт 

5000 
9,09% 
4 кв. 2007 
4 кв. 2008 

• 



- Завдання: Проектування та реКОнструкцІя аВТОМОбільноТ дороги 

5 
(вул. грywевсышо)) в м. Бровари заranьного користування 

мета: забезпечен~я благоустрою міста 3 вnаWtyванням асфальтового 
пІшохідних тparyaPIB вул.Грушевського покриnя та 

• 
• Проекryвання та реконструкція вул. Грушевського Обсяг План 2008 План 2009 

фінансування ~IK рІк 

Показники 
500,00 - 50000 О 

Заranьна вартІсть 299512 
освоєно на 01.01.2008 року 2495,12 
"освоєння . 83,31% • 
початок робіт 4 кв. 2006 
Закінчення робіт 2 кв. 2008 

Завдання: Проектування та реконструкцІя пlшоroдного бульвару в районІ 34-ro мІкрорайону 

6 
вм. Бровари 

Мета: забезпечення благоустрою мІста 3 впаuлyванням асфальтового покриnя пІшохідного 
бульвару 

Обсяг План 2008 План 2009 
фІнансування pJK рІк 

5000,00 3000,00 400000 
Показники 

• Заranьна вартІсть 5000,00 
Освоєно на 01.01.2008 РОІСУ О 

"освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 3 кв. 2009 

-

Завдання: Проектування та реконструкцІя магістральноТ вулицlзаranьномlського значення 
7 (вул.КиТвська) в м. Бровари (1 етап: від оБТзноТ дороги до Р-НУ Розвилка) 

Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг мІста Бровари 
План на 2008 рІк ПЛан на 2009 рІк 

Проектування та реконструкцІя ,Обсяг 
Спец. 

Субвен 
Спец. 

Субвен 

ВУЛ.Ки'вська (1 етап) фінансування 
ФоНд 

держ. 
ФоНд 

держ. 

бюдж. бюдж. 

• 39780,80 7000,00 3000,00 2478080 5000,00 
Показники 

Заranьна вартість 42460,80 .. 
Освоєно на 01.01.2008 року 2680,00 
"освоєного 6,31% 
Початок робіт 1 кв. 2007 Р • 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 -

В 
3авдання: Проектування реконструкціТ MaflcrpanbHoT вулицlзаranьномlського значення 
(вул.КиТвська) в м. Бровари ( 2 етап: від р-ну Розвилка до вул. Драгоманова 

- Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних дорІг мІста Бровари 
План на 2008 рІк План на 2009 рік 

ПроеКtyвання та реконструкцІя Обсяг 
Спец. 

Субвен 
Спец. 

Субвен 

ВУЛ.КИТвська (2 етап) фінансування держ. держ. 

ФоНд бюдж. 
ФоНд 

бlOДЖ. 
і---

. 
~ 1000,00 1000,00 
!:!кааникм 
!!.-ranьна BapТfcn. .AJttПU1[J ,-.8ОО,ОО 

~OEHO на 01.01.2008 року 0//'" ni rt&9' 

~OЄHOГO rrl "" "0/ ~~*\\ 
~атоКРОбfr 1 ~ 118120~" • А ,'=' ft\' 

- 3аklНчеННJI Робfr ~~.20)8! 1 '''-0 • 
_ t_'J~ -JirJ І І:: а 

СеlCpетар ради ~ g.~~rj:!~ I.В.Сапожко 
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