
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

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

за 9 місяців 2010 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію управління економіки Броварської 
міської ради про виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м.Бровари за 9 місяців 2010 року, керуючись пп.22 пункту 1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін міська рада 

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

культурного розвитку м.Бровари за 9 місяців 2010 року взяти до відома 
(додається). 

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

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

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

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

-забезпечення виконання Програми соціально-економічного і культурного 
розвитку м.Бровари на 2010 рік. 

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

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Довідка 
про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бровари за 9 місяців 2010 року 

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м.Бровари 
на 2010 рік визначені основні пріоритети розвитку міста, на виконання яких 
протягом січня - вересня міськвиконком 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, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень. 

І. Соціальна сфера. 
1.1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді. 
Протягом останніх років у місті спостерігається позитивна тенденція 

щодо чисельності населення. 
Станом на 01.09.2010 року в місті постійно проживає 94993 осіб. За 

січень-серпень поточного року в м.Бровари народилося 779 дітей. Кількість 
померлих жителів у січні-серпні складає 646 осіб. Природний приріст 
складає - 133 особи. За вісім місяців поточного року чисельність 
населення міста зросла на 677 осіб. Це.сталося як за рахунок природного 
приросту, так і за рахунок міграційних процесів, якими було охоплено 1568 
осіб. Всього за вісім місяців в місто прибуло 1056 осіб, вибуло - 512. 

* Демографічні показники у м.Бровари за січень-
серпень, осіб 

народилось померло кількість кількість прибуло вибуло 
шлюбів розлучень 

З метою підтримки та вирішення проблемних питань молоді, жінок, 
дітей, молодих сімей у січні - вересні 2010 року виконувались заходи 
молодіжних міських програм. 

Протягом звітного періоду у місті відбувся перший етап конкурсу 
«Журналістський першоцвіт». На обласний конкурс від міста було подано 4 
роботи. Всі учасники у травні отримали дипломи за участь у конкурсі та 
набори книг. 

У червні 2010 року 20 кращих представників молоді міста, які досягли 
значних успіхів у реалізації молодіжної політики, були відзначені 
Почесними грамотами та цінними подарунками. 
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Крім того, молодіжну Премію міського голови було вручено 

кращим представникам молоді міста - переможцям 4 номінацій по 500грн. 
кожному. 

Проведено відповідну роботу щодо оздоровлення та літнього 
відпочинку дітей. За станом на 28.09.2010 року оздоровлено 7395 дітей 
шкільного віку в оздоровчих закладах України та за кордоном. При п»яти 
загальноосвітніх навчальних закладах міста з 01.06.2010 до 18.06.2010 
функціонували табори відпочинку з денним перебуванням, де було 
охоплено відпочинком 233 дітей. 

З нагоди відзначення Дня матері та Дня сім»! відбулося нагородження 
Почесними грамотами та цінними подарунками п»яти родин міста за 
створення належних умов для всебічного розвитку та виховання дітей у 
сім»ї. 

У місті створено реєстр багатодітних сімей. На даний час в даному 
реєстрі перебуває 195 сімей, в яких виховується 670 дітей. 

З метою організації дозвілля молоді, дітей, молодих сімей у звітному 
періоді проведені наступні заходи: міський молодіжний концерт «Місто 
молоді і талантів», шоу-програма "Кохання з першого погляду51, 
народознавче свято "Із скарбниці українського народу", міський чемпіонат 
КВК, в якому взяли участь три студентські команди, святкові Різдвяні 
заходи та вечори гумору, конкурс «Молода сім»я -2010» , інтелектуально-
спортивна гра «Євро guest - 2010», а також інші заходи. 

1.2. Зайнятість населення та ринок праці 
Станом на 01.10.2010р. у Броварському центрі зайнятості перебуває на 

обліку 567 осіб, що на 61 чол. більше, ніж на відповідну дату минулого року. 
Ь загальної кількості громадян не зайнятих трудовою діяльністю 364чол. або 
64,2% складають жінки, 223 чол. (39,3%) - молодь у віці до 35 років, 117 
чол.(20,6%) - особи, які потребують соціального захисту і не здатні на 
рівних конкурувати на ринку праці. З числа незайнятих громадян, які 
перебували на обліку 158 осіб займали робітничі місця, 370 - посади 
службовців. Рівень зареєстрованого безробіття складає 0,9%. 

Перебиває йа обліку в Броварському • 
шсь^бонвіому Центру зайнятості* осіб 

на 01.10̂ 909-

с-на 01.10 2010 

506 

* 567 

.4-
46СГ • <480 500 ' ' ; 520 / , 540. . 560 * ' . 

Протягом січня-вересня 2010 року з питань отримання соціальних 
послуг до центру звернулося 1219 чол., з них 597- жінки, 637 . - молодь у 
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віці до 35 років, 170 - особи, які потребують соціального захисту. 
Всього за 9 місяців 2010 року на обліку перебувало 1711 мешканців м. 
Бровари. 

З початку року працівниками центру зайнятості працевлаштовано 
704чол. ( за 9 місяців 2009 року - 737 осіб), з них 286чол. - жінок (40,6%), 
391 чол. віком до 35 років (55,5%), 71 осіб, які потребують соціального 
захисту (10,1%). 24 особи працевлаштовано на робочі місця, які створені за 
рахунок надання дотацій роботодавцям. 12 особам надана одноразова 
виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 
на суму понад 141 тис.грн. 

