
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про підсумки виконання Програми соціально -
економічного та культурного розвитку м. Бровари 

за І півріччя 2011 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління економіки Броварської 
міської ради про виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м.Бровари за І півріччя 2011 року, керуючись ші22 пункту 1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні55 та враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1 .Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Бровари за І півріччя 2011 року взяти до відома 
(додасться). 

2.На основі визначених пріоритетів вважати основними завданнями управлінь, 
відділів, інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, 
підприємств, установ та організацій міста: 

-забезпечення збереження темпів зростання життєвого рівня населення за 
рахунок збереження та створення нових робочих місць, а також погашення та 
недопущення в подальшому заборгованості з виплати заробітної плати; 

-забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, погашення 
заборгованості за спожиті енергоносії; 

-нарощування обсягів випуску і реалізації промислової продукції, підвищення 
її конкурентноздатності на основі розширення асортименту та поліпшення 
якості; 

-забезпечення виконання Програми соціально-економічного і культурного 
розвитку мі>ровари на 2011 рік. 

З .Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Довідка 
про стан соціально-екопомічного та культурного розвитку міста Бровари у І 

півріччі 2011 року 

Протягом першого півріччя міськвиконком разом з управліннями, відділами, 
підприємствами та організаціями міста спрямовували свою діяльність на 
забезпечення стабільного розвитку всіх галузей народного господарства міста. 
Крім того, виконувались положення Конституції та закони України, 
забезпечувалась реалізація заходів, визначених актами та дорученнями 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень. 

І. Соціальна сфера. 
1.1. Демографічпий розвиток, підтримка сімей та молоді. 
Позитивна тенденція щодо чисельності населення міста спостерігалася і у 

першому півріччі поточного року. 
Станом на 01.06.2011 року в місті постійно проживає 95762 особи. За січень-

травень поточного року в м.Бровари народилося 483 немовлят, що на 19 дітей або 
на 3,8% менше, ніж за відповідний період минулого року. Кількість померлих 
жителів у сїчні-травні складає 38S чоловік, що на 10 осіб більше, ніж за п»ять 
місяцв минулого року. Природний приріст складає - 98 осіб. За п»ять місяців 
поточного року чисельність населення зросла на 435 осіб. Це сталося як за 
рахунок природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів, якими було 
охоплено 1103 особи. Всього за січень-травень в місто прибуло 720 осіб, вибуло -
383 особи. 
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З метою підтримки та вирішення проблемних питань молоді, жінок, дітей, 
молодих сімей у І півріччі 2011 року виконувались заходи молодіжних міських 
програм. Зокрема, з метою підвищення моральності та духовності в суспільстві, 
пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі спеціалістами спеціального закладу «Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» спільно з Броварською 
міськрайонною організацією TOB «Червоний Хрест України» у лютому 2010 року 
та 1 липня 2011 року проведено інформаційно - просвітницькі акції «Не помри від 
неосвідченості» та "Знати щоб жити", в ході яких були розповсюджені буклети та 
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листівки з профілактики ВІЛ/СШДу, інфекцій, які передаються статевим 
шляхом та проблем залежностей. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 
"Про призначення стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних 
закладів міста» за рахунок коштів міського бюджету виплачуються стипендії у 
розмірі 200 грн. на місяць. Протягом звітного періоду 2011 року таку стипендію 
отримують 10 студентів. 

Ведеться відповідна робота щодо проведення оздоровчої кампанії та 
організації літнього відпочинку дітей. 

За станом на 04 липня 2011 року оздоровлено 283 дитини з соціально 
незахшцених категорій сімей. 

З 30.05.2011 по 17.06.2011 року у трьох загальноосвітніх навчальних закладах 
міста функціонували табори відпочинку з денним перебуванням (ЗОНІ І-Ш 
ctJ62, СЗОШ І-Ш ст. №7, ЗОНІ І-Ш crJfelO). Загальна кількість дітей, охоплених 
відпочинком становить - 196 осіб, з них 25 дітей із соціально незахищених 
категорій сімей. 

Загалом, за кошти місцевого бюджету, кошти благодійних фондів, 
батьківських коштів, соцстраху, установ та підприємств міста оздоровлено, за 
станом на 04.07.2011 року, 1602 дітей шкільного віку, що становить 17,3% від 
загальної кількості дітей шкільного віку (загальна кількість дітей - 9252). 

У місті створено реєстр багатодітних сімей. За станом на 01.07.2011 року в 
даному реєстрі перебуває 220 сімей, в яких виховується 749 дітей. 

Протягом І півріччя 2011 року виплачується матеріальна допомога 
студентам денної форми навчання із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти I-
IV рівня акредитації, у розмірі 200 грн. на місяць за рахунок коштів міського 
бюджету. Станом на 01.07.2011 року таку допомогу отримали 24 студенти. 

З нагоди Дня матері та Дня сім'ї відбулось нагородження Почесними 
грамотами міського голови та цінними подарунками (соковижималка "Philips 
1851") п»яти родин за створення належних умов для всебічного розвитку та 
виховання дітей у сім'ї. 

З метою організації дозвілля молоді, дітей, молодих сімей у звітному періоді 
проведені наступні заходи: шоу-програма "Кохання з першого погладу", 
інтелектуально-спортивна іра "Євро quest - 2011", святкові заходи з нагоди Дня 
молоді, фінальне свято "Крок до успіху", а також інші заходи. 

1.2. Зайнятість населення та ринок праці 
Станом на 01.07.2011 р. у Броварському центрі зайнятості перебуває на 

обліку 526 осіб, що на 14 осіб більше, ніж на відповідну дату минулого рою/. Із 
загальної кількості громадян не зайнятих трудовою діяльністю 353 осіб або 67,1 
% складають жінки, 313 осіб (40,5%) - молодь у віці до 35 років, 124 особи (23,6 
%) - особи, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати 
на ринку праці. З числа незайнятих громадян, які перебували на обліку, 179 осіб 
займала робітничі місця, 317 - посади службовців. Рівень зареєстрованого 
безробіття по місту складає 0,83%. 
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Протягом січня -червня 2011 року з питань отримання соціальних послуг до 

центру звернулося 820 осіб, що на рівні відповідного періоду минулого року. 
З початку року працівниками центру зайнятості працевлаштовано 476 осіб 

(на 5 осіб більше, ніж у 1 півріччі 2010 року), з них 49 осіб, які потребують 
соціального захисту. 20 громадян працевлаштовано на робочі місця, які створені 
за рахунок надання дотацій роботодавцям, 11 мешканцям мЛїровари надана 
одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької 
діяльності. 

Рівень працевлаштування службою зайнятості по м.Бровари за 1 півріччя 
2011 року становить 34,6%. 

Станом на 01.07.2011 кількість вільних робочих місць на підприємствах, 
установах та організаціях міста становить 215 одиниць. Навантаження на одну 
вакансію сюїало 2,4 особи. 

Протягом 1 півріччя 2011 року на підприємствах, установах та організаціях 
міста створено 1117 нових робочих місць, що на 34 одиниці більше відповідного 
періоду минулого року. 

Створено нових робочих місць, одиниць 

на 01 072011 на 01 07 2010 

На професійне навчання з початку 2011 року направлено 140 мешканців 
міста. У громадських роботах взяли участь 204 мешканці міста, з них 109 жінок, 
82 особи молоді у віці до 35 років. 

Станом на 01.07.2011 року допомогу по безробіттю отримують 444 особи. 
Сума виплаченої допомоги за І півріччя поточного року складає понад 3314 
тис.грн. 

З початку 2011 року центром зайнятості проведено: 1 Ярмарок вакансій, 2 
Дні відкритих дверей, 2 презентації роботодавця, 13 міні - ярмарки вакансій; 2 
круглі столи на тему «Зміни до Закону «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття» та ««Апробація Моделі 
працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю», 
профорієнтаційний захід в таборі «Любич» - «Крок до самовизначення учнівської 
молоді». 

Протягом 1 півріччя 201 Іроку проведено 61 семінар з роботодавцями. В ході 
проведення заходів наголошувалось на додержання чинного законодавства в 
частині вивільнення працівників, оплати праці. Загалом 339 роботодавці отримали 
вичерпані відповіді та консультації щодо застосування закону про зайнятість та 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, 
стан, основні тенденції і процеси на локальному ринку праці, правові та 
організаційні засади Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ознайомлення зі змінами 
в законодавстві про адміністративну відповідальність за неподання (або 
несвоєчасне подання) форми звітності 5-ПН, 3-ПН, умов перебування на обліку 
безробітних. 

За період січня-червня 2011 року опубліковано 11 статей в місцевих газетах, 
надано 12 інтерв'ю, репортажів, оперативних інформацій, які максимально 
сприяли донесенню до населення та роботодавців суті змін до законодавства у 
сфері зайнятості населення, а також інформацію про кількість незайнятого 
населення та кількість вільних робочих місць. 

ІЗ. Грошові доходи населення 
Основу грошових доходів населення мешканців міста складають: заробітна 

плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати, які є одним з найважливіших 
показників, що характеризують рівень життя населення. На збільшення доходів 
значною мірою впливає зростання заробітної плати. За І квартал поточного року 
середньомісячна заробітна плата по місту склала 2310,0 гри., що на 7,7 % менше, 
ніж в середньому по області та водночас збільшилась в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року на 32,3%. 

