
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про Програму «Про участь м.Бровари у підготовці І 
та проведенні в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 

З метою забезпеченНJI належного piBНJI підготовки міста Бровари до 
проведенНJI фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.07 Н!! 1295 
"Про затвердженНJI Державної цільової програми підготовки та проведенНJI в 
Украіні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", Закону 
Украіни "Про організацію та проведенНJI фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу в У країні", керуючись підпунктом 22 пункту 1 
cтaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

. Броварська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Про участь м.Бровари у підготовці та 
проведенні в Украіні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу» (додається). 

2. Начальнику фінансового управnіННJI міської ради Зеленській А.М. під 
час cкnaд8ННJI проекту міського бюджету на відповідний рік передбачати з 
ypax.yв8ННJIМ реальних можливостей кошти для викон8ННJI визначених 

Програмою заходів. 
3. УправnінНJIМ та відділам міської ради, виконавчим органам міської 

Ради, підприємствам, установам та організаціям міста ~абезпечити безумовне 
виконанНJI Програми «Про участь м.Бровари у підготовці та проведенні в 
Украіні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футбоJIy» та 
іНформувати оргкомітет про хід ЇЇ викон8ННJI щоквартально до 1 О числ~ 
MicJIЦJI, наступного за звітним кварталом. .... . 

4. Контроль за виконанням дан ~ покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ 
міської ради з питань соціanь ~UOMI'}«O та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін. "4~ 
Секретар ради 'S 

м.Бровцри ~~nO 
від ~ 'f. 7)J". tlI/V(f'j' 
не Ь 1- БJ- о:; 

. : 



ПОДl1IIН~: начanЬНllК управnіння економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міськоro голови 

- на'l8JIЬНIІК фінансового упраалінlUI 

- наЧ8JIЬН1fК JОРИДИЧНОГО відділу 

- наЧ8JIЬНИК загального відділу 

- roл~ва постійної комісії з питань 
СОЦІ8JIьно-економічного та КУльтурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

000111 

___ t----__ В.О.Андрав 

r d I.Г.JJaвcp 

Н.І.ГН8ТЮЕ 



1. ~eT8 і З~ВД8НIIИ Програ"llІ «Про участь м.БроваРII 
у ПІДГОТОВЦІ та проведеllні в Украіні фіl18льноі чаСТП1111 

чемпіонату Європп 2012 року з фут60JJy) 

M~ f:IPorp~ <<Про учас:ь м.Бровари у підготовці та проведенні в 
УхрВ1Ш фІНальНО1 частини чемmонату Європи 2012 року з фyrболу» (Дапі 
Програма) полягає у створенні сприятливих умов ДJIJI успішного 
проведеВШІ в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

для ДОСJlПІенШJ зазначеноі мети необхідно : 
- привеСти міські об'єкти, JlJ(Ї забезпечуватимуть організацію дозвілля 

уболівальників та гостей чемпіонату, у належний стан; 
- створити ДJIJI уболівальників та гостей атмосферу фyrбольного cВJIТa 

умісті. 

2. Шляхи і засобll розв'язання завдань 

Програма передбачає приведеВНJI спортивних споруд міСЬКОЇ громади 
в належний став, покращевии стапу доріг, розвитку культурної сфери міста. 

В основу Програми помадені завд8ИВJ1 і заходи відповідних діючих 
місцевих програм, зокрема Програми соціапьно-економічного і культурного 
розвитку міста ва 2008 та послідуючі роки , Програми по будівництву та 
ре~НСТРУІЩіі Інженерних мереж на 2008-2009 роц Програми по 
буА1ВПИЦТВУ та реконструкції об'єктів coцiВJIЬHOГO призначеННJI на 2008-2009 
РОІСИ, Програми по будівництву та реконструкції вуJIИЦЬ ЗaraJIЬноміського 
DpВ3иачеllИJl на 2008-2009 роки, Міської програми утримання та розвитку 
Об'ЄICriв житлово-комунального господарства, Програми рекреації дозвілля 
М.Бровари на 2007-2012 роки Програми розвитку музейної справи 
М:Бровари на 2007-2012 роки, 'Програми розвитку культурно-дозвїллєвої 
дUlJIьиості зaкnадів культури м.Бровари на 2007-2012 роки, Програми 
РОЗВИТky міжнародного співробітництва м.Бровар~ на 2007-2012 р~ки~ 
ПрОrpами проведеИНJI навчально-тренувальних зБОР~ та зм~~ на .Р1ВИl 
141СТ8, Програми залучеННJI інвестицій та полiпmе~ lи.веСТИЦ1ИИОГО ктмату 
в е ~.Бровари на 2007-2008 роки, а також В1ДІ10В1ДИИХ державних та 
р "овальних програм. 



