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Міський голова І.В.Сапожко 

М. Бровари 
від _____ _ 
Но _____ _ 



Довідка 

про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бровари за 2011 рік 

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Бровари 

на 2011 рік визначені основні пріоритети розвитку міста, на виконання яких 
протягом року виконавчий комітет разом з управліннями, відділами, 

підприємствами та організаціями міста спрямовували свою діяльність. Крім 
того, виконувались положення Конституції та закони України, 

забезпечувалась реалізація заходів, визначених актами та дорученнями 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Програмою соціально

економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік, 

розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, 

власними рішеннями та розпорядженнями. 

І. Соціальна сфера. 

1.1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді. 
Протягом 2011 року в місті збереглася позитивна тенденція щодо 

чисельності населення, як за рахунок міграційних процесів, так і за рахунок 

природного приросту населення. За останніми статистичними даними, 

станом на 01.01.2012 року, в місті постійно проживає 96,5 тис. осіб. За 
січень-грудень поточного року в м. Бровари народилося 1220 дітей. Кількість 
померлих жителів у січні -грудні складає 886 осіб. Природний приріст 334 
особи. Це найкращий показник в Київській області. Міграційними процесами 

за12 місяців 2011 року охоплено 2865 осіб (прибуло -1849, вибуло -1016). 
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Демографічні показники у м. Бровари за січень· трудень, осіб 

народилось померло прибуло вибуло 

З метою підтримки та вирішення проблем дітей, молоді, молодих сімей 
протягом 2011 року виконувались заходи по виконанню міських програм, а 
саме: «Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2008-2012 
роки», «Міської програми підтримки та розвитку «Молодь Броварів» на 
2011-2015 роки», «Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 
2010-2017 роки». 
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в результаті виконання протягом 2011 року заходів, передбачених 
міською комплексною програмою «Назустріч дітям»: 

- 90% сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, 

перебувають під соціальним супроводом; 

- створено 5 дитячих будинків сімейного типу; 
кількість прийомних сімей, потенційних прийомних батьків, 

усиновителів, опікунів відповідає потребам дітей, яким необхідне 

влаштування; 

- спостерігається відсутність дітей в лікарнях за соціальними 

показниками; 

- діти отримують підтримку та соціальні послуги відповідно до своїх 

потреб; 

- 100% дітей, які не мають житла, по досягненню повноліття 

поставлено на позачерговий квартирний облік; 

- зменшений рівень злочинності серед дітей міста. 
В рамках «Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008-

2012 років», протягом 2011 року на оздоровлення дітей із соціально 

незахищених категорій сімей виділено з місцевого бюджету кошти у сумі 

200,0 тис. грн (63 путівки). Також, з 30.05.2011 по 17.06.2011 року У трьох 
загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонували табори 

відпочинку з денним перебуванням (ЗОШ І-ІІІ cT.N22, СЗОШ І-ІІІ ст. N27, 
ЗОШ І-ІІІ cT.N21 О). 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, 

батьківські кошти, кошти соцстраху, установ та підприємств міста 

оздоровлено 7362 дитини шкільного віку, що становить 79,5% від загальної 
кількості дітей шкільного віку в місті. 

На виконання міської «Програми підтримки та розвитку молоді «Молодь 

Броварів» на 2011-2015 роки», з метою організації дозвілля молоді, молодих 
сімей, у звітному періоді проведені наступні заходи: шоу-програма «Кохання 
з першого погляду», інтелектуально-спортивна гра «Євро guest-2011», 
інформаційно-пропагандистська акція «Знати, щоб жити», свято «Крок до 

успіху» та ін. З нагоди відзначення Дня студента 7 кращих представників 
студентської молоді міста, які досягли значних успіхів у реалізації 
молодіжної політики у місті, нагороджені Почесними грамотами та цінними 

подарунками від міського голови. Також, протягом січня -червня 2011 року 
кращим студентам вищих навчальних закладів міста виплачувались стипендії 

на загальну суму 24,0 тис. грн. 

1.2. Зайнятість населення та ринок праці. 
Станом на 01.01.2012 р. У Броварському центрі зайнятості перебуває на 

обліку 514 чол., що на 43 чол. менше, ніж на відповідну дату мцнулого року. 
Із загальної кількості громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, 340 чол. 
або 66,1 % складають жінки, 250 чол. (48,6%) - молодь У віці до 35 років, 111 
чол. (21,6%) - особи, які потребують соціального захисту і не здатні на 
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рівних конкурувати на ринку праці. З числа незайнятих громадян, які 
перебували на обліку, 129 осіб займали робітничі місця, 356 - посади 
службовців. 

Перебуває на обліку в Броварському міськрайонному центрі 

зайнятості, осіб 
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Протягом січня - грудня 2011 року з питань отримання соціальних послуг 
до центру звернулося 1624 чол., із них: 963 жінки, 822 чол. - молодь у віці до 

35 років, 314- особи, які потребують соціального захисту. Всього за 12 
місяців 2011 року на обліку перебував 2181 мешканець м. Бровари (за 12 
місяців 2010 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1989 мешканців 
міста). 

З початку року працівниками центру зайнятості працевлаштовано 893 
особи, з них 493- жінки (55,2%), 430 осіб віком до 35 років (48,2%),91 особа 
(10,2%), що потребує соціального захисту, 20 осіб працевлаштовано в 

рахунок 5% квоти на підприємства міста. 38 осіб працевлаштовано на робочі 
місця, які створені за рахунок надання дотацій роботодавцям. 

Рівень працевлаштування по м. Бровари за 12 місяців 2011 року становить 
40,9%. 

На професійне навчання з початку 2011 року направлено 242 мешканці 
міста. Всього навчалося 271 особа. До громадських робіт залучено 314 осіб, з 
них 122 жінки, 135 осіб -молодь у віці до 35 років. 

Протягом звітного періоду проведено 608 профінформаційних та 

профконсультаційних групових та масових заходів для населення, в тому 

числі- 3 Ярмарки вакансій, 7 - Днів відкритих дверей, 4 презентації 
роботодавця, 26 міні - ярмарків вакансій, 3 круглі столи на тему «Зміни до 
Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття», «Апробація Моделі працевлаштування та забезпечення 
зайнятості осіб з інвалідністю» та «Вирішення проблем зайнятості осіб з 
інвалідністю та прискорення вирішення питання працевлаштування такої 

категорії населення». 



4 

З метою поінформованості роботодавців та укомплектування кадрами 

підприємств, центром зайнятості протягом січня-грудня 2011 року 
організовано, підготовлено та проведено 125 інформаційних семінарів з 
представниками підприємств, установ та організацій міста і району. В ході 

проведення заходів наголошувалось на додержанні чинного законодавства в 

частині вивільнення працівників та оплати праці. Загалом 721 роботодавець 
отримав вичерпані відповіді та консультації щодо застосування закону про 

зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку 
праці, правові та організаційні засади Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 

ознайомився зі змінами в законодавстві про адміністративну 

відповідальність за неподання (або несвоєчасне подання) форми звітності 5-
пн, з-пн та умовами перебування на обліку безробітних. 

Центр зайнятості приділяє багато уваги інформаційно-роз' яснювальній 

роботі з населенням та роботодавцями регіону щодо змін положень чинного 

законодавства України у сфері зайнятості. Так, за період з січня по грудень 

2011 року опубліковано 23 статті в місцевих газетах, надано 31 інтерв 'ю, 

репортажі, підготовлено оперативні інформації, які максимально сприяли 

донесенню до населення та роботодавців суті змін до законодавства у сфері 

зайнятості населення та інформацію про кількість незайнятого населення та 

кількість вільних робочих місць. 

З метою допомоги молодим людям в усвідомленому виборі професії, 

державною службою зайнятості розроблений програмно - апаратний 

комплекс «Профорієнтаційний термінал». Такі комплекси встановлено у всіх 

1 О школах м. Бровари в доступних для учнів місцях. Крім того, Державним 
центром зайнятості разом з Міністерством освіти і науки України 

розроблений «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра», 

розрахований на учнів 7-10 класів. Для учнів шкіл м. Бровари виділено понад 
4000 таких щоденників, які частково вручені під час свята останнього 

дзвоника, всі інші щоденники будуть розповсюджені в ході свята Першого 

дзвоника. 

Протягом звітного періоду проведені профінформаційні заходи для 

учнівської молоді орієнтаційного характеру, залучались роботодавці, 
соціальні партнери. В січні-грудні 2011 року для учнів загальноосвітніх шкіл 
міста та району проведено масові профорієнтаційні заходи «Крок у 

професійне майбутнє» - 8 заходів, «Урок реального життя» - 1 О заходів, 
профорієнтація учнівської молоді - 7 заходів, профорієнтаційно- змагально -
мотиваційний захід «Обери майбутнє» - 1, «Крок у професійне майбутнє» з 
використанням профорієнтаційного терміналу - 4, профорієнтація учнівської 
молоді з використанням профорієнтаційного мобільного центру - 6, конкурс 
малюнку «Твоє майбутнє в твоїх руках» - 1. 
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1.3. Грошові доходи населення. 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у м. 

Бровари протягом 2011 року склала 2486 грн., що у 2,5 рази вище 

прожиткового мінімуму для працездатної особи та на 26,1 % більша ніж у 
2010 році. 

Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати по м. Бровари, 

грн. 