За попередніми даними управління статистики станом на 01.07.2011 року 
заборгованість із виплати заробітної плати наявна на одному економічно-
активному підприємстві міста: ТОВ ШГ «Столиця» і складає 800,6 тис.грн. 

У порівнянні з початком року загальна кількість підприємств, які мають 
заборгованість із заробітної плати зменшилася на три підприємства або на 75%, 
заборгованість із заробітної плати зменшилася на 6361,6 тис. гри. або на 88,8 %. 
У порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна кількість 
підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати, зменшилася на 7 
підприємств або на 87,5 %, заборгованість із заробітної плати зменшилася на 
6250,0 тис. грн. або на 88,6 %. 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати 
підприємствами міста за січеяь-червень, тислрн. 

о -І , , , , , 
січень лютий березень квітень травень червень липень 

З початку 2011 року в місті проведено 94 перевірки додержання законодавства 
про працю, з них: 



-державшім інспектором пращ Київської області за участю працівників 
управління праці -50 перевірок; 
- за зверненнями громадян - 4 перевірки; 
- за дорученням Броварської міжрайонної прокуратури - 15 перевірок; 
- за інформацією управління Пенсійного фонду у м.Броварах щодо 
заборгованості з заробітної плати - 5 перевірок; 
- за інформацією Броварської Оді 11 про підприємства, які нарахували 
середньомісячну заробітну плату найманим працівникам нижче законодавчо 
встановленої мінімальної заробітної плати - 20 перевірок. 
За результатами проведених перевірок складено 46 протоколів про 

притягнення керівників до адміністративної відповідальності згідно ч. 1 ст. 41 
КУпАП та направлено матеріали до міжрайонної прокуратури за статтею 175 
Кримінального Кодексу України. Порушено 4 кримінальні справи за статтею 175 
Кримінального Кодексу України (невиплата заробітної плати) на: ТОВ 
«ДжіВіЕй»та ТОВ «Торговий дім «СТЛ Груп», КП «Київський завод алюмінієвих 
конструкцій» та ФОП Кадькаленка К.В. 

В місті діє комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків та 
інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і інших 
соціальних виплат, на яку запрошуються керівники ггідприємств-боржників. З 
початку 2011 року відбулося б засідань комісії, на яких було заслухано 25-х 
керівників підприємств-боржників щодо перспектив погашення існуючої 
заборгованості із заробітної плати, боргу до Пенсійного фонду України та 
податковій заборгованості. 

Питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам 
підприємств, установ та організацій міста є пріоритетним і соціально - значимим 
та перебуває на постійному контролі міської влади. 

Середній розмір пенсійної виплати станом на 01.07.2011 року становить 
1380,9 ірн., що на 18,0% більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Середньомісячна заробітна 
плата за гічень-березень, грн. 

Середня пенсійна виплата 
станом на 01 липня, грн. 

і 
- і 

2011 2010 2011 2010 

14. Пенсійне забезпечення 
Станом на 1 липня 2011 року у місті на обліку перебуває 23318 одержувачів 

пенсій, що складає 24,4% до чисельності постійного населення міста та 36,9% до 
працездатного. Видатки на виплату пенсій та допомоги склали 198357,0 тис.грн., 
що на 24,8% більше, ніж за І півріччя минулого року. 
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Протягом січня - червня 2011 до бюджету управління пенсійного фоццу 

надійшло 215188,95 тис. грн., що більше минулорічних надходжень на 56005,69 
тис.грн. або на 110,6%. По доходній частині бюджет виконано на 111,0%, по 
власним коштам - на 110,6%, що складає 140261,7 тис.грн. 

Динаміка надходження коштів до Пенсійного фонду, тислрн. 

250000 215189 
2ооооо 15.9183,3 . ~ . 

І 150000 — — -
100000 
50000 

0-1 , , 

Забезпеченість власними коштами потреби на виплату пенсій та грошової 
допомоги на 01 липня 2011 року складає 85,0 %, що на 18,9 ап. більше, ніж на 
відповідну дату минулого року. 

Заборгованість з основних платежів до фонду, в порівнянні з початком 
поточного року збільшилася на 641,8 тислрн, в тому числі недоїмка з внесків -
на 1115,4 тис.ірн. і станом на 01.07.2011 року загальна сума заборгованості 
складає 8553,2 тислрн. Кількість боржників у січні - червні зменшилась на 17 
одиниць. 

Основним чинником зростання недоїмки є нестабільна діяльність 
промислових та будівельних підприємств, які ще не змогли вийти на той рівень 
господарської діяльності, який мали до кризи. 

Із суми боргу з обов»язкових платежів безнадійний борг - 182,6 тис. грн, 
особливий статус боргу - 1408,5 тис.грн., визнані банкрутами або порушена 
справа про банкрутство- 1242,4 тис.грн. Дієвий борг станом на 01.07.2011 року 
становить 4227,5 тис. грн., в т.ч внески - 2121,9 тис.грн.( в порівнянні з початком 
поточного року борг по внескам зменшився на 145,5 тис.грн. або на 39%). 

Станом на 01.07.2011 року на виконанні в органах ДВС знаходиться 55 
наказів господарського суду на стягнення 1967,8 тис. грн. та 35 вимог на суму 
1368,1 тис.грн., а в суді на розгляді знаходиться 90 позовів на суму боргу 2455,7 
тис.грн. та 17 рішень суду на суму 286,9 тис.грн. Охоплено заходами стягнення 
79,1 % суми боргу з обов'язкових платежів. 

Здійснюється постійний контроль за дотриманням чинного законодавства у 
розрахунках платників з Пенсійним фондом. Так, протягом січня- червня 2011 
року прийнято 598 рішень про застосування фінансових санкцій на суму 682,6 
тис. грн., у т.ч. за: 

• донарахування сум страхових внесків - 34,3 тислрн. 
• несвоєчасна сплата страхових внесків - 545,1 тис.грн. 
• несвоєчасне подання звітності -103,2 тис. грн. 

Розстрочено фінансових санкцій з початку року - 133,5 тис.грн. Сплачено 
фінансових санкцій за звітний період з врахуванням залишку попередніх періодів 
215,4 тас.грн., що становить 35,5 %. 

159183.3 

І півріччя 2011 І аіаріччя 2010 
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Посилюються вимоги до фінансової дисципліни платників, які 

зобов'язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески до Пенсійного фонду. 
З цією метою проведена наступна робота, зокрема: 

- проведено 2 наради спільно з ДВС, де намічені заходи по зменшенню 
боріу до ПФУ; 

- продовжена позовна робота щодо стягнення заборгованості по платежах до 
Фонду. Так, протягом червня 2011 року направлено до суду 11 позовних заяв на 
примусове стягнення боргу в сумі 1241,3 тис. грн, в тому числі по пільгових та 
наукових пенсіях - 3 позови на суму 978,9 тис.грн. По поданих позовах надійшло 
коштів в сумі 3271,2 тис. грн., в тому числі через ДВС - 1093,5 тис.ірн.; 

- впроваджено щоденний контроль за надходженням коштів від підприємств, 
що мають недоїмку; 

-проведено 20 зустрічей у трудових колективах на тему "Втрата трудового 
стажу при несплаті страхових внесків". 

-в результаті співпраці з органами прокуратури, підприємствами-
боржниками відшкодована сума боргу 2639,6 тис.грн. 

І і . Соціальний захист населення 
Значна увага в місті приділяється питанням соціального захисту населення. В 

управлінні праці та соціального захисту населення станом на 01.07.2011 року на 
обліку перебуває 6237 одержувачів соціальних допомог Всього за І півріччя 
поточного року виплачено соціальних допомог на суму 23146,1 тис. грн. В 
порівнянні з відповідним періодом минулого року чисельність одержувачів 
допомог зросла на 111 осіб, а сума виплат збільшилась на 3698,6 тис.грн. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 у 
поточному році 4 прийомні сім»ї отримали соціальну допомогу на 6 дітей та 
грошове забезпечення батькам-вихователям у сумі 102,6 тислрн. 

Протягом звітного періоду проводилися обстеження матеріально-
побутових умов проживання малозабезпечених сімей і було виплачено 83,5 
тис.грн. соціальної допомоги 16 сім'ям, згідно Закону України "Про державну 
допомогу малозабезпеченим сім'ям". 

На обліку в управлінні пращ та соціального захисту населення перебуває 
5085 чоловік, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 1136 
дітей. ВІ півріччі цього року виплачено пільг і компенсацій потерпілим від аварії 
на ЧАЕС на суму 4827,22 тис грн., в т.ч. на харчування дорослих - 3770,66 
тис.ірн., дітей - 492,42 тис.ірн., за шкоду, заподіяну здоров'ю та на оздоровлення 
-190,5 тис.ірн., додаткову відпустку - 373,3 тислрн. 

У І півріччі поточного року за рахунок місцевого бюджету відшкодовано 
комунальним аптекам міста за безкоштовно відпущені ліки соціально 
незахшценим верствам населення у розмірі 8,3 тис.ірн.; за житлово-комунальні 
послуги інвалідам загального захворювання та по зору - 382,1 тис.грн., в тому 
числі 108,5 тнс.ірн. заборгованість минулого року. На безкоштовний проїзд 
пільгової категорії громадян з міського бюджету виділено 197,9 тис.грн. 

Відділом по обслуговуванню пенсіонерів, інвалідів війни та праці протягом 
звітного періоду 98 осіб забезпечені засобами реабілітації: колясками, милицями 
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та палицями, опоно-руховими пристроями та допоміжними засобами 
для особистої гігієни. 

Видано 24 санаторно- курортні путівки інвалідам загального захворювання 
та ветеранам війни. 

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахшцених верств 
населення за рахунок місцевого бюджету в І півріччі 2011р. матеріальну 
допомогу отримали 90 іромадян міста на суму 40,2 тис. грн. Здійснювалась 
щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 грн. 10 громадянам міста, які досягли 
95-річного віку. 

Крім того, за рахунок місцевого бюджету 179 фізичним особам, що надають 
соціальні послуги інвалідам, виплачена компенсація на суму 139,6 тис.ірн. 

На обліку в територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних іромадян знаходиться 3103 особи, в т.ч. одиноких 
непрацездатних- 905 осіб, самітньопроживаючих - 460 осіб. Відділенням 
соціальної допомоги самітним на дому обслуговується 325 осіб. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. Крім того, 
гарячими обідами вдома було охоплено б осіб, яким доставлено 368 обідів. З 
місцевого бюджету на це було вцділено 75,2 тис.грн. 

Надавались побутові та медичні послуги. Всього відділенням в І півріччі 
2011 року надано 19207 послуг, за рахунок спонсорських коштів 61 особа 
отримала продуктові набори на суму 2,4 тис.грн., промислові товари отримали 4 
особи на суму 0,2 тис.грн. До Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого 
дня 8 Березня, Дня Перемоги проведені святкові обіди для 135 осіб на суму 7,8 
тис.ірн. 

Міським центром соціальної та медико-педагогічної реабілітації дітей-
інвалідів у січні- червні поточного рову було надано 5982 реабілітаційні послуги 
62 дітям-інвалідам. 

За рахунок коштів бюджету міста на виконання заходів, передбачених 
міською програмою „З турботою про кожного", Броварській міськрайонній 
організації товариства Червоного Хреста, у звітному періоді профінансовано 
160,0 тис.ірн. 

Одним з основних напрямків соціального захисту сімей з низькими доходами 
залишається допомога по програмі житлових субсидій. 

Станом на 1 липня 2011 року за призначенням субсидій звернулось 1547 
сімей. Загальна сума призначених субсидій з початку року складає 1913,6 тис.грн. 
Середньомісячний розмір субсидії складає - 74,14 грн., що на 25,5% більше, 
ніж на відповідну дату минулого року. 

1.6. Житлово-комунальне господарство 
Забезпечення стабільного функціонування об'єктів житлово- комунального 

господарства у першому півріччі 2011 року відбувалось в межах фінансової 
можливості, а саме: 

-на виконання заходів по забезпеченню технічного та естетичного стану 
об'єктів благоустрою витрачено.- 3853,2 тис. грн; 
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-на догляд за озелененням, прибиранням скверів, парків, 

створенням газонів та клумб, видалення аварійних дерев, обслуговування 
фонтану, бювету використано -1188,4 тис. грн.; 

-на виконання заходів з безпеки дорожнього руху було використано - 288,0 
тис. грн.; 

-на ремонт дорожнього покриття вулиць міста - 194,1 тис.грн.; 
Виконання робіт на утримання житлово-комунального господарства за 

січень-червень 2011 року складає 6254,1 тис.ірн., що складає 38% до річного 
завдання. 

У І півріччі 2011 року Броварською міською радою прийнято у комунальну 
власність територіальної громади м.Бровари побудовані за рахунок інвесторів такі 
об'єкти: 

-зовнішні мережі газо- та електропостачання по вул. Прилуцькій, 
Покровській. Б.Хмельницького, Кутузова, Гастелло, Конощенка, Зеленій, 
Авіаційній та Будівельників; 

-зовнішні електромережі по вул.В.Симоненка, Фельдмана, Нечуя-
Левицького, Платона Майбороди, Каштановій, Сонячній, Квітневій та Ялинковій; 

- зовнішні мережі водопостачання по провулку Старотроїцькому; 
-нежитлові приміщення площею 186,7 кв.м в житловому будинку по 

вул.іСрасовськоп>,8б. 
На виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків» та Програми передачі гуртожитків у власність 
територіальної громади міста Бровари, реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків Броварською міською радою в 1 півріччі 2011 року надано згоду на 
прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Бровари наступних 
гуртожитків: 

-по вул. Короленка, 65, що перебуває на балансі Казенного заводу 
порошкової металургії; 

-по вул. Геологів, 5, що перебуває на балансі казенного підприємства 
«Кіровгеологія» 

Протягом звітного періоду місто забезпечувалось безперебійним 
теплопостачанням, водопостачанням та водовідведенням КП 
«Броваритепловодоенергія». За І півріччя 2011 року підприємством реалізовано 
178,2 тисГкал теплової енергії, що на 1,4% менше відповідного періоду 
минулого року внаслідок підвищення середньої температури зовнішнього повітря 
у 2011 році, яка була вищою за минулорічну на 1,3 градусів С. 

Витрати на виробництво теплової енергії у звітному періоді становлять 
54807,3 тислрн., що на 32,4% більше, ніж у відповідному періоді 2010 року (ріст 
ціни на газ та електроенергію ). 

За січень - червень 2011 року споживачам подано питної води належної 
якості 3342,5 тис.куб.м, перекачано та очищено стічних вод 2306?7 тис.куб.м. 

Протягом 1 півріччя 2011 року відхилень в роботі обладнання, аварійних 
ситуацій, які б призвели до відсутності послуг з централізованого 
водопостачання та неполадок, які б впливали на якість теплопостачання, не було. 
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З метою своєчасної і якісної підготовки теплового та водопровідно-

каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 
років, підприємством розроблені плани та графіки ремонту, які затверджені 
рішенням виконкому від 14.04.11 р. №102, 

Вказаними заходами передбачається виконання робіт як комунальним 
підприємством «Броваритешюводоенергія», так і роботи, котрі повинні виконати 
споживачі. 

Планом ремонту на підприємстві передбачено відремонтувати 26 котелень, 
37 теплових пунктів та замінити 6,77 км теплових мереж. Заплановано виконати 
власними силами ремонтних робіт на суму 10349,1 тис.грн. 

Для забезпечення виконання запланованих робіт по ремонту теплового 
господарства підприємством проведено тендери на закупівлю попередньо-
ізольованих труб та комплектуючих на суму 3897,0 тис.ірн. та запірної арматури 
на суму 1598,0 тис.ірн. 

Станом на 1 липня всього замінено теплових мереж 1211 м, в тому числі 
планових 938,4 м та усунено поривів 272,6 м на суму 947,8 тислрн., згідно графіка 
закінчено стовідсотково ремонт 7-ми котелень. В стадії завершення ремонт 
зовнішньої поверхні димової труби на котельні по вул. Кірова, 96. Готовність 
котелень складає 27%, а теплових пунктів - 49%. 

На водоочисних спорудах проводяться роботи по видаленню осаду мулу в 
прийомних камерах насосної станції 1-го підйому. 

Заплановано виконані капітальний ремонт водопровідних мереж загальною 
протяжністю 1009 м. 

Проведено ремонтно-будівельні роботи на каналізаційно-насосній станції №3 
по бул. Незалежності, 53/1. Закінчено роботи по відновленню вентиляції на 5-ти 
каналізаційно-насосних станціях. Станом на 1 липня замінено 129,5 м 
каналізаційних мереж. 

Броварською філією ВАТ „Київоблгаз" проведено обслуговування 25 
регуляторних пунктів та 53 шафових регуляторних пунктів. Проводилось 
обслуговування газових мереж та обладнання, виконувався ремонт газових 
приладів як у житлових будинках, так і на об'єктах комунально -побутової 
сфери. 

Комунальне підприємство «Служба замовника» забезпечує утримання, 
технічне та санітарне обслуговування житлового фонду комунальної власності 
міста, проводить нарахування та збір платежів за надані послуги. 

На балансі підприємства налічується 311 житлових будинків, з них 9 
гуртожитків. 

За І півріччя 2011 року підприємством виконано робіт по ремонту 
житлового фонду на суму 623,6 тис. грн., в тому числі: 

-поточний ремонт 18 під'їздів на суму 221,0 тис.грн.; 
-поточний ремонт приміщень комунальної власності - 205,9 тис.грн.; 
-ремонт вхідних козирків -12,4 тис.грн; 
-встановлення вікон та дверей - 16,1 тислрн.; 
-роботи по благоустрою міста -14,6 тис.грн.; 
-обслуговування ліфтового господарства - 2,5 тис.грн.; 
-ремонт м»яких покрівель - 2,1 тисхрн.; 
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-ремонт шатрових покрівель - 10,9 тис.грн.; 
-ремонт перильних огороджень на сходових клітинах - 5,7 тис.грн.; 
-роботи з благоустрою прибудинкових територій - 6,4 тис.грн.; 
-утеплення та ремонт стін житлових будинків - 8,9 тис.грн.; 
-ремонт внутрішньо будинкових мереж - 1,9 тис.грн.; 
-ремонт поштових скриньок - 0,4 тис.грн.; 
-ремонт вентиляції у житлових будинках - 19,0 тис.грн. 
-звалювання сухих та аварійних дерев - 40,1 тис.грн. 
-ремонт, фарбування та переобладнання євро контейнерів - 21,9 тис.грн. 
-інші роботи - 33,8 тис.грн. 

Значна робота проводиться із населенням по зменшенню заборгованості з 
оплати житлово-комунальних послуг. Станом на 01.07.2011 року заборгованість 
населення перед КП «Служба замовника» за утримання житлових будинків 
складає 2242,4 тис.грн., що на 8,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року. 
Варто відмітити, що у першому півріччі поточного року середній відсоток сплати 
населенням за утримання будинків та прибудинкових територій складає 100%. З 
метою стягнення заборгованості до суду передано 72 справи на суму 93,2 тис.грн., 
до виконавчої служби надано 508 заяв на суму 281,1 тис.грн. Також, за І півріччя 
2011 року вручено досудових попереджень про необхідність сплати існуючої 
заборгованості в кількості 6801 пгг. 

Заборгованості населення за спожиту теплову енергію у І півріччі поточного 
року складає 1152,8 тис.грн., що на 43,8% менше, ніж за відповідний період 
минулого року. Середній відсоток сплати населенням за спожиту теплову енергію 
у І півріччі складав 97,2%. В цілому заборгованість за спожиту теплову енергію 
споживачами міста станом на 01.07.2011 року в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року зменшилась на 2994,6 тис.грн. або на 19,6% завдяки 
посиленню роботи зі збору платежів. 

Заборгованість населення міста за спожитий природний газ станом на 
01.07.2011 року складає 5288,0 тис.грн., що на 35,1% більше, ніж за відповідний 
період минулого року. Рівень сплати за спожитий природний газ населенням у 
першому півріччі поточного року складає 99,6%, що на 9,7 в.п. більше, ніж за І 
квартал поточного року. Ь загальної суми сплачених платежів у І півріччі 23,5% 
були платежі зі сплати боргу за спожитий природний газ у минулих роках. 

Рівень збору платежів за послуга з водопостачання та водовідведення у 1 
півріччі 2011р. становить 87,6%, в тому числі по 1 групі споживачів „населення" 
рівень збору платежів становить 85,6%, по 2 групі „бюджетні організації" -
88,1%, по 3 групі „інші організації" - 90,4%. 

L7. Енергозабезпечення та енергозбереження 
Протягом першого півріччя поточного року споживання теплової енергії 

зменшилось на 2,5 тис. Гкал, або на 1,4% проти відповідного періоду минулого 
року, природного газу - на 5078,5 тис.куб.м або на 22,0%. Зменшення 
споживання енергоносіїв пояснюється підвищенням середньої температури 
зовнішнього повітря у 2011 році на 1,3 градуси С 

Підприємство КП «Броваритешюводоенергія» постійно працює над 
заощадженням паливно-енергетичних ресурсів. Внаслідок проведення 
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капітального ремонту теплових мереж із застосуванням труб попередньо 
ізольованих пінополіуретаном, зекономлено 25,3 тислрн. 

Підприємствами міста, внаслідок виконаних енергозберігаючих заходів, у І 
півріччі 2011 року зекономлено 10,1 тис.т.ул. на суму 128,1 тис.ірн. Зокрема, 
використання електричного парагенератора влітку в роботі печі конверсії, 
введення в роботу реконструйованої печі конверсії та впровадження 
енергозберігаючих ламп освітлення в приміщеннях Казенного заводу порошкової 
металургії дало змогу зекономити підприємству у І півріччі поточного року 82,8 
тис-грн.; режимно-налагоджувальні роботи по печам цехом №2 хлібокомбінату 

ДП ВАТ „Київ хліб" принесли економію 20,0 тис.грн. 
Виконавчим комітетом Броварської міської ради приділяється особлива 

увага запровадженню заходів з енергозбереження комунальними підприємствами 
міста, бюджетними установами та організаціями. При проведенні капітальних 
ремонтів, реконструкції конструктивних елементів будинків в обов'язковому 
порядку використовуються сучасні енергозберігаючі технології. 

2. Гуманітарна сфера 
2.1. Охорона здоров"я 

Мережа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 
діяльність яких спрямована на збереження та покращення здоров'я населення, 
забезпечення потреб населення в лікарських засобах і медичному обслуговуванні 

В місті розгорнуто 785 стаціонарних ліжок, забезпеченість ліжковим 
фондом жителів міста та району становить 47,9 од. на 10 000 населення, 
забезпеченість лікарями складає 27,4 од. на 10 000 населення. 

Незважаючи на обмеження у фінансуванні, медична галузь продовжує 
функціонувати і вдосконалюватись. Головним досягненням в галузі охорони 
здоров»я стало відкриття поліклініки на 1200 відвідувань за зміну із денним 
стаціонаром на 30 ліжок. Поліклініка оснащується новим обладнанням та 
апаратурою. 

Закладами охорони здоров'я міста виконується 4 медичні програми: програма 
боротьби з туберкульозом, програма „Цукровий та нецукровий діабет", програма 
„Здоров"я нації" та програма „Онкологія". Виконання програм здійснюються в 
межах виділених коштів. 

2.2. Освіта 
Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 17 дошкільних навчальних 

закладів( 16 - комунальної форми власності, 1 — приватний); 11 загальноосвітніх 
навчальних закладів: б ЗОШ І-Ш ст.( школи №№1,2,3,6,9, 10), 2 спеціалізовані 
школи І-Ш ст.( №5 з поглибленим вивченням іноземних мов і №7 з поглибленим 
вивченням предметів суспільно-гуманітарного та природничого профілів), 
гімназія їм.С.Олійника, навчально-виховне об»єднання, приватна школа І-Ш ст. 
„Фортуна"; 4 позашкільні заклади освіти: НВЦТМ, БДЮТ, ДЕНЦ 
„Камелія" та ДЮСШ. 

У 16 ДНЗ комунальної власності до послуг батьків чергові та цілодобові 
групи, спеціальні та групи компенсуючого типу, комбіновані та санаторні. Так у 
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дошкільних навчальних закладах освіти порівняно з попередніми роками 
значно знизився рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Це 
стало можливим завдяки впровадженню різноманітних форм і методів роботи по 
зниженню захворюваності серед дітей дошкільного віку, серед яких пріоритетне 
місце займає загартування дітей. 

Кількість охоплення дітей 5 року життя складає 98 %. Як такої «черга» на 
дошкільні заклади немає. Діти, починаючи з 3-річного віку всі забезпечені 
місцями в ДНЗ. 

Всі дошкільні навчальні заклади забезпечені сучасними комп'ютерами. 
Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Ялинка» має 
мультимедійний проектор підключений до мережі Інтернет. Планується 
поступове підключення до Інтернету всіх дошкільних навчальних закладів міста. 

Велика увага приділяється ремонту та відновленню обладнання на ігрових 
майданчиках, естетичному вигляду території дошкільних закладів. 

У звітному періоді проведено ремонт груп та придбання меблів у ДНЗ 
«Золота рибка», на ремонтні роботи використано 99,4 тислрн.; виділені кошти на 
капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ «Ялинка» -70,4тис.грн. та ДНЗ «Теремки» -
94 тис. грн.. Виконання вказаних робіт знаходяться на завершальному етапі. 

У полі зору постійно перебуває питання стану харчування дітей. Приведений 
у відповідність до ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» розмір плати для 
батьків за харчування дітей (у місті він складає 50%). Видатки на харчування по 
дошкільних навчальних закладах забезпечуються на 100 %. 

У ЗОШ міста у 370 класах навчається 9203 учні, з них 186 - у приватній 
школі "Фортуна", 122 - у вечірній школі П-Ш ст.НВО. Функціонує один 
навчальний заклад (ЗОШ І-Ш ст.№9), де можуть навчатися діти з 
російськомовних сімей. На базі комунальних ЗНЗ працюють 55 груп 
продовженого дня, які відвідують 1655 учнів. Мережа загальноосвітніх закладів 
стабільна, однак не в повній мірі задовольняє потреби населення. 1308 учнів у 46 
класах навчаються у другу зміну. 

У новому навчальному році мережу навчальних закладів міста поповнив 
заклад нового типу - Броварське навчально- виховне обєднання, створений 
рішенням Броварської міської ради шляхом злиття вечірньої школи і 
НВЦТМ(навчально-виробничий центр творчості молоді). 

Для всіх учнів 1-4 кл. організоване гаряче харчування, 100% вартості якого 
фінансується місцевим бюджетом. Охоплено гарячим харчуванням, у т.ч. і за 
батьківський кошт, 84% школярів. 

Здійснюється підвіз учнів до спеціалізованих навчальних закладів. З цією 
метою з міського бюджету у І півріччі 2011 р. виділено 82,0 тис. ірн 

Упродовж січня- березня 2011р. проходили обласні, Всеукраїнські олімпіади 
з основ наук, захисти наукових робіт секцій МАН, творчі конкурси. 45 учнів шкіл 
міста отримали призові місця: 12 перемог на рахунку СШ № 5 (англійська, 
німецька, французька, іспанська мови), 8 перемог - гімназія ім..Олійника, 6 
призових місць у ЗОШ № 9, п'ять призових у СШ № 7. 

Завершилась процедура Зовнішнього незалежного оцінювання - 2011. У місті 
пунктами тестування були ЗОШ міста: СШ № 5, ЗОШ №№ 3, 6, 9. Пунктом 
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пробного тестування було визначено Броварський навчально-виховний 
комплекс, на базі якого успішно пройшло пробне тестування 02 та 09 квітня. 

У 2010-2011 навчальному році 1136 учнів отримали свідоцтва про базову 
загальну середню освіту, з них 49 - з відзнакою; 203 учні - атестати про повну 
загальну середню освіту, з них золоті медалі отримали 12 випускників, срібні—3. 

Різними формами позашкільної освіти охоплено 4681 дітей, що складає 49% 
від загальної кількості учнів. Результатом багаторічної копіткої праці творчого 
колективу БДЮТ стало проведення державної атестації, за рішенням 
Регіональної експертної ради Київської області отримав найвищу оцінку своєї 
праці - заклад атестовано на високий рівень, з відзнакою. 

У рамках підготовки чакттядів освіти до нового навчального року за кошти 
бюджету міста, благодійних та батьківських коштів виконано великий обсяг 
робіт, зокрема: 

ЗОШ №1 - повністю замінено вікна зовнішнього фасаду, продовжується 
ремонт фасаду внутрішнього двору школи, проводяться роботи по заміні 
асфальтового покриття, ремонту відмостки, частковий ремонт коридорів старої 
частини школи. 

ЗОШ №2 - проведено ремонт системи теплопостачання, закуплено меблі для 
кабінету хімії, виконано капітальний ремонт вхідної частини школи, демонтовано 
залишки аварійного тиру. 

ЗОШ №3 - проведено заміну вікон у спортивному залі, проводиться 
поточний ремонт даху, вирішується питання щодо ремонту водозливів та 
встановлення перил у закладі для потреб дітей-інвалідів. 

Гімназія ім. С. Олійника - відремонтовано сходи другого поверху, панелі у 
коридорах, встановлено 17 нових вікон, зроблено капітальний ремонт кабінету 
іспанської мови та бібліотеки із забезпеченням меблями та обладнанням. 

СШ №5 - проводиться облаштування гардеробу для учнів старшої школи, 
вирішується питання щодо ремонту туалетних кімнат початкової школи та 
огорожі навколо школи. 

ЗОШ №6 - виконано встановлення огорожі зі сторони залізниці, проводяться 
роботи щодо облаштування спортивної зони, ремонт коридорів першого та 
другого поверхів (побілка стелі та фарбування стін), ремонт вестибюля вхідної 
частини, проводяться ремонтні роботи щодо ізоляції труб теплопостачання у 
підвалі школи, вирішується питання щодо заміни старих вікон спортивного залу 
та проведення часткового ремонту даху. 

СШ №7 - проведено заміну радіаторів у 12-ти класах, проводиться заміна 
вікон у класах початкової школи, вирішується питання щодо ремонту огорожі 
навколо закладу. 

НВК - проведено поточний ремонт вентиляційної системи, вирішується 
питання щодо ремонту огорожі навколо школи, поточного ремонту даху. 

ЗОШ №9 - вирішується питання щодо ремонту огорожі навколо школи. 
ЗОШ №10 - проведено поточний ремонт вентиляційної системи, проводяться 

роботи щодо облаштування вхідної частини школи. 
З метою якісної підготовки до початку 2011-2012 навчального року 

управлінням освіти: 
- сформована мережа навчальних закладів; 
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-організовано виконання Інструкції про облік дітей і підлітків 

шкільного віку згідно постанови КМ України від 12.04.2000 № 646; 
-здійснено замовлення на шкільні підручники та необхідну документацію; 
-сплановано проведення основних навчально-виховних заходів у закладах 

освіти міста. 

23. Культура 
В місті створені необхідні умови для проведення дозвілля як підростаючому 

поколінню, так і жителям старшого віку. Діють дитяча музична та дитяча школа 
мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр, 2 
бібліотеки. 

У І півріччі 2011 року у краєзнавчому музеї було розгорнуто виставки робіт 
художників-броварчан (картини, вишивки, декоративно-ужитковий розпис, 
природний матеріал, бісер, клаптики тканин, ікони); ведеться робота над 
матеріалами про Голодомор 1932-1933рр.; виставка, присвячена 196-річчю від 
Дня народження ТЛІевченка «Броварські шляхи Кобзаря»; виставка української 
символіки до Дня Незалежності України; 

У міському культурному центрі проходили мистецькі заходи: до Дня 
захисника Вітчизни; літературно-мистецький захід присвячений 196-річниці від 
дня народження Т.Г.Шевченка; Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокалістів 
«Зоре цвіт»; виставка художніх робіт Заслуженого художника України - Цигічка 
В.Є. — 

Протягом січня-червня поточного року відбулися міські заходи: фестиваль 
рибалок «Броварська крига-2011»; свято «Масниця»; свято «Водохреще»; концерт 
для молоді, в рамках соціального проекту «За здоровий спосіб життя»; міський 
фестиваль «Хіп-хоп у Броварах»; мистецьке шоу «Кохання з першого погляду»; 
святковий концерт приурочений Дню захисника Вітчизни; міський конкурс 
«Попелюшка»; святковий концерт до 8 Березня; звітний концерт школи східних 
танців «Джаграт»; фестиваль дошкільних закладів освіти «Мері ленд»; 
урочистість, присвячена 22-й річниці виведення військ з Афганістану; концерт 
приурочений Дню захисника Вітчизни, святкування 65-річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, День пам'яті Т.Г.Шевченка, День молоді, святкування 
15-річниці Конституції України. 

За результатами колегії управління з питань фізичної культури і спорту 
Київської обласної державної адміністрації, в м. Бровари втретє підряд 
фізкультурно - оздоровча та спортивно - масова робота визнана найкращою в 
Київській області. Перше місце в Київській області місто зайняло і в обласному 
огладі - конкурсі серед інвалідів зі спорту вищих досягнень. 

В місті на повну потужність працюють спортивні споруди: спортивний 
комплекс «Світлотехнік», зал боксу, міський шаховий клуб, тренажерні зали та 
спортивні майданчики. Проводиться реконструкція в фізкультурно - оздоровчому 
закладі «Плавальний басейн «Купава». 

З.Розвиток підприємництва 
Для реалізації заходів Програми розвитку малого підприємництва у місті 

створені сприятливі умови. 
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В місті працює дозвільно - реєстраційний центр, до яюогс 

звертаються суб»єкти підприємницької діяльності за консультаціями ТІ 
отриманням певних дозволів. Коло видачі дозвільно - погоджувальних документи 
складає 44 види, з них по 29 адміністратором надаються консультації. 

За І півріччя 2011 року до дозвільного центру звернулось 160 суб»єкгів 
підприємницької діяльності, із них до представників дозвільних органів, які 
здійснюють прийом в одному приміщенні ( дозвільному центрі) - 49 та 111 - до 
адміністратора. Всього за І півріччя 2011 року видано 96 дозвільно-
погоджувальні документи. Проте, порівняно з відповідним періодом минулого 
року спостерігається тенденція до зменшення кількості звернень суб»єктів 
підприємницької діяльності в дозвільний центр на 50,8 % , що тягне за собою 
зменшення кількості виданих документів дозвільного характеру на 41,8 %. 

Станом на 01.07.2011 року на податковому обліку знаходиться 3592 
юридичні особи та 8855 фізичних осіб суб"єктів господарської діяльності, 
зареєстрованих на території міста, що в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року відповідно становить 107,6 % та 99,97 %. 

Протягом січня - червня поточного року у місті зареєстровано 343 суб»єкти 
підприємницької діяльності, з них: 133 - юридичні особи та 210 - фізичні особи, 
що в порівнянні з відповідним періодом минулого року відповідно становить 
152,9% та 53,8%. В звітному періоді спостерігається негативна тенденція як щодо 
реєстрації фізичних осіб - підприємців, так і щодо припинення ними 
підприємницької діяльності за їх власним рішенням. Так, протягом січня-червня 
поточного року припинили свою діяльність 311 фізичних осіб-підприємців проти 
145 у відповідному періоді минулого року, тобто їх число збільшилось у 2,1 рази. 

І 
Динаміка реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності за 

січень-червень, одиниць 

зареєстровано ліквідовано зареєстровано ліквідовано 
фізичних осіб- діяльність юридичних осіб- діяльність 

підприємців фізичних осіб- підприємців юридичних осіб-
підприємців підприємців 

Суб'єктами малого підприємництва орендується 16,9 тис.кв.м. вільних 
площ, що належать територіальній громаді міста. Протягом І півріччя 2011 року 
суб»єктам господарювання передано у власність 96,00 м. кв. Також 6 
фізичним особам - підприємцям була встановлена пільгова орендна плата за 
користування майном територіальної громади міста в середньому 30-50% від 
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розміру орендної плати. Інформація про вільні приміщення, які можуть бути 
надані з оренду суб'єктам господарювання, розміщена на стенді в дозвільно-
реєстраційному центрі та сайті міста. 

За 1 півріччя 2011 року Броварською ОДГП проведено 25 семінарів з питань 
розвитку підприємницької діяльності та ведення бухгалтерської звітності, які 
відвідало 1986 суб'єктів підприємницької діяльності та надано по зазначеним 
питанням 1064 консультації. 

За 1 півріччя 2011 року 11 мешканців міста Бровари, які перебували на 
обліку в центрі зайнятості пройшли навчання за програмою «Організація 
підприємницької діяльності» та отримали одноразову виплату допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму понад 111 тис. 
грн. 

На розгляд інвестиційної ради міста у І півріччі надані пропозиції на 
розміщення 82 об»єктів містобудування та дозволів на розміщення 28 об»єктів 
зовнішньої реклами. 

В місті діє 27 відділень та філій комерційних банків. Інформація про них 
знаходиться на стенді в дозвільно-реєстраційному центрі. Там підприємці також 
можуть ознайомитись з рекламними проспектами даних структур. 

Постійно підтримуються в активному стані реєстри регуляторних актів 
міської ради. На виконання вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішеннями міської 
ради та її виконавчим комітетом затверджено План діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік ( з доповненнями ). За звітний період 
здійснено 13 відстежень результативності регуляторних актів ( 6 базових, 3 -
періодичних та 4- повторних відстеження), які оприлюднюються в засобах 
масової інформації. Свої зауваження щодо кожного проекту регуляторного акту 
суб»єкти господарювання можуть надавати розробнику. За 1 півріччя 2011 року 
прийнято 5 регуляторних актів, які розміщені на офіційному сайті 
Броварської міської ради. 

4. Інвестиційна діяльність 
З метою забезпечення реалізації у м.Бровари державної політики щодо 

збільшення надходжень інвестицій у розвиток економіки рішенням Броварської 
міської ради від 28.05.09 за №1134-63-05 затверджено і діє "Проірама залучення 
інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2009-2011 роки". 

УІ півріччі 2011 року у місті Бровари завершено реалізацію 9 інвестиційних 
проектів, в тому числі: 2 - у сфері торгівлі та побутового обслуговування 
населення, 1 - у соціальній сфері, 4 - у промисловості і 2 - у житловому 
будівництві загальною вартістю 83,504 млн.грн., при цьому створено 113 робочих 
місць /відповідно до актів готовності об'єктів до експлуатації/. У зв'язку з 
набранням чинності 12 березня 2011 року Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» було тимчасово призупинено видачу документів 
дозвільного характеру (дозвіл на виконання підготовчих і будівельних робіт, 
сертифікат відповідності) до приведення нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом. У червні 2011 року було відновлено видачу 
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відповідних документів. Так, видано 2 документи на виконання підготовчих 
робіт для будівництва адміністративної будівлі по вул.Короленка, біля будинку 
№23 (інвестор - TOB "Елліс") та блоку офісних приміщень з підземним 
паркінгом, прибудованого до багатоквартирного житлового будинку по 
вул-Черняховського, 21 (інвестор - ПП «Броварибудінвест»), в результаті 
реалізації даних інвестиційних проектів планується залучити 13,096 млн.грн. 

На виконання п.4 доручення голови КОДА №32-1 від 02.03.2011 року 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №46-р від 05.01.2011 
року Виконавчим комітетом було надано інформацію щодо пріоритетних 
інвестиційних проектів, що потребують першочергової фінансової допомоги з 
державного бюджету у 2012 році та двох наступних роках. 

У звітному періоді представники міста у складі делегації Асоціації міст 
України перебували з офіційним візитом у регіоні Марке, Італія з метою 
обговорення питання щодо пошуку партнерів, під час зустрічей презентувався 
інвестиційний паспорт міста Бровари. 

У травні 2011 року місто взяло участь у щорічному рейтингу «Краще місто 
України для життя» в межах масштабного дослідження великих і малих 
українських міст, який проводить редакція щотижневика «Фокус», відповідно до 
його результатів у 2011 році місто Бровари посіло 33 місце серед міст України. 

У лютому поточного року на каналі Київського регіонального телебачення у 
проекті «Нова країна» було показано фільм про місто Бровари тривалістю 1год.40 
хв. з метою демонстрування позитивного досвіду розвитку нашого міста. 

На запрошення Асоціації міст України виконавчий комітет Броварської 
міської ради направив матеріали про досвід у різноманітних сферах 
муніципального управління для подальшої участі у програмі «Кращі практики». 
Дане видання буде презентуватись органам центральної державної влади, 
міжнародним організаціям, які працюють у сфері підтримки розвитку місцевого 
самоврядування в Україні, іншим зацікавленим інституціям. Інформація буде 
також розміщена в електронному вигляді на сайті АМУ. 

У І півріччі 2011 року місто Бровари відвідало кілька іноземних делегацій, а 
саме: офіційна делегація Посольства Республіки Куба в Україні, офіційна 
делегація Посольства Мексиканських Сполучених Штатів в Україні. У ході 
переговорів було розглянуто питання щодо розвитку двосторонніх 
взаємовигідних зв'язків, зокрема можливості встановлення партнерства між 
підприємствами, навчальними та медичними закладами міста Бровари та 
відповідними підприємствами та закладами Республіки Куба та Мексиканських 
Сполучених Штатів, оздоровлення броварських дітей із соціально-незахищених 
родин у Республіці Куба. ЗО червня поточного року на запрошення Посольства 
Французької Республіки та асоціації «Україна - Франція» представники міста 
взяли участь у нараді українських територіальних громад, які підтримують 
партнерські відносини з територіальними громадами Французької Республіки з 
метою визначення перспектив співробітництва та обговорення труднощів, що 
виникають у ході реалізації проектів. Під час зустрічей презентувались 
інвестиційні паспорти міста Бровари. 
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Станом на 01.07.2011 р. у м.Бровари зареєстровано 126 

підприємств з іноземними засновниками. За статистичними даними у І кварталі 
2011 року обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 5,5% і склав 173 
млн.дол. СІЛА. 

Обсяг залучених іноземних інвестицій на душу населення станом 
на 1-ше квітня, долХША 

2010 2011 

За оперативними даними у І півріччі 2011 року введено в дію 2 індивідуальні 
житлові будинки загальною площею 0,343 тис. м3 вартістю 1273,925 тис.грн. за 
рахунок коштів населення. 

З початку 2011 року введено в дію газові мережі низького тиску(дворові 
вводи) 0,925 км. 

Продовжується будівництво багатоповерхових житлових будинків по вул. 
Черняховського, 216, по вул.Грушевського,17г, по вул.Чубинського,4, котеджної 
забудови з елементами благоустрою по вул.. Василя Симоненка-Соборній в IV 
житловому районі. 

5,. Розвиток реального сектору економіки 

5.1. Промисловість 
У 2011 році основу промислового комплексу міста складають 32 

підприємства, що на рівні 2010 року. 
Найбільші за обсягами промислового виробництва є - TOB „Київ гума", цех 

№2 Київського хлібокомбінату № 10, TOB «Алюпласт Україна», ПП „Бест". 
За оперативними даними промислових підприємств міста у січні-червні 2011 

року темпи обсягів промислового виробництва до відповідного періоду минулого 
року склали 128,6%. Обсяг реалізації промислової продукції за січень-червень 
очікується в сумі 379,9 млн.грн., що на 16,0% більше відповідного періоду 
минулого року. 
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Динаміка обсягів виробництва промислової продукції 
пщпрнємствами основного кола, тис.грн. 
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У І півріччі поточного року введено в дію 4 промислових підприємства на 
яких створено 106 робочих місць, а саме: виробничий комплекс з виробництва 
виробів із спіненого поліетилену по вул. Щолківській,19 (TOB «Абрісо ЮА» -
підприємство з бельгійськими інвестиціями); комбінат з виробництва харчових 
продуктів ( сухі сніданки)-І пусковий комплекс по вул.Виробничій,8 (TOB 
«Укртех-комплекс»); виробничу базу з виготовлення металевих виробів по 
в.Кутузова,77 (TOB «Інтер-металпласт»); виробничу базу по 
вул.Кутузова,6(склад кабельної продукції), (ПВКП «Телмонт-Сіо»). 

За інформацією Броварської об»єднаної державної податкової інспекції за 
результатами декларування податку на прибуток за І квартал 2011 року 39 
суб»єюгів господарської діяльності задекларували збитки в розмірі 241,2 млн.грн., 
з них два підприємства, що входять до основного кола: Казенний завод 
порошкової металургії на суму 1,9 млн.грн. та ЗАТ «Люмен» - 0,3 млн.грн. 
Кількість збиткових підприємств у І кварталі 2011 року в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року збільшилась на 22 одиниці, сума збитків 
зросла на 146,2 млнлрн. 

Основною причиною зростання кількості збиткових підприємств є 
відображення в деклараціях з податку на прибуток за І квартал 2011 року 
від»ємноп> значення попереднього звітного періоду та витрат, які не були 
враховані в попередніх періодах. 

Керівникам збиткових підприємств надіслано листи для подання пояснень 
щодо причин збитковості, управлінню податкового контролю передано висновок 
для включення до плану-графіку документальних перевірок. 

Станом на 01.07.2011 року у процедурах банкрутства перебуває II 
підприємств, ліквідовано як юридичну особу ТЗОВ «Мерком» в зв»язку з 
банкрутством. Припинено провадження у справі про банкрутство та затверджено 
мирову угоду по ДКП «Монтажник». 

Для стабілізації робота промислових підприємств міста необхідно: 
-забезпечення доступних умов кредитування під незначні процентні ставки з 
метою активізації ринків збуту продукції; 
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-відновлення державного замовлення на продукцію підприємств, 
особливо, на вироби для машинобудування та залізничного транспорту, для 
гірничо збагачувального комплексу та металургійної промисловості; 
-зниження цін на енергоносії. 

5.2.Споживчий ринок міста 
В першому півріччі 2011 року в місті працювали 206 магазинів, з них 44 

магазин переважно продовольчого профілю, 112 непродовольчого, 50 -
змішаного. Суттєвих змін в мережі об'єктів торгівлі не спостерігається. 
Зберігається тенденція щодо зміни профілю магазинів з продовольчого на 
непродовольчий, їх переобладнання під офіси та інші заклади, в зв'язку зі зміною 
власників приміщення та розширення видів здійснення підприємницької 
діяльності. 

Мережа закладів ресторанного господарства практично залишається 
стабільною. До її складу входять 90 об"єктів відкритої мережі, з них 7 ресторанів, 
60 кафе, 10 барів тощо. В березні цього року в місті розпочало свою діяльність 
кафе ПП "Стандарт-ОІЛ-Плюс" по вул.Чкалова, 15, загальна площа якого складає 
63 кв.м на ЗО посадкових місць. Також в місті працює 6 супермаркетів. 

Продовжують працювати об'єкти фірмової торгівлі міста, а саме: один 
магазин та один кіоск ВАТ „Київхліб" ДП „Хлібокомбінат №10", 7 кіосків 
Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського господарства 
"Журавочка", а також надано три місця для реалізації м»яса та напівфабрикатів 
МП «Харчовик». В цьому році в місті почало працювати TOB «Цромінь-Фуд», 
яке зареєстроване в Бориспільському районі, йому надано чотири місця для 
здійснення щоденної торгівлі власною продукцією (сир твердий, бринза, масло 
тощо). 

Важливу роль у забезпеченні населення міста продукцією 
сільськогосподарського виробництва та непродовольчими товарами продовжують 
займати ринки, які здатні задовольнити мешканців міста широким асортиментом 
продукції, товарів. В поточному році в місті продовжують працювати 3 ринки 
постійно діючі, відкриті за конструкцією, змішаного профілю за товарною 
спеціалізацією та один торговельний майданчик. 

Крім того, з метою забезпечення населення міста сільськогосподарською 
продукцією на території міста надані місця сільгоспвиробникам Броварського 
району для щоденної торгівлі на безоплатній основі. В поточному році проведено 
18 ярмарок по продажу сільськогосподарської продукції та інших продуктів 
харчування за участю підприємств Київщини за цінами доступними для 
мешканців міста, нижчими ніж на ринках. Рішенням виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 14.12.2010 №701 «Про торгівлю 
сільськогосподарською продукцією» виробникам сільськогосподарської продукції 
Броварського району на території міста виділено три торгівельних майданчика 
для здійснення щоденної виїзної торгівлі власною продукцією з автомашин. 

Розширення торговельної мережі міста відбувається і, в подальшому, буде 
продовжуватись за рахунок коштів суб'єктів господарювання. 
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5*3. Транспорт 
У місті Бровари функціонує розгалужена мережа пасажирського 

автомобільного транспорту. Перевезення пасажирів в місті здійснюється 
автобусами різних класів. Маршрутну мережу міського автомобільного 
транспорту складають 5 міських та 9 приміських автобусних маршрутів 
загального користування. Міським транспортним сполученням з'єднані всі 
мікрорайони міста - район "Торгмаш", "Геологорозвідка", "Зелена галявина", "34 
мікрорайон". 

З метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів проводиться 
систематична робота щодо пошуку нових маршрутів та надання їх на конкурсній 
основі перевізникам. 

У місті працює 7 комунальних автобусів, які придбані за кошти місцевого 
бюджету, чотири з них працюють на приміських маршрутах і три - на міських. 
Перевезення пасажирів пільгової категорії населення на даних автобусах 
здійснюється без обмежень. 

Членами групи контролю за дотриманням правил перевезень пасажирів 
проводяться планові комплексні перевірки на маршрутах міста, про що 
складаються відповідні акти. 

На більшості маршрутів введена диспетчерська служба, що дає змогу 
контролювати точне дотримання графіку руху, регулювання посадки пільгових 
пасажирів. 

В основному, в місті вирішено питання облаштування та благоустрою мережі 
зупинок міського пасажирського транспорту сучасними зупинками, 
павільйонами очікування, інтими об"єктами транспортної інфраструктури, 
зокрема, СТО, АЗС, тощо. 

5.4. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Підприємства та організації Броварів у І півріччі 2011 року здійснювали 

зовнішньоекономічну діяльність. 
Броварські підприємства експортували порошок залізний, диски фрикційні, 

феросиліцій гранульований, вироби із залізного порошку, комплектуючі до 
сівалок та комбайнів, елементи металокерамічні, градирні та їх комплектуючі, 
світильники та їх комплектуючі, верхній трикотаж, трикотажне сітчасте полотно, 
взуття чоловіче, ветеринарні препарати та інші товари до таких країн, як: 
Австрія, Молдова, Придністровська Молдавська республіка, Литва, Вірменія, 
Туркмені стан, Білорусь, Туреччина, Франція, Німеччина, Сербія, Росія, 
Казахстан, Узбекистан, Грузія, Таджикистан, Киргизстан, Азербайджан, Естонія, 
Об'єднані Арабські Емірати, Монголія та інших країн. 

Підприємства імпортували кремнеземну тканину, каркаси дисків, порошок 
залізний, градирні та їх комплектуючі, комплектуючі до світильників, пуско-
регулювальні апарати до світильників, субстанції для виготовлення ветеринарних 
препаратів та інше з Росії, Білорусі, Польщі, Китаю, Туреччини, Німеччини, 
Швеції, США та інших країн. 
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За останніми статистичними даними у І кварталі 2011 року експорт 

товарів склав 6383,9 тис.дол. США, імпорт товарів - 55976,2 тис.дол. США, 
від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 49592,3 тис.дол.С1ІІА. 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,11. 

З метою пошуку потенційних партнерів броварські підприємства у І півріччі 
2011 року брали участь у проведенні Всеукраїнських та міжнародних заходів, а 
саме: Міжнародна спеціалізована виставка „Шкіра, взуття і хутро. Leather and 
shoes", 21.01*25.01.11, м.Київ (учасник - ПП ,Даман"), семінари «Охорона 
здоров'я дрібних домашніх тварин», 25.02-18.03.11, м.м.Львів, Дніпропетровськ, 
Одеса, Харків та Донецьк, Міжнародна виставка „Agro World", м. Ташкент, 
Узбекистан, 29-31.03.11, семінар «Охорона здоров'я репродуктивних тварин», 
08.04.11, м.Вінниця (учасник - TOB „Бровафарма"), Міжнародна виставка 
«Порошкова металургія 2011», м.Мінськ, Республіка Білорусь (учасник - КЗПМ), 
міжнародна виставка „Акватерм-2011", м.Київ, 16.05-19.05.11 (учасник - ЗАТ 
„Броварський завод пластмас"; міжнародна конференція «Сучасні тенденції 
розвитку експортного контролю: міжнародний та національний вимір», 07-
08.06.11, м.Київ (учасник - КЗПМ) та інші. 

5.5. Фінансові ресурси 
Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду, доходів 

спеціального фонду та офіційних трансфертів. 
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2011 року 

надійшло 64909,2 тис. гри. грн. доходів при плані 55150,0 тис. грн., в тому числі 
податкових находжень 54532,5 тис. ірн., неподаткових 617,5 тис. ірн. Виконання 
плану доходів за звітний період складає 117,7 %. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 
загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 10435,2 тис. ірн., або на 19,2 
% за рахунок збільшення надходжень зі сплати за землю та податку на доходи 
фізичних осіб. 

До спеціального фонду за січень- червень 2011 року надійшло 14956,9 тис. 
грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних установ - 4797,8 тис. 
грн.. Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування 
трансфертів) - 79866,1 тис. грн., що на 16490,7 тис. грн. більше ніж за 
відповідний період минулого року. 

Динаміка надходжень до міського бюд жету 
за січень- червень ( без врахування трансфертів), тиелрн. 

79866,1 63375,4 

S S 

54474 і 
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Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 
37179,6 тис. грн.(в т.ч. дотація з державного бюджету 3761,9 тис. ірн.) та 
субвенція з районного бюджету - 56,1 тис. грн. 

За І півріччя 2011 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 46853,6 тис. 
ірн. при плані 40104,1 тис. грн., виконання плану складає 116,8 %. По 
фіксованому податку за І півріччя 2011 року надійшло 153,6 тис. грн. при плані 
167,0 тис. грн., виконання склало 92,0%. У порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження по фіксованому податку зменшилися на 41,3 тис. 
ірн., або на 21,2 %. 

Зі сплати до бюджету міста плати за землю зберігається позитивна тенденція. 
При плані 13939,3 тис. грн., фактично одержано 16365,5 тис. ірн., або 117,4 % від 
запланованої суми. 

План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 107,2 %. При 
плані надходжень 488,9 тис. ірн. одержано - 524,2 тис. грн. 

До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному 
миту в сумі 352,3 тис. грн. при плані надходжень 372,6 тис. грн., тобто виконання 
становить 105,8%. 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло 15055,9 тис. грн., в 
тому числі: 

та збір за першу 
реєстрацію трансп.зас. 
збір за забруднення 
навколишн. природного 
середовища 
та екологічний, податок 134,0 150,4 112,2 (+16,4) 
Збір за провадження 
торговельної діяльності 
нафтопродуктами 18,0 58,6 325,6 (+40,6) 

План надходжень до бюджету розвитку за І півріччя поточного року 
виконано на 103,6% (при плані 8308,4 тис. ірн. отримано - 8603,9 тис. грн.) в 
тому числі: 

Спеціальний фонд 

План факт % виконання 
Податок з власників 
транспортних засобів 111,0 583,4 525,6 (+472,4) 

План факт 
- від продажу майна 100,0 231,4 

% виконання 
231,4 (+131,4) 
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- від продажу землі 4728,4 4421,3 93,5 (-307,1) 
- єдиний податок 3480,0 3951,2 113,5 (+471,2) 
Цільові фонди: 2961,6 761,7 25,7 (-2199,9) 

Касові видатки загального фонду місцевого бюджету 
Г півріччя 2011 року, тнс.грн 

• органи місцевого самоврядування 

Ш освіта 

• охорона здоровая 

• соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

• житлово-комунальне господарство 

• культура 

• засоби масової інформації 

• фізкультура і спорт 

• транспорт, дорожнє господарство, 
звГязок,телехомуносацп та інформатика 

• інші 

До державного бюджету від суб"єктів господарювання міста за січень-
червень 2011 року надійшло 115,7 млн.грн. податків та платежів, в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 31,6 млн. грн.. 
або на 37,6 %. 

До зведеного бюджету по місту забезпечено надходжень та платежів на суму 
202,4 млнлрн., в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 44,6 
млн.ірн. або на 28,3 %. 

Податковий борг по зобов»язаннях до Зведеного бюджету станом на 
01.07.2010 року складає 83,6 млнлрн., в тому числі - інертний - 15,8 млн.грн.; 
пасивний - 46,1 млн.грн.; банкрути - 12,3 млн.ірн.; активний - 9,4 млнлрн. 

З метою зменшення податкового боргу Броварською ОДГП у січні-червні 
2011 року мобілізовано коштів до зведеного бюджету на суму 7,1 млнлрн., 
направлено 2223 податкових вимог на суму 8314,0 тиагрн., передано матеріали до 
господарського суду на стягнення податкового боргу за рахунок активів по 19-ти 
боржникам на загальну суму боргу 9533,4 тис.грн., надано 20 дозволів на 
самостійну реалізацію активів, які перебували у податковій заставі на суму 177,0 
тис.грн., кошти від реалізації яких в повному обсязі надійшли до бюджету. 

Виконавчим комітетом проводиться спільна робота з Броварською ОДГП 
щодо зменшення недоїмки до місцевого бюджету, щосереди працює комісія з 
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питань забезпечення своєчасної сплати податків, на яку запрошуються 
боржники. При фінансуванні - видатки в першу чергу спрямовуються на захищені 
статті. 

З кожної 1000 гро. загального фонду витрачено на: (грн.) 

вилучення до держ. бюджету 

культура, фзкульт І спорт, охорона здоровпя 

житлово-комунальне господарство 

соціальним захист 
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6.Ви конання цільових програм за І півріччя 2011 року. 

Рішенням Броварської міської ради від 30.12.2010 р. № 110-05-06 було 
затверджено 27 цільових програм, які виконуватимуть 10 розпорядників коштів. 
Сума пропозиції, відповідно до фінансового ресурсу на 2011 рік склала 31998,2 
тис.грн. 

Протягом січня - червня 2011 року відповідно до рішень міської ради 
внесено зміни, внаслідок чого сума пропозиції обсягів фінансування на рік 
збільшилась на 8457,88 тис.грн. і склала на 01.07.11 - 40456,08 тис.грн. У січні -
червні 2011 року на виконання програм було профінансовано 10365,4 тис.грн., що 
складає 25,6 % від суми пропозиції на рік, виконано робіт на суму 9890,6 
тис.грн.( 95,4% від профінансованого), а саме: 

Відділ капітального будівництва. 
1. Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж, обсяги 
фінансування на 2011 рік складають 1236,88 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 0. 
2. Програма по будівництву та реконструкції об»єктів соціально призначення 
на 2008-2011 роки, обсяги фінансування на 2011 рік складають4985,7 тис. грн., 
профінансовано-0 тис. ірн., виконано - 9,11 тис. грн. (0,2 %). 
3. Будівництво та реконструкція магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування складають 9630,3 тис. ірн., 
профінансовано- 495,0 тис. грн., виконано - 0 тис. грн. (0%). 
4. Міська програма по будівництву та реконструкції загальноосвітніх та 
дошкільних закладів та закладів культури на 2008-2011 роки, обсяги 
фінансування складають 48,0 тис. грн., профінансовано та виконано-0. 
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5. Програма по будівництву ІУ-го житлового району в м. Бровари на 2008-
2011 роки, обсяги фінансування на 2011 рік складають 2070,0 тис. ірн., 
профінансовано та виконано-0. 

Управління житлово-комунального господарства. 

1. Міська програма утримання та розвитку об»єктів житлово- комунального 
господарства, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складають 16684,5 
тис. грн., профінансовано-6273,8 тис. ірн, виконано - 6284,1 тис. грн. (37,7 % до 
річного завдання). 
2. Програма охорони навколишнього природного середовища, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складають 400Д тис. ірн., 
профінансовано та виконано-0. 

Управління освіти 

1. Міська проірама «Обдарованість», обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 299,0 тис. ірн., профінансовано та виконано - 245,8 тис. ірн. (82,2 % 
до річного завдання). 
2. Загальна середня освіта на 2011-2014 роки, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складають 74,4 тис. грн., профінансовано та виконано -74,4тис. 
ірн. (100%). „ 
3. Міська програма дошкільної освіти на 2011-2014 роки, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складають 996,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 865,3 тис. ірн. (86,9 %). 

Управління пралі та соціального захисту населення 

1. Програма «З турботою про кожного», обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 1450,5 тис. ірн, профінансовано та виконано 1018,5 тис.грн. (69,3 %). 

Відділ у стравах сім'ї та молоді 

1. Міська програма підтримки та розвитку «Молодь Броварів» на 2011-2015 
роки, обсяги фінансування на 2011 рік складають 42,0 тис. грн., профінансовано 
та виконано -15,7 тис. ірн., (37,4%). 
2. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 76,0 тис. ірн., профінансовано та виконано 36,6 тис. ірн (48,2 %). 
3. Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008-2012 
роки, обсяги фінансування на 2011 рік складають 200,0 тис. грн., профінансовано 
та виконано -59,8 тис. ірн., (29,9 %). 
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Відділ фізкультури та спорту 

1. Програма проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на рівні 
міста, участь міських команд у навчально- тренувальних зборах та змаганнях на 
рівні міста, обсяги фінансування на 2011 рік складають 170,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано -155,4 тис. грн. (91,4 %). 
2. Програма фінансової підтримки гандболу в м. Бровари, обсяги 
фінансування на 2011 рік складають 500,0 тис. грн., профінансовано та виконано -
192,9 тис. грн. (38,6 %). 

Виконавчий комітет Броварської міської ради 

1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції 
радіомовлення, обсяги фінансування на 2011 рік складають 188,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 123,2 тис. грн. (65,5%). 
2. Програма забезпечення Броварської організації ветеранів війни і праці та 
збройних сил, обсяпи фінансування на 2011 рік складають 40,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано -20,2 тис. грн. (50,5 %). 
3. Програма нагородження почесною грамотою та цінним подарунком кращих 
громадян міста, обсяги фінансування на 2011 рік складають 158,8 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 77,0тас. грн. (48,5%). 
4. Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства 
Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто", обсяги фінансування на 2011 
рік складають 730,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 279,2 тис. грн. 
(38,2% ). 
5. Црограма інформування іромадкості щодо діяльності органів місцевого 
самоврядування через місцеві друковані видання, обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 494,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 311,6 тис. грн. (63,1 % ). 
6. Програма «Соціальна допомога на поховання», обсяги фінансування на 
2011 рік складають 52,0 тис. грн., профінансовано та виконано -21,3 тис. грн. 
(41,0%). 

Служба у справах дітей. 

І. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 100,0 тис. грн, профінансовано та виконано 13,3 тис. грн (13,3 %). 

Відділ культури. 

1. Програма проведення культурно-мистецьких заходів м. Бровари на 2011 рік, 
обсяги фінансування на 2011 рік складають 160,0 тис. грн, профінансовано та 
виконано 153,7 тис. грн (96,1%). 
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Спеціальний заклад «Броварський міський центр соціальних служб для 

сім»!, дітей та молоді». 
1. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 50,0 тис. грн, профінансовано та виконано -7,1 тис. гри. (14,2 %). 

Кошти, виділені головним розпорядникам на виконання 
місцевих програм у І півріччі 2011 року, тис.грн. 

• Відділ капггального будівництва 
• Управління житлово-комунального господарства 
• Управління освіти 
• Виконком Броварської міської ради 
• Управління праці та соціального захисту населення 
• Відділ у справах ам"ї та молоді 
• Відділ культури 
• Відділ фізкультури та спорту 
• Служба у справах дл-ей 
• спеціальний заклад "Броварсьуий міський центр соціальних служб для сімЧ, дггей та молоді" 

Начальник управління економіки МВЗагуменний 