3. ЗаХОДl1 Програl\lll 

Не Зміст заходу Термін Відповідальний 
піп ВиконВIПIJI за виконaннJI 

(роки) зах~ДУ 

1 2 3 4 
1. Будівництво нових та 

реконструкція 
. 

ДІЮЧИХ 
• 

готеnш, спортивних споруд, . 
заклВД1В ресторанного 

господарства, закладів . 
культури, зон вщпочинку, 

об'єктів загального 

користування 

1.1 Проектування та 2008 - 2011 Відділ 
реконструкція гoтemo 

. 
кamтального 

«СпорТ» по вуn.Гагаріна,28 будівництва 

1.2. Реконструкція пnавального 2008-2009 -" -
басейну «Купавю) по 

м .. Шевченка, 1 О 
1.3. Реконструкція пnавального 2008-2012 .. " .. 

басейну «Лідер» 

1.4. Реконструкція пnавального 2008-2012 .. " .. 
басейну <<ВonВ8» 

1.5. Будіввицтво спортивного 2008 f'I .. " .. 
майданчику по 

вуn.Короленка,61 
1.6. Будівництво спортивного 2008 -" .. 

майданчику по 

- Вул.Гагаріна, 11 
.. " .. 1.7. Будівництво спортивного 2008 

майданчику по 

~ вул.ЧеРWIXовського,13 .. " .. 1.8. Проектування та будівництво 2008-2009 . 
спортивного майданчику по 

вул.Короленка,64 а 
і"--- .. " .. 1.9. Проектування та 2008-2012 

реконструкція кінотеатру 

'І· <<Прометей» 
. буДШІОК ...... шд 

Молоді з благоуСТРОЄМ 

IIDиnеглоі території 



1 
1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14 

2 
Проектування та 

реконструкція парку ім. 
Шевченка 

Проектування та реконструк
ція парку «Приозерний» 

Проектування та реконструк
ція громадських туалетів 

Проектування та будівництво 
сучасного спортивного 

комплексу по вул. Чкanова 

Капітальний 
спортивного 

території 
вул.Гагаріна 

ремонт 

майданчику на 

ЗОШ Н!!7 по 

3 
2008 -2011 

2008- 2011 

2008-2009 

2008-2012 

2008 

2. Визначення вільних березень-червень 
земельних ділянок для 2008 р. 

3. 

розташування готелів, 
кемпінгів, розважальних 
закладів, закладів 
ресторанного господарства 

вздовж об'їзної дороги в 

межах міста 
Підготовка переліку об' єктів, 
які отримали дозволи на 

будівництво готелів, 
кемпінгів, розважальних 
закладів, торгово-

розважальних центрів, 
закладів ресторанного 

господарства в межах міста, 
та планують іх BBeдeННJI в 

2008-2012 р.р. о. 

4. Створевия належних умов 
ДJIJI розміщеННJI та 
проживання гостей, 
уболівальників та туристів 
під час проведення 

чемпіонату 

s. Організація дозвілля. куль
турно-розважальної програ
ми гостей, уболівальників та 
туристів під час проведення 

"- чемпіонату 

JПOтий-березень 
2008 

2008-2012 

2012 

4 
Відділ 

капітanьного 
будівництва 

- 11 -

- 11 -

- 11 -

Управління 
освіти 

Земельний відділ 
виконкому 

Управління 
містобудування 
та архітектури 

Управління 
житлово

комунального 

господарства, 

відділ фізкуль
тури та спорту, 

суб'єкти госпо-
дарювання міста 

Відділ культури 



4 

1 2 
6. Забезпечения громадСЬІСого 

порядку та гapaнтyвaнwr 

безпеки осіб, діяльність JIJCИX , 
пов язана з npоведеННJIМ 

чемпіонату, та гостей . . ' 
туристш 1 Уболівальників 

7. Проеrcтyвання та реІСОНСТРух
ція автомобільних доріг на 
територіі міста та іх yrpи
мання в належному стані 

7.1. Проеrcтyвання та 
реконструкція вул.Шевченrcа 
в м.Бровари 

7.2. Проектування та 
реконструкція вул.І<иївсьrca в 
м.Бровари 

7.3. Утрим8ШIJI доріг в 
належному стані 

8. Організація роботи з 
висвітлеННJJ в засобах 
масової інформації ходу 
підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини 
чемпіонату 