За оперативними даними станом на 01.01.2012 року заборгованість із 

виплати заробітної плати наявна на одному економічно активному 

підприємстві (ТОВ тг «Столиця») та на підприємстві, проти якого порушена 

справа про банкрутство (КП «Київський завод алюмінієвих будівельних 

конструкцій»). 

>- Підприємство колективної Форми власності: 
ТОВ «тг «Столиця» - кількість працівників, яким несвоєчасно виплачено 

заробітну плату - 120 осіб, заборгованість із виплати заробітної плати станом 
на 01.01.2012 року - 701,5 тис.грн. (заборгована заробітна плата за грудень 

2009 року, січень - грудень 2010 року, січень - листопад 2011 року). 
Заборгованість по виплаті заробітної плати на підприємстві ТОВ «тг 

«Столиця» виникла внаслідок значного скорочення обсягів виробництва та 
відсутності обігових коштів через борги замовників. 

Вжиті заходи: 

- направлені листи до засновників ТОВ «тг «Столиця», з приводу 
систематичного та тривалого порушення трудового законодавства з питань 

оплати праці товариством, для вжиття негайних заходів щодо прискорення 

погашення боргів по заробітній платі; 
підготовлено звернення до Державної виконавчої служби 

Броварського міськрайонного управління ЮСТИЦll щодо щомісячного 
інформування про виконання судових наказів (постанов) по стягненню 

заборгованості по заробітній платі з боржників. 
Підприємством розроблений графік погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, відповідно до якого, кінцевий термін погашення 
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заборгованості із виплати заробітної плати - квітень 2012 року. Проведена 

перевірка підприємства державним інспектором праці територіальної 

інспекції праці у Київській області. 

Проведено 7 засідань комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій і інших 

соціальних виплат, на яких заслухано 32 керівника підприємств-боржників 
щодо перспектив погашення існуючої заборгованості із заробітної плати, 

боргу до Пенсійного фонду України та податковій заборгованості. 

З метою своєчасного реагування правоохоронних органів щодо стану 

заборгованості із виплати заробітної плати, в місті налагоджено чітку 

систему опрацювання та передачі інформації до міжрайонної прокуратури 

та прокуратури області. 

~ Підприємство комунальної власності: 

КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» - кількість 

працівників, яким несвоєчасно виплачено заробітну плату - 305 осіб, 

заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2012 року 

складала 5037,6 тис.грн. (заборгована заробітна плата за вересень - грудень 

2009 року, січень - грудень 2010 року, січень-червень 2011 року). 
Вжиті заходи: 

Господарським судом міста Києва 07.11.2011 року порушено провадження 
у справі N~431172 про банкрутство КП «Київський завод алюмінієвих 

будівельних конструкцій». Наступне заСІДання господарського суду 

призначене на 29.02.2012 року. 
Крім того, господарський суд міста Києва розглядає справу N~61/435 

щодо визнання недійсним прилюдних торгів та свідоцтва про придбання 

об'єктів нерухомого майна з реалізації заставленого майна (21/25 майна 
КЗАБК). Розгляд справи відкладено на 25.01.2012 року. 

Відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби 

України реалізовано 4/25 майна КП «Київський завод алюмінієвих 

будівельних конструкцій» через аукціон, яке було у заставі по кредиту ПАТ 

«Комерційний банк «Експобаню>. 
Відповідно до інформації Державної виконавчої служби Броварського 

міськрайонного управління юстиції станом на 05.01.2012 року з прилюдних 
торгів торговою організацією реалізовано 4 транспортні засоби боржника на 
загальну суму 175518,75 грн. Державним виконавцем відповідно до ст. 44, 43 
Закону України «Про виконавчі провадження» було надано розпорядження 

для перерахування 14 стягувачам заборгованість по заробітній платі в 
повному обсязі на суму 157502,90 грн. та частково у розмірі 1741,52 грн. 

1.4. Пенсійне забезпечення. 
За 2011 рік до бюджету управління Пенсійного фонду у м. Бровари 

надійшло 313 414,45 тис. грн. власних коштів, що більше від надходжень за 
2010 рік на 7 891,76 тис. грн. та на 4989,56 тис. грн., більше від запланованого. 
ПЛан по надходженню власних коштів за 2011 рік виконано на 101,62%. 
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Актуальною залишається проблема стягнення заборгованості з платників 

внесків. Не зважаючи на проведені заходи впливу до боржників, не вдалося 

зупинити ріст заборгованості по основних платежах до Фонду, в порівняні з 

01.01.2011 року борг збільшився на 1659,40 тис. грн., а недоїмка з внесків - на 

1622,08 тис. грн. і становить станом на 01.01.2012 року 5784,65 тис. грн. 

Кількість боржників в порівнянні зі станом на 01.01.2011 р. збільшилась на 46 
платників, але в порівнянні до 01.12.2011 зменшилась на 6 платників. 

Найбільшими боржниками до управління пфу в м. Бровари та 

Броварському районі є: КП «Київський завод алюмінієвих будівельних 

конструкцій» - 4014,9 тис. грн., ЗАТ «Будсоцсервіс» - 1187,1 тис грн., стосовно 
яких порушено справи по банкрутство. Також зростає недоїмка по платниках в 

будівництві та промисловості, які майже всі на сьогоднішній день працюють 

неповну робочу неділю: ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій», 

ТОВ «Броварський завод будівельних конструкцій». 

За січень - грудень 2011 року на відшкодування пільгових пенсій надійшло 
2947,52 тис. грн. Заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій 

збільшилась і становить 4902,82 тис. грн. Основна сума боргу 2 419,78 тис. 
грн. (49,35 % від загальної суми боргу) - борг Казенного заводу порошкової 

металургії. 

Постійно проводяться відповідні заходи щодо зменшення боргу по 
пільгових пенсіях. Так, охоплено заходами стягнення через суди - 3152,3 тис. 
грн. (64,3% від загальної суми боргу по пільгових), з них подано 42 позови 
до Київського окружного адміністративного суду - 997,53 тис. грн., на 

виконанні в органах ДВС знаходиться 22 накази суду на стягнення 540,57 
тис. грн., 30 рішень суду на користь пфу на суму боргу 1615,40 тис. грн. 

Станом на 01.01.2012 року заборгованість по заробітній платі 
страхувальників по управлінню становить 10773,87 тис. грн., в порівнянні з 
01.01.2011 року заборгованість збільшилась на 961,74 тис. грн. 

Забезпеченість власними коштами потреби на виплату пенсій та грошової 

допомоги за грудень 2011 року складала 97,0% 
За 2011 рік обсяг надходжень за додатковими ставками становить 9279,7 

тис. грн., або 167 %. 
Станом на 01.12.2011 року виплачено пенсій та грошової допомоги на суму 

25901,61 тис. грн. Заборгованості по виплаті пенсій немає. Всього отримують 
пенсію 23557 пенсіонерів. 

Середній розмір пенсійної виплати по м. Бровари становить 1228,58 грн., 
військовослужбовців - 1889,17 грн. 
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Середній розмір пенсійної виплати по м. Бровари, грн 

Шляхом злиття управління пенсІИНОГО фонду в м. Бровари та управління 

пенсійного фонду у Броварському районі, О 1.11.11 створене управління 

пенсійного фонду у м. Бровари та Броварському районі зі зведеною звітністю. 

1.5. Соціальний захист населення. 
3начна увага в місті приділяється питанням соціального захисту 

населення. Станом на 01.01.2012 року на обліку в управлінні праці та 

соціального захисту населення перебуває 6440 одержувачів соціальних 

допомог. 3а рахунок коштів державного бюджету протягом 2011 року 

профінансовано державних соціальних допомог на суму 47977,9 тис.грн. 
3 метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахищених верств 

населення, в рамках міської Програми «3 турботою про кожного», за рахунок 
коштів місцевого бюджету за 2011 рік профінансовано 1978,8 тис.грн., що на 
44 % більше, ніж за аналогічний період 2010 року. 

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право 

на пільги, станом на 01.01.2012 року введено 24581 справу, що становить 
100% від загальної кількості справ пільговиків. 

Велика увага приділяється покращенню соціально - побутових умов 

ветеранів війни та праці, інвалідів загального захворювання. Станом на 

01.01.2012 року з приводу надання матеріальної допомоги звернулися 179 
мешканців міста. Так, 103 чол. забезпечені колясками, 38- милицями, 24-
палицями, 19- меблями, 6 -спеціальними засобами для спілкування, 30-
допоміжними засобами для особистої гігієни і т.д. 

У 2011 році восьми інвалідам війни зроблено безкоштовні капітальні 
ремонти власних житлових будинків та квартир на загальну суму 65,6 тис. 
грн. 

Видано 65 санаторно - курортних путівок ветеранам війни та інвалідам 
загального захворювання. Нові посвідчення ветеранів війни та праці 
отримали 870 чоловік. 

Протягом 2011 року статус «дитина війни» отримали 218 чоловік, довідки 
по призначення пільг - 110 осіб. 
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На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 
5028 громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі 2227 
ліквідаторів першої, другої та третьої категорій, 2565 евакуйованих та 
відселених із забруднених територій, 1091 потерпіла дитина, 226 вдів 

померлих громадян із числа ліквідаторів, смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською' катастрофою. 

За 2011 рік виплачено пільг і компенсацій потерпілим від аварії на ЧАЕС 
на суму 10114,4 тис. грн., що на 3,5 % більше, ніж за відповідний період 
минулого року. 

Протягом звітного періоду оздоровлено 428 громадян, з них 164 дітей 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Видано 197 посвідчень, тоді як за 
минулий рік оздоровлено 486 громадян, з них 133 дітей постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС. 

у 2011 році за призначенням субсидій звернулось 4027 сімей, субсидію 

призначено 3928 сім'ям на загальну суму 3452,9 тис. грн. 
у Броварському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування перебувають на обліку та отримують послуги понад 3 
тисячі непрацездатних броварчан, з них 360 осіб обслуговуються 
соціальними робітниками і працівниками; надається більше 50 видів 

послуг, зокрема, в рамках міської програми "З турботою про кожного" 

організовано щоденне гаряче харчування для 85-ти підопічних. . 
Міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської 

міської ради за 2011 рік 65-ти дітям міста надано 8697 реабілітаційних послуг. 
Для стабільного функціонування міського центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів з міськоrо бюджету за 2011 рік використано 964,3 тис. грн. 

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

комунального господарства у звітному періоді відбувалось в межах 

фінансової можливості, а саме: 

- на утримання та ремонт житлового фонду профінансовано 763,6 тис. грн.; 
- на перспективний розвиток інженерних мереж витрачено 361,4 тис. грн.-
виконано роботи по будівництву мереж водопроводу по вул. Старотроїцькій, 

р.люксембург, Чернишевського, Папаніна; 

- благоустрій «Подвір'я»- проведено демонтаж самовільно встановлених 

гаражів, витрачено 38,1 тис. грн.; 
- поточне утримання об'єктів благоустрою- виконані роботи на суму 8132,6 
ТИС.грн; 

- на належне утримання об' єктів благоустрою зеленого господарства 

профінансовано 2954,3 ТИС.грн.; 
- проведено поточний та ямковий ремонт доріг на суму 568,4 ТИС.грн.; 
- з організації робіт по безпеці дорожнього руху виконано робіт на суму 953,7 
ТИС.грн. 
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Загалом, на утримання житлово-комунального господарства у 2011 році 
виконано робіт на суму 14409,0 тис.грн., що на 2,5 % більше, ніж у 
минулому році. 

Протягом звітного періоду КП "Броваритеплоенергомережа" 

забезпечувало місто безперебійним водопостачанням та водовідведенням. 

За 2011 рік подано у водопровідні мережі 6802,9 тис.м.куб. питної води 

належної якості. Реалізовано води 5682,9 ТИС.м куб., відведено стічних вод 

4722,9 ТИС.м куб. 

З метою своєчасної та якісної підготовки водопровідно-каналізаційного 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 р.р., 

підприємством КП «Броваритепловодоенергія» виконано наступні роботи у 

водопровідно-каналізаційному господарстві: 

- здійснено капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Геологів 

до вул. Горького та вул. Кутузова,20/2; 

протягом ремонтного періоду усунено 52 пошкодження 

водопровідних мереж та замінено 832,4 м трубопроводів. 
- з початку року прокладено трубопроводів водопровідних мереж до 

новобудов міста - 653 м.; 
- виконано роботи по заміні каналізаційних мереж по вулицям 

Кутузова- Красовського та Кутузова, 75 загальною протяжністю 200 м та 
загальною вартістю 250,3 ТИС.грн.; 

- станом на 30 грудня замінено 212,5 м каналізаційних мереж; 
- з початку року прокладено трубопроводів каналізаційних мереж до 

новобудов міста - 361,3 м; 
- виконано ремонт 20-ти каналізаційно - насосних станцій; 

- виконано ремонтно-будівельні роботи приміщень кне та проведено 

ремонт та ревізія 85 одиниць насосного обладнання та 175 одиниць запірної 
арматури; 

- встановлено електричний котел та система опалення на центральній 
кне по бульв. Незалежності,53/1; 

- збудована прийомно-зливова камера по бульв. Незалежності, 53/1 для 
приймання стоків від приватного сектора та впорядковано пункт прийому 

стічних вод, проведено благоустрій територій і ремонт огорож; 

- виконані роботи по ремонту будівель водоочисних споруд: замінено 

150 м2 покрівлі, пофарбовані фасади будівель та інші роботи. 
Загальний обсяг виконаних робіт по ремонту водопровідно 

каналізаційного господарства власними силами станом на 30 грудня склав 

1305,2 тис.грн. 

Протягом 2011 у м. Бровари спожито 290106,98 Гкал теплової енергії, 
що на 11556,84 Гкал менше, ніж на відповідну дату минулого року. 

Фактичні витрати на виробництво теплової енергії за 2011 рік становлять 
98790,5 тис.грн., що на 19,5 % більше в порівнянні з відповідним періодом 
2010 року (82633,8 тис.грн.). 
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З метою своєчаснО! І якісної підготовки теплового господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 р.р., згідно з наказом по 

підприємству від 15.04.1 Ір. И288 "Про підсумки роботи в опалювальному 
сезоні 2010-2011 р.р. і задачі на ремонтний період", на підприємстві 

розроблено плани та графіки ремонту, а також заходи по підготовці 

споживачів до опалювального сезону. 

Станом на 30 грудня всього замінено теплових мереж 3552,0 м на суму 
2772,6 ТИС.грн., в тому числі планових 2932,9 м - на суму 2186,2 ТИС.грн. 

Згідно графіка в квітні проведені гідравлічні випробування теплових 

мереж на щільність від 15-ти квартальних котельних тиском 12 кг/см2. В 
результаті виявлено 2 пошкодження теплових мереж по вулицям Кірова, 2 та 
прв. Поштовому, 2; пошкодження усунені; 

Протягом травня, червня проведено ремонт та ревізію запірної 
арматури в теплових камерах: замінено засувок 67 одиниць; виконано 

ремонт запірно-регулюючої арматури - 480 одиниць; відремонтовано 

теплових камер - 52 шт. 
Згідно графіка ремонту замінено теплові мережі по вулицям: Шевченка, 

21/1 - 588,4 м; Незалежності, 1 О - 178 м; Гагаріна, 30 - 172 м; Шевченка, 8 -
11 о; Черняхівського, 19 - 628 м; Шевченка, 4 - 68 м; Незалежності, 16а - 24 
м; Кирпоноса, 3а - 120м; Возз'єднання, 7/1 -102 м; Красовського, 10-12 -
152м; Шевченка, 2111 - 284 м; Незалежності, 12 - 224 м; Постишева, 5 - 282 
м. 

Відповідно до розпорядження міського голови И2 181 від 23.06.2011 
року, 1 липня проведено гідравлічні випробування теплових мереж на 

щільність від котельних по вулицям Кірова, 96, Незалежності, 26/1, 
Київській, 296б та Красовського, 1611. В результаті випробувань при тиску 
16кг/см2 виявлено 11 поривів теплових мереж. Протягом липня ВСІ 
пошкодження трубопроводів усунено. 

З 29 липня в місті відновлено цілодобове гаряче водопостачання. 
Крім того, з початку року прокладено трубопроводів теплових мереж до 

новобудов міста 1698,8 м. 
Виконано ревізію 45 котлоагрегатів, відремонтовано 85 одиниць насосів, 

420 одиниць запірної арматури. 
Згідно графіка виконано ремонтні роботи технологічного обладнання. 

Проведено ремонт фундаментів металевих димових труб на котельнях по 
вулицям Поштовий, 611, І.Сірка, 711, Кірова, 711; І.Гонти, 2/1. 
Виконано ремонт зовнішньої поверхні димової труби Н-90м на котельні 

по вул. Кірова, 96 на суму 299,8 тис.грн. 
Здійснено реконструкцію вузла обліку газу на котельні по вул. 

Шевченка,2111 на суму 191,6 ТИС.грн. 
Відповідно до припису ПАТ "Київ облгаз" на котельних підприємства 

встановлено радіомодемний зв'язок на вузлах обліку газу. 
В стадії виконання проектно-кошторисна документація по встановленню 

лічильників теплової енергії на 7-ми котельних. 
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Виконано значний обсяг оздоблювальних робіт: вапняне фарбування залів 

котельних, ЦТП - 1500 м2; фарбування фасадів котельних та ЦТП - 2З00м2; 
фарбування обладнання - 350м2; частково виконано ремонт 495м2 ·покрівель 
об'єктів підприємства. 

Загальний обсяг фінансування робіт по підготовці до опалювального 
сезону склав 5114,7 тис.грн. 

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 станом на 01.01.2012 року налічується 308 

житлових будинків загальною площею понад 1353,3 тис.м2, з них 11 
гуртожитків площею 27,5 тис.м2, тоді як у 2010 році налічувалось 312 
житлових будинки загальною площею понад 1174,1 тис.м2, з них 9 
гуртожитків площею 21,9 тис.м2• 

За 2011 рік підприємством виконано робіт по ремонту житлового фонду на 
суму 1330,4 тис. грн., в тому числі: 

поточний ремонт 31го під'їзду на суму 497,4 тис. грн.; 
- ремонт приміщень та квартир- 147,5 тис. грн.; 
- ремонт перильних огороджень- 6,5 тис. грн.; 

обслуговування ліфтового господарства- 3,1 тис. грн.; 
поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж-8,4 тис.грн.; 

поточний ремонт м'якої покрівлі та козирків балконів- 45,9 тис. грн.; 
- ремонт шатрового даху-52, 1 тис. грн.; 
- ремонт вхідних груп та козирків- 25,8 тис. грн.; 
- герметизацію швів- 81,7 тис. грн.; 
- утеплення та ремонт стін житлових будинків- 40,1 тис. грн.; 

встановлення та ремонт віконних та дверних прорізів- 33,3 тис.грн.; 
- звалювання сухих та аварійних дерев- 116,3 тис. грн. та інші роботи. 

За 2011 рік нараховано квартирної плати 19827,6 тис. грн., в тому числі 
1972,2 тис.грн. становлять нараховані населенню пільги та субсидії. 
Безпосередньо до сплати населенню нараховано 16887,9 тис. грн. Фактично 
сплачено населенням 17261,8 тис. грн. Середній рівень сплати населенням на 
утримання будинків та прибудинкових територій у 2011 рік склав 102 %. 

Заборгованість населення за надані послуги за утримання будинків та 

прибудинкових територій на 01.01.2012 року становить 1905,6 тис. грн. 
Серед мешканців міста постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо 

створення ОСББ. На даний час у місті зареєстровано 11 житлово -
будівельних кооперативів та 40 об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. 
Для розвитку конкуренції в житлово-комунальному господарстві в місті 

зареєстровано 5 житлово-експлуатаційних організацій для надання послуг з 
утримання житлових будинків. 
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у сфері поводження з ТПВ дО роботи з населенням залучені 3 приватні 

підприємці, що надають послуги по вивезенню ТПВ та рідких стоків. 
Для ефективного обслуговування ліфтового господарства в цій сфері 

послуг зареєстровано 4 приватних підприємства. 

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження 
За 2011 рік в цілому по місту спостерігається зменшення споживання 

енергоносіїв, а саме: природного газу на 16,1 %, теплової енергії на 3,8 %. 
Зменшення споживання природного газу та теплової енергії пояснюється 

тим, що в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, в 2010 році зимовий 
період був аномально морозний та довготривалий, що в подальшому 
призвело до збільшення споживання енергоносіїв. 

Стан розрахунків за спожитий протягом 2011 року природний газ 

характеризується наступними показниками: 

- всього спожито 32865,668 тис. куб. м, що на 6312,547 тис. куб. м 
менше, ніж за відповідний період минулого року. На 01.01.2011 р. 

споживачами сплачено 31268,490 тис. грн, що складає 91,4 % від 

нарахованої суми, з неї: бюджетними установами сплачено 4245,216 тис. грн 
або 110,1 %, в тому числі - місцевий бюджет - 921,774 тис. грн або 105,5 %, 
населення - 26913,918 тис. грн, або 89,0 %. Заборгованість за спожитий 

природний газ складає 8143,260 тис. грн, борг на відповідну дату минулого 
року складав 5312,187 тис. грн. В структурі загального боргу найбільшу 
частку складає борг населення 89,0/%. 

Протягом 2011 у м. Бровари спожито 290106,98 Гкал теплової енергії, що 
на 11556,84 Гкал менше, ніж на відповідну дату минулого року. 

Заборгованість за 2011 рік зросла на 19,9% (3543,6 тис.грн.) порівняно з 
2010 роком. Але, в першу чергу, вона зросла у грошовому виразі через 

підвищення тарифів. Тобто, збільшилась сума нарахувань та відповідно 

проплат за надані послуги. При цьому рівень збору платежів залишився 

майже на рівні, і це говорить про те що споживачі не стали сплачувати гірше. 

З метою заощадження енергоносіїв підприємствами міста протягом 2011 
року впроваджено ряд енергозберігаючих заходів, внаслідок чого економія 
енергоресурсів склала 38,958 тис.т.у.п. на суму 2710,2 тис. грн. Найбільш 
значущими є: 

1. Казенний завод порошкової металургії: 
• введення в роботу в цеху NQ 11 печі конверсії NQ 4, що пройшла 

реконструкцію - 1 ОО, О тис. грн.; 
• робота печі конверсії в цеху NQ 11 з використанням електричного 

парогенератора влітку - 38 тис. грн. 
2. ДП ВАТ "Київхліб" хлібокомбінат NQ 10: 
• режимно-налагоджувальні роботи по печам і котлам в цеху NQ 2 -

43,0 тис. грн. 
При проведенні капітальних ремонтів, реконструкції конструктивних 

елементів будинків в обов'язковому порядку використовуються сучасні 
енергозберігаючі технології. 
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2. ГУМАНІТАРНА СФЕРА. 
2.1. Охорона здоров'я. 

Діяльність мережі закладів охорони здоров'я міста спрямована на 
збереження та покращення здоров'я населення, забезпечення потреб 

населення в лікарських засобах і медичному обслуговуванні. 

В місті розгорнуто 660 стаціонарних ліжок, забезпеченість ліжковим 
фондом становить 51.0 од. на 10000 населення, забезпеченість лікарями по 
місту складає 29,3 од. на 10000 населення. 

Протягом 2011 року матеріально- технічна база ЦРЛ покращилась за 

рахунок придбання діагностично-лікувальної апаратури та обладнання на 20 
млн. грн. Придбана дизель-генераторна установка на 175 кВт., 

встановлюється обладнання для забезпечення лікарні киснем. 

За рахунок залучених позабюджетних коштів, в дитяч1И лікарні 

проведено капітальні євроремонти інфекційного відділення, відділення 

молодшого дитинства та виконані ремонти інфекційного корпусу, корпусу 

туберкульозного відділення, харчоблоків та пральні дитячої лікарні. 

Загальна сума витрачених коштів складає 1,4 млн. грн., показник 

залучення позабюджетних коштів з розрахунку на І-го жителя зріс з 23,2 грн. 
(2010 р.) до 39,5 грн. У 2011 р. 

2.2. Освіта. 
Дошкільна осіта. 

Мережу дошкільних навчальних закладів міста складають 18 дошкільних 
навчальних закладів комунальної власності та 1 приватнии 1З загальною 

кількістю 3923 дітей у 150 групах. Збільшення мережі у порівнянні з 
минулим навчальним роком відбулось за рахунок вивільнення оренди у 

дошкільному закладі «Золота рибка», прийнято у комунальну власність два 

дошкільні навчальні заклади Броварського заводу будівельних конструкцій 

(із загальною кількістю місць 450), що значно поліпшить проблему 

влаштування в дошкільні заклади дітей міста в цілому. На теперішній час, 

кількість охоплення дітей раннього віку від загальної кількості дітей у місті 
складає 51 відсоток. Кількість охоплення дітей 5 року життя- 98 відсотків. 
Діти, починаючи з 3-річного віку, в основному, всі забезпечені садочками, 

але в таких мікрорайонах, як старе місто, «Торгмаш», в мікрорайонах зоm 

X~X!! 1,6,9, 10 на сьогодні виникає проблема влаштування дітей у дошкільні 
заклади. 

Три дошкільні навчальні заклади мають статус санаторних - «Золота 

рибка», «Барвінок», «Теремки». 

За останні 5 років матеріально-технічна база дошкільних навчальних 
закладів міста постійно оновлюється за рахунок коштів місцевого бюджету: 
купуються меблі, обладнуються харчоблоки, ремонтується сантехніка, 
оснащуються ігрові майданчики, проводяться поточні ремонти та ін. Так, 
протягом 2011 року виділено 285,0 тис. грн. для організації ремонту груп та 
придбання меблів у ДНЗ «Золота рибка», профінансовано 479,4 тис. грн. для 
проведення ремонту дахів ДНЗ «Червоні вітрила», «Малятко», «Калинка», 
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«Ластівка», на 194,4 тис. грн. відремонтовано харчоблоки в ДНЗ <<Ялинка» та 
«Теремки». 

Постійно контролюється питання стану харчування дітей. Приведений у 

відповідність до ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» розмір плати 
для батьків за харчування дітей складає 50%. Видатки на харчування в 

дошкільних навчальних закладах забезпечуються на 1 ОО %., протягом 2011 
року профінансовано з міського бюджету 2918,4 тис. грн. 

Загальна середня та вища освіта. 

У ЗОШ міста в 388 класах навчається 9928 учнів, з них 167 - у приватній 
школі "Фортуна", 144 - у вечірній школі ІІ- ІІІ ст. навчально-виховного 

об'єднання. Функціонує один навчальний заклад (ЗОШ І-ІІІ ст. И2 9), в якому 
можуть навчатися діти з російськомовних сімей. На базі комунальних ЗНЗ 

працюють 54 групи продовженого дня, які відвідують 161 О учнів. Мережа 
загальноосвітніх закладів стабільна, однак і на сьогодні не в повній мірі 

задовольняє потреби населення. 1202 учні у 45 класах ще навчаються у 
другу зміну, це на 5 класів (150 учнів) більше, ніж у минулому навчальному 
році. 

З 2011 року заклад нового типу БНВО отримав статус 

експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня з теми: 

«Школа життєвого успіху». 

Упродовж березня 2011 року пройшла державну атестацію СШ И2 5 
(Регіональна експертна рада прийняла рішення про атестацію закладу на 

високий рівень з відзнакою). У жовтні 2011 р. про атестовано ЗОШ І-ІІІ ст. 
И210. 

ДЛЯ всіх учнів 1-4 класів організоване гаряче харчування, 100% вартості 
якого фінансується місцевим бюджетом. Охоплено гарячим харчуванням, у 

Т.ч. і за батьківський кошт, 84% школярів. Для харчування вихованців 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 р. виділено 3523, 8 тис. грн. 
бюджетних коштів. 

Учні Броварської спеціалізованої ІІіколи з поглибленим вивченням 

іноземних мов И2 5 є постійними учасниками проекту «Програма обміну 

майбутніх лідерів FLEX (Флекс)>>. У 2011 році навчатись до Сполучених 
Штатів Америки поїхала учениця цієї школи. 

Протягом 2011 року значна увага приділялась виконанню міської 

програми «Обдарованість» щодо роботи зі здібними та обдарованими 

учнями; організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, 
науково-дослідницькій діяльності учнів - членів Малої академії наук 
України. Близько трьох тисяч школярів у 2010-2011 н. р. взяли участь у цих 
конкурсах, 68 учнів стали призерами обласного етапу, 11- вибороли перше 
місце у ІІІ етапі, троє учнів стали переможцями ІУ етапу олімпіад. 

Місто Бровари відзначено серед чотирьох районів і міст області як таке, 
що підготувало найбільшу кількість переможців всеукраїнського 

(заключного) етапу олімпіад з базових дисциплін та ІІ- го (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

Академії Наук. 
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Успішно впроваджується науково-педагогічний проект «Росток». У 

гімназії ім. Степана Олійника, НВК, ЗОШ І-ІІІ ступенів N210 експеримент 
має статус регіонального рівня, у ЗОШ N21, N23, N26 ,N27, N29 - локального 

рівня, СШ N25 - Всеукраїнського рівня. З 2011 року в ЗОШ І-ІІІ ст. N22 
розпочалася дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня з 
теми: «Освіта для стійкого розвитку в дії». 

Важливим напрямом освітньої роботи в місті є організації навчання дітей 

з особливими освітніми потребами. Забезпечення сприятливого навчально

виховного середовища, різнорівневої системи соціального захисту таких 

дітей та учнівської молоді з метою реалізації Їхнього права на отримання 
рівного доступу до якісної освіти. 

Для задоволення потреб дітей з соціально незахищених категорій у 2011 
навчальному році з місцевого бюджету профінансовано на харчування дітей 

пільгових категорій майже 206 тисяч грн. та на організацію індивідуальної 
форми навчання - більше 212 тисяч грн. 

У п'яти позашкільних навчальних закладах створена досить широка і 

багатогранна структура гуртків. Різними формами позашкільної освіти 

охоплено 4278 дітей, що складає 47% від загальної кількості учнів. 
По закінченні роботи в якості обласного опорного закладу позашкільної 

освіти Будинок дитячої та юнацької творчості продовжив працювати над 

розвитком та вдосконаленням навчально-виховної та методичної роботи. 

Найяскравіший свідок діяльності колективу - щорічний підсумковий список 

перемог колективів у конкурсах та фестивалях. Тож тільки у конкурсних 

змаганнях по лінії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

стали переможцями обласних та всеукраїнських етапів 358 вихованців із 8 
колективів закладу. 

Наприкінці лютого сайт Будинку дитячої та юнацької творчості став 

переможцем обласного конкурсу серед сайтів у номінації «Позашкільні 

заклади». 

Логічним завершенням багаторічної наполегливої праці творчого 

колективу БДЮТ стало проведення державної атестації, яку колектив з честю 

витримав і за рішенням Регіональної експертної ради Київської області 

отримав найвищу оцінку своєї праці - заклад атестовано на високий рівень з 

відзнакою. 

Також, у місті функціонують вищі навчальні заклади не комунальної 

форми власності, які забезпечують можливість частині підлітків та 

молоді здобувати вищу освіту, не виїзджаючи за межі міста: 
- Економіко-технологічний університет. 
- Коледж економіко-технологічного університету. 
- Броварське представництво «Вищий навчальний заклад 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»». 

- Броварське вище училище фізкультури. 
- Поліцейський фінансово-правовий коледж. 
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- Поліцейська фінансово-правова академія. 
- Броварський професійно-технічний ліцей. 

2.3. Культура. 
Місто має розгалужену мережу закладів культури: 2 бібліотеки (міська 

бібліотека та міська бібліотека для дітей), 2 школи естетичного виховання 
(міська дитяча школа мистецтв та міська дитяча музична школа), міський 
краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр. 

У закладах культури міста працюють аматорські об' єднання, гуртки та 
студії з різних жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного 
виховання дітей; створюються необхідні умови по відродженню і розвитку 
всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. 

Функціонують колективи: новостворений хор козацької пісні «Броварськії 

козаки», клубне об'єднання для людей поважного віку «Осіннє золото», 

вокальний колектив «Сузір'я», Зразковий театр-студія "Едельвейс", 

фольклорний ансамбль "Доля", вокальний колектив «Сузір'я», студія 

бального танцю, хореографічний колектив "Черевички" та колектив 
народного танцю "Барвінок", капела бандуристів, камерний оркестр, 

сучасний оркестр, ансамбль домристів ансамбль "Акорд", квартет народних 

інструментів, хор молодших класів, літературне об'єднання "Криниця". У 
міському клубі утворено театр танцю для ветеранів війни та праці «Пані 
броварчанка». 

Протягом 2011 року У місті проведено низку загалЬНОМІСЬКИХ заходів: 
Новорічно-різдвяні свята, фестиваль рибалок «Броварська крига», 

«Масниця», «День захисників Вітчизни», «Міжнародний жіночий день», 

конкурс класичної музики «Класична нота», «День Перемоги», День пам'яті 

Т.Г.Шевченка, «Творча особистість», «День Конституції України», «День 

Незалежності України», «День міста», «День Збройних Сил України», 

фестиваль духовної творчості «Троянда духовна» та інші. Всього за 2011 рік 
у місті проведено 654 різноманітні заходи. 

Також, 20 серпня 2011 року в місті Бровари відбувся обласний святковий 
захід, присвячений 20й річниці незалежності України, в рамках якого, під 

гаслом «Київщина - серце України!», святковою ходою пройшло 37 
територіальних громад Київської області. 

2.4. Фізичиа культура і спорт. 
З метою підтримки та розвитку фізичної культури та спорту протягом 

2011 виконувались заходи міських програм «Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Бровари на 2007 - 2011 роки», «Програми розвитку 
чоловічого гандболу в м. Бровари на 2007 - 2011 роки», «Програми розвитку 
масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення в м. Бровари на 2011 - 2015 роки». 
За 2011 рік проведено більше 1 ОО спортивно - масових заходів. Найбільш 

відомі та масові: змагання з лижних гонок «Різдвяні старти», «Пролісою>, 
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турнір з художньої гімнастики «Різдвяна зірочка», міжнародні турніри з 
гандболу пам'яті В. Багатікова та «Кубок Турчина», міжнародний турнір з 

гандболу пам'яті Олега Великого, міжнародний турнір з хокею на Кубок 

голови Київської обласної державної адміністрації, фестиваль велосипедного 

спорту, Всеукраїнські ігри з єдиноборств, чемпіонати м. Бровари з шахів, 

УШУ, боксу та інших видів спорту. Проведено Чемпіонат м. Бровари з міні -
футболу за участю 26 команд. Завершенні комплексні спортивні змагання з 
11 видів спорту ХІ спортивних ігор школярів м. Бровари. Проведено 

Універсіаду серед вищих навчальних закладів міста. До Дня захисту дітей 01 
червня 2011 року проведенні спортивні естафети «Веселі старти», в яких 
прийняло участь більше 1 ОО дітей. 26 червня 2011 року відбулися змагання з 
настільного тенісу, присвячені Дню молоді. В кінці жовтня вперше 

проведена міська акція «День без тютюну», де глядачі мали змогу дізнатись 

про спортивну альтернативу курінню. Проведені спортивно - масові заходи 

до Дня Незалежності, Дня фізичної культури і спорту, Дня міста. 

Спортсмени м. Бровари успішно виступали на міжнародних, 

всеукраїнських та обласних змаганнях. В Естонії на чемпіонаті Європи з 
УШУ серед дорослих та юніорів завоював золото Андрій Коваль, Олексій 

Носач посів друге місце. Також, відзначились наші юніори - Олександр 

Косіч став чемпіоном, Борис Воєвуцький став другим, Людмила Темна 

здобула бронзу. Сергій Кузнєцов на командному чемпіонаті Європи з легкої 

атлетики у потрійному стрибку завоював срібло. 
До складу збірних команд з різних видів спорту включено 19 броварчан, у 

1 О спортсменів є реальні шанси потрапити у наступному році на Олімпійські 
Ігри у Лондоні. 

На повну потужність працюють спортивні споруди: спортивний 

комплекс «Світлотехнік», зал боксу, міський шаховий клуб, тренажерні зали 
та спортивні майданчики. 

3. Розвиток підприємництва . 
. Малий та середній бізнес у місті діє, як самостійний сектор економіки, 

який суттєво впливає на обсяги виробництва, стан ринку праці, формування 
дохідної частини бюджетів усіх рівнів. 

За даними відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців станом на 01.01.2012 на обліку перебуває 10560 суб'єктів 
господарювання, в тому числі : 

фізичних осіб - підприємців - 7 614 
юридичних осіб - 2 946, в даний показник включена загальна 

кількість підприємств, в тому числі комунальні підприємства, приватні 
підприємства, державні організації (установи, заклади) та громадські 
організації. Із них, 2654 суб'єкти господарювання- підприємства середнього 

та малого бізнесу. 
Аналіз виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва в 

м. Бровари за 2011 рік свідчить, що показники реєстрації юридичних осіб 
збільшуються, а фізичних осіб (приватних підприємців) зменшуються. 
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Так, за 2011 рік реєстрація юридичних осіб порівняно з минулим роком 
збільшилась на 38,4 %, а реєстрація фізичних осіб - підприємців 

зменшилась на 38, 8 %. Впродовж 2011 року спостерігалась тенденція 

зменшення кількості фізичних осіб - підприємців, про що свідчать зменшені 

показники реєстрації фізичних осіб, а також збільшення звернень 

підприємців щодо закриття бізнесу за власним рішенням. Зокрема, в 2011 
році припинило діяльність на 70,4 % більше фізичних осіб - підприємців 

порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому слід 
відмітити позитивну тенденцію стосовно припинення ліквідації малих 

підприємств. Протягом 2011 року ліквідація юридичних осіб за рішенням 
засновників залишилась на рівні минулого року. 

Зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності, одиниць 
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З метою спрощення процедури отримання дозвільних документів для 

суб'єктів підприємницької діяльності, а також забезпечення Їх необхідною 
інформацією щодо запровадження власної справи, в місті працює 
«Дозвільно - реєстраційний центр». Впродовж 2011 року до Дозвільно -
реєстраційного центру звернулось 298 суб'єктів підприємницької діяльності, 
із них до представників дозвільних органів, які здійснюють прийом в одному 
приміщенні (дозвільному центрі) - 124 та 174 - до адміністратора. Всього 
за 2011 рік видано 174 дозвільно - погоджувальних документа, що складає 
59,4% від виданих у 2010 році. Зменшення кількості виданих дозвільно -
погоджувальних документа пояснюється зменшенням реєстрації фізичних 

осіб - підприємців. 

Суб'єктам малого підприємництва станом на 01.01.2012 надано в оренду 
16465,78 м. кв. площ нежитлових приміщень, що належать територіальній 
громаді міста, в тому числі в погодинній оренді - 1 7І 0,00 м. кв., 1 об'єкт 
площею 96,00 м. кв. передано у власність. Інформація про вільні 

приміщення, що належать територіальній громаді міста і які можуть 

орендувати суб'єкти господарювання, розміщена на стенді в дозвільно

реєстраційному центрі та на офіційному сайті міста. За оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності від суб'єктів господарювання надійшло 

коштів в сумі 4 041,49 тис. грн. 

На даний час у м. Бровари функціонують 27 філій та відділень банків, 1 
кредитна спілка, 5 інформаційно-консультативних установ, З лізингові 

компаНll. Активну участь у наданні допомоги громадянам, які виявили 

бажання займатись підприємництвом, приймає Міськрайонний базовий 

центр зайнятості, який організовує і забезпечує, відповідно до Програми 

зайнятості населення в м. Бровари, перекваліфікацію громадян міста та 
надає їм знання, необхідні для започаткування своєї власної справи. 

Впродовж 2011 року 24 мешканці 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. За звітний період 

проведено 24 семінари з орієнтаЦll на підприємницьку діяльність, які 

відвідали 242 мешканці регіону. 
у звітному році Броварською об'єднаною державною податковою 

інспекцією проведено 51 навчальний семінар, в тому числі для підприємців 
початківців - зо та загальних семінарів - 21, які відвідало З216 суб'єктів 
підприємницької діяльності. Також надано по зазначеним питанням 1 9З9 
консультацій. 

До Дня підприємця трудові колективи 4 підприємств та 6 фізичних осіб 
- підприємців нагороджено Почесною грамотою виконавчого комітету та 
цінними подарунками. За вагомі досягнення у професійній діяльності, 
сумлінну та наполегливу працю відзначено Генерального директора ТОВ 

«Рітім» Сулейманова М.М. почесною грамотою Київської обласної ради, як 

керівника одного із кращих підприємств міста Бровари. 
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4. Інвестиційна діяльність 
З метою забезпечення реалізації у м. Бровари державної політики щодо 

збільшення надходжень інвестицlИ у розвиток економіки, рішенням 

Броварської міської ради від 28.05.09 за N21134-63-05 затверджена і діє 

"Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м. 

Бровари на 2009-2011 роки". 
На виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 

14.09.07 N2840 "Про обласну базу даних інвестиційних проектів" протягом 
2011 року у місті Бровари завершено реалізацію 148 інвестиційних проектів 
загальною вартістю 462,743 млн. грн., в тому числі: 

- 12 - у промисловості, в тому числі: виробничий комплекс з 

виробництва виробів із спіненого поліетилену по вул. Щолківській, 19; І 
пусковий комплекс комбінату з виробництва харчових продуктів по вул. 

Виробничій, 8; цех будівельних металоконструкцій промислово-логістичного 
комплексу по вул. Підприємницькій, 9; комплекс з виробництва будівельних 
матеріалів по вул. Будьонного, 14; цех з виробництва клейових сумішей по 
вул. Лісовій, 4; виробнича база з виготовлення металевих виробів по вул . 
. Кутузова, 77; виробнича база з виготовлення металопластикових та 

алюмінієвих конструкцій по вул. Щолківській,13; 

- 1 О - У сфері торгівлі та побутового обслуговування населення, в тому 
числі: реконструкція з розширенням магазину «Соната» по вул. Вокзальній, 

24; реконструкція з розширенням частини лазнепрального комбінату під 

готель по вул. Гагаріна, 5/2; кафе на 45 місць та перукарня по вул. Гагаріна; 
- 1 - У соціальній сфері (центральна районна поліклініка на 1000 

відвідувань Броварської центральної районної лікарні м. Бровари по вул. 
Шевченка, 14); 

- 1 - у комунальній сфері (реконструкція вулиці районного значення 

(вул. Олімпійської) в м.Бровари Київської області); 

- 5 - у сфері логістики та транспортного обслуговування (склад 

керамічної сантехніки на промвузлі; І-й пусковий комплекс «Автоцентру 

«Шкода»: автосалон, СТО та мийка автомобілів по бульв. Незалежності, 20; 
майстерня шиномонтажу по вул. Димитрова, біля буд. 4-а); 

- 119 - У житловому будівництві (в Т.ч. 115 індивідуальних житлових 
будинків). 

За останніми статистичними даними за 9 місяців 2011 року інвестиції в 
основний капітал склали 248586 ТИС.грн. (100867. ТИС.грн. - у житлове 

будівництво) або 146,5% до відповідного періоду 2010 року (за 9 міс. 2010 р. 
- 133959 тис.грн.). При цьому на душу населення припадає 2621,6 грн. проти 
4532,8 по області (у відповідному періоді 2010 року цей показник складав 
1409 грн. проти 3468 грн. по області). 

На виконання листа КОДА від 08.04.2011 N211-21-12581 виконавчий 

комітет направив перелік спільних заходів для включення до проекту Угоди 

щодо регіонального розвитку Київської області між Кабінетом Міністрів 
України та Київською обласною радою на 2012-2014 роки. 
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У травні 2011 року міський голова у складі делегації від Київської області 
перебував з візитом у Ленінградській області з метою підписання Програми з 

економічної, науково-технічної та культурної співпраці між КОДА України 

та Урядом Ленінградської області Російської Федерації. 

Також, у травні звітного року 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. 
Крім того, у травні 2011 року місто приймало участь у щорічному 

рейтингу «Краще місто України для життя» в межах масштабного 
дослідження великих і малих українських міст, яке проводить редакція 

щотижневика «Фокус». Відповідно до його результатів у 2011 році місто 

Бровари посіло 33 місце серед міст України. 
З метою демонстрування позитивного досвіду розвитку нашого міста, у 

лютому звітного року на каналі Київського регіонального телебачення у 
проекті «Нова країна» показано фільм про місто Бровари тривалістю 1год. 40 
хв. 

У 2011 році місто Бровари відвідало кілька іноземних делегацій, а саме: 
офіційна делегація Посольства Республіки Куба в Україні, офіційна 

делегація Посольства Мексиканських Сполучених Штатів в Україні, 

делегація Щолківського муніципального району Російської Федерації, 

делегація Слуцького району Республіки Білорусь; делегація міста Сілламяе 

Естонської Республіки; делегація міста Фонтене-су-Буа Французької 

Республіки. У ході перемов розглянуті питання щодо розвитку двосторонніх 

взаємовигідних зв'язків, зокрема можливості встановлення партнерства між 

підприємствами, навчальними та медичними закладами міста Бровари та 

відповідними підприємствами та закладами зарубіжних країн, оздоровлення 

броварських дітей із соціально-незахищених родин у Республіці Куба. 30 
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. 21 жовтня 2011 року У місті Бровари перебувала 

делегація Гомельського обласного виконавчого комітету в рамках 

проведення виїзного семінару керівників проектних та будівельних 

організаЦlИ Гомельської області. Представники білоруської делегації 
відвідали ряд підприємств міста, а саме: пп «Бест», ТОВ «Пер і Україна», 

ВАТ «БЗБК» та нову поліклініку. 17 листопада 2011 року у місті Бровари 
перебувала делегація італійської компанії EURO МЕС. Представники ЄВРО 
Мес виявили зацікавленість в реалізації спільних інвестиційних проектів. 

За оперативними даними у 2011 році введено в дію 119 житлових 

будинків: секція «Г» багатоквартирного соціального будинку по вул. 

Красовського, 8-б (112 квартир, загальна площа квартир - 6428,0 м2 
); 7-ми 

поверховий 59-ти квартирний житловий будинок по вул. Соборній, 8 
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(загальна площа квартир - 5927 м2); 53-ох квартирний житловий будинок по 

вул. Шолом-Алейхема, 96-98 (загальна площа квартир - 3019 м2), секція «А» 

багатоквартирного житлового будинку N2 4 по вул. Чубинського, 3 (32 
квартири, загальна площа квартир - 2476 м2) та 115 індивідуальних житлових 
будинків. 

Відповідно до статистичних даних по місту Бровари за 2011 рік загальна 
площа введеного житла становить 50,0 тис.м2 або 74,0 % до відповідного 
показника минулого року. Зменшення обсягів введеного житла пов'язане з 

припиненням кредитування банків під житлове будівництво, зменшенням 

доходів населення, зростанням цін на будівельні матеріали та виконання 

робіт. 

Інспекцією ДАБК у Київській області видано декларацію за N2KC 
14311044870 про готовність об'єкту до експлуатації - вулиці районного 

значення (вул. Олімпійської) в м. Бровари Київської області довжиною 680 м, 
шириною 9 м, кошторисна вартість - 3760,999 ТИС.грн. 

З початку 2011 року не вводились в дію газові мережі та інші об'єкти 
комунального призначення. 

У місті Бровари підприємства виробляють будівельні матеріали та вироби. 

Так, у 2011 році ТОВ «РІТІМ» виготовило сумішей бетонних готових 

товарних - 3 6, 151 тис. мЗ, що становить 71 % до відповідного періоду 2010 
року; ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» виготовив 

наступну продукцію: блоки із перлітобетону (легкого бетону) - 3,866 тис. мз 
1120,8 %/, блоки із важкого бетону - 0,899 тис. мз 1101,6%/, збірні 

залізобетонні вироби - 7,623 тис. мз 1119,3%/, теплоізоляційні матеріали та 
вироби - 7,464 тис. мз /60,6%/, сухі будівельні суміші - 142 т. 1230%/, 
товарні бетони, розчини - 30,939 тис. мз /139,0%/. У 11 кварталі 2011 року 
ТОВ «Броварський ДБК «Меркурій» відновив випуск будівельних 
матеріалів. Так, на підприємстві у 11 півріччі випущено 492 мз збірного 
залізобетону, 220 мз фундаментних блоків, 166 мз товарного бетону, 

виготовлено столярних виробів загальною вартістю 113 тис.грн. 

5. Розвиток реального сектору економіки. 
5.1. Промисловість. 

У 2011 році основу промислового комплексу міста складали 32 
підприємства. 

Найбільші за обсягами промислового виробництва є - ТОВ "Київ гума", 

Казенний завод порошкової металургії, цех N22 Київського хлібокомбінату N2 
10, ВАТ «СБМ - 503», ЗАТ "Броварський завод будівельних конструкцій", 
ІШ "Бест", ТОВ «Алюпласт Україна». На жаль, до основного кола 

підприємств по м. Бровари, включені підприємства, які так і не відновили 

свою діяльність, а саме: Київський завод алюмінієвих будівельних 
конструкцій та ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла». 

Темп приросту обсягів промислового виробництва за 12 місяців поточного 
року за оперативними даними підприємств основного кола склав 31,0 %. 
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Стабільно працюють підприємства харчової, легкої та хімічної 

промисловості. 

Обсяг реалізації промислової ПрОДУКЦll за січень-грудень 2011 року 

складає 908,0 млн. грн., що на 15,4 % більше відповідного періоду минулого 
року. 

За інформацією Броварської об'єднаної податкової інспеКЦll за 

результатами останньої поданої звітності, у 2-3 кварталі 2011 року з податку 
на прибуток від'ємне значення об'єкту оподаткування задекларувало 49 
підприємств із загальною сумою збитків - 103,0 МЛН.грн. З даною категорією 
платників проведено 3 засідання робочої комісії щодо з'ясування причин 
декларування від'ємного значення об'єкту оподаткування. Основною 

причиною зростання кількості збиткових підприємств є відображення в 

деклараціях за 2-3 квартал 2011 року від'ємного значення попереднього 

звітного періоду, збільшення витрат за рахунок зростання цін на енергоносії, 
паливно-мастильні матеріали, газ. 

З метою недопущення нанесення економічних збитків державі шляхом 

доведення підприємств до банкрутства проводяться запобіжні заходи щодо 

запобігання банкрутству підприємств та організацш, спрямовані на 

оздоровлення фінансово-господарського стану підприємств. 

5.2. Споживчий ринок. 
Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній 

інфраструктурі міста. 

у 2011 році в місті працювали 206 магазинів, з них 44 магазини переважно 
продовольчого профілю, 112 непродовольчого, 50 змішаного, 7 
супермаркетів, в тому числі один будівельний супермаркет. 

Мережа закладів ресторанного господарства складає 83 об'єкти відкритої 
мережі, з них 8 ресторанів, 50 кафе, 10 барів тощо. В 2011 р. відкрився 
ресторан «Лимон» по бул.незалежності,2 на 40 посадкових місць. 
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Очікуваний темп росту роздрібного товарообороту підприємств, які 
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, 
складає 116,0%. 

В місті працювали об"єкти дрібнороздрібної фірмової торгівлі, а саме: 2 
об"єкти ПАТ "Київхліб" дп "Хлібокомбінат N!!10", 8 об"єктів Броварського 
молокозаводу, 5 об"єктів фермерського господарства "Журавушка". 

Виробникам сільськогосподарської продукції Броварського району 

надано три торгівельних майданчика для ЗДlИснення щоденної виїзної 

торгівлі власною продукцією з автомашин (овочами, фруктами, свіжим 
м'ясом, м'ясо - ковбасними виробами тощо). 

Розпочато тісну співпрацю із сільськогосподарським товариством імені 
Леся Сердюка Баришівського району, яке щодня реалізує близько 300 л 
непастерізованого молока. 

Вагому роль у забезпеченні мешканців міста продуктами харчування 

відіграє ринкове господарство. В 2011 році в місті функціонували З ринки 
постійно діючі, відкриті за конструкцією, змішаного профілю за товарною 
спеціалізацією та один торгівельний майданчик. 

Також, проведено 29 ярмарок по продажу сільськогосподарської продукції 
та інших продуктів харчування за участю підприємств Київщини за цінами 
нижчими, ніж на ринках та в торгівельній мережі міста. 

5.3. Транспорт 
Мережу міського автомобільного транспорту складають 6 міських 

маршрутів. Збільшено кількість та пасажиромісткість транспортних засобів, 

які обслуговують міські маршрути, що сприяє зменшенню інтервалу руху. 
Також, в місті працює 9 приміських автобусних маршрутів загального 

користування. Транспортним сполученням з'єднані всі мікрорайони міста

район "Торгмаш", "Геологорозвідка", "Зелена галявина", "34 мікрорайон". 
Перевезення пільгової категорії пасажирів відноситься до соціально -

значущих послуг. У місті працюють 7 комунальних автобусів, придбаних за 
кошти місцевого бюджету, чотири з них працюють на приміських і три - на 

міських маршрутах. В рамках Програми «З турботою про кожного», 

перевезення пасажирів пільгових категорій по місту Бровари, а також до 

міста Києва, на цих автобусах здійснюється безкоштовно та без обмежень. 

5.4. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Протягом 2011 року продовжувалася цілеспрямована робота щодо 

утримання та розширення ринків збуту продукції, в тому числі до ІНших 

країн світу. 

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 ін. 
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до таких країн, як: Австрія, Молдова, Придністровська Молдавська 

республіка, Литва, Вірменія, Туркменістан, 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, експрес-аналізатори, градирні та Їх комплектуючі, комплектуючі до 

світильників, пуско- регулювальні апарати до світильників, субстанції для 
виготовлення ветеринарних препаратів та ін. з Росії, Білорусі, Польщі, 

Китаю, Туреччини, Німеччини, Швеції, США та інших країн. 

За 2011 рік обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами склав 45,4 
млн.дол.США, обсяг імпорту товарів - 331,8 млн.дол.США (при цьому 
порівняно з 2010 роком експорт збільшився на 31,6 %, а імпорт-на 50,3%). 

Станом на 01.01.12 р. У м. Бровари зареєстровано 135 підприємств з 

іноземними засновниками. У 2011 році до міста Бровари перереєструвалось 
ТОВ «Айнхель Україна» з німецькими інвестиціями та зареєструвалось ТОВ 

«Зееландія Україна» з нідерландськими інвестиціями, основними видами 

робіт яких стануть виробництво металевих виробів господарсько-побутового 
призначення, оброблення та нанесення покриттів на метали, виробництво 

устаткування загального призначення, ремонт побутових електричних 

товарів, оптова торгівля освітлювальним устаткуванням, автомобільними 

деталями та будівельними матеріалами. 

За останніми статистичними даними обсяг прямих іноземних інвестицій за 

9 місяців поточного року зріс на 27643,7 ТИС.дол. США і склав 191655,5 
ТИС.дол. США або 116,9% до початку року. В регіональній структурі прямих 
іноземних інвестицій в економіку області місто Бровари займає перше місце 

в області серед міст та третє - в цілому по області (після Броварського та 

Києво-Святошинського районів). При цьому на душу населення припадає 

1993 дол. США, проти 994 дол. США по області (у відповідному періоді 2010 
року цей показник складав 1628 дол. США, проти 928 дол. США по області). 

5.5. Фінансові ресурси. 
До загального фонду бюджету міста Бровари за 2011 рік надійшло 139947,7 

тис. грн. доходів при плані 131985,8 тис. грн. виконання планових 

показників склало 106,0%. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 

загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 20715,2 тис. грн., або на 

17,4 %. Збільшення в поточному році надходжень до загального фонду 
місцевого бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

викликано в основному збільшенням надходжень по податку на доходи 

фізичних осіб. 
До спеціального фонду за поточний рік (без врахування . трансфертів) 

надійшло 30178,0 тис. грн. доходів, в тому числі власних надходжень 

бюджетних установ - 11662,8 тис. грн. Разом надійшло до загального і 
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спеціального фонду (без врахування трансфертів) - 170125,7 тис. грн., що на 
28039,1 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 

82199,0 тис. грн.(в т.ч. дотація з державного бюджету 7472,1 тис. грн.). 

Ваговим податком є податок на доходи фізичних осіб. З початку року по 

даному податку (без врахування фіксованого ПОд!fТКУ на доходи фізичних 

осіб від зайняття підприємницькою діяльністю) надійшло 103165,7 тис. грн. 
при плані 98308,5 тис. грн., виконання планових показників склало 104,9%. У 
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку 
на доходи фізичних осіб в цілому зросли на 22295,0 тис. грн., або на 27,6 %. 
Значний ріст надходжень за 2011 рік по даному податку пояснюється 

збільшенням мінімальної заробітної плати та зменшенням застосування 

податкової соціальної пільги. 

Одним з основних показників дохідної частини бюджету є плата за 

землю. За 2011 рік по платі за землю надійшло 33569,7 тис.грн., що складає 
109,4 % від планових надходжень (30674,2 тис.грн.). Збільшення надходжень 
даного податку виникло в результаті значних надходжень орендної плати за 

земельні ділянки в 2011 році, що пов'язано з продовженням переоформлення 
платниками договорів оренди на земельну ділянку по новій грошовій оцінці 

(рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 .N2619-32-05 Про внесення 
змін до рішення Броварської міської ради від 29.11.07 .N2538-29-05 "Про 
затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки в м. Бровари"). 

Спеціальний фонд 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього з 

врахуванням трансфертів 30 582,3 тис. грн., в тому числі: 

План факт % виконання Відхилення 

ТИС.грн. 

Податок з власників 

транспортнихзасобrn 930,6 1013,7 108,9 83,1 
та збір за першу 

реєстрацію транспортних 

засобів 

Цільові фонди: 3543,2 3349,6 94,5 -193,6 

Бюджет розвитку: 17090,1 13390,0 78,3 -3700,1 
в тому числі: 

Єдиний податок 7499,3 7695,4 102,6 196,1 

Кошти від відчуження 100,0 231,4 231,4 131,4 



майна, що перебуває в 

комунальній власності 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 
призначення 

28 

9490,8 5463,2 57,6 -4027,6 

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 2011 рік 
виконана на 98,0 %. 

Касові видатки загального фонду місцевого бюджету 2011 року, тис. 
грн. 

І 

1m Органи місцевого І 
, самоврядування -13965,0 

ІІІ Ос" Гта • 90939,2 

о ОХорона здоров 'я - 18,0 

о Соціальний захист та 

соцзабезпечення - 70940,9 

11 Житлово-комунальне 
господарст"о-12869,5 

EiJ Культура - 7042,3 

ІІІ Засоби маСОВОїінqюрмаЦі(-

1531,2 

о Фізкультура j спорт - 4193, 

• Транспорт, дорожнє 
господарство -1693,7 

m Видатки, не 8 rдHeceHi дО 
ОСНОВ них груп - 942,2 

б.Виконання цільових програм у 2011 році. 

Рішенням Броварської міської ради від 30.12.2010 Х2110-05-06 затверджено 
28 цільових програм, які виконували 1 О розпорядників коштів. 

Протягом 2011 року, відповідно до рішень міської ради вносились зміни 
та доповнення. Сума обсягів фінансування на рік склала 45380,18 тис.грн. В 
2011 році профінансовано 36848,54 тис.грн., що складає 81,2 % від суми 
пропозиції на рік, виконано робіт на суму 37327,64 ТИС.грн., або на 82,3 % 
від суми пропозиції на рік, в тому числі: 

Відділ капітального будівництва 

1. Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж, обсяги 

фінансування на 2011 рік складають 1236,88 тис. грн., профінансовано 

159,80 тис. грн., виконано - 0,80 тис. грн. (0,07 %). 
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2. Програма по будівництву та реКОНСТРУКЦll об'єктів соціально 

призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування на 2011 рік складають 
13615,2 тис. грн., профінансовано та виконано - 12757,4 тис. грн. (93,7%). 
3. Будівництво та реконструкція магістральних вулиць загальноміського 

призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування складають 8208,7 
тис. грн., профінансовано - 3495,0 ТИС.грн., виконано - 3000,0 тис. грн. (36,6 
%). 

Управління житлово-комунального господарства. 

1. Міська програма утримання та розвитку об' єктів житлово 

комунального господарства, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 

складають 14780,0 тис. грн., профінансовано - 13575,8 ТИС.грн, виконано-

14409,0 тис. грн. (97,5%). 
2. Програма охорони навколишнього природного середовища, обсяm 

фінансування на рік з урахуванням змін складають 360,0 тис. грн., 

профінансовано - 59,9 тис. грн., виконано - 359,8 тис. грн. (99,9 %). 

Управління освіти 

1. Міська програма «Обдарованість», обсяги фінансування на 2011 рік з 
урахуванням змін складають 245,8 тис. грн., профінансовано та виконано-
245,8 тис. грн. (100,0 %). 
2. Загальна середня освіта на 2011-2014 роки, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складають 244,1 тис. грн., профінансовано та виконано -
244,1 тис. грн. (100,0%). 
3. Міська програма дошкільної освіти на 2011-2014 роки, обсяги 

фінансування на рік з урахуванням змін складають 959,7 тис. грн., 

профінансовано та виконано - 959,7 тис. грн. (100,0 %). 

Управління праці та соціального захисту населення 

1. Програма «З турботою про кожного», обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 2217,5 тис. грн, профінансовано та виконано 1978,8 тис.грн. (89,2 
%). 

Відділ у справах сім'ї та молоді 

1. Міська програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 

2011-2015 роки, обсяги фінансування на 2011 рік складають 42,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 41,5 тис. грн (98,8%). 
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. грн., профінансовано та виконано 76,0 тис. грн (100,0%). 
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 199,7 тис. грн (99,9 %).' 



зо 

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, участь міських команд, обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 240,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 239,8 тис. грн. 

(99,9 %). 
2. Проведення змагань за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення на 2011 рік складають 26,7 тис. грн., профінансовано 
та виконано - 26,7 тис. грн. (100,0 %). 
3. Фінансова підтримка гандболу в м. Бровари на 2011 рік складають 500,0 
тис. грн., профінансовано та виконано - 500,0 тис. грн. (100,0 %). 

Виконавчий комітет Броварської міської ради 

1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції 

радіомовлення, обсяги фінансування на 2011 рік складають 225,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 225,0 тис. грн. (100,0 %). 
2. Програма забезпечення Броварської організації ветеранів війни і праці та 

збройних сил, обсяги фінансування на 2011 рік складають 40,5 тис. грн., 

профінансовано та виконано - 40,5 тис. грн. (100,0 %). 
3. Програма нагородження почесною грамотою та цінним подарунком 

кращих громадян міста, обсяги фінансування на 2011 рік складають 147,4 
тис. грн., профінансовано та виконано - 146,1 тис. грн. (99,1%). 
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 -712,2 тис. грн. (97,6 % ). 
5. Програма інформування громадкості щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування через місцеві друковані видання, обсяги фінансування на 

2011 рік складають 594,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 594,0 тис. 
грн. (100,0 % ). 
6. Програма соціальна допомога на поховання обсяги фінансування на 2011 
рік складають 48,5 тис. грн., профінансовано та виконано - 46,0 тис. грн. 
(94,8% ). 

Служба у справах дітей 

1. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 

дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2011 рік 
складають 201,2 тис. грн, профінансовано та виконано 201,2 тис. грн (100,0 
%). 
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Відділ культури 

1. Програма проведення культурно-мистецьких заходів м. Бровари на 2011 
рік, обсяги фінансування на 2011 рік складають 274,0 тис. грн, 

профінансовано та виконано 274,0 тис. грн (100,0%). 

Спеціальний заклад «Броварський міський центр соціальних служб для 

сім»ї, 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 - 49,5 тис. грн. 
(99,0%). 

Начальник управління економіки 

Управління житлово-комунального господарства 

Управління освіти 

ш Управління праці та соціального захисту 

населення 

11 Службау справах дітей Броварської міської ради 

Спеціальний заклад ''Броварський міський центр 

М.В.ЗагуменниЙ 


