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г 
Про хід виконання " Програми розвитку 

пасажирського автомобільного транспорту 

в м.Бровари на 2005 - 2010 роки" 
за 2007 рік 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. про хід виконання " Програми розвитку 
пасажирського автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005 -2010 роки" за 
2007 рік, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 27.10.2005 
Н!! 811~38-04, керуючись ст. 7 Закону України "Про автомобільний 
транспорт", підпунктом б пункту 2 ст. 30 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, БІоджету, фінансів та цін, 

Броварська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

l.1нформацію про хід виконання "Програми розвитку пасажирського 
автомобільного транспорту в м.Бровари на 2005-2010 роки" за 2007 рік взяти 
до відома (додається). 

2. Перевізникам - суб'єктам підприємницької діяльності юридичним та 
'фізичним особам суворо дотримуватись правИJI перевезення пасажирів та 
забезпечити безпечне та якісне їх перевезення. . 

3. Управлінню економіки спільно з відділом капітального будівництва 
вивчити питання проектування та будівництва тролейбусної лініі сполученням 
мБ К ··" " . ровари - м. ИІВ • 

4. Управлінню економіки вивчити питання щодо можливості відкриття 
нових приміських автобусних маршрутів сполуче.нням "м. Бровари - м. Киів" 
ДІІЯ перевезення пасажирів в експресному реЖИМІ руху. 

5. Управлінmo економіки забезпечити контроль за виконанням заходів 
програми в установлені строки. ... .• .:~. . . 

6. Контроль за виконаИНЯМ~.д~t> .. ~рlшення покласти на заступника 
Міського голови АндрєєваВ.о. ..~ ~~ 1. ~~~" 
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111формація 
про x~ ВllконаllllЯ "ПрограМII РО3ВІІТКУ пасаЖllРСЬКОГО 

автомобlJlы�огоo транспорту в М. БроваРl1 на 2005 -2010 РОКІІ" 
за 2007 рік 

дпя забезпечення збалансованого розвитку автомобільного транспорту в 
",істі розроблена та затверджена "Програма розвитку пасажирського 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки", яка передбачає 
створення цілісного транспортного комплексу міста із залученням до участі у 
перевезенні пас~ирі~ усіх ~ацікавлених суб'~ктів господарювання, незалежно 
від форм влаСНОСТІ, яКІ в ЗМОЗІ надавати ефективНІ транспортні послуги населенню 

міста. 

Транспортна мережа міста представлена 7 міськими та 1 О приміськими 
автобусними маршрутами сполученням м. Бровари - м. Київ. 

Щоденно міські та приміські автобусні маршрути обслуговують 103 
автобуси великої місткості - марки БАЗ, Еталон та 85 мікроавтобусів - марки 
Мерседес, Івеко, Фольксваген, Фіат. За останні 2 роки значно змінилась 
структура автомобільного парку, зберігається тенденція збільшення питомої ваги 
пасажирських перевезень автобусами великої місткості. 

Слід відмітити, що на приміських маршрутах Н!! 327, 330,402, 403, 403-а, 
404, 411 та міському Н!! 9 працюють спеціально обладнані транспортні засоби 
паг Ат "Інватранс" для перевезення пасажирів-інвалідів, які пересуваються на 
інвaniдних візках. 

3а 2007 рік на міських та приміських маршрутах перевезено пасажирів: 
всього, тис. чол. - 14 664,2 ( за даними автотранспортних підприємств ) 
у тому·числі по видам сполучення : 

міське (по м.Бровари) - 7 212,7 
приміське -7259,9 

з них пільгові перевезення, всього, тис - 1 782,4 
по місту Бровари - 1 281,9 
ва приміських маршрутах - 482,4 

крім того 2 автотранспортних підприємства ВАТ "Ат -13209" та ТОВ 
І ,.Автопас _ Х" обслуговують міжміські автобусні маршрути. 