На професійне навчання з початку 2010 року направлено 191 
мешканець міста, з них 124 жінки, 95 осіб з числа молоді у віці до 35 років. 
На громадські роботи направлено 237 осіб, з них 105 жінок, 111 осіб у віці 
до 35 років. 

Відповідно до Програми зайнятості населення міста Бровари за 9 
місяців 2010 року створено 1659 нових робочих місць, що на 9,5% більше, 
ніж у відповідному періоді минулого року. 

Створено нових робочих місць за січень-
вересень, одиниць 

2010 2009 

В базі центру зайнятості станом на 01.10.2010 року налічувалося 151 
вільне робоче місце, навантаження на одну вакансію склало 4 особи. 

Станом на 01.10.2010р. допомогу по безробіттю отримують 439 чол. 
. сума виплаченої допомоги складає понад 4450 тис.грн. 

Центром зайнятості проводиться роз'яснювальна робота з 
роботодавцями щодо недопущення необгрунтованого скорочення 
працюючих та зниження продуктивного рівня зайнятості при поданні 
інформації про планове вивільнення працівників, ознайомлення із змінами в 
законодавстві стосовно зайнятості. 

Тричі на тиждень проводяться інформаційні семінари з безробітними 
та тими хто шукає роботу. їх призначення розкрити основні напрямки 
роботи центру зайнятості, зацікавити відвідувачів, дати орієнтири, 
відповісти на основні найбільш поширені запитання. Для молоді, яка не 
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має професії, проводяться наступні заходи: співбесіда та тестування на 
визначення здібностей, нахилів, професійної придатності; надаються для 
вивчення папки з описом професій, відеокасети з відеофільмами про 
актуальні професії, інформація щодо учбових закладів, тематичні папки з 
порадами з приводу професійного самовизначення. 

Протягом січня-вересня 2010 року проведено 215 семінарів з 
роботодавцями міста та району. В ході проведення заходів наголошувалось 
на додержання чинного законодавства в частині вивільнення працівників та 
оплати праці. 

1.3. Грошові доходи населення 
Основу грошових доходів населення мешканців міста складають: 

заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати, які є одним з 
найважливіших показників, що характеризують рівень життя населення. На 
збільшення доходів значною мірою впливає зростання заробітної плати. За 
останніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата 
працівників міста у І півріччі 2010 року склала 1853 грн., що на 13,5 % 
менше, ніж в середньому по області та водночас збільшилась в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року на 1,5%. 

У зв'язку з важкою економічною ситуацією, що склалася у державі, 
заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2010 року мають 
чотири економічно активні підприємства міста, сума якої складає 
7207,0тис.грн., а саме: 

-КП «Київський алюмінієвий завод будівельних конструкцій» • 4220,0 
тис.грн.; 
-ВАТ Кранобудівна фірма «Стріла» - 1158,9 тис. грн.; 
-ТОВ ШГ «Столиця» -1017,6 тис.грн.; 
-ЗАТ «Трест Київміськбуд-5» - 810,5 тис.грн. 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1-ше 
число місяця економічно-активних підприємств міста > 

" тис.грн: ;; 

5011.7. 
7333,6 7675,7 6823,3 7271.7 7050.6 6823,8 7095,3 72)7 

4018,9 •—2009 
>-2010 

. їа т " 4 ' 

Кількість працівників, яким несвоєчасно виплачено заробітну плату 
станом на 01.10.2010 року становить 731 особу. У порівнянні зі звітною 
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датою минулого року, загальна кількість підприємств, які мають 
заборгованість із заробітної плати зменшилася на 44,4% або на 5 
підприємств, сума заборгованості із заробітної плати зросла на 3309,4 тис. 
грн. або на 82,3 %. 

На державних економічно активних підприємствах заборгованість із 
заробітної плати станом на 01.10.10. відсутня. 

Основним причинами виникнення заборгованості по заробітній платі 
є: 

- скорочення обсягів реалізації продукції, 
- зменшення замовлень на виготовлення продукції; 
- нестача обігових коштів; 
- відсутність фінансування коштів з державного бюджету; 
- борги замовників. 
З метою скорочення заборгованості із виплати заробітної плати у м. 

Бровари з початку 2010 року проведено 52 перевірки щодо додержання 
норм законодавства про працю. Здійснюється щомісячний моніторинг з 
питання виплати заробітної плати на підприємствах міста, щотижнево 
контролюється стан оплати праці на підприємствах - боржниках. 

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 2010 року відбулося 7 засідань комісії, на яких заслухано 51 
керівника підприємств-боржників щодо перспектив погашення існуючої 
заборгованості із заробітної плати, боргу до Пенсійного фонду України та 
податковій заборгованості. Результатом роботи комісії є повне погашення 
заборгованості на 10 підприємствах на загальну суму 1805,0 тис. грн., а саме: 
Казенний завод порошкової металургії, Корпорація «Архбудсервіс», ТОВ 
«ПЗОШ «Фортуна», СП ТОВ «Транс - Груп», ДП «Мостозагін -112» ВАТ 
«Мостобуд», ТОВ «Укрпромінвестгруп», ОП «Броварипромжитлобуд», ВАТ 
«Монтажник України»,КП БМР «Бровариводоканал» та інші. 

Одним з дієвих заходів по усуненню боргів із виплати заробітної плати є 
направлення у Територіальну державну інспекцію праці Київської області 
листів про перевірку підориємств-боржників. З початку 2010 року 
державним інспектором праці спільно з працівниками управління праці та 
соціального захисту населення Броварської міської ради, проведено 42 
перевірки дотримання норм законодавства про працю. За результатами 
перевірок направлено матеріали до міжрайонної прокуратури для розгляду 
питання про притягнення керівників підприємств-боржників до 
відповідальності згідно чинного законодавства. Станом на 01.10.2010 року 
порушено 10 кримінальних справ за статтями 172 та 175 Кримінального 
Кодексу України. На керівників підприємств-боржників складено 32 
протоколи за порушення ч.І статті 41 КУпАП. 

З метою забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, 
зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного 
фонду та інших спеціальних фондів розпорядженням виконавчого комітету 
від 14.10.2008 року № 204 створена робоча група по здійсненню обстеження 
підприємств - мінімізаторів заробітної плати, проведені наради, на яких 
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розглядались питання про стан сплати підприємствами податків, 
мінімізацію заробітної плати, пропозиції та заходи щодо погашення 
заборгованості по сплаті податків до місцевого бюджету та із виплати 
заробітної плати. 

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

1.4. Пенсійне забезпечення 
У місті на обліку перебуває 22618 пенсіонерів. Протягом дев»яти 

місяців виплачено пенсій та грошової допомоги на суму 244173,1 тис.грн., 
заборгованості з виплати пенсій немає. Забезпеченість власними коштами 
потреби на виплату пенсій та грошової допомоги за вересень 2010 року 
складала 67,1 %. Середній розмір пенсійної виплати складає 1203,68 ірн. 

За січень-вересень 2010 року до бюджету управління Пенсійного 
фонду України у м. Броварах надійшло 157916,6 тис.грн. власних коштів, що 
на 23267,2 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року, але на 
1207,5 тис.грн. менше від запланованого. План по надходженню власних 
коштів виконано на 99,2%. 

Обсяг надходжень за додатковими ставками за 9 місяців складає 
5254,1 тис.грн., або 99,7 % від запланованого. 

Вжиті заходи впливу до боржників сприяли зменшенню 
заборгованості з основних платежів до фонду, в порівнянні з початком 
поточного року недоїмка зменшилася на 1502,6 тас.грн ( або на 26,6%) і 
станом на 01.10.2010 року складає 4149,5 тис.грн. Кількість боржників в 
порівнянні з початком року не збільшилась, а в порівнянні з попереднім 
місяцем зменшилась на на 1 одиницю і налічує 102 одиниці. 

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

Найбільший ріст недоїмки з основних платежів за січень- вересень 
2010 року відбувся по платниках : 

-КПКЗАБК -1879,4 тис.грн. 
-ВАТ „БЗБК" -812,7 тис.грн 
-ТОВ ПІГ „ Столиця " - 211,1 тис.грн. 
-ЗАТ Трест „Київміськбуд-5 " - 263,4 тис.грн. 

Із суми боргу основних платежів безнадійний борг - 122,8 тис. грн, 
визнані банкрутами або порушена справа про банкрутство- 158,2 тис.грн. 
Дієвий борг станом на 01.10.2010 року становить 3350,бтис. грн. 

Станом на 01.10.2010 року на виконанні в органах ДВС знаходиться 34 
накази господарського суду на стягнення 1457,9 тис. ірн. та 17 вимог на 
суму 805,4 тис.грн., подано 47 позовів на суму боргу 1572,5 тис.грн. та 12 
рішень суду на суму 204,5 тис.грн. Охоплено заходами стягнення на 97,4% 
суми боргу з обов'язкових платежів. 
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За вересень 2010 року на відшкодування пільгових пенсій надійшло 
415,1 тис.грн., а з початку року - 2943,4 тис.грн., або 46,4 % належних до 
сплати сум з урахуванням залишку. Заборгованість з відшкодування 
пільгових пенсій має тенденцію до зростання, в порівнянні до початку 2010 
року - на 633,7 тис.ірн. і складає 3403,3 тис.ірн. Основна сума боргу 2210,8 
тис.грн. (65,0% від загальної суми) - борг Казенного заводу порошкової, 
який має особливий статус. 

Здійснюється постійний контроль за дотриманням чинного 
законодавства у розрахунках платників з Пенсійним фондом. Так, протягом 
вересня 2010 року прийнято 100 рішень про застосування фінансових 
санкцій на суму 121,6 тис. грн.. 

Розстрочено фінансових санкцій згідно рішення суду на суму 1774,3 
тис,грн.. Сплачено фінансових санкцій за звітний період з врахуванням 
залишку попередніх періодів 820,7 тис.грн., що становить 71,1 %. 

Посилюються вимоги до фінансової дисципліни платників, які 
зобов'язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески до Пенсійного 
фонду. З цією метою проведена наступна робота, зокрема: 

- проведено 6 нарад спільно з ДВС, де намічені заходи по зменшенню 
боргу до ПФУ; 

- продовжена позовна робота щодо стягнення заборгованості по 
платежах до Фонду. Так, протягом вересня 2010 року направлено до суду 
21 позовну заяву на стягнення боргу в сумі 1001,7 тис. грн, в тому числі по 
пільгових та наукових пенсіях - 9 позовів на суму 334,2 тис.ірн. По поданих 
позовах надійшло коштів в сумі 8142,4 тис. грн.; 

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

-з початку року проведено 7 засідань комісії з питань забезпечення 
своєчасності сплати податків, виплати заробітної плати, пенсій, в тому числі 
-1 виїзна на ВАТ КБФ «Стріла». Заслухано керівників 18-ти підприємств-
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боржників, найбільші з боржників - ВАТ КБФ «Стріла», КП КЗАБК, ЗАТ 
Трест «Кшвміськбуд-5», ТОВ «ШГ «Столиця», ТОВ БМФ»Дружба», КЗПМ, 
ВАТ БЗБК. Внаслідок проведеної роботи боржниками сплачено 4938,2 тис. 
ірн.. 

-проведено 18 зустрічей в трудових колективах на тему "Втрата 
трудового стажу при несплаті страхових внесків". 

-в результаті співпраці з органами прокуратури, підприємствами-
боржниками відшкодована сума боргу 1282,4 тис.грн. 

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

населення. В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку 
перебуває 6056 одержувачів соціальних допомог, що на 533 особи більше, 
ніж на відповідну дату минулого року. Всього за 9 місяців поточного року 
виплачено соціальних допомог на суму 29401,4 тис. грн. 

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахшцених 
верств населення на місцевому рівні рішенням Броварської міської ради 
була прийнята Програма «З турботою про кожного», якою були передбачені 
додаткові заходи із соціального захисту. Так, за рахунок місцевого бюджету, 
у січні-вересні 2010 року матеріальну допомогу отримали 77 іромадян 
міста. 

Здійснювалася щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 грн. 14 
громадянам міста, які досягай 95-річного віку. Крім того, 1908 ветеранів 
війни, розмір пенсій яких не перевищує 1500 грн., отримали до свята 
Перемоги доплату до пенсії на загальну суму 190,4тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету комунальними аптеками міста 
відпущено лікарських засобів інвалідам війни та учасникам бойових дій на 
суму 18,3 тис. грн., що на 36,6% більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року. 

Надано пільг на ЖКП інвалідам І групи загального захворювання та 
інвалідам по зору на суму 298,9 тис. грн. На безкоштовний проїзд пільгової 
категорії громадян за січень- вересень поточного року виділено 231,4 
тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Програми « З 
турботою про кожного», згідно Постанови КМ України від 29.04.2004 №558, 
160 фізичних осіб, які надають соціальні послуги,отримали компенсацію на 
суму 138,3тис.грн. 

У територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян станом на 01.10.2010 року на обліку перебуває 
3078 осіб. За звітний період взято на облік одиноких непрацездатних 
громадян, що проживають самотньо та малозабезпечених 39 осіб, вибуло -
156 осіб. Зареєстровано для надання медичних та перукарських послуг 1643 
особи. Відділенням соціальної допомоги самітним на дому обслуговується 
309 осіб. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. З 
початку року гарячим харчуванням було охоплено 173 особи. З місцевого 
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бюджету на це було виділено 89,0 тис.ірн. Перукарями за звітний 
період обслуговано 1991 особа, у тому числі на дому 139 осіб. 

Побутові послуги ( дрібний ремонт, ремонт та пошиття одягу, білизни) 
отримали 84 особи, яким надано 206 послуг. 

Всього з початку 2010 року Територіальним центром соціального 
обслуговування надано 24386 послуг. 

Міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів з початку 2010 
року надано 2768 реабілітаційних послуг 66 дітям-інвалідам. Було проведено 
343 заняття логопедичної корекції, 679 психологічної, 845 психолого-
педагогічної корекції. Проведено 254 сеанси лікувального масажу, 266 
занять фізичної реабілітації, 355 навчально-реабілітаційних групових занять. 

Для стабільного функціонування міського центру соціальної 
реабілітаціі дітей-інвалідів за 9 місяців 2010 року з міського бюджету було 
виділено 438,5 тис.ірн., що на 12,2% більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року. 

Протягом січня - вересня 2010 року забезпечено пенсіонерів, інвалідів 
війни та праці засобами реабілітації, а саме : колясками, милицями, 
палицями 53 особи. Видано 73 санаторно-курортних путівок інвалідам 
загального захворювання та ветеранам війни, що на 4 путівки більше, ніж у 
відповідному періоді минулого року. 

За рахунок державного бюджету в 2010 році нараховано пільг на 
проїзд ветеранів війни, військової служби та органів внутрішніх справ, 
потерпілих та ліквідаторів від аварії на ЧАЕС автомобільним та залізничним 
транспортом організаціям-надавачам послуг на суму 198,5тас.грн.та 
повністю профінансовано. 

Згідно Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям» протягом звітного періоду проводилися обстеження матеріально-
побутових умов проживання малозабезпечених сімей та виплачено 104,4 
тис.ірн. соціальної допомоги 15 сім'ям, 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 
81 у поточному році 5 прийомних сімей отримали соціальну допомогу на 
7 дітей та грошове забезпечення батькам-вихователям на суму 153,6 тис.ірн. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення 
перебуває 5125 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, з них 1146 дітей. 

За 9 місяців 2010 року було нараховано пільг і компенсацій потерпілим 
від аварії на ЧАЕС на суму 7414,9 тис.грн., виплачено - 7094,1 тис.ірн., в 
т.ч. на харчування дорослих - 5658,9 тис.ірн., дітей - 563,4 тис.ірн., за 
шкоду, заподіяну здоров'ю та на оздоровлення - 149,1 тис.грн., додаткову 
відпустку - 722,7тис.грн. Заборгованість по виплатах на 01.10.2010 складає 
1546,8тас.ірн. 

Станом на 01.10.2010 року за призначенням субсидій звернулись 2305 
сімей, призначено субсидій на суму 1049,1 тис.ірн. Зокрема, станом на 1 
жовтня 2010 року отримують субсидію: 

- 1820 сімей, які складаються тільки з пенсіонерів; 
- 1 сім'я , яка складається з учасників бойових дій; 
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- 166 сімей, які мають у складі учасників війни ; 
- 47 сімей, які мають у складі інвалідів загального захворювання; 
- 13 - багатодітні сім»ї. 
Середньомісячний розмір субсидії складає 72,9 грн. 
За рахунок коштів бюджету міста на виконання заходів, передбачених 

міською програмою « 3 турботою про кожного», Броварській міськрайонній 
організації товариства Червоного Хреста, за 9 місяців 2010 року 
профінансовано 112,4 тис.грн., на Програму підтримки Центру реабілітації 
інвалідів «Прагнення» виділено 37,7тис.грн.. 

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

комунального господарства у звітному періоді відбувалось в межах 
фінансової можливості, а саме: 
-виконано капітальний ремонт внутрішньо квартальних, між будинкових 
проїздів та тротуарів площею 212,0 тис.м.кв. на суму 41,1 тис.грн; 
-продовжено роботи по будівництву водопроводу по вул.. Старотроїцькій, 
вартість проведених робіт склала 200,0 тис.грн.; 
-з поточного утримання об'єктів благоустрою виконано робіт на суму 5632,3 
тис.грн; 
-з утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства виконано робіт на 
суму 2017,0 тис.грн.; 
-виконано поточний, ямковий ремонт доріг площею 17,20 тис.м. кв. (вулиці: 
Гагаріна, Кірова, Димитрова, Короленко, Возз'єднання, Осипова) на суму 
1784,7 тис.грн.; 
-з організації робіт по безпеці дорожнього руху виконано робіт на суму 595,0 
тис.грн, в тому числі: 
-нанесено дорожню розмітку по вулицях міста довжиною 50,318 м.п. та 
площею 2,358 тис. м2; 
-проведено поточний ремонт дорожніх знаків 52 одиниць; 
-встановлено 1 зупинку; 
-встановлені нові дорожні знаки 13 одиниць. 

Виконання робіт на утримання житлово-комунального господарства за 
січень -вересень 2010 року складає 10270,1 тис.грн., що на 7,5% більше до 
відповідного періоду минулого року. 

Серед мешканців міста постійно проводиться роз'яснювальна робота 
щодо створення ОСББ. На даний час у місті зареєстровано 11 житлово -
будівельних кооперативів та 31 об'єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. 

Для розвитку конкуренції в житлово-комунальному господарстві в 
місті зареєстровано 3 приватні підприємства (житлово-експлуатаційні 
контори) для надання послуг з утримання житлових будинків - новобудов. 

У сфері поводження з ТІШ до роботи з населенням залучені приватні 
підприємці, що надають послуги по вивезенню ТОВ та рідких стоків. 

Для ефективного обслуговування ліфтового господарства та 
покращення умов проживання населення, в цій сфері послуг зареєстровано 
З приватних підприємства. 
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Протягом звітного періоду місто забезпечувалось безперебійним 

водопостачанням та водовідведенням КП «Бровариводоканал». 
Подано питної води 5241,5 тис.куб.м, перекачано та очищено стічних вод 

3726,3 тис.куб.м. Місто забезпечується безперебійним водопостачанням та 
водовідведенням. За січень-вересень поточного року, незважаючи на 
матеріальні труднощі, виконаний значний обсяг робіт, зокрема: 

-для надійного водопостачання замінено 213 м.п. водопроводів; 
-на каналізаційній мережі по вул.В.Інтернаціоналістів замінено 6м труби 

ф 150мм; 
-для поліпшення якості очищення стоків придбано та встановлено 

турбокомпресор багатоступеневий ( марки ТВ 80-1,6) з електродвигуном 160 
кВт на каналізаційних очисних спорудах вартістю 123,2 тис.грн.; 

-прочищено приймальний резервуар на КНС № 20; 
-на водопровідних мережах: 
-замінено 17 засувок; 

- відремонтовано 19 засувок; 
-замінено 6 пожежних гідрантів; 
- відремонтовано4 одиниці пожежних гідрантів; 
- відремонтовано колодязів 23 одиниці;. 
- замінено 7 люків; 
- прочищено 63 колодязі. 
-на каналізаційних мережах: 
- замінено Збодиниць люків, з них 32 пластмасових і 4 чавунні; 
- піднято 19 каналізаційних колодязів; 
- відновлено відмостку 44 каналізаційних колодязів. 
-проводиться ревізія, ремонт та заміна запірної арматури на 

водопровідних мережах (4 пожежних гідранти та 7 засувок), оперативно 
усуваються аварії. 

-проводено планову промивку каналізаційних мереж довжиною 4250 
м.п.за допомогою спец автомобіля КО-52. 

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

За 9 місяців 2010 року КП „Броваритеплоенергомережа" відпущено 
193,6 тисГкал теплової енергії, що на 17,3 тис. Гкал. більше відповідного 
періоду минулого року та пояснюється зниженням середньої температури 
зовнішнього повітря у І кварталі 2010 року. Витрати на виробництво 
теплової енергії у звітному періоді становлять 48440,8 тис.грн., що на 6,0 % 
більше, ніж у відповідному періоді 2009 року ( ріст ціни на електроенергію 
та природний газ, збільшення мінімальної заробітної плати). 

Аварійних ситуацій та неполадок, які б впливали на якість 
теплопостачання, у поточному році не було. 

З метою своєчасної і якісної підготовки теплового господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 p.p., на підприємстві розроблені 
плани та графіки ремонту, а також заходи по підготовці споживачів до 
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опалювального сезону, які затверджені рішенням виконкому від 
27.04.2010 р. №198. 

Вказаними заходами передбачало виконання робіт, як комунальним 
підприємством «Броваритеплоенергомережа», так і роботи котрі повинні 
виконати споживачі теплової енергії. 
Планом ремонту передбачено відремонтувати 26 котельних, 37 теплових 

пунктів та замінити 5,47 км трубопроводів. Заплановано виконати власними 
силами ремонтних робіт на суму 5284,57 тис.грн. 

Станом на 5жовтня підприємством виконано власними силами робіт на 
суму 5813,2 тис.ірн. або 105%, зокрема: 

Теплові мережі: 
Згідно графіка в квітні проведено гідравлічні випробування теплових 

мереж на щільність від малих котельних тиском 12кг/см2. В результаті 
виявлено 2 пошкодження теплових мереж по вулицям Кірова,2 (в ТК) та 
Шевченко,4 - пориви усунено. 

Згідно графіка ремонту замінено теплові мережі, строк експлуатації яких 
понад 30 років, на сучасні трубопроводи з поліуретановою тепловою 
ізоляцією протяжністю 4,42 км на суму 3489,2 тис.грн. 

Котельні: 
Повністю закінчено ремонт 26-ти котельних, готовність 100%. 
Виконано ремовгг 45-ти котлоагрегатів, 85 одиниць насосів, близько 400 

одиниць запірної арматури. 
ІГГП: 
Планом робіт передбачено виконання гідро випробувань 48 

водопідігрівачів, ремонт 35 бойлерів, ремонт 150одиниць насосів та 950 
одиниць запірної арматури. 

Станом на 5 жовтня на теплових пунктах виконані всі заплановані 
роботи. 

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

На балансі підприємства налічується 299 житлових будинків, з них 9 
гуртожитків. 

За 9 місяців 2010 року підприємством виконано робіт по ремонту 
житлового фонду на суму 1747,7 тис. грн., в тому числі: 

-поточний ремонт 57 під'їздів на суму 684,1 тис.грн.; 
-поточний ремонт приміщень - 138,8 тис.грн.; 
-поточний ремонт шатрового даху на 8 будинках - 34,7 тис.грн.; 
-поточний ремонт м»якої покрівлі - 7,7 тис.грн. 
-заміна віконних та дверних блоків у 13-ти будинках - 21,9 тис.грн.; 
-влаштування та ремонт вхідних козирків - 48,2 тис.грн: 
-роботи з благоустрою прибудинкової території - 126,2 тис.грн.; 
-герметизація швів, гідроізоляція стін у 24 будинках - 217,8 тис.грн.; 
-влаштування майданчиків для збору ТПВ - 3,1 тис.грн.; 
-ремонт та переобладнання євроконтейнерів - 31,3 тис.грн.; 
-звалювання сухих та аварійних дерев - 327,6 тис.грн.; 
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-ремонт поштових скриньок - 16,7 тис.грн.; 
-ремонт димовентканалів - 34,2 тис.грн.; 
-поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж - 10,8 тис.грн.; 
-інші роботи - 44,6 тис.грн. 

Значна робота проводиться із населенням по зменшенню 
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. За 9 місяців 2010 
року безпосередньо до сплати населенню за утримання будинків та 
прибудинкових територій нараховано 13066,2 тис.грн. Фактично сплачено 
населенням 12556,6. тис.грн. Борг за січень-вересень поточного року склав 
509,6 тис.грн., що на 19,7% менше, ніж за відповідний період минулого року. 
Середній відсоток сплати населенням за утримання будинків та 
прибудинкових територій за 9 місяців 2010 року становить 96,1%. 

Внаслідок посиленої роботи КП Броваритеплоенергомережа» по збору 
платежів за спожиту теплоенергію, сума заборгованості за 9 місяців 
поточного року зменшилась на 3495,2 тис.грн. або на 23,3%. 

Заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення 
в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 5,0%. 
Протягом звітного періоду було відключено від центрального 
водопостачання та водовідведення злісних боржників (фізичні особи) в 
кількості 302 абоненти на суму 755,0 тис.грн. 

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Протягом 9-ти місяців 2010 року році в цілому по місту 
спостерігається збільшення споживання природного газу на 24,2 % та 
теплової енергії на 9,8%. Збільшення споживання природного газу та 
теплової енергії пояснюється значним зниженням температурних показників 
в порівнянні з минулорічними. 

Виконавчим комітетом Броварської міської ради приділяється особлива 
увага запровадженню заходів з енергозбереження комунальними 
підприємствами. Вже не перший рік робота КП 
«Броваритеплоенергомережа» направлена на заощадження паливно-
енергетичних ресурсів. І якщо спожито газу за 9 місяців 2010 року більше, 
порівняно з відповідним періодом 2009р., то у розрахунку на ІГкал 
підприємством знижені питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів, а 
саме: 

- питома витрата палива на одиницю теплової енергії знизилась на 
1,7% 

з 156,9 кг/Гкал (за 9 місяців 2009р.) до 154,3 кг/Гкал (за 9 місяців 2010р.); 
- питома витрата електроенергії на одиницю теплової енергії знизилась 

на £,9% з 29,2 кВтгод/Гкал (за 9 місяців 2009р.) до 26,3 кВтгод/Гкал (за 9 
місяців 2010 р.). Також підприємством проведено капітальний ремонт 
теплових мереж із застосуванням труб, попередньоізольованих 
пінополеуретаном - зекономлено ПЕР на 78,3 тис. грн. 

КП Броварської міської ради «Бровариводоканал» придбано 
турбокомпресор багатоступеневий з електродвигуном на каналізаційних 
очисних спорудах (економія ПЕР- 52,56 тис.грн.). Також, придбано та 
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встановлено енергозберігаючі лампи на об»єктах підприємства та 
встановлено металопластикові вікна в цеху ВОС, що дозволило зекономити 
паливно-енергетичних ресурсів на суму 10,66 тис. ірн. 

В усіх загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти 
проведено утеплення та перепакування віконних пакетів. Опалювальна 
система закладів приведена до відповідності та готова до експлуатації в 
наступний осінньо-зимовий період. 

На здійснення заходів щодо раціонального і ефективного використання 
енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій реалізується 
програма поетапного оснащення житлового фонду та установ бюджетної 
сфери засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії. 

З метою заощадження енергоносіїв підприємствами міста протягом 
січня - вересня 2010 року впроваджено ряд енергозберігаючих заходів, 
внаслідок чого економія енергоресурсів склала 61,957 тис.т.у.п. на суму 
16568,0 тис.грн. Найбільш значними є: відключення ЗАТ «А.Е.С. 
КРКвобленерго» трансформаторів в режимах малих навантажень на 2-ох 
трансформаторних підстанціях, економія склала 1440,0 тис.грн., заміна 
відгалужень на ПЛ-0,4 кВ до споруд - економія склала 12096,0 тис.грн. а 
також вирівнювання навантажень фаз на ПЛ-),4 кВ - економія 1320,0 
тис.грн.; на казенному заводі порошкової металургії робота печі конверсії 
влітку проводилась з використанням електричного парогенератора, що 
дозволило зекономити 17,8 тис. грн. 

При проведенні капітальних ремонтів, реконструкції конструктивних 
елементів будинків в обов'язковому порядку використовуються сучасні 
енергозберігаючі технології. 

2. Гуманітарна сфера 

2.1. Охорона здоровая 
Мережа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 

діяльність яких спрямована на збереження та покращення здоров'я 
населення, забезпечення потреб населення в лікарських засобах і медичному 
обслуговуванні. 

В місті розгорнуто 900 стаціонарних ліжок, забезпеченість ліжковим 
фондом становить 51.0 од. на 1000 населення, забезпеченість лікарями по 
місту складає 25.9 од. на 1000 населення. 

У поточному році відновлено будівництво поліклініки, проводиться 
робота щодо забезпечення лікарні автономним аварійним 
енергозабезпеченням та ведуться підготовчі роботи щодо реконструкції 
системи забезпечення киснем корпусів лікарні.. 

Закладами охорони здоров'я міста виконується 4 медичні програми: 
програма боротьби з туберкульозом, програма „Цукровий та нецукровий 
діабет*', програма „Здоров"я нації" та програма „Онкологія". Виконання 
програм здійснюються в межах виділених коштів. 
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2.2. Освіта 
Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 17 дошкільних 

навчальних закладів( 16 - комунальної форми власності, 1 — приватний); 12 
загальноосвітніх навчальних закладів: 6 ЗОШ І-ПІ ст.( школи Ж№1,2,3,6,9, 
10), 2 спеціалізовані школи І-Ш ст.( №5 з поглибленим вивченням іноземних 
мов і №7 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та 
природничого профілів), гімназія їм.С.Шлійника, навчально-виховний 
комплекс, приватна школа І-Ш ст. „Фортуна"; вечірня школа П-Ш ст.., 4 
позашкільних заклади освіти: НВЦТМ, БДЮТ, ДЕНЦ „Камелія", 
ДЮСШ та спортивний клуб «Гарт». 

Відповідно до потреб громадян та забезпечення прав дітей на отримання 
дошкільної освіти створено різні типи дошкільних навчальних закладів. 

Дошкільні навчальні заклади відвідують 3656 дітей у 150 групах. 
Збільшення мережі у порівнянні з минулим навчальним роком відбулось за 
рахунок вивільнення оренди в ДНЗ «Ромашка» (2 групи), та розміщення 
перших класів на базі ЗОШ з ДНЗ «Калинка» (2 групи). 

У 16 ДНЗ комунальної власності до послуг батьків чергові та цілодобові 
ірупи, спеціальні та групи компенсуючого типу, комбіновані та санаторні. 

Відповідність мережі ДНЗ запитам і потребі мешканців міста потребує 
вирішення по групах раннього віку. Кількість охоплення дітей раннього 
віку від загальної кількості дітей у місті складає 51 %. Кількість охоплення 
дітей 5 року життя складає 98 %. Як такої «черги» на дошкільні заклади 
немає. Діти, починаючи з 3-річного віку всі забезпечені місцями в ДНЗ. 

Серед 16 закладів комунальної власності три дошкільних навчальних 
заклади мають статус санаторних. З метою врахування психофізіологічних 
відмінностей дітей та задоволення запитів батьків у більшості дошкільних 
навчальних закладів забезпечується гнучкий режим роботи. У дошкільних 
закладах працюють групи короткотривалого перебування дітей з наданням 
широкого спектру додаткових платних освітніх послуг. 

В цілому матеріально - технічна база та санітарний стан приміщень 
ДНЗ відповідають задовільному рівню. 

У лютому 2010 року було проведено планову атестаційну експертизу 
ЗНЗ «Віночок». Регіональна експертна рада прийняла рішення про 
атестацію закладу на високий рівень з відзнакою (за поданням управління 
освіти). 

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

Відповідно до наказу головного управління освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації від «01» березня 2010 року санаторному 
дошкільному навчальному закладу «Барвінок» надано статус 
експериментального навчального закладу регіонального рівня. З червня 2010 
року експериментальний навчальний заклад Веукраїнського рівня «Ялинка» 
було визначено обласним опорним закладом освіти. 
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Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» є свого роду міні -

лабораторією з розробки, апробації та впровадження в роботу з дітьми, що 
потребують корекції фізичного розвитку, вправ по запобіганню 
плоскостопості, сутулості, сколіозу, лордозу тощо. Облапгговані сучасною 
апаратурою кімнати для проведення профілактичних заходів з попередження 
та подолання залишкових явищ простудних захворювань користуються 
надзвичайним попитом у батьків маленьких вихованців. 

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

У ЗОШ міста у 370 класах навчається 9509 учнів, 186-у приватній 
школі "Фортуна", 122 - у вечірній школі П-Ш ст.. Функціонує один 
навчальний заклад (ЗОШ І-Ш ст.. №9), де можуть навчатися діти з 
російськомовних сімей. На базі ЗНЗ працюють 55 групи продовженого дня, 
які відвідують 1655 учнів. Мережа загальноосвітніх закладів стабільна, 
однак не в повній мірі задовольняє потреби населення. 1020 учнів у 40 
класах навчаються у другу зміну. 

Для всіх учнів 1-4 кл. організоване гаряче харчування, 100% вартості 
якого фінансується місцевим бюджетом. Охоплено гарячим харчуванням, у 
т.ч. і за батьківський кошт, 84% школярів. Для харчування вихованців ДНЗ і 
ЗОШ за 9 місяців 2010 р. використано 1491,4 тис. грн. бюджетних коштів. 

У закладах освіти розгалужена мережа профільних класів та класів 
поглибленого вивчення предметів. Залишається стабільною тенденція до 
суспільно-гуманітарної та природничо-математичної освіти 
старшокласників. 

Здійснюється підвіз учнів до спеціалізованих навчальних закладів, на 
що з міського бюджету за 9 місяців 2010 року виділено 97,2 тис.грн. 

У закладах освіти діти мають змогу вивчати іноземні мови: англійську, 
німецьку, французьку, польську, іспанську. Учні Броварської спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 5 є постійними 
учасниками проекту «Програма обміну майбутніх лідерів FLEX». У 2010 
році переможець проекту - учениця 10 класу СЗОШ № 5 Тихомірова Аня -
наїфавлена на навчання до США ( на 2010-2011 н.р. як учениця 11 класу). 

Указом Президента України від 04.03,2010 р. Почесне звання 
«Заслужений учитель України» присвоєно заступнику директора з 
іноземних мов СШ№5Думенко Людмилі Григорівні. 

19 травня 2010 року пройшов щорічний освітянський «Оскар» - «Творча 
особистість», у рамках якого були відзначені переможці обласних та 
всеукраїнських етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 
дисциплін, Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН 
України, інтелектуальних та мистецьких конкурсів. Для нагородження 
творчої еліти міста з міського бюджету було виділено 7075 грн. 
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У 2009-2010 н.р. 1339 учнів отримали свідоцтва про базову 

загальну середню освіту, з них 57 з відзнакою; 693 учні - атестати про 
повну загальну середню освіту, з них золоті медалі отримали 25 
випускників, срібні - 11. Вперше здійснила випуск учнів 9 класу приватна 
школа «Фортуна». 

У серпні 2010р. вчителі гімназії ім.. Олійника (Курносенко М.В., 
Дідківська Ю.А.) взяли участь у П Міжнародній конференції «їнфостратегія 
-2010. Суспільство. Держава. Освіта.»(м. Севастополь). 

23-28 вересня 2010 р. учні гімназії взяли участь у ХП Всеукраїнській 
конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Земля - наша спільна домівка». 

23 вересня 2010 р. гімназія приймала представництво Міжнародної 
школи «Меридіан» (м.Київ) з питань організації спільних міжнародних 
проектів. 

У чотирьох позашкільних навчальних закладах, які здійснюють свою 
роботу відповідно до міської програми «Позашкілля» на 2008-2010 роки, 
створена досить широка і багатогранна структура навчально-виховних 
об'єднань, у діяльності яких безпосередньо враховуються інтереси та 
потреби вихованців. 

Різними формами позашкільної освіти охоплено 4680 дітей, що складає 
49% від загальної кількості учнів. 

Наприкінці навчального року БДЮТ став володарем срібного кубка 
обласного рейтингу успішності «Лідер XXI століття» у номінації «Лідер 
позашкільної освіти» серед 58 позашкільних навчальних закладів Київщини. 

Велика увага в ДЕНЦ «Камелія» приділяється біологізації навчально-
виховного процесу: Наставники разом із юними вихованцями -
природолюбами працюють над самобутніми проектами «Ландшафтний сад», 
«Цілющі джерела української етнопедагогіки», «Здоров'ю дитини - зелене 
світло», «Масляні розваги». Матеріалізований результат першого з них -
чудовий комплекс міні - садів, закладених на території центру. 

У 2010 році творче об'єднання «Квітникар - декоратор» став володарем 
кришталевого кубка обласного рейтингу успішності «Лідер позашкільної 
освіти першого десятиліття XXI століття» в номінації «Лідер позашкільної 
освіти». 

НВЦТМ спