
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕН.ня 

Про підсумки виконання «Програми соціально -
економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2012 рік» 

за І півріччя 2012 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління економіки Броварське: 

міської ради про виконання «Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бровари на 2012 рік» за І півріччя 2012 року, керуючись пп.22 п. l 
СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враХОВУЮL~:l 

пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та КУЛЬТУРИС:'С 

розвитку, бюджету, фінансів та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Інформацію про виконання «Програми соціально-економічного та КУЛЬТУРНО:'J 

розвитку міста Бровари на 2012 рік» за І півріччя 2012 року взяти до Бідm,:,~ 
(додається) . 
2. Вважати головним завданням виконавчого комітету, управлінь, відділів, 
підприємств, установ та організацій міста забезпечення стабільного економічного 

розвитку всіх галузей господарського комплексу міста. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з пИ'газ:ь 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін. 

Міський голова 



Довідка 

про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бровари за І півріччя 2012 року. 
Протягом першого півріччя поточного року міський виконавчий комітет 

разом з управліннями, відділами, підприємствами та організаціями міста 

спрям овув али свою діяльність на виконання положень Конституції та законів 

України, реалізацію заходів, визначених актами та дорученнями Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Стратегією розвитку Київської області 

на період до 2015 року та на виконання розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень, заходів та завдань, 

визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2012 рік. 
І. Соціальна сфера. 

1.1. Демографічний розвиток, піДТРИМІса сімей та молоді. 
Протягом І півріччя 2012 року в місті продовжує зберігатися позитивна 

тенденція щодо чисельності населення, як за рахунок міграційних процесів, 

так і за рахунок природного приросту населення. За останніми 

статистичними даними, станом на 01.06.2012 року, в місті постійно проживає 
96,9 тис. осіб. За січень-травень поточного року в м. Бровари народилося 507 
дітей, кількість померлих жителів у січні -травні - 434 особи. Природний 
приріст 73 особи. Це найкращий показник в Київській області. Міграційними 
процесами за 5 місяців 2012 року охоплено 1114 осіб (прибуло -726, вибуло 
- 388). 
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народилось померло прибуло вибуло 

З метою підтримки дітей, молоді, молодих сімей протягом І півріччя 2012 
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». 

Зокрема, службою у справах дітей проводилась робота, спрямована на 

запобігання дитячій бездоглядності та підтримку сімей з дітьми. Забезпечено 
своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та 

супроводження сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

надається комплексна допомога сім'ям з дітьми. Створено електронний банк 



2 

даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітех, ;~:(; 

перебувають у складних життєвих обставинах та громадян України, 5:кі 
бажають взяти Їх на виховання. Працює єдина інформаціЙно-ана:;;т==,==:z:. 

система «Діти» (ЄІАС «Діти»), оформлені особові справи дітей зазначе:-::.х 

категорій, відповідно до нормативних вимог. 

Станом на 01.07.2012 року на первинному обліку служби у справах діте::і 
перебувають 134 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 3 них: 104 дитини виховуються в сім'ях опікунів -':::н 

піклувальників, 6 дітей виховуються у прийомних сім'ях, 15- У ДZТЯ'-=І=;~ 
будинках сімейного типу, 7 дітей - в інтернатних закладах обласно: 

комунальної власності, 2 дитини навчаються в закладах освіти ;:а 

перебувають на повному державному утриманні. 

В місті напрацьовано значний позитивний досвід організації різних фор:.: 

родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь:,огс 

піклування, реалізації Їх природних прав на проживання в сім'ї, а саме: 

- з початку 2012 року усиновлено одну дитину-сироту громадянш.:и 
України та усиновлено подружжям 3-є дітей; 

- 104 дитини (сироти та діти, позбавлені батьківського піклуваннл), 

перебувають під опікою громадян; 

- створено 4 прийомні сім'ї, в яких виховуються 5 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених піклування, та одна особа з числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

- станом на 01.07.2012 року в місті створено 6 дитячих будинкі.J 

сімейного типу, в яких перебувають 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, (із них 15 - перебувають на первинному обліс(у 

служби у справах дітей Броварської міської ради, 21 дитина перебуває Ег. 
первинному обліку служб у справах дітей інших регіонів); 

- забезпечено функціонування однієї прийомної сім'ї терміновOl'О 

влаштування та короткотривалого утримання дітей, які не мають юридичного 

статусу позбавлених батьківського піклування (короткотривалий фостерінг); 

з 01.04.2012 року в такій сім'ї перебуває одна дитина. 
На фінансування «Програми відпочинку та оздоровлення дітей на періо;:; 

2008-2012 років», протягом 2012 року заплановано виділення коштів із 
місцевого бюджету в сумі 200,00 тис. грн. Протягом І півріччя поточного 
року придбано 35 путівок в дитячий оздоровчий табір "Світанок" (м. Ю-:Їь -
179, 17 КМ. Житомирського шосе) для дітей - сиріт та дітей, позбавле}IИХ 

батьківського піклування, дітей з багатодітних родин (на загальну суму 

98 875, ОО грн.). Також, планується придбати 5 путівок "Матері і дитини" (Еа 
загальну суму 35740,00 грн.) для дітей з обмеженими фізичним,·: 

можливостями, які не здатні до самообслуговування, 18 путівок (на загалЬ}:у 
суму 64260,00 грн.) для дітей з обмеженими фізичними можливостями Д.JЯ їх 
відпочинку та оздоровлення в санаторії "Україна" (смт. Ворзель, Київсь:,а 

обл.). Протягом травня- липня в м. Скадовськ, санаторії «Бермінво;:,,::;,/ 

Харківської області та «Лісова пісня» Хмельницької області оздоровлено <::; 
дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 3агалш.:, z· 
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кошти місцевого бюджету, кошти благодійних фондів, батьківські кошти, 

кошти соцстраху, установ та підприємств міста оздоровлено протягом І 

півріччя 2012 року 2437 дітей шкільного віку, що становить 26,4% від 

загальної кількості дітей шкільного віку (загальна кількість дітей - 9221). 
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: конкурс "Співоча 

Київщина" та конкурс серед 80 закоханих пар Київщини, у якому взяли 
участь представники молоді міста (3 пари), до Дня захисника Вітчизни

змагання зі стрільби серед 11-ти класників загальноосвітніх закладів міста, 

інтелектуально-спортивна гра "Євро quest - 2012", святкові заходи з нагоди 
відзначення Дня молоді та ін. Загалом, протягом І півріччя 2012 року по 
«Програмі підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2011-2015 
роки» профінансовано з місцевого бюджету 13,5 тис. грн. 

1.2. Зайнятість населення. 
Станом на 01.07.2012 року в Броварському центрі зайнятості перебуває на 

обліку 585 чол., (станом на 01.07.2011 року - 526 осіб). Із загальної кількості 
громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, 379 чол. або 64,8% складають 
жінки, 246 чол. (42,1 %) - молодь у віці до 35 років, 104 чол.(17,8%) - особи, 

які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на 

ринку праці. З числа незайнятих громадян, які перебувають на обліку- 180 
осіб займали робітничі місця, 371 - посади службовців. 

Перебуває на обліку в Броварському міськрайонному центрі 
зайнятості, осіб 

Протягом січня - червня 2012 року з питань отримання соціальних послуг 
до центру звернулося 998 чол., з них 617 жінок, 517 чол. - молодь у віці до 35 
років, 132 чол. - особи, які потребують соціального захисту. Всього з початку 

року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1512 мешканців м.Бровари. 
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За 1 півріччя 2012 року працівниками центру зайнятості працевлаШІ'О5z.:-:G 
542 особи (в 1 півріччі 2011 року - 476 осіб), з них 330 жінок (60,9%), :.:, ~.:: 
осіб віком до 35 років (58,3%), 49- осіб, які потребують соціального з"х~с-.::у 

(9,0%), 7 осіб працевлаштовано в рахунок 5% квоти на підприємства міста. 
20 осіб працевлаштовано на робочі місця, які створені за рахунок надання 

дотацій роботодавцям. 9 мешканцям м.Бровари надана одноразова ВИП.іІа-;:а 
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в ,:;у:,:і 

понад 139,9 ТИС.грн. 
Рівень працевлаштування по м.Бровари за 1 півріччя 2012 року стаНС;5К:Ь 

35,8% (за 1 півріччя 2011 року - 34,6%). 