Звіт про роботу автотранспортних підприємств за 2007 рік 
згідно форми Н!! 2-тр 

ТаБJIИЦJr 1 

ТОВ ТОВ ВАТ" ТОВ ПОГ БВУКГ 
ТОВ ТОВ АТП 
"Авто- "СОІО,. "Авто "БроваРII АТП- "CaaICO.1 

автопас" 13209" " "1.IВ8 
со.оз" Авто" пас-К" 

уРа'IС" 

~ о 

~ сть авТОбусів, 
13 18 12 9 7 

1 СТЬ S4 32 14 
N!!!NC O ~O~ 12 7 -7 -22 - -t)le8eJe ~ 
~ НО Пl1ClDКИрів 

1034,4 314 810 297,0 V ro''I1fc ' 1305,6 1 046,2 то • 4437.2 3 177,0 
'ІУ ЧИCnі ПО ВидаМ 

~ еlflllо 

297,0 ·ke • 
428.1 186,8 181 540 ь • 

1 736,7 1276,0 324,2 270 ~. 11:._ 
664,6 lЗЗ -

~ic._ 2700,6 1901,0 972,6 618,1 -183,0 -8,8 -- -
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ry;r.ty 'Іllcnі : 
4065,4 

~atlIIIX 
2957,7 І 115,9 818,4 920,8 

7eJпnDТНІІХ 
371,9 219,3 189,7 

282 594 80,0 

~ ТОІІІУ 'ІlІcnі : 
227,8 113,6 32 216 217,0 

1ілаnIllХ: 1457,8 
•• іське 

1 114,2 276,8 257,2 148,0 

r nOllr.liCbKe 2607,6 1 843,5 
171 378 80.0 

мЬкміське 

830.3 561,2 607,9 111 216 
- - 8,8 

-
- 164,9 - - -

1рпnаТIІІIХ: 

•• іське 278,9 161,8 47,4 170,9 38,8 10 
і"'"" • 93,0 

162 217,0 

nPllr.IICbKe 57,S 142,3 56,9 56,7 

",Ьоlіське 

22 54 -
- - - - 18, І - - -

Су?'єкт~и підприємницької діяльності, які здійснюють перевезення 
пасажИРІВ на МІСЬКИХ автобусних маршрутах загального користування в 2007 році 
перевезено - 2242,8 тис. пас., з них пасажирів пільгової категорії - 195, 1 

тис. пас. 

Основні показники роботи автомобільного транспорту на міських маршрутах 
за 2007 рік 

Таблиця 2 

Міські маршрути 

Х!!1 N!!2 N!!5 N!!9 N!!10 

Перевезено 240300 77064 1454400 252 ООО 219 ООО 

пасaжиnів, чол. 

3 ~ пасажирів 
nШЬroвоі категорії, 31500 9360 115200 27000 12000 

.!ОВ. 

• показники по міських маршрутах N!! 3 та N!! 4, які обслуговує БВУКГ , вказані в 
1\ таблиці 1. 

ПРОМіські маршрути 
. Автобусні маршрути сполученням м. Бровари - м. Київ відносяться до 

~СЬХИх aвroбусних маршрутів загального кориC'l')'llllllWl. По території міста 
~ проходить 10 приміських автобусних маршрyriв - Ни 327,330,332,402, 

, 403-а, 404,411, 810 та 785. 
3 Замовником на перевезеННJI пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
,lIUьнoro користування виступає Киівська обласна державна адміністрація, JIXВ 
а ко,"""" . . n -"J }lСНИХ засадах визначає переВІЗНИЮВ та укладає договори на перевезення 

3 аСlЖиpів, а виконавчий комітет Броварської міської ради виступає лише 
,~овltИком на перевезеННJI пільговОЇ категорії пасажирів на цих маршрутах та 

NlДцпcодовує перевізникам в""'ати доходів від перевезення пільгових категорій 
acbtт.t.... . ... r у оо 

-О>q!JІВ за рахунок субвенції з Державного бюджету кра1НИ. 
cne . ~cьxi aвroбусні маршрутИ загального користувВННІІ обслуговують 

Ці8JIiзОВані автотранспорті підприємства.' а саме: ТОВ "Транспортна 



J 

компанія "Авто союз" , ТОВ "Союз - Авто" ТОВ Автопас - К" ТОВ 
" ТОВ С" ' " , "Бровариавтопас .' " амсон , ВАТ" АТП -13209", ПОГ АТП "Інватранс" , 

яd в 2005 РОЦІ на к~нкурсних засадах вибороли право на обслуговування 
вищезазна:ен~ маРШРУТІВ та уклали договори терміном на 3 роки. За вказаний 
період КІЛьюсна структура перевізників не змінилась. Слід зазначити, що 
наступНИЙ конкурс буде проводитися в грудні 2008 року. 