9. Організація медичного 
обслуговування гостей, 
туристів та уболівальників 
пtц час проведення 

чемпіонату 
1 О • ЗабезпечеННJJ належноГО 

санітарного ставу міста, в 
тому числі і в MicЦJD( 
проживання та харчувasвя 

гостей, туристів та 
уболівальників 

11. У лamтyвания схем та 
інформаційних знаків 

3 
2012 

2008-2009 

2008-2011 

постійно 

постійно 

2012 

2008 - 2012 

2008 -2012 

4 
Міський відділ 
ГУ МВС Уrcpаіни 

в Киівсьrdй 
і області 

Відділ 
rcвпітального 
будівництва 

- 11 -

УправлінНJI 
житлово

комунального 

господаоства 

Відділ • 
внутрішньої 

поліТИIGI, засоби 
ltraCOBoi 

інформВЦ1Ї 

Броварсьrca 
центральна 

рвйоива ліrcaрвя 

Броварська 
районна 

санітарно
епідеміологічна 

cтaвцїJI, 
УправлінWI 
житлово

комунального 

господаоства 

Управління 
житлово

комунального 

господаоства 



4. Очікуваві результаТl1 

Вико~aRIUI Програми повинно забезпечити на місцевому рівні: 
- УСПІшне проведеН~JI в Україні чемпіонату; 

- створення суча.сно! транспортної, соціальної інфраструктури на рівні 
європейських стандаРТІВ; 

- створення умов ДJIJI інтенсивного розвитку вітчизНJIНОГО 
підприємництва в .усіх ~JIX економіки та сферах суспільного житrJl; 

- залучення lнвестищи в економіку міста. 

s. ФіllаllсуваllВR програl\lll 

Фінансування Програми здіЙСНЮЄТЬСJl за рахунок коштів, що 
передбачаюТЬСJl у Державному бюджеті Украіни, обласному та міському 
бюджетах на відповідний рік (додаток), коштів приватних інвесторів, а також 
інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансування Програми yrОЧНlOЮТЬСJl під час складання 
проекту Державного бюджету Украіни, обласного та міського бюджетів на 
відповідний рік у межах видатків, що передбачаюТЬСJl Д1Ul кожного головного 
розпорядника коштів, що відповідає за виконанНJI окремих заходів Програми, 
та в цілому за Програмою. . 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування 
'ПІС.І'Р_R 

Джерела Потреба у у тому числі за роками 

фінансування фінансуванні 
2008 2009 2010 2011 2012 

Місцевий 105630,8 26850 46780,8 14500 13250 4250 

бюджет 

Державний та 263171,2 19500 90871,2 75500 72050 5250 

обласний бюджет 
Кошти інвесторів 22000,0 10000 4000 4000 3000 1000 

,-Всього 390802,0 56350 141652 94000 88300 10500 



N! 
пІп 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

• 

\ D 

ДодаТОІс 
до рimевви міської ради 
ВЩ ~~ ______ _ 

Фінансування проrpами "Участь М. Броври У пІдготовці та проведеннІ в УраіНі 
фінальної частини чемпlона"У Європи - 2012 року 3 футболу" 

.... 18. C'IIn. 
Пnан dJlнансування: 

2008 2009 2010 2011 2012 
Потреба 

~ ~ .а ~ ~ 
Назва об'сК1У 

у IS 11 11 11 
IS 

фlнансу е slii о е о е о е о е s о 

о 1I І! о 

11D 

І! О І! о І! о 11 
І! 

ваннІ 
.D .D .D .D .D ! u 

І-
u 

І-
u t u І. u І. ІІІ "5 1D ID ID "5 1D ID "5 1D ID f .. :& 

І: ;: ;: ;: 
~ 

2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 

ПJlClU1Y8llll11 'ІІІ 
paDllCIJIY8IIIIl'D1'UIO 70000,0 5СІСІО 5000 21000 1000 20000 23011о 500 225011 21000 500 21ISCICI 
"Cnopr- по 8)'A.ГIII'DPIII8,2I 

J'caa1CClJlY'ЩЇ8 IUlll8UWIDI'D 

llacdнy aK)'IIIIU ао 
18871.2 1000 2000 7DOO 1871.2 2000 7871.2 

... .ша." ... 10 

JIaoт:rpyInaiIIIII:IIUWIDI'O 
Ila&zRнy dlUlqJII 15000.0 310 310 4000 2000 2000 4000 2000 2OD0 4000 2000 2000 2&90 1345 1345 