Станом на 01.07.2012 року кількість вільних робочих місц::, Еа 

підприємствах, установах та організаціях міста становить 106 одиницй, 

(станом на 01.07.2011 року - 215). 

На професійне навчання з початку 2012 року направлено 114 меШl(аІщіз 
міста, з них 73 жінки, 53 особи- молодь у віці до 35 років. Всього з поча-;:ку 
року навчалося 139 осіб. На громадські роботи направлено 174 особи, з них 
86 жінок, 61 особу- з числа молоді у віці до 35 років. 

Протягом звітного періоду проведено 314 профінформаційних -;:с, 

профконсультаційних групових та масових заходів для населення, в тому 

числі: 2 Дні відкритих дверей, 3 презентації роботодавця, 21 міні - ярмар=::~ 

вакансій. 

1.3. Грошові доходи населення, пенсійне забезпечення. 
За останніми статистичними даними, середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника у м. Бровари становить 2812 грн., що складає 
96,3 % до середнього рівня по області (2921 грн.) та 56,6 % до максимальної 
заробітної плати по містах і районах Київської області, а саме м. Славут?;ч 

(4969 грн.). 
Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати по м. БроваРlr, 

грн. 
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За останНІМИ 

заборгованість із 

статистичними даними станом на 01.07.2012 року 

виплати заробітної плати на підприємствах м. Бровари 
відсутня. 

Протягом січня - червня 2012 року в місті проведено 99 
додержання законодавства про працю, з них: 

- державним інспектором праці Київської області - 25 перевірок; 
- за зверненнями громадян - 8 перевірок; 

перевірок 

- за даними Управління Пенсійного фонду у м. Бровари - 51 перевірка; 
- за інформацією Броварської ОДПІ про підприємства, які нараховували 
середньомісячну заробітну плату найманим працівникам нижче законодавчо 

встановленої мінімальної заробітної плати - 15 перевірок. 
За результатами проведених перевірок складено 23 протоколи про 

притягнення керівників до адміністративної відповідальності згідно ч. 1 ст. 
41 КУпАП. 

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 підприємств-боржників. 
З початку 2012 року відбулися 5 засідань комісії, на яких заслухано 49 
керівників підприємств-боржників щодо перспектив погашення існуючої 

заборгованості із заробітної плати, боргу до Пенсійного фонду України та 

податкової заборгованості. 

Також, розпорядженням міського голови Сапожка І.В. від 22.12.11 р. 

И2 362 створена робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і 
зайнятості населення м. Бровари. В поточному році проведено 3 засідання 
робочої групи, на які запрошувались підприємства міста з задекларованою 

заробітною платою, нижчою, ніж встановлено на законодавчому рівні. На 

засіданнях також наголошувалось на необхідності легалізації робочих місць 

на підприємствах. 

Станом на 01.07.2012 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду у 
м. Бровари перебуває 23657 пенсіонерів. Середній розмір пенсій становить 
1432,42 грн. 

На протязі першого півріччя призначено 529 нових пенсій, 14 пенсій за 
особливі заслуги перед Україною. Проведено 4625 перерахунків пенсій, в 
тому числі 1175 перерахунки працюючим пенсіонерам у зв'язку з доданням 
стажу та заробітку, 5 масових перерахунків. 

Надходження власних коштів по управлінню Пенсійного фонду України в 

м. Бровари за 1 півріччя 2012 року становить 177,1 млн. грн., що на 36,8 
млн. грн. або 126 % більше, ніж у відповідному періоді 2011 року. 
Надходження коштів за додатковими ставками склали 4667,9 тис. грн., що 

на 701,5 тис. грн. або на 117,7 % більше до відповідного періоду минулого 
року. 
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Середній розмір пенсійної виплати по м. Бровари, ГРІ: 

1.4. Соціальний захист населення. 
Питанням соціального захисту населення у місті приділяється знач~~а 

увага. Призначення усіх видів соціальних допомог ведеться за єдинсс 

заявою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної пол:ітик~~ 

України И~ 215 від 08.06.2006 року. 
Станом на 01.07.2012 року на обліку в управлінні праці та соціСі.;lЬНС::''] 

захисту населення перебуває 6643 одержувача соціальних ДОПО~fOг, ;::::{E:.~ 

призначено та виплачено 26743,6 тис. грн. 
Протягом звітного періоду проводилися обстеження матеріаЛЬЕО

побутових умов проживання малозабезпечених сімей та виплачено 120,4 ти~. 
грн. державної соціальної допомоги 13 сім'ям. Також, за рахунок коштіз 

місцевого бюджету, 208 фізичним особам, які надають соціальні послу:сYl 

інвалідам 1, 2 і 3 групи всіх причин захворювання та хворим, виплачено 

163,5 тис.грн. 
3 метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахищених верст;:; 

населення, в рамках міської Програми «3 турботою про кожного» за рахуно:< 
коштів місцевого бюджету, здійснюється щомісячна доплата до пенсі~ в 
розмірі 1 ОО грн. 13 громадянам, які досягли 95-річного віку та 11 почеснш,: 
громадянам міста в розмірі 85 грн. 3а І півріччя 2012 року виплачено 2L!,2 
тис.грн. 

Також, в рамках програми «3 турботою про кожного», комунальними 
аптеками міста за І півріччя 2012 року відпущено безкоштовних лікаРСЬК:іХ 
засобів інвалідам війни та учасникам бойових дій на суму 3,7 тис. гр::-:. 

Надано пільг по оплаті ЖКП інвалідам загального захворювання, інвалідаr,,: r::o 
зору та почесним громадянам м. Бровари на суму 299,5 тис. грН., 

профінансовано - 447,9 тис. грн., в тому числі 148,4 тис. грн. заборгованість 
минулого року. 

3а рахунок державного бюджету в 2012 році нараховано пільг на проїз,L; 
ветеранів війни, військової служби та органів внутрішніх справ, потерпіш;х 

та ліквідаторів від аварії на ЧАЕС автомобільним та залізничю:;,: 
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транспортом, організаціям-надавачам послуг на суму 471,2 тис. грн., 

профінансовано 216,9 тис. грн., заборгованість склала 254,2 тис. грн. 
По оплаті послуг зв'язку за звітний період нараховані пільги на суму 278,0 

тис. грн., заборгованість становить 35,5 тис. грн. 
Видано 29 санаторно - курортних путівок ветеранам війни та інвалідам 

загального захворювання, за рахунок субвенції з Державного бюджету - 4 
путівки на суму 14, 4 тис. грн. Нові посвідчення ветеранів війни та праці 
отримали 167 чол. 

Станом на 01.07.2012 з приводу матеріальної допомоги звернувся 131 
мешканець міста, надана матеріальна допомога з місцевого бюджету на 

суму 66,4 тис. грн. 
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 

5028 громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі 2227 
ліквідаторів першої та другої категорії, 2565 евакуйованих та відселених із 
забруднених територій, 1091 потерпіла дитина, 226 вдів померлих громадян 
із числа ліквідаторів, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. 

Протягом І півріччя 2012 року виплачено пільг та компенсац1И 

потерпілим від аварії на ЧАЕС на суму 5221,99 ТИС.грн., в т.ч. на харчування 

дорослих - 3763,40 тис.грн., дітей - 745,7 ТИС.грн., за шкоду, заподіяну 

здоров'ю, та на оздоровлення - 297,91 ТИС.грн., на додаткову відпустку -
414,98 ТИС.грн. Видано 77 посвідчень. Оздоровлено 94 особи, з них 47 дітей. 

З початку 2012 року за призначенням субсидій звернулось 930 сімей, 

субсидію призначено 887 сім'ям. Загальна сума призначених субсидій з 

початку року становить 2001,8 тис. грн. 

у міському територіальному центрі соціального обслуговування станом 

на 01.07.2012 року на обліку перебувають 3145 осіб, в Т.ч. одиноких - 837 
осіб, самітньопроживаючих - 476 осіб, інших пенсіонерів - 1832 осіб. 
Відділення соціальної допомоги самітним на дому обслуговує 331 особу. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. З початку 
року гарячими обідами вдома охоплено 14 осіб, доставлено 664 обіди. З 
місцевого бюджету на харчування виділено 69,9 ТИС.грн., за відповідний 
період 2011 року -75,2 ТИС.грн. 

Перукарями за звітний період обслуговано 2266 осіб, у тому числі на 
дому - 142 особи, надано 4095 послуг. 

Побутові послуги (дрібний ремонт, ремонт та пошиття одягу, білизни) 

отримали 77 осіб, всього надана 151 послуга. Медичні послуги, послуги 

масажиста отримали 188 осіб, всього надано 3114 послуг. Видано 

медикаментів на суму 6,4 ТИС.грн. 
Територіальним центром проведена робота по наданню підопічним 

промислових та продуктових товарів. Всього надано: промислових товарів 60 
особам, на суму 3,9 тис.грн., 196 продуктових наборів на суму 7,7 ТИС.грн. 

До Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого Дня 8 Березня, Дня 
Перемоги організовані святкові обіди для 180 осіб на суму 5,2 ТИС.грн. 
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Всього з початку 2012 року Броварським міським Територіал:ьнz:~ 
центром соціального обслуговування надано 21697 послуг на суму ;~,: 
тис.грн. 

На обліку у Міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів стано:,: 
на 01.07.2012 року перебуває 84 дитини. За І півріччя 2012 року надано 6181 
реабілітаційна послуга. Також, проведено: 559 занять логопедичної корею:::іі, 
988 занять психологічної, 140 занять педагогічної корекції, 3080 УМ. од. 
лікувального масажу, 430 занять фізичної реабілітації, 984 нав<:::,:,п::>нv
реабілітаційних групових занять. 

За рахунок коштів бюджету міста, на виконання заходів, перед6ачен:-:х 
міською програмою «3 турботою про кожного», Броварську міськрайон:::::' 
організацію товариства Червоного Хреста в І півріччі 2012 ро;;/ 
профінансовано на суму 109,5 тис.грн., центр реабілітації «Пра:,нен:-;,~» 
профінансовано на суму 32,8 тис.грн. 

1.5. Житлово-комунальне господарство. 
Забезпечення стабільного функціонування об'єктів ж?;т,'";о;:;::;-

комунального господарства у І півріччі 2012 року відбувалось в ;,;е);{;о,;: 

фінансової можливості, а саме: 

-на виконання заходів по забезпеченню технічного та естетичного CL2J-IY 

об' єктів благоустрою витрачено- 4266,9 тис. грн (І півріччя 2011 РОІ()'-
4467,7 тис. грн.); 

-на виконання заходів з безпеки дорожнього руху використано - 226,7 
тис. грн ( І півріччя 2011 року- 452,2 тис.грн.).; 

- на капітальний ремонт житлового фонду- 663,3 тис. грн (І півріччя 201 ~ 
року-О); 

- на ремонт дорожнього покриття вулиць міста витрачено 348,1 тис. ~H. 
(І півріччя 2011- 272,6 тис.грн.). 

Загалом, на утримання житлово-комунального господарства за сі'-Іень

червень 2012 року виконано робіт на суму 5505,0 тис.грн., що скла,z;:с.(; 

30,5 % до річного завдання. 
3гідно рішення виконкому Н!!159 від 10.04.2012 року "Про підготовку 

господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення 

м. Бровари до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 рр." КІ::: 

«Броваритепловодоенергія» розпочато ремонтний сезон. Розроблені плани 'Га 

графіки ремонту, а також заходи по підготовці споживачів до опалювального 

сезону. Всього заплановано виконати ремонтні роботи на суму 7152,36 TZC. 

грн. 

Станом на 1 липня 2012 року на підприємстві виконано наступний обся:, 
робіт: 

теплові мережі 

Згідно графіку ремонту проведені гідравлічні випробування магістральних 

теплових мереж на щільність від котельних по вулицям Кірова, 95, 
б.Незалежності, 2611, Київській, 296-6. Виконано капітальний ре;vюнт 

теплових мереж та замінено 650,2 м трубопроводів. 
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З початку року всього замінено теплових мереж 972,7 м, в тому числі 
проведено капітальний ремонт 650,2 м та усунено аварійних ділянок 322,5 м, 
всього виконано робіт на суму 681,9 ТИС.грн. 

Також, в квітні поточного року здійснено гідровипробування розподільчих 
теплових мереж від малих котельних та виконано ревізію запірної арматури: 

- відремонтовано засувок Ду 200-50 - 269 одиниць; 
- замінено засувок - 12 одиниць; 
котельні 

Закінчено 100% ремонт 7-ми котельних: 
- проведено гідровипробування котлоагрегатів - 15 одиниць; 
- виконано ревізію запірної арматури - 37 одиниць. 
- виконано ремонт насосів - 9 одиниць; 

Виконано власними силами робіт на суму 214,5 ТИС.грн. 
Підрядною організацією на 7-ми котельних виконані роботи по 

реконструкції вузлів обліку теплової енергії з заміною лічильників на сучасні 
на суму 337,09 ТИС.грн. 

На котельні по вул. Горького, 1 виконано роботи по встановленню нового 
обладнання хімводоочищення вартістю 180,0 ТИС.грн. 

Згідно графіка виконується ремонт газового, електрообладнання та 
КВПіА. 

ЦТП 

Закінчено 100% ремонт на 20-ти ЦТП з 36-ти на суму 204,6 ТИС.грн. 
Згідно плану капітального ремонту на 4-х теплових пунктах встановлено 

нові насоси по вулицям: 

- Черняхівського, 1911; 
- Черняхівського, 13/1; 
- Гагаріна, 2711; 
- Незалежності, 6/1; 

Також проведено: 

- гідравлічні випробування водопідігрівачів - 20 одиниць; 
- виконано ремонт насосів - 15 одиниць; 
- ревізію запірної арматури - 120 одиниць. 

Протягом поточного року подано у водопровідні мережі 3580,5 тис.м.куб. 
питної води належної якості (згідно Державних санітарних правил і норм), 
реалізовано води - 2929,0 тис. м з, відведено стічних вод 2469,3 тис. мЗ. 
В тому числі: 

Населенню 

Бюджетним 

організаціям 

Іншим споживачам 

Водопостачання 

2278,7 тис. мз 

121,2 тис. мз 
529,1 тис. мз 

водовідведення 

1990,5 тис. мз 

114,4 тис. мз 
364,4 тис. мз 

Протягом півріччя 2012 року спостерігається збільшення суми 

нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення на 15,3%, в 
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порівнянні з відповідним періодом 2011 року, через підвищення тарифів д,;;я 
1 групи споживачів "населення" з 1 травня 2011 року. При цьому збіЛЬШЕВС;: 
рівень збору платежів по підприємству за послуги з водопостачання тс;. 
водовідведення, який склав 95,7% при 87,6% за 1 півріччя 2011року. 
В звітному періоді усунено 32 пошкодження водопровідних мереж: 

- замінено 12 пожгідрантів; 
- замінено запірної арматури по ВК - 12 одиниць; 
- відремонтовано засувок - 26 одиниць; 

Виконано ремонт каналізаційних мереж: 
- по вул. Возз'єднання, 11 замінено 21 м зlб труби Ду630; 

виконано капітальний ремонт самопливного колектора по бу.-:. 

Незалежності, 53/1- прокладено 12 м труби Ду800 (вартість робіт СКЛ&ДG.Z 
близько 700,0 тис.грн); 
- по вул. Возз'єднання, 9 (в дворі) прокладено 4 м кім Ду630; 
- виконано ремонт самопливного колектора по бул. Незалежності, 12-14. 

Також, постійно виконуються роботи по ремонту горлов ин та відмостс:: 
оглядових каналізаційних колодязів. 

