
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
П . І 
. ро внесеННJI ЗМІН дО «Міської програми по 

БУДІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиць 
загальноміського призначеННJI 

на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенНJlМ 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05 

Розгтmyвши клопотанНJI відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.05.2010 року N!! 153, відповідно до рішенНJI Броварської 
міської РІЩИ від 14 січня 2008 року за N!! 593-32-05 «Про затвердженНJI міської 
програми по будівництву та реконструкції магістральних вулиць 
звrвльиоміського призначення на 2008-2009 роки», керуючись пунктом 22 
етапі 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

вир і m 11 л а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначеННJI на 2008 - 2009 
роки» (далі - Програма), затвердженої рішеНЮІМ Броварської міської 
ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05: 

1.1. викласти назву Програми в наступній редакції <<Міська програма по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008 - 2011 роки»; 

1.2. внести зміни в розділ 3 Програми, згідно з додатком. 

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

з. Відцілу капітального будівництва Броварської міської ради: 
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3.1. забезпечити своєчасне виконанНJI заходів Програми із залученням 
підрядних організацій; 

3.2. звітувати про хід виконанНJI Програми щомісячно управлінню 
економіки Броварської міської ради 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

М. Бровари -., ~..,o 
від Ів, ~ 1). tft,V~~ 
.N2 15{о -І ~ - ()!) 

I.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

НачалЬНJfК відділу 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управлїННJI 

Начальник юридичного відділу 

__ ;4~~J#.~~ __ м.м.ждановсь~ 
(J ! 

~~'--f'iiI~-- 8.8. Руденко 

~ ~ І.ГЛввер 
.,-- f" • ---Начальник загального відділу .... ---' ~.-с:Z::: Н.І.Гнатюк 

..r:::. ~ 
Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
--li'-fЧf4-- А.В. БУJII(а 



1 

Z 

..... 

Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
від {~.o5:(O р N!! ~FItI-h~.J'-

Зміни ~o Міської програми по будівництву та реконструкції 
маГІСТРальних вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 

тис грн . 
3аВДОIIIIЯ: Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
районного значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) 

. 

Мето: покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 

дороги та дорожньої інфраструктури по вул. Воззєднання 

Обсяг Пnан Пnан 
Реконструкція магістральної вулиці Іфінансуван 2010 рік 2011 рік 

3417,62 1027,63 
ПОКОЗІІІІКІІ ВІІКОІІОННЯ 

Загальна вартість 5095,49 
Освоєно на 01.01.2010 ooкv 1677 87 
% освоєного 32,93% 
Початок робіт 4 кв. 2005 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування, коригування та реконструкція магістральної 
вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської 

обл 

Мета: підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом по вулиці Олімпійська 

Обсяг Пnан Пnан 

Реконструкція магістральної вулиці IcbiHaнcvBaH 2010 пік 2011 оік 
2708,46 2497,63 

ПокаЗ1111К11 ВІІКОН811НЯ 
Загальна вартість 4021.90 
Освоєно на 01.01.2010 ooкv 1313.44 
% освоєння 32.66% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення Dобіт 4 кв. 2011 
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3аВД81111В: ПроектуванНJI та реконструкціJl внутрішньоквартального 
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проїзду (вул. Мапокиївська) в м. Бровари Київської обл. 
Мета: забезпеченНJI благоустрою міста З влаwтyваННJlМ асфальтового 
похритrJl та пішохідних тротуарів вул.Малокиївська 

,.... 
Обсяг ПЛан ПЛан РеконструкціJl 

внутрішньокваРТ8JIЬНОГО проїзду l.dtiHaHcvBaH 20100ік 2011 пік 
57,45 60,00 

ПокаЗ1111К11 ВІІКОН81111В 

Загальна ваотість 1377.01 
Освоєно на 01.01.2009 _ооку 1319 56 
% ОСВОЄННJI 95 .. 83% 
Початок побіт 4 кв. 2007 
ЗакінчеННJI Dобіт 4 кв. 2011 

ЗаВД8ИИВ: ПроектуванНJI та реконструкціJl вулиці Шевченка в м. 

4 
Бровари Київської обл. 

