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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ .. 

г 
Про внесення змін до Програми розробки містобудівної І 

документації в м.Бровари, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року N2 596-32-05 

Розглянувши подання' Управління містобудування· та архітектури 
Броварської міської ради від 18.06.2008 N2З02 ,керуючись пунктом 42 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до розділу V Програми розробки містобудівної 
документації в м.Бровари, виклавши даний розділ в новій редакції , що 
додається. 

2.фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах забезпечення асигнувa.нщt в бюджеті міста 
на відповідний період. . . 

3.Виконавцям Програми інформувати МІСЬКУ раду про Х1Д виконання 

Програми двічі на рік (червень, грудень). . 
4.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови Руденка В.В. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 

м.Бровари 

«~» ~ 2008р. 
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ПОДAЮUl: 

начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник управління економіки 

начальник юридичного відділу 

виконуюча обов' язки 
начальник~ загального в· . 
головний спеціаліст· 

--fY-rJ~---'- л.є Рибакова 

• 

~ __ ---=-_~~-tI-___ В.В.РуденІСО 

А.М.Зеленська 

----9Й?s-~L.".---- Н.І.Саченко 

__ c.. __ s:~;z~ ___ І.Г.Лавер 

Л.М.Шило 

голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~них вщн~син, архітектури, ~~,,"2 
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БУДІвництва та Інвестицій ----I&~rc....,l.~:..::....-.-_ С.В.ПіддуБНЯК 
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Додаток до рішення 

Броварської міської ради 

від ':J6 "~ 2008р 
Ne rR -3eP-~o 

Зміни ДО програми розробки містобудівної документації 

Програма 
. 

Обсяг 2008 рік 2009 рік 2010 рік 
фінан- разом заг. разом заг. разом заг. 

сування фонд фонд фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Уравління містобудування та архітектури 

250404 
Всього: 1676,2 
Програма розробки містобудівної 
документації в м. Бровари 

Коригування Генерального плану 

міста ( тис.грн. ): 1676,2 300,0 300,0 887,0 887,0 489,2 489,2 
Мета: Сприяння ефективної реалізації Генерального плану м.Бровари , раціонального використання 
використання території, с1'ворення повноцінного житгєвого 'середовища , інвестиційної діяльності 

І фізичних та юридичних осіб 
Завдання: Коригування Генерального плану міста. 

І етап: • t 300,0 300,0 • 
1.передпроекrні роботи. формування бази даних 70,0 70,0 
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1 2 З 4 5 6 7 8 
2.комплексна оцінка сучасного стану території 

міста і акryальних проблем його містобудівного 
розвитку план сучасного використання те~иторії 70,0 70,0 
З.аналіз сучасного стану використання 
територіальних ресурсів підприємствами та їх 
основних фондів, забудови земельних 
ділянок та їх благоустрою 

. 
100 100,0 

. 
·4.схема планувальних обмежень 60,0 60,0 
Te~MiH виконання 06.08 -12.08 
11 етап: 887,0 887,0 
5.схема положення в системі _~озселення . 80,0 80,0 
6.соціально- демографічна характеристика , 60,0 60,0 І 

прірітетні види економічно'" діяльності 
7.загальні обсяги житлового будівництва та 
об'єктів громадського обслуговування, 
характеристика площі для розміщення нового 60,0 60,0 
будівництва, зведені дані потреби в територіях 

8.головні напрямки розвитку соціальної сфери по 
основних видах обслуговування, перспективи 120,0 120,0 

І ро~вит!<у транспортно-вулично'" мережі • 

9. план червоних ліній 1 етап 255,0 255,0 
1 О.перспективи розвитку існуючого промислового 

м. , 

комплексу та иого чисеЛЬНІСТЬ по галузям f • 
промисловості, схема упорядкування та 

--- - -



, 1 2 З 4 5 6 7 8 
раціонального використання та комунально-

складських об'єкгів 172,0 172,0 
11.схема прогнозного стану навколишнього 

середовища класифікація території міста за 
ступенем містобудівної цінності, функціональне 

зонування території І інженерна підготовка та 
та захист території, інженерне обладнання 140,0 140,0 
термін виконання 01.09 - 12.09 . 
ІІІ етап: 489,2 489,2 
12.план використання території( основне 

креслення) 254,4 254,4 
план червоних ліній 2 етап 148,2 148,2 
1З.громадські обговорення І розгляд на 
містобудівній раді, формування пояснювальної 

записки планувальної документації (графічна та 
текстова частини проекту) 86,6 86,6 
термін виконання 01.1 О - 12.1 О /~ ~ _ ~~ 
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поДАННЯ: 

начальник управління 
містобудування та архітектури 
головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА n А оо •• 

УПРАВЛІННЯМІСТО ~ КИІВСЬКОІОБЛАСГІ-
БУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400 м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 Тел.! факс (04494) 5-30-49 

Про внесення змін до Програми 
розробки містобудівної 
документації в м.Бровари 

ПОДАННЯ 

Секретарю ради 
Сanожку І.В. 

Управління містобудування та архітектури подає на засідання 
Виконавчого комітету Броварської міської ради питання про внесення змін 
до Програми розробки містобудівної документації в м.Бровари . 

Начальник управління 
містобудування та архітектури
Головний архітектор міста 
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Л.Є Рибакова 
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