За І півріччя 2012 року нараховано квартирної плати 8688,7 тис. г;::-" 
(І півріччя 2011 року- 10075,5 тис. грн.), в тому числі 1019,3 тис. грн. 
становлять нараховані населенню пільги та субсидії. Безпосередн::,о ;..,~' 

сплати населенню нараховано 8194,9 тис. грн. 
Фактично сплачено населенням 7721 тис. грн. 
Середній відсоток сплати населенням за утримання будинків т.:.. 

прибудинкових територій за І півріччя 2012 року становить 96,25 УС 

(І півріччя 2011 року-100%). 
Заборгованість населення за надані послуги за утримання будию:ї;} ~~ 

прибудинкових територій на 01.07.2012 року становить 2236,1 тис. грн. 

Відшкодовано коштів за надані населенню пільги та субсидії в CY1~i 968,~ 

ТИС.грн. 

1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження. 
Протягом І півріччя 2012 року в цілому по місту спостерігаєтьсі' 

збільшення споживання енергоносіїв, а саме: природного газу на 5, ~ %, 
теплової енергії на 4,4 %. 

Стан розрахунків за спожитий протягом І півріччя 2012 року природнv.:" 
газ характеризується наступними показниками: 

- всього спожито 18865,133 тис. куб. м, що на 911,611 тис. куб. біJJьше, 
ніж за відповідний період минулого року. На 01.07.2012 р. споживачаЮI 

сплачено 20308,601 тис. грн., що складає 13,4 % від нарахованої суми, з неї: 
бюджетними установами сплачено 1604,474 тис. грн. або 85,7 %, в тому чис:і 
- місцевий бюджет - 506,131 тис. грн. або 98,2 %, населення - 18655,545 ТЕС. 
грн., або 12,4 %. Заборгованість за спожитий природний газ складає 7452,795 
тис. ГРН., борг на відповідну дату минулого року складав 5435,105 тис, грн. Е 
структурі загального боргу найбільшу частку складає борг населення 98,9%, 
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За І півріччя 2012 р. У м. Бровари спожито 186,085 тис. Гкал теплової 
енергії, що на 7,8 тис. Гкал більше, ніж на відповідну дату минулого року 
(178,242 тис. Гкал.). 

Заборгованість за 1 півріччя 2012 року зросла на 19,6% (2549,4 тис.грн.), 
порівняно з відповідним періодом 2011 року. 

Але, в першу чергу, вона зросла у грошовому виразі через підвищення 
тарифів для всіх груп споживачів та перехід 1 групи споживачів "населення" 
на сезонний тариф. Тобто, збільшилась сума нарахувань та відповідно оплат 
за надані послуги. 

З метою заощадження споживання енергоносіїв підприємствами міста 
протягом І півріччя 2012 року впроваджено ряд енергозберігаючих заходів, 
внаслідок чого економія енергоресурсів склала 14,667 ТИС.Т.у.п. на суму 
1095,3 тис. грн. Найбільш вагомі заходи проведені на КП 

"Броваритепловодоенергія", Казенному заводі порошкової металургії та ТДВ 
"БЗКУ". 

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. 

Броварська центральна районна лікарня- це потужний медичний заклад, в 

якому працюють понад 470 лікарів, 860 середніх медичних працівників. 

Вчену ступінь кандидата медичних наук мають 4 лікарі, 3-м лікарям 

присвоєне звання Заслужений лікар України. 

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населення отримує в сучасній 

районнlИ поліКЛlНlЦl, яка по суті є лікувально-діагностичним центром на 

1 ООО відвідувань в зміну. Прийом ведеться по 45 лікарським спеціальностям. 
Поліклініка обладнана сучасним діагностично-лікувальним обладнанням. 

Працюють кабінети ультразвукової діагностики, ендоскопічні кабінети, 

рентгенологічні кабінети, лабораторія. 

Служба допомоги матерям і дітям в своєму розпорядженні має сучасний 

пологовий будинок з обладнаними приміщеннями для сімейних і 

партнерських пологів. Жіноча консультація обладнана новітнім обладнанням 

і забезпечена кваліфікованими спеціалістами. 

Допомога дітям надається в дитячій лікарні, в складі якої працюють 6 
кабінетів ультразвукової діагностики, 2 кабінети фіброгастродуоденоскопії 
та колоноскопії. 

2.2. Освіта. 

Доutкільна освіта: 

Мережу дошкільних навчальних закладів міста складають 17 дошкільних 
навчальних закладів комунальної власності та 1 приватний із загальною 

кількістю 4215 дітей. 
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Протягом поточного року профінансовано: 

- 407,9 тис. грн. на капітальний ремонт ДНЗ «Лісова казка»; 
- 115,6 тис. грн. на придбання ігрових споруд на дитячі майданчию-: ,[,.-;:'; 

дошкільних навчальних закладів. 

Також, для вихованців ДНЗ організовано безперебійне гаряче харчував:,;:. 

За І півріччя 2012 року з місцевого бюджету виділено 1 412 640, 16 грн. 
На 2012 рік заплановано збільшити мережу дошкільних навча.т;ьн .. ;( 

закладів, відновити роботу дошкільних навчальних закладів, які перебували 13 

іншому підпорядкуванні. Це дошкільні навчальні заклади «Трембіта» ~c. 

«Сонечко» ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій». 

Загальна середня та вища освіта: 

У зоm міста у 388 класах навчається 9928 учнів, з них 167 - У приватній 
школі "Фортуна", 144 - у вечірній школі П-ІП ст. навчалЬНО-ВИХОВЕ::;ГJ 

об'єднання. Функціонує один навчальний заклад (зоm І-ІІІ ст. Иі! 9), У якоJ'v:/ 
можуть навчатися діти з російськомовних сімей. На базі комунальних ЗЕ3 

працюють 54 групи продовженого дня, які відвідують 161 О учнів. Мере}:;с;. 
загальноосвітніх закладів стабільна, однак і на сьогодні не в повній мі,:;: 

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

Для всіх учнів 1-4 класів організоване гаряче харчування, 1 00% BapToc~i 
якого фінансується з місцевого бюджету. Охоплено гарячим харчуванням, у 

тому числі і за батьківський кошт, 84% школярів. Для харчування вихован:;із 
загальноосвітніх навчальних закладів у І півріччі 2012 року виділеНJ 

1 810409,28 грн. бюджетних коштів. 
Важливим напрямом освітньої роботи в місті є організації навчання діте:і 

з особливими освітніми потребами. На задоволення потреб дітей соціалLЕJ 

незахищених категорій у поточному навчальному році Броварською міське::) 

радою профінансовано майже 206 тис. грн., на харчування дітей ~c;. ::~ 

організацію індивідуальної форми навчання - 212,6 ТИС.грн. 
З 29.05.2012 по 15.06.2012 на базі шкіл міста працювали дитячі оздорозч: 

табори. Загалом у 5 таборах організовано дозвілля 275 дітей. В оздоровчих 
таборах України у травні-червні оздоровлено 45 дітей, постраждалих 5 

наслідок аварії на ЧАЕС. Станом на 20.06.2012 року оздоровлено 278 дітеі:: з 
числа обдарованих, в Т.ч. 2 дітей на о. Кріт (Греція). 

Постійно оновлюється матеріально-технічна база шкіл: профінансовано з 

місцевого бюджету 79,5 ТИС.грн. для капітального ремонту вбираленJO 

гімназії; 164,6 ТИС.грн. для капітального ремонту паркану та 59,4 тис.грн. д"'Я 
ремонту фасаду 30Ш Иі! 10. 

ПозаШКЇЛьна освіта: 

У п'яти позашкільних навчальних закладах створена досить широка і 
багатогранна структура гуртків, у діяльності яких безпосередн~с 

враховуються інтереси та потреби вихованців. 

Різними формами позашкільної освіти охоплено понад 5 тис. дітей, ;:L,..; 

складає 56 % від загальної кількості учнів. 
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Вихованці творчого об'єднання «Квітникар декоратор» під 

керівництвом досвідчених педагогів у жовтні 2010 року звітували на 

Всеукраїнському конкурсі-ярмарку юних квітникарів «Прикрасимо землю 
своїми руками», де були представлені методичні матеріали з сучасного 

озеленення, матеріали дослідів, фотовиставка, колекції кімнатних квітів. 

За свою роботу юні квітникарі «Камелії» отримали високу оцінку журі -
«Гран - Прі». 

У лютому - березні вихованці позашкільних закладів провели ряд 

благодійних концертів на сцені ТРЦ «Форум» (Портал розваг). 

03 березня 2012 пройшов щорічний міський конкурс «Попелюшка 2012». 
Приз «Золотий черевичок» виборола випускниця ЗОШ N2 3. 

У березні - квітні проходили відбіркові тури міського фестивалю 
«Весняний зорепад 2012» у номінаціях «хореографія», «вокал», «художнє 
читання та літературна творчість», «образотворче мистецтво», 

«хореографія», «театр», «декоративно-ужиткове мистецтво». Загалом у 
конкурсі взяло участь 1179 дітей. Усього відзначено 145 номінантів: 7 Гран
прі (52 дитини), 27 Дипломів І ступеня (134 дитини), 37 Дипломів ІІ ступеня 
(120 дітей), 33 Дипломи ІІІ ступеня (133 дитини), 141 дитина відзначена 
Дипломами за участь. Усього відзначено 580 учасників. Гала - концерт 

призначено на жовтень 2012 року. 
30 березня пройшов звітний концерт Народної хореографічної майстерні 

«Мальва» БНВО. 

Упродовж березня - червня 2012 року художні колективи позашкільних 
закладів узяли участь у Міжнародних конкурсах: «Голубий Дунай» 

(Будапешт, Угорщина); Арт-весна 2012 (Київ, Україна); «Славянський 

венець» (Кранєво, Болгарія); «Чорноморський зорепад 2012» (Євпаторія, 

Україна) та багатьох інших. Тільки вихованці БД1ОТу вибороли 12 призових 
місць. 

Вихованці закладів освіти взяли активну участь у Параді Перемоги з 

нагоди святкування 9 Травня. Центром позашкільної освіти БНВО 

організовано виставку військово-патріотичної мініатюри. 

15 травня у МКЦ «Прометей» пройшло традиційне щорічне свято 

«Спасибі, мамо, за святу любов», організоване і проведене ДЕНЦ «Камелія». 
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; 
- Колледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна»»; 

- Броварське вище училище фізкультури; 
- Поліцейський фінансово-правовий коледж; 
- Поліцейська фінансово-правова академія; 
- Броварський професійно-технічний ліцей. 
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2.3. Культура. 
Мережа закладів культури міста Бровари включає: дитячу школу 

мистецтв, дитячу музичну школу, краєзнавчий музей, міський клуб, міський 

культурний центр "Прометей", Броварську міську бібліотеку, Броварську 

міську бібліотеку для дітей. 

Протягом І півріччя поточного року у місті проведено 348 різноманітних 
культурно-мистецьких заходів, в тому числі: дитячі новорічні ранки, 

тематичні концерти "Різдвяні зустрічі", свято "Масляна", День захисника 

Вітчизни, Міжнародний жіночий День 8 Березня, літературно-мистецький 
вечір "З любов'ю і шаною до Кобзаря", День Перемоги, День працівників 
культури та аматорів народного мистецтва, День працівників комунального 

та побутового господарства, фестиваль поетичної творчості «Кришталеве 

перо», конкурс класичної музики «Класична нота», фестиваль християнської 

творчості «Троянда духовна». 

2.4. Фізична культура і спорт. 
З метою підтримки та розвитку фізичної культури та спорту у поточному 

році виконуються заходи міських програм «Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Бровари на 2012 - 2016 роки», «Програми розвитку 
чоловічого гандболу в м. Бровари на 2012 - 2016 роки», «Програми розвитку 
масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення в м. Бровари на 2011 - 2015 роки». 
За І півріччя 2012 року проведено близько 70-ти спортивно - масових 

заходів. Найбільш масові це- змагання з лижних гонок «Різдвяні старти», 

«Пролісок», міжнародний турнір з гандболу пам'яті В. Багатікова, турнір з 

художньої гімнастики «Різдвяна зірочка», міжнародний турнір з гандболу 

пам'яті Олега Великого, Кубок Президента України з бойових мистецтв, 

всеукраїнський турнір з боксу пам'яті І. Корольова, чемпіонати м. Бровари з 

шахів, УШУ, боксу та інших видів спорту. 32 команди зібрав чемпіонат 
м. Бровари з міні - футболу. Завершились комплексні спортивні змагання з 

11 видів спорту ХІІ спортивних ігор школярів м. Бровари, проведено 

ІХ Універсіаду серед команд ВУЗів м. Бровари, спортивно - масові заходи 

присвячені міській акції «День без тютюну». До Дня захисту дітей 1 червня 
2012 року проведенні спортивні естафети «Веселі старти», в яких прийняло 
участь більше 100 дітей. 24 червня 2012 року відбулися змагання з стрітболу, 
настільного тенісу та показові виступи спортсменів м. Бровари, присвячені 

Дню молоді. 

3. Розвиток підприємництва. 
За даними відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців (державного реєстратора) станом на 01.07.2012 року на обліку 

перебуває 1 О 789 суб'єктів господарювання, в тому числі: 
фізичних осіб - підприємців - 7 741; 
юридичних осіб - 3 048, в даний показник входить загальна 

кількість державних організацій, установ та закладів, політичні партії, 
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благодійні та громадські організації, тощо. З них, суб'єктів 

господарювання, які відносяться до середнього та малого бізнесу - 2 740, 
що становить 89,9 % від загальної кількості. 

Аналіз виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва в 

м. Бровари за 1 півріччя 2012 року свідчить, що показники реєстрації 

фізичних осіб (приватних підприємців) збільшились на 31,4 % а реєстрація 

юридичних осіб зменшилась на 30,8 %, в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. 

Зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності, одиниць. 
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Лін:відовано суб'єктів підприємницької діяльності, одиниць. 

в місті працює Дозвільний центр, до якого звертаються суб'єкти 
підприємницької діяльності за консультаціями та отриманням певних 

дозволів. В зв'язку з набранням чинності (з січня 2012 року) 
змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності» спостерігається тенденція збільшення 
кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності до Дозвільного 
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центру майже в рази. Так, за І півріччя 2012 року до Дозвільного центру 
звернулось 885 суб'єкта підприємницької діяльності, із них до 

представників дозвільних органів, які здійснюють прийом в одному 
приміщенні ( дозвільному центрі) - 120 та 765 - до адміністратора, що в 

порівняні з відповідним періодом минулого року в 5,5 разів більше (за 1 
півріччя 2011 року кількість звернень - 160). Збільшення кількості звернень 
тягне за собою збільшення кількості виданих документів. Кількість виданих 
дозвільно -погоджувальних документів за І півріччя 2012 року становить 
390, що в 4,1 раз більше ніж у відповідному періоді минулого року (за 1 
півріччя 2011 року видано 96 дозвільно - погоджувальних документів). 

На виконання вимог Закону України «Про засади дер;жавної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Броварською 

міською радою та II виконавчим комітетом за звітний період прийнято 5 
регуляторних актів, внесено зміни та доповнення до 3-х регуляторних актів, 

скасовано - 1. Станом на 01.07.2012 року до загального Реєстру 

регуляторних актів, прийнятих Броварською міською радою та й виконавчим 

комітетом, внесено 65 регуляторних актів. 

4. Інвестиційна діяльність. 
На виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 

14.09.07 N2840 «Про обласну базу даних інвестиційних проектів» у І півріччі 
2012 року (за оперативними даними) у місті Бровари завершено реалізацію 
60 інвестиційних проектів загальною вартістю 111,097 МЛН.грн., при цьому 
створено 291 робоче місце, в тому числі: 

4 - у промисловості (реконструкція майнового комплексу ТОВ 

«Делана» під виробництво дезинфікуючого засобу по бульв. Незалежності, 

53/4, створено 19 робочих місць; будівництво виробничо-складських 

приміщень ТОВ «Борджиа» вр-ні Промвузла; будівництво виробничого 

комплексу ТОВ «Тринетри» по вул. Підприємницькій, 14, створено 74 
робочих місця, на підприємстві будуть виготовлятись банки загальною 
потужністю 195000 тис.шт./рік та кришки 325000 тис.шт./рік; 

реконструкція з розширенням майнового комплексу ТОВ 

«Броварибудвироби» під меблевий комбінат та розташування складу 
пиломатеріалів по вул. Металургів, 4, створено 90 робочих місць); 

2 - У сфері логістики та транспортного обслуговування (станція 

технічного обслуговування автомобілів з автосалоном ТОВ «Автоцентр 

«ПАНАВТО» по вул.Металургів, 49, створено 53 робочих місця; станція 
технічного обслуговування /автомагазин, ІІІ черга/ пп «Авторе ал Ком», по 

вул. Київській, 227/1); 
5 - У сфері торгівлі (реконструкція з розширенням нежитлових 

приміщень під кафе на 190 посадкових місць та магазин по вул. Гагаріна,22; 
реконструкція з розширенням квартири N264 під салон краси з влаштуванням 
окремого входу в багатоквартирному житловому будинку по 

вул.ОлімпіЙськіЙ,6а); 

1 -у соціальній сфері; 
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48 - у житловому будівництві (багатоквартирний житловий будинок 

по вул.грушевського, 17-г та 47 індивідуальних будинків). 
У поточному році розпочато реалізацію 14 інвестиційних проектів, в 

т.ч.: 3 - у жиf1VlOвому будівництві (будівництво комплексу житлових 

будинків по вул. Кірова, в районі буд. 28; багатоквартирного житлового 
будинку з музичною школою по вул. Грушевського, 21-А, секції «А», «Б» 
житлового будинку N~:!! та багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями на території І-го мікрорайону ІУ житлового 
району, в районі розміщення бази БВУКГ); 

3 - у сфері логістики та транспортного обслуговування 

(будівництво комплексу автобази по вул. Щолківській, 1; реконструкція АЗС 
по вул.Чкалова, 15-а в м. Бровари Київської обл.; реконструкція майнового 

комплексу з розміщенням АЗС по вул. Красовського, 20); 
2 - у промисловості (склад сировини та готової продукції з 

комплексом адміністративно-побутових приміщень вул. Незалежності, 18а; 

будівництво виробничо-складського комплексу по вул. Підприємницькій, 

18); 
1 - у комунальній сфері (реконструкція магістральної вулиці 

районного значення (вул.возз'єднання) в м.Бровари Київської області); 

5 - у сфері торгівлі та побутового обслуговування (розташування 

магазину з продажу будівельних матеріалів на розі вул.Черняховського та 

вул. В.Інтернаціоналістів; реконструкція з розширенням квартири N2 64 під 
салон краси з влаштуванням окремого входу по вул. Олімпійській, 6-а; 

реконструкція магазину-павільйону під магазин з кафетерієм по 

вул.Бєлінського, 1; торгівельно-офісний центр ТОВ «АвангардЦентр» на розі 
вул.Київської та вул. В. Чорновола; реконструкція з розширенням будівлі під 

адміністративно-діловий центр по вул.КиївськіЙ, 221). 
Від реалізації даних проектів планується залучити понад 200 МЛН.грн., 

створивши понад 300 робочих місць. 
21 лютого 2012 року в рамках святкування 80-річчя утворення Київської 

області представники міської ради та підприємств міста взяли участь у 

проведенні Міжнародного інвестиційного форуму «Інновації. Ініціатива. 

Інвестиції. Інфраструктура», а також у роботі Міжнародного Трейд-клубу з 

метою встановлення ділових контактів, обговорення експортно-імпортних 

пропозицій та інвестиційних проектів. 

На виконання листа голови КОДА від 29.12.2011 N211-22-20262, 
виконавчий комітет Броварської міської ради направив українською та 

ангшиською мовами оновлену інформацію про місто Бровари, 9 
інвестиційних пропозицій, перелік вільних земельних ділянок та об' єктів 
незавершеного будівництва, згідно встановлених форм з метою оновлення 

інвестиційного паспорту Київської області. 
З метою актуалізації інвестиційної карти Київської області та наповнення 

бази даних інвестиційних проектів до Державної бюджетної установи 

«Київський обласний центр з інвестицій та розвитку» направлено 
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інформацію щодо ведення інвестиційної діяльності у м.Бровари, надано 
перелік об'єктів комунального майна, що потребує залучення інвестицій. З 

метою створення промислово-виробничої інфраструктури в рамках 

Національного проекту «Індустріальні парки України» надано перелік 
вільних земельних ділянок. 

На виконання доручення Мінекономрозвитку України від 23.03.2012 
N22811-04/1 0925-08 щодо підготовки проекту Державної програми 

економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основні напрями 
розвитку на 2014-2015 роки, виконавчий комітет Броварської міської ради 
надав для узагальнення інформацію про інноваційно-інвестиційні проекти, 

що передбачається реалізувати у м. Бровари протягом 2013-2015 років, з 

очікуваними результатами. 

За оперативними даними, у І півріччі 2012 року у місті Бровари введено в 
дію 48 житлових будинків загальною площею 15,037 тис. м2, вартістю 

49,494 МЛН.грн. за рахунок коштів населення: багатоквартирний житловий 

будинок по в.грушевського,17-г (80 квартир, загальна площа квартир - 5,734 
тис. м2, кошторисна вартість - 24,030 млн.грн.) та 47 індивідуальних 

житлових будинків загальною площею 9,303 тис. м2 вартістю 25,464 
МЛН.грн. 

З початку 2012 року у місті Бровари не вводились в дію газові мережі та 
інші об'єкти кому~ального призначення. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 N2 106 
«Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» в бюджеті міста на 2012 рік передбачено 

субвенції з державного бюджету на реалізацію наступних проектів: 

будівництво тролейбусної лінії Бровари-Київ у розмірі 141 МЛН.грн., при цьому 
загальна кошторисна вартість складає 480 млн.грн. / відповідно до частини 
другої статті 97 Бюджетного кодексу України пё12234567890-=остановою 
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. NQ136 затвердж14ено 

Порядок та надання у 2012 році субвенції з державного бюджету м.Бровари /; 
будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності: вул.Возз'єднання, Андреєва, МЛагунової, Молодіжна, Старо

Троїцька, Щорса та провул.Чкалова у розмірі 3,777 МЛН.грн. / субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію вулиць і доріг 

комунальної власності /; реконструкція плавального басейну «Купава» по 

вул.Шевченка, 10 в м.Бровари Київської області у розмірі 21 МЛН.грн. / 
загальнодержавні видатки, постанова N2106 від 06.02.2012 та зміни до неї: 
NQ338 від 23.04.2012, пункт 6/. 

У місті Бровари підприємства виробляють будівельні матеріали та 

вироби. Так, у І півріччі 2012 року ТОВ «РІТІМ» виготовило сумішей 
бетонних готових товарних - 7,968 тис. мЗ, що становить 84,67 % до 
відповідного періоду 2011 року; ПАТ «Броварський завод будівельних 
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конструкц1И» виготовив наступну продукцію: блоки із перлітобетону 

(легкого бетону) - 187 мз /12,1 % -до відповідного періоду 2011 року/, блоки 
із важкого бетону - 866 мз /200%/, збірні залізобетонні вироби - 10,382 тис. 
мз /220%/, теплоізоляційні матеріали та вироби - 82 мз 11,8%/, сухі 
будівельні суміші - 15 т. /21,1 %/, товарні бетони, розчини - 8,983 тис. мз 
/84,8%/; ТОВ «Броварський ДБК «Меркурій» виготовило 76 мз збірного 
залізобетону /42%/, 34 мз фундаментних блоків /46%/, 70 мз товарного бетону 
1184%/, столярних виробів загальною вартістю 102 ТИС.грн. /364%/. 

5. Розвиток реального сектору економіки. 
5.1. Промисловість. 

У 2012 році основу промислового комплексу міста складають 39 
tiідприємств, тоді як У 2011 році «основне коло» складали 32 підприємства. 

Найбільшими за обсягами промислового виробництва є: ТОВ "Київ гума", 
цех И22 Київського хлібокомбінату И2 1 О, Казенний завод порошкової 

металургії, ш1 "Бест", ТОВ «Орієнтир-Буделемент», ДП «3ееландія», ТОВ 
«Алюпласт Україна». 

Протягом поточного року спостерігається нарощування обсягів 

промислового виробництва. Так, за оперативними даними промислових 

підприємств міста, у січні- червні 2012 року темп росту обсягів виробництва 
промислової продукції у діючих цінах в цілому по місту в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року склав 151%. Стабільно працюють 

підприємства харчової, хімічної та легкої промисловості . 

. Обсяг,,:! іПР О.NIИ слово го виробницт/3а Підr:фиємств O~HOВOHoГO 
КО'ла,:rис~ грн, 

100517,6 

3 метою пошуку потенц1ИНИХ партнерів броварські підприємства у 

поточному році брали участь у проведенні Всеукраїнських та міжнародних 

заходів, а саме: Міжнародна спеціалізована виставка «Шкіра, взуття і хутро. 

Leather and shoes", 23.01-26.01.12, М.Київ (учасник - ш1 «Камаю»; семінари 
«Свинарство-2012», 21.02-24.02.12, м.донецьк; «Охорона здоров'я дрібних 
домашніх тварин», 01.03-30.03.12, м.м. Дніпропетровськ, Харків та Донецьк; 
«Охорона здоров'я продуктивних тварин», 23.03.12, м. Хмельницький та 
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30.03.12, м. Київ (учасник - ТОВ «Бровафарма» ), Міжнародна виставка «Світ 
канцелярії-2012», м.Київ, 04-07.04.12 (учасник - ТОВ «Мрії збуваються»), 

ХІУ Міжнародна виставка «Аква-Терм-Київ-2012», 15-18.05.12 (учасник -
ЗАТ «Броварський завод пластмас»), Міжнародна виставка «Наука, техніка, 
інноваційні технології в епоху Великого відродження», м. Ашгабат, 
Туркменістан (учасник - ТОВ «Бровафарма») та ін. 

За результатами останньої поданої звітності за 1 квартал 2012 року з 
податку на прибуток від'ємне значення об'єкту оподаткування задекларувало 
79 підприємств із загальною сумою збитків - 367,4 МЛН.грн. З даною 

категорією платників проведено засідання робочої комісії щодо з'ясування 

причин декларування від'ємного значення оподаткування. За результатами 

проведеного заслуховування складено протоколи. Основною причиною 

зростання кількості збиткових підприємств являється відображення в 
деклараціях за 1 квартал 2012 року від'ємного значення попереднього 

звітного періоду, а також збільшення витрат за рахунок зростання цін на 

енергоносії, паливно-мастильні матеріали, газ. 

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

інфраструктурі міста. 

В І півріччі 2012 року 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, 1 О барів, тощо. 

В місті працюють об'єкти дрібнороздрібної фірмової торгівлі, а саме: 2 
об'єкти ПАТ "Київхліб" дп "Хлібокомбінат N210", 8 об'єктів Броварського 
молокозаводу, 5 об'єктів фермерського господарства "Журавушка". 

Виробникам сільськогосподарської продукції Київщини надано 

торгівельні 

продукцією 

молоком). 

місця для здійснення щоденної виїзної торгівлі 

(плодоовочевою, м'ясо-ковбасними виробами, 

власною 

яйцями, 

Вагому роль у забезпеченні мешканців міста продуктами харчування 

продовжує відігравати ринкове господарство. В першому півріччі 2012 року 
в місті функціонували 3 постійно діючі ринки, відкриті за конструкцією, 
змішаного профілю за товарною спеціалізацією та один торговельний 

майданчик. 

З початку року в МІСТІ проведено 5 ярмарок з продажу 

сільськогосподарської продукції та інших продуктів харчування за участю 

підприємств Київщини за цінами нижчими, ніж на ринках та торгівельній 

мережі міста. 

5.3. Транспорт. 

Мережу міського автомобільного транспорту складають 6 міських 

маршрутів. Збільшено кількість та пасажиромісткість транспортних засобів, 
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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. 
Підприємствами міста продовжувалася цілеспрямована робота щодо 

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

країн світу. 

У І кварталі 2012 року обсяг експорту торгівлі товарами склав 8994,0 
тис.дол.США, обсяг імпорту товарів - 77023,6 тис.дол.США (при цьому 
порівняно з відповідним періодом 2011 року експорт збільшився на 41 %, а 
імпорт - на 38%). 

Броварські підприємства експортували порошок 

фрикційні, гідроциклони, вироби із залізного порошку, 

залізний, диски 

комплектуючі до 

сівалок, градирні та їх комплектуючі, світильники, верхній трикотаж, взуття 

чоловіче, ветеринарні препарати, кондитерські суміші, труби поліетиленові 

та гофровані та ін. до таких країн, як: Австрія, Молдова, Придністровська 

Молдавська республіка, Литва, Вірменія, Туркменістан, Білорусь, Туреччина, 

Німеччина, Росія, Узбекистан, Грузія, Таджикистан, Естонія та інших країн. 

Підприємства імпортували градирні та їх комплектуючі, ламінат та його 

комплектуючі, комплектуючі до світильників, целюлозно-паперову 

продукцію, субстанції для виготовлення ветеринарних препаратів та ін. з 

Польщі, Китаю, Туреччини, Німеччини, Австрії, Аргентини, СІІІА та інших 

країн. 

5.5. Фінансові ресурси. 
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року 

надійшло 76648,9 тис. грн. доходів при плані 68360,0 тис. грн., виконання 
планових показників склало 112,1 %. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 

загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 11739,7 тис. грн., або на 
18,1 %. 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. 
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До спеціального фонду за І півріччя 2012 року (без врахування 

трансфертів) надійшло 19268,8 ТИС.грн. доходів, в тому числі власних 

надходжень бюджетних установ- 8365,3 тис.грн. 

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування 

трансфертів) - 95917,7 тис. грн., що на 16051,6 тис. грн. більше, ніж за 

відповідний період минулого року. 

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в 

сумі 44700,7 тис. грн.(в т.ч. дотація з державного бюджету 2927,9 тис. грн.). 

За І півріччя 2012 року по податку на доходи фізичних осіб надійшло 
58205,1 тис. грн. при плані 50788,8 тис. грн., виконання планових показників 
склало 114,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року 

надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому зросли на 11505,1 
тис. грн., або на 24,6 %. 

За І півріччя 2012 року по платі за землю надійшло 17285,5 ТИС.грн., що 
складає 104,1 % від планових надходжень (16610,5 тис.грн.). Збільшення 
надходжень даного податку виникло в результаті значних надходжень 

орендної плати за земельні ділянки. 

Спеціальний фонд 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього з 

врахуванням трансфертів 20988,2 тис. грн., в тому числі: 

План факт % виконання Відхилення 

ТИС.грн. 

Податок з власників 

транспортних засобів 247,3 743,5 300,6 496,3 

та збір за першу 

реєстрацію транспортних 

засобів 

Цільові фонди: 811,2 891,6 109,9 80,4 

Бюджет розвитку: 8332,6 9080,7 108,9 748,1 

в тому числі: 

Єдиний податок 3810,0 7580,0 199,0 3770,0 
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rсошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення 

4522,6 1382,2 30,6 -3140,4 

-~----------~~----- --- - -----~--~----- - .-------
о Органи МІсцевого 

Касові видатки загального фонду місцевого бюдже-уу самоврядування - 6694,3 

І півріччя 2012 року, 1Ис. грн. "Освіта - 61430,5 

10 Охорона здоров'я - 5,3 
І 

І 
іD Соціальний захист та 
, соцзабезпечення - 41496,7 

:. Житлово-комунальне 
! господарство - 3862,5 

;1:1 Культура - 3752,6 
І 

І' f!I Засоби масової інФ:>рмаЦі)"]~ 722 

10 Фізкультура і спорт - 2504" 

і. Транспорт, дорОЖНЄ j 

ІGI Видатки, не віднесені до 
, основних груп - 211,8 

господарство - 276,2 І 

_____________ ._. ___________ ~ ___ '::c===_=- =1 

6. Виконання місцевих програм. 
Рішенням Броварської міської ради від 29.12.2011 N2 504-17-06 

затверджено 30 місцевих програм, які виконують 1 О розпорядників коштів. 
Протягом І півріччя 2012 року, відповідно до рішень міської ради, вносились 
зміни та доповнення. Сума обсягів фінансування на І півріччя 2012 року 
склала 37656,03 ТИС.грн. В І півріччі 2012 року профінансовано 14212,00 
тис.грн., що складає 37,7 % від суми пропозиції на рік та виконано робіт на 
суму 9071,70 ТИС.грн., або на 24,1 % від суми пропозиції на рік, в тому 
числі: 

Відділ капітального будівництва 

1. «Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж», обсяги 

фінансування на І півріччя 2012 року складають 1347,93 тис. грн., 

профінансовано 113,7 тис. грн., виконано - 0,96 тис. грн. (0,07 %). 
2. «Програма по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 

призначення на 2008-2012 роки», обсяги фінансування на І півріччя 2012 
року складають 1080,5 тис. грн., профінансовано 587,32 тис. грн., виконано-
5,86 тис. грн. (0,5%). 
3. «Будівництво та реконструкція магістральних вулиць загальноміського 

призначення на 2008-2012 роки», обсяги фінансування складають 

4818,7 тис. грн., профінансовано - 4715,6 ТИС.грн., виконано - 1,97 тис. грн. 
(0,04 %). 
L).. «Міська програма по будівництву та реконструкції загальноосвітніх та 
дошкільних закладів та закладів культури», обсяги фінансування складають 
48,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 0,0 тис. грн. (0,0 %). 



24 

5. «Програма по будівництву ІУ-го житлового району в м. Бровари», 

обсяги фінансування складають 2000,0 тис. грн., профінансовано О тис. грн. 
та виконано - 66,30 тис. грн. (3,3 %). 

Управління житлово-комунального господарства 
1.«Міська програма утримання та розвитку об' єктів житлово - комунального 

господарства», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року складають 
18058,4 тис. грн., профінансовано - 5302,8 тис.грн, виконано - 5505,0 тис. 
грн. (30,5%). 
2.«Програма охорони навколишнього природного середовища», обсяги 

фінансування на І півріччя 2012 року складають 82],9 тис. грн., 

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

Управління освіти 

1. Міська програма «Обдарованість», обсяги фінансування на І півріччя 

2012 року складають 99,0 тис. грн., профінансовано та виконано О тис. грн. 
(0,0 %). 
2. «3агальна середня освіта на 2011-2014 роки», обсяги фінансування на І 
півріччя 2012 року складають 750,6 тис. грн., профінансовано та виконано -
303,5 тис. грн. (40,4%). 
3. «Міська програма дошкільної освіти на 2011-2014 роки», обсяги 

фінансування на І півріччя 2012 року складають 2583,6 тис. грн., 

профінансовано та виконано - 523,5 тис. грн. (20,3 %). 

Управління праці та соціального захисту населення 

1. Програма «3 турботою про кожного», обсяги фінансування на І півріччя 

2012 року складають 2401,3 тис. грн, профінансовано 934,6 тис. грн., 

виконано 933,9 тис. грн. (38,9 %). 

Відділ у справах сім'ї та молоді 

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

201 ]-2015 роки, обсяги фінансування на І півріччя 2012 року складають 53,0 
тис. грн., профінансовано 13,6 тис. грн., виконано 13,5 тис. грн. (25,5%). 
2. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 

дітьми «Назустріч дітям» на 20] 0-20 17 роки, обсяги фінансування на І 

півріччя 2012 року складають 77,0 тис. грн., профінансовано та виконано 28,3 
тис. грн (36,8%). 
3. Міська «Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008-
20]2 роки», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року складають 200,0 
тис. грн., профінансовано та виконано 98,9 тис. грн ( 49,5 %). 

Відділ фізкультури та спорту 

1. «Програма проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на 
рівні міста, участь міських команд у навчально тренувальних зборах та 
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змаганнях на рівні міста, участь міських команд», обсяги фінансування на І 

півріччя 2012 року складають 250,0 тис. грн., профінансовано 196,9 тис. грн., 
виконано - 196,9 тис. грн. (78,8 %). 
2. «Проведення змагань за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення» на І півріччя 2012 року складають 20,0 тис. грн., 

профінансовано - 3,6 тис. грн., виконано - 3,6 тис. грн. (18,0 %). 
3. «Фінансова підтримка гандболу в м. Бровари» на І півріччя 2012 року 
складають 655,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 218,4 тис. грн. 

(33,3 %). 
Виконавчий комітет Броварської міської ради 

1. «Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції 

радіомовлення», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року складають 
125,0 тис. грн., профінансовано та виконано 109,4 тис. грн. (87,5 %). 
2. «Програма забезпечення Броварської організації ветеранів війни і праці 

та збройних сил», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року складають 
50,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 25,5 тис. грн. (51,0 %). 
3. «Програма забезпечення Броварського відділення Спілки ветеранів 

Вlини в Афганістані», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року 

складають 20,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 6,5 тис. грн. (32,5%). 
4. «Програма нагородження почесною грамотою та цінним подарунком 

кращих громадян міста», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року 

складають 27,1 тис. грн., профінансовано та виконано 12,0 тис. грн. 

(44,3%). 
5. «Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального 

підприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто", обсяги 
фінансування на І півріччя 2012 року складають 800,0 тис. грн., 

профінансовано та виконано - 326,5 тис. грн. (40,8 % ). 
6. «Програма діяльності та фінансової підтримки редакції газети 

«Броварська панорама», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року 

складають 550,0 тис. грн., профінансовано- 299,3 тис. грн., виконано 299,1 
тис. грн. (54,4 % ). 
7. «Програма використання та охорони земель в м. Бровари», обсяги 
фінансування на І півріччя 2012 року складають 299,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 241,6 тис. грн. (80,8%). 

Служба у справах дітей 

1. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на І 

півріччя 2012 року складають 200,0 тис. грн, профінансовано та виконано 
19,6 тис. грн (9,8 %). 

Відділ культури 

1. «Програма проведення культурно-мистецьких заходів м. Бровари на 

2012 рік», обсяги фінансування на І півріччя 2012 року складають 200,0 тис. 
грн, профінансовано та виконано 110,7 тис. грн (55,4 %). 
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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 І 

півріччя 2012 року складають 117,0 тис. грн, профінансовано та виконано -
20,2 тис. грн. (17,3%). 
2. Міська програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 

2011-2015 роки, обсяги фінансування на І квартал 2012 року складають 3,0 
тис. грн., профінансовано та виконано - о. 

Також по відділу капітального будівництва в І півріччі 2012 року по 
програмі «Будівництво та реконструкція магістральних вулиць 

загальноміського призначення на 2008-2012 роки» профінансовано з 

державного бюджету 1100,6 тис. грн. та виконано 47,9 тис. грн. (кошти 

державного бюджету). 

коштів, виділених головним розпорядникам коштів на 

виконання місцевих програм за І півріччя 

2012 року 

19,6 

Начальник управління економіки 

WI ВІДД1Л ImшталЬНОГQ будіВНИЦТва 

Упрзм НlИЯ ж НТЛQВО-КОМУНМ Ь!\ОГО господарства 

УllраВЛIННЯОСВПН 

• ВИ/ЮНКОМ БМР 

ІЗ УпраWlll1НЯ пращ та СОЦІального захисту 

• ВІддІЛ У справах СIМ'1 та МОЛОДІ 

ВіддіЛ кульryри 

• ВіДДІЛ фізJ..j'ЛЬТУРИ та спорту 

І! Службау справах дІТей БроварсЬ!юі міської ради 

СпеЦІальний ЗЗЮlад. "Броварський Мlськніі центр 

СОЦlалЬ!JИХ служб для сім"і, ДІТСЙ та молоді" 