Мета: забезпечення благоустрою міста 3 влаштуванням асфальтового 
по~итrJl та пішохідних_тротуарів вул.Шевченка 

Проектування та реконструкція вулиці 
Обсяг ПЛан ПЛан 

l.dtiHaнcvBaH 2010 пік 2011 пік 
Шевченка 499,70 

ПокаЗИllКИ Вllконаиив 

Загальна вартість 550,00 
Освоєно на 01.01.2010 року 50,30 
% освоєння 9,15% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завданнв: Проектування та реконструкція автомобільної дороги 
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загального користування (вул. Грушевського) в м. Бровари 

Мета: забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового 
покритrя та пішохідних тротуарів вул.Грушевського 

План План Обсяг 
ПроектувaнНJI та реконструкція вул. cbiHaнcvвaн 20 1 Ошк 20110ік 

Грушевського 500,00 

ПокаЗИllКИ виконаннв 

Загальна вартість 2995,1 

Освоєно на 01.01.2010 року 2495,1 

%OCBOЄННJI 83,31% 

Початок робіт 4 кв. 2006 

Закінчення робіт 4 кв. 2011 
...... 
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3авдаllllН: ПроектуванНJI та реконструкція піwогодного бульвару в 
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раПоні 34-го мікрорайону в м. Бровари 
Мета: забезпечення благоустрою міста з впаштуванНJlМ асфальтового 
покритrя пішохідного бульвару 

~ Обсяг Пnан Пnан 
Проектування та реконструкція 

Фінансуван 20100ік 2011 пік 
пішогодного бульвару 

5000,00 
ПокаЗНllКl1 ВІІКОН81111Н 

Зaranьна вартість 5000,0 
освоєно на 01.01.2010рокУ 36,3 
% освоєння 0,73% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 



зрвдаllllВ : Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
заranьномісьхого значення (вул.Київська) в м. Бровари (1 етап: від обізної 

1 дороги до р-ну Розвилка) 
• Мета: забезпечеННJI розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари 
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Проектування та 

реконструкція вул.Київська 
(1 етап) 

ПокаЗ1111К11 Вllконаннв 

ЗаraJIьна ва тість 
освоєно на 01.01.2010 о 

%освоєноro 

Початок обіт 
звкїнчеНIIJI обіт 

Об ан на 2 10 ІК ан на 2011 ІК 
сяг м· м· . Ісцеви Ісцев 

фlнансува '" Державни .. Державни 
И "'б ИИ" б ння б и юджет б и юджет 

юджет юджет 

31145,03 4384,10 

4246080 
1131577 
26,65% 
1 кв. 2007 
4 кв. 2011 

Завдання: Проектування реконструкції магістральної вулиці загальноміського 

значено (вул.Київська) в м. Бровари ( 2 етап: від р-ну Розвилка до вул. 
Драгоманова 

Мета: забезпечення розвиткv мережі автомобільних доріг міста Бровари 

ОБСJlГ 
ПЛан на 2010 рік ПЛан на 2011 

Проектування та 
фінансува Місцеви Державни 

Місцев 
Державки реконструкція вул.Київська й ий HНJJ й бюджет й бюджет (2 етап) бюджет бюджет 

1000,00 

Показники внконанов 
Звпшьна BaJ)ТЇcть 1000~00 

Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
% Освоєного 0.00% 
lПОlfаток побіт 1 кв 2009 
ЗакінченИJJ робіт 4 кв. 2011 
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За8ДаIIIIЯ: Проектування та реКОнструкція вул. Островського 
ltf. Бровари 

Мета: ПокращенНJI транспортно-ексnлyатаційного стану автомобільної 
дороги та дорожньої іНфраструктури по вул. островського 

.-

ОБСJlГ Пnан План 
Зовнішнє освітлення, закінчення робіт Jh.iHaHCYBaH 2010 аік 2011оік 

ПокаЗНllКl1 ВllконаllllЯ 

Загальна вартість 904,427 
Освоєно на 01.01.201 О ~oкy 904,427 
% OCBOЄHНJI 100,00% 
Початок J1_0біт 3 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та капітальний ремонт магістральної вулиці 
загальноміського значення (вул. Київська) в М. Бровари (від вул. 8-го 
Березня до вул. Гагаріна 

Мета: Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 
дороги та дорожньої інфраструктури 

ПроектуванНJI та капітальний ремонт 

MaгiCТP8JIЬHOЇ вулиці 

Показники виконання 

Загальна вартість 

Освоєно на 01.01.2010 року 
%OCBOЄННJI 

Початок робіт 

Закінчення робіт 

Виконуючий обов'JlЗКИ міс 
ГОNОВИ - секретар ради 

~ 
І н 

Обсяг План План 

IcbiHaн~aн 2010 аік 2011 пік 
1911,01 33,70 

1920,00 
8,99 
0,00% 
3 кв. 2009 
~кв. 2011 



ПОДDІІІІП: 

НаЧ8JIЬНlfК відділу _-r-."..~ __ М.М.ЖдаНОвсьrarn 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови _--'---"'I~\+-_B.B.PyдeHKO 
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