З лютого 2007 року почалося обслуговування на приміському маршруті 
К!! 785 сполученням м. Бровари (район "Геологорозвідка") - м. Київ ( зупинка 
метро "Лісова" ). Обслуговування маршруту здійснює ТОВ "Транспортна компанія 
" Авто союз" за графіком руху, який запропонували мешканці масиву 
,fеоnогорозвідка". Перевезення здійснюються в ранкові та вечірні години" пік". 

Міські маршрути 

Станом на 01.01.2008 року міські автобусні маршрути обcnyrовУІОТЬ 6 
приватних підприємців та 2 юридичні особи, а саме: ПОГ АТП "Інватранс" та 
Броварське виробниче управління комунального господарствІ, які на 'конкурсних 
засадах вибороли право на обслуговування міських маршрутів (таблиця 3 ). 

Конкурс проводився в кінці вересня та на початку жовтня 2007 року. 3 
метою залучення більшої кількості суб'єктів підприємницької діяльності, які 
надають транспорті послуги конкурс був відкритим, про що було зроблено 
оголошення в засобах масової інформації ( публікація оголошення в 

міськрайонний газеті "Нове життя", "Броварська панорама", "Обрії 
Батьківщини" ), було зроблено оголошення на телестудії "Наше місто", а також 
розміщена інформація на Інтернет - сайті міста Бровари. Під час підготовки та 
проведення конкурсу членами конкурсного комітету були враховані наступні 
ЧИННИки: транспортні засоби, які обслуговують міські маршрути мають мапу 
пасажиромісткість, зношеність та відсутність у приватних підприємців резервних 
транспортних засобів. Тому, членами конкурсного комітету були визначені певні 
Вимоги до транспортних засобів, які виставлені до участі в конкурсі, а саме: рік 
Випуску транспортного засобу повинен бути не раніше 1999 року та повинен мати 
не менше 16 посадкових місць, що відповідає п.5 заходів щодо реалізації 
Програми розвитку пасажирськоГQ автомобільного транспорту в м. Бровари на 
2005 -2010 роки. . . 

в зв"язку З ТИМ, щО міський маршрут N!! 10 є не~ив~бливим, то до уча~Тl в 
КОНКурсі можуть бути допущені транспортні засоби з юльюстю посадкових МІСЦЬ 

До 16, але рік випуску не раніше 2002 року. . . .. . . 
в Конкурсі приймали участь 9 суб'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ. - 7 

ПРИВатних підприємців та 2 юридичні особи (Броварське виробниче управлІННЯ 
КОМУНального господарства, ПОГ А m ,,Інватранс" ). Слід зазначити, ЩО. з~ 
ВИ!ulтко.. 2 . иємців всі претенденти обcnyroвують МІСЬЮ 

&У& приватних шдпр , . . 
~арlDpути не один рік. Серед перевізників, які обспyrовуюп:. ПРИМІСЬЮ ~~ршрути 
61U1(аючих прийнят в конкурсі не було. ЗнаЧНОІ конкуренцо серед 
ПретеЦЦентів. и участь ния конкурсу не спостерігалось. Заявки' по міським 
~aplIIp""'a.. бшд час прове~е. нерівномірно самим привабливим маршрутом 
3 J А_П ули РОЗПОДІЛеНІ ' .. на 
ВnИІІІався ... по апи заяву 4 приватних ПІДПРИЄМЦІ, а 
~ ма: ~OS:.. Н~=.пр~ ~e було. Кinькicть транспортних 



засобів, ~Ki ~ретенденти вистав~ли до участі в конкурсі була незначною, а 
такоЖ б1Л~ШІ~ТЬ з. них не. в"дп~відали конкурсним вимогам - мала 
пасажИРОМІСТКІСТЬ , ВІК автомоБІЛІВ БІльше 8 років. 

Членами конкурсного комітету було визначено проведення 'конкурсу в 
. декілька етапів : 

І етап - oгJUJД автотранспорту, який претенденти запропонували до участі в 

конкурсі . ОГJUlд проводився З метою перевірки технічного та естетичного стану 
транспортного засобу та п~идатності його для перевезення пасажирів. 

П етап - повторнии огляд автотранспорту та усунення претендентами 
ВJUlвлених недоліків, розгляд документів. 

m етап - підведення підсумків та визначення переможців конкурсу. 
mсля проведення огляду було виявлено, що значна кількість транспортних 

засобів по технічним та зовнішнім параметрам потребують оновлення. Так, із 24 
транспортних засобів, які приймали участь в конкурсі тільки 9 відповідали 
конкурсним вимогам. 

Тому, членами конкурсного комітету було вирішено з перевізниками -
претендентами, які пропонують використовувати автобуси, що не відповідають 
умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістlО, віком, параметрами комфортності 
yкnадати договори на перевезення пасажирів терміном на 1 рік ( згідно 
законодавства - 3 роки ). 

При укладанні договорів з переможцями конкурсу враховувались також 

умови перевезення пільгових категорій громадин. 
3 З приватними підприємцями укладено договори строком на 1 рік, при 

умові заміни транспортних засобів до 01.01.2008. На даний час заміна 
транспортних засобів не проведена. 

3 переможцем конкурсу на міському маршруті Н!! 5 було укладено договір 
при умові додаткового обслуговування міського маршруту Н!! 1 О та 
відповідати за роботу транспорту на цьому маршруті. . 

Слід зазначити що 1 приватний підприємець, попрацювавши на маРШРУТІ 
декілька днів, Відмо~ився від обслуговування маршрутів Н!! 2 ,З~ 4. . 

На сьогодні залишається проблемним обслуговуванвя MICЬ~ маРШРУТІВ 
N! 10, 9, 2, на яких працює недостатня кількість транспортних засоБІВ. 

Перenїк суб'єктів підприємницькоі дЬшьності, вІСі обслуговують аlісысі l\lаршрyrи 
загального корш:туваl,НВ 

ТаБJIИЦИ 3 
r--

кілысіc 
На та паliмевуваонв маршруту ПеревЬвuкu 

ть 

транси 

орпщх 

~ 
засобів 

Mapl1lpyт Ни 1 Приватний підприємець 
3 

~ ~OBa ( мікрорайон "Зелена Багіров Ф.М. 

J10 • ~a, -црл - Залізничний вокзал -
~JlUcniнiкa" 
~apliiPYт ни 2 вул. Кутузова ( ДБК приватниЙ підприємець 

1 " l1иJJиПЧYК Б.Г. ~" )- вул. Чкалова -вул. 

ВсьКОГО - вул. Гагаріна - вул. 



_чепка - црл - вул. Каштанова 
(~iкDоoaJtоп "Зелена ПUUlвина ,,) 

'МаршрУТ Н!! 4 ,Дентральна районна лікарня 
11._" " _ ВУЛ. "JI\1II&oDa 

1іаршрУТ НІ! 3 "Центральна районна лікарня . .. " 
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на зазначених маршрутах працює 21 транспортний засіб. Загальна 
nPОТJlЖНЇсть міських маршрутів становить 110,6 км. 

для організації контролю за дотриманням перевізниками правил перевезень 
пасажирів створено групу контролю, до складу якої залучені представники ДАІ, 
ОДІП, Ради ветеранів, управлінь Броварської міської ради. Щомісячно 
здійснюються перевірки на маршрутах стосовно перевезення пільгових категорій 
населеВIUI міста, культури обслуговування, наявності необхідної документації. В 
ході перевірок СICJIадаються акти, які передаються на розгляд конкурсного 
комітету та доводяться до відома перевізників. 
lIiльrові перевезення 

Станом на 01.01.08 в місті налічується близько 22 тис. осіб пільгової 
І категорії громадян, SIICИМ надано право на безкоштовний проїзд в міському та 
ПР.ИМіському транспорті. Зазначимо, що перевезення пільгової категорії пасажирів 
ЗДІЙСнюються всіма перевізниками: як автотранспортними підприємётвами, так і 
ПРИВаТНИМи підприємцями. 

на міських автобусних маршрутах в кожному транспортному засобі 
ВИЗначено 1 пільгове місце та здійСIПOЄТЬСЯ безкоштовно перевезення. Крім 
ТОГ0, З автобуси комунальної власності, що обсnyroвують міські маршрути Н!! 3, 
}f! 4, Н!! 9 здійсmoють перевезення пільговоі категорії пасажирів безкоштовно 
taбез б . . помежения. Тариф на проїзд для пасажирІВ в комунальному. ~ан~порТ1 
РОТІГОМ 2007 року не змінювався і становив 0,50 грн. Але, сл1Д ВІДМІТИТИ, 
~o ріІІІеНВЯМи виконкому (від 09.01.07 Н!!. 01 та від 27.04.07 Н!! 2~~) з 

.02.07 була затверджена собівартість перевезення 1 пасажира в рОЗМІрІ 0,80 
Гра та вирішено різницю в сумі О 30 грн. між собівартістю перевезення 1 пасажира 
~_ ' ., б 
Ііа :В~Рдженою вартістю відшкодовувати за рахунок КОШТІВ МІсцевого юджету. 

ЦІ ціпі В 2007 році з місцевого бюджету було виділено 80,0 тис. грн . . 



CTOCOB~O приміських автобусних маршрутів, то відповідно до рішенНJI 
виконкому ВІД 13.05.2003 N!! 217 перевезення здійснюються обмежено ( крім 
комунanьного автотранспорту ): в автобусах великої місткості 3 чоловіки по 
ltlicтy та 1 пільгове місце до м. Києва, у всіх інших транспортних засобах - 1 
пільговик і відшкодовування компенсації за перевезення не проводиться. 

Обмежене обслуговування пільгової категорії пасажирів пояснюється 
недостатнім відшкодуванням компенсації за пільговий проїзд окремих 'громадян за 
рахунок субвенції з Державного бюджету у країни. Розрахунок компенсації ВИІрат, 
пов'JlЗ8НИХ з безкоштовним перевезенням пільгових категорій пасажирів 
проводиться відповідно до норми для 1 пасажира - 6 поїздок на місяць , 126 
поїздок на рік. Слід зазначити, що компенсація надається тільки 6 транспортним 
підприємствам на обмежену кількість автобусів великої місткості (більше 20 
посадкових місць ), а приватні підприємці взагалі не отримують компенсацію за 
безкоштовне перевезенНJI пільгових категорій пасажирів. 

Дані по відшкодуванню компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян за 2006 рік (за рахунок субвенції з Державного бюджету 
України) наведені в таблиці 4. 

таблиця 4 
Компенсація за пільговий проїзд (грн.) 

Нова Кількість Фактично Профінансовано, Заборгованість, 
автотранспортного автобусів, надано поcnyr, грн грн 

пimmпємства одиниць гРн 

ТОВ ,,Автопас К" 10 193500,00 181066,00 12434,00 
ТОВ "Бровариавтопас" 9 185950,00 174000,00 11950,00 
ТОВ "ТК "Автосоюз" 20 308700,00 288999,94 19700,06 
ТОВ" Союз Авто" 16 165 150,00 154500,00 10650,00 
ВАТ,,Ат 13209" 5 89100,00 83400,00 5700,00 
БВукг 2 106000,00 92556,2 13443,8 

~cLoro 62 1048400,00 974522,14 73877,86 

. на 2008 рік передбачається субвенція з . Державн.о~о бюджету на 
ВlдІПКодуВ8ННJI втрат за пільгове перевезення пасажиРІВ в рОЗМІрІ 980,0 тис.грн., 
Що на 68, 4 тис.грн. менше, ніж у 2007 році.. . 

Враховуючи той факт, що транСПОРТНІ ~пр~ємства несуть на собі 
СОціanьний тягар 'у вигляді величезної кількосТІ пшьгових пасажирів, я~ 
користуються послугами автотранспорту ,безкоштовно, а компенсац~ 
BiдuIkoдyВ шь· ГОВІ· перевезення виплачується не в повному оБСJIЗI, 

8ННJI втрат за п . б ... . 
БРоварською міською радою та її виконавчим КОМІТетом уло ПРИИНJIто РlшеННJI 
ЩОДО розвитку комунального автотранспорту. 

~еanізапія Проrpами передбачає виконання КОРОТКОСІРокових і 

Qгоетрокових заходів. 
ОдвиМ із пріоритетних заходів Програми є РОЗВІІТОК KOMYHa~ЬHOГO 

'ВТО'rраиспорту, який розглядається місцеВОІО владою як такни, що 
СnР_ОВУється на виріmеННJI соціanьних проблем мало захищених верств 



насenен~ міста. У ~007 році на виконання вищезазначеної Програми 
було ВИ~lлено кошти з MlcцeBOГ~. бюджету в сумі 1000,0 тис. грн та придбано 5 
автоБУСІВ марки ET~OH, сереДНЬОІ пасажиромісткості - 21 посадкове місце. 

враховуючи ТІ обставини, що перевезення пільгової категорії пасажирів на 
примі.ських ав:обусних маршр~ах сполученням м. Бровари - м. Київ обмежено 
( 1 ПІЛьгове МІсце ~ , було ВИРІшено передати комунальні автобуси в оренду 
автотранспортним ПІДПРИЄМСТВам для безкоштовного перевезення без обмежень 
пільгових категорій населення міста Бровари на приміських . автобусних 
маршрутах сполученням м. Бровари - м. Київ. 

3 жовтня 2007 року перевезення пасажирів пільгових категорій 
здійсmoються безкоштовно та без обмежень на приміських маршрутах Н!! 332, 
402, 327, 411 та на міському маршруті Н!! 9 "Військкомат - Поліклініка
Центральна районна лікарня" . 

для вирішення питання організації роботи комунальних автобусів була 
проведена значна робота з керівниками автотранспортних підприємств, зроблені 
розрахунки відшкодування витрат, пов'язаних з безкоштовним перевезенням 
пільгових категорій пасажирів. З метою відшкодування коштів перевізникам за 
безкоштовне перевезення пільгових категорій пасажирів була розроблена та 
затверджена Програма по відшкодуванню витрат за безкоштовне перевезення без 
обмежень пільгових категорій населення міста Бровари пасажирським 
автомобільним транспортом загального користування на 2007 рік, а також 
Положення ,,про Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з безкоштовним 
перевезенням пільгових категорій населення м. Бровари ( без обмежень) 
пасажирським автомобільним транспортом загального користування на 2007 рік". 
ОбсJIГИ фінансування вищезазначеної Програми за рахунок коштів з місцевого 
бюджету в 2007 році становили - 77727,00 грн, з них - 71 976,0 грн. ДJIJI 
приміських маршрутів та 5 760,0 грн. - для міського маршруту Н!! 9. 

на даний час комунальний транспорт в місті представлений 7 автобусами 
марки Еталон, із них 4 автобуси здійснюють перевезення на приміських 
маршрутах, 3 автобуси - на міських маршрутах. 

Основним заходом Програми є удосконалення структури автобусного 
парку в бік зростання питомої ваги автобусів великої та середньої місткості, 
оснащення транспортних підприємств міста сучасними транспортними засобами. 

ОновлеННSI рухомого складу відбулося переважно в автотранспортних 
Пiдnpиємствах, які обслуговують приміські маршрути. Придбання н?вих 
ТРанспортних засобів здійсlПOВалось за рахунок залучен~ кредитних ~eCYPCIB та 
ВJIасних коштів транспортних підприємств. у 2007 РОЦІ оновлення ВІДбулося в 
ТОВ ,,Автопас _ К" , ТОВ "Бровариавтопас", ВАТ" Ат-13209". .. 

На міських маршрутах залишаєrься . працювати. транспорт малОI 

~асажирОмісткості (12-18 посадкових місць) переважно МІкроавтобуси марки 
АЗ, cnв, Івеко. 

З мет організації дорожнього руху, створення безпечних 
ою удосконалення ..... б. 

та J(ОМфортних нию·в руху зниження аваРІИНОСТІ на автомо шьних 
умов ДJIJI учас , . . . 

~~poгax міста в 2007 році розроблені та затверджеНІ наСТУПНІ програми. 
lуІіСЬха ПРОграма по безпеці дорожньоГО руху міста на 2007 -2011 роки 



Міська програма кап~тального, поточного, ямкового емонтів 
дорожнЬОГО покритrя вулиць МІста на 2007-2011 роки Р 
Міська проrpама .~и~ання об'єктів блаГОУСТРОIО міста на 2007-2011 роки 
ПрОІрама "ПОДВІР Я. на 2007-2011 роки, що дало змогу фінансувати та 
виконувати числеННІ заходи . ... ... 
капlталы�ІІІІ,' ПОТОЧНІІІІ ремонт ДОРОЖІІЬОГО ПОКрll1ТЯ 

Значною проблемою, як всієї країни так і нашого міста є технічний стан 
доріг. HeДOCTaT~Є фінансування цього напрямку протягом декількох років 
призвс:пО до попр.шення дорожнього покриття вулиць, внутрішньо - квартальних 

ПРОЇЗДІВ. для ПОЛІпшення стану дорожнього покриття в 2007 році на ці заходи 
було використано 14 184,0 тис. Грll., у тому числі: 

Капітальний ремонт доріг - 13 974,3 тис. грн 
Поточний, ямковий ремонт доріг - 854,3 тис. грн 
Експертне обстеження та проектні роботи двох uшяxопроводів ПО вул. 

Кyryзова - 159,8 тис. грн 
Експертне обстеження підземного переходу по вул. Київська - 49,9 тис. грн. 
для порівняння у 2006 році на капітальний та поточний ремонт дорожнього 

покритrя вулиць з місцевого бюджету було виділено всього 1792,8 тис. грн. 
тобто рівень фінансування у 2007 році зріс у 8 разів. 

В 2007 році проведено капітальний ремонт 21 вулиці та 4 перехресть 
центральних вулиць. По закінченню робіт по капітальному ремонту дорожнього 

покриття вулиць було відновлено дорожню розмітку. Загальна вартість робіт 
СЮІадає 95,2 тис. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету проведено проектування та 
реконструкцію магістральної вулиці загальноміського значення - вулиці 
Київська. Профінансовано та виконано робіт на суму - 2 500,0 тис. грн. 
06еяуговуванвя та реконструкція ВУЛИЧНО - шляховоі мережі 

З метою покращання освітлення вулиць містІ, проведено ремонт мереж 
зовнішнього освітлення протяжністю 3,92 КМ, проведено заміну 60 світиnьників, 
замінено 580 ламо в світильниках на енергозберігаючі. На обслуговування мереж 
ЗОВнішнього освітлення протягом року витрачено 738,1 тис. грн. Проведено 
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Будьонного, вул. 
Г~piHa, бульвару Незалежності, вул. Чер~вського. При цьому про~еден? 
заміну 70 світильииків замінено 550 ламп в СВIТИnЬНИКах на енергозбеРІгаюЧІ. 
В.артість робіт на вико~ання заходів з приведення рівня освітлення вулиць і доріг у 
BlДIIoBiднїcть із нормативними вимогами склад~є 9~О,З тис. ~H.. . 
. . в належному стані утримувались автопавlnЬИОИИ, ТYP~IKeтнl огородження та 
1IIIDi об'єкти IПJUJXової мережі. Протягом року проведеш роботи по ремонту, 
Облаштуванню 24 зупинок транспортних засобів загального користування та 
B~oВJIeHo нову зупинку "АвТОІЇІКола" ( вул. Київська ) замість демонтованої 
nlCJIJI дтп. Вартість робіт становить - 94,8 тис. грн. Виконано роботи по 
фаРбуванню та ремонту огорож та колесовідбійвиків на суму - 86,5 тис. грн. 

Крім того, проведено роботи по фарбуванню 3854 мlп огородження по 
:еlitpanьним вулицям міста, також після скоєнИХ дорожньо-транспортних пригод 
РОведеН0 роботи по заміні огороджеННJI. Роботи виконано на суму 27,2 тис. грн. 



ОПТІІміЗ8ція MapWPYТIIOЇ мережі міста 

3 метою ПОЛі~mен~ тра~спортного обслуговування на міському маршруті 
N! 2 продовжено иого K~HцeBI ~упинки - по вул. Кутузова ( дО ДБК "Меркурій) 
та до вrл. K~TaHOBa ( Мlкрораион "Зелена галявина" ). 

Міськии маршрут N!! 3 - Ка "Центральна районна лікарня - Поліклініка" 
перейменували на HO~~P 3 та міський маршрут N!! 3 - Кб "Центральна районна 
nіхарня- вул. Чкалова на номер 4. 

Рішенням виконкому від 13.11.2007 N!! 556 затверджена міська 
маршрутна мережа. 

ВстановлеНllЯ ДОРОЖllіх знаків ІІа дорогах міста та обслуговуваllНЯ 
світлофОРНllХ об'єктів 

для створення умов CyтrЄBoгO зниження аварійності та ризикУ дорожньо
транспортних п~игод в місті за рахунок коштів місцевого бюджету проведено 
роботи по теХНІЧНОМУ обслуговуванню 16-ти світлофорних об'єктів на суму -
170,4 тис. Ірн. Крім того розроблено проекту документацію на реконструкцію 
світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Кірова - Грушевського. Загальна 
вартість проектних робіт - 20,9 тис. грн. 

Протягом року встановлено дорожні знаки, пофарбовано опори дорожніх 
знаків та опори світлофорів. Загальна вартість робіт - 30,8 тис. Ірн. 

Забезпечення безпеки дорожнього руху 

Значна увага в 2007 році приділялась безпеці дорожнього руху. Забезпечено 
цілодобову роботу всіх світлофорних об' єктів, виконано розмітку дорожнього 
покритrя центральних вулиць. для запобігання аварійності на дорогах, з 
метою збереження житrя та здоров'я мешканців міста, насамперед дітей було 
встановлено 14 елементів примусового зниження швидкості. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час перевезень, 
відділом Державтоінспекції Броварського району УДАІ ГУ МВС України в 
Київській області здійснюються. перевірки відповідності виробничо-технічної 
бази перевізників, обстеження автогосподарств, проводяться щоквартально 
Технічні огляди транспортних засобів, які задіяні Д1UI перевезень пасажирів. 

Систематично ведеться робота на лінії по попередженню та виявленню 
ПОРYIDень правил дорожнього руху. Так, в 2007 році було проведено комплекс 
профілактичних заходів під умовними назвами ,,перевізник", "Автобус - 2007" 
та "Перевізник _ зима _ 2007 ", в результаті 'яких було перевірено 1694 автобусів 
та Мікроавтобусів, 162 з яких виявлено з технічними несправнос~JIМИ ! була 
Заборонена експлуатація з вилученням державних номерних знаюв. ПІД час 
nPо~едеННJI профілактичних заходів виявлено 612 порушень ПДР допущен~ 
водuIми автобусів та мікроавтобусів, 2 з яких керування автобус~и в cтaH~ 
lUUcоroльного сп'яніння. По всім виявленим порушенням були складеНІ 
адміністративні протоколи. За випуск на лінію. автобусів з технічними 
Jfе~npавностями до адміністративної відповідальНОСТІ прит~о 47 пос~ових 
ОСІб авТогосподарств. Всього протягом 2007 року. було переВІрено 84 переВІЗНИКИ. 

Начальник ynpавліНWI економіки 
Н.І.Саченко 
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