1'en1l1:lJl1llll11 IUII8UWIDI'D 

CialzAII1.вcw ... 16000.0 310 310 4000 2000 2000 4000 2000 2000 4000 2000 2000 3610 1805 1805 

1і:У,,11І11І1I1U CIIopnllllDl'D 
IIIIIwIЧIII)' ао 800.0 800 800 
aya.ICoIIaIICiI ... 61 
liyJailll"1I1U CIIopnl8Нol'D 
"""""1)' по 600,0 600 600 
IIIYa.Гarui .... 11 
1i:Y.IЇIIIНII1U cnopnI8l1DП1 
"""""111)' ПО 750,0 750 750 
ауа. ЧcpнnDlСІоІІІІnt. 13 

ПpomyIIIUIa '11 
Iyaillmuno cnopnllllDl'D 5000,0 1500 500 1000 3500 1000 250D 

І .......... 11&)І110 
, 

.... ~-.м. 
П~ ... ,. .- __ ~ __ ~~~_~ Jr..-i .-і -8yal.""_~ IIIJO -1.,1IIJO 
1:'::;-~.~:_ zaao .. оао .- :N1OO _.0 ааао 

--- -- - - --
J 



,- І І І I~ І 
, . - - . . .... 

/ -- І soaoo,o 
І 

, \ 

ао' I:--IC~"-IJO' 10 1IIlpDamWII8 " .. lJy.wи, ... 3DIJ 300 17000 3000 14000 17OD0 3IJ00 14000 15DIJIJ 2DDO 13DOO па 35D 

....... :I~ 
IIIDIUIШIOImmntllі, , П~1ІІ 

11 peaaнcrpyкaialllJl8)' 1000,0 1000 1000 Іааа 10а0 1000 Іооа 1000 1000 1000 500 500 

... шC8WIID 

ПJlOClllYlDlf'1І111 
12 JICIIIIIICIJI1IIIIPIIY 1000,0 ІОа ІОа 3000 1000 ІОоо 4800 2500 2300 

сПDIUIJCIIИlln. 

ПpacnyIIuIU 111 
13 pcIIOIIc:rpyIIIIIa rPDIIIIICI08IIX 4000,0 500 500 3500 1500 200D 

мnail 
Пpomyuиu18 

14 
pcaallC1JlYllllїl 18000,0 9000 
ауа.WnotCИ" І ... &ро_рп 

4500 4500 1000 4500 4500 

ПJ1DШY111U18 18 
15 pcllllИl:l'jlJlіа ауa.lCиl"" 94780,8 11000 8000 ЗDОО 46780,8 26780,8 200DО 11000 4000 15000 18000 3000 15000 

І ."'--

16 
УІІІІПУІІИU СІІІІІ 18 
IH~nlll" :ІИІІІІ 1000,0 500 250 250 500 250 250 

КannuwlnR РаІОІ" 

17 
cnoprиlllDlV .......... ІІІІУ НІ 250 250 250 
тepmap!I зош 167 ао 
_r.iuslll 

ВC:IOOra 3111152,0 _00,0 27100,0 115DD,O 1S7lS2,0 4.J1~, iO'l7~ lDааа,О 145DD,O 75500,0 153D0,O 1ШО,О 72D50,O 1_,0 4250,0 525D,O 

~ * - ""-.;," ~ .. .. "" " fA ~ Qn. ~~, q..,.: ~ o~ 

Секретар ради 
І ::~ W :0;; ~. 

~ ~,~ І.В.Сапожко 
·0 -'" ~ /.. l/)lb 

It е,,~'З 



ПОДОНJfЯ: JfD'.oJIы�ка управління економіки 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
YnРАВmння ЕКОНОМІКИ 

07400, М. БроваРII, вул. rBrapilla. 1St телJ факс(294) 6-29-60 

г 1 

IlaN!!:-____ .за~ ____ _ Секретарю міської ради 
Сапожку І.В. 

1 

Подав вя 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеТЬСJl21.02.2008 року, проекти рішень: 

L 

1. "Про підсумки виконаННJI Проrpами соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за 2007 рік"; 

2. Про Програму «Про участь міста Бровари у підготовці та 
проведенні в Украіні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу». 

Начальник управліННJI економіки Н.І. Саченко 

•.•. ~b~ І. &~OЬ .... ::ь·,;с.І .,. f 
\ ~;.:, oi~ ,. 


	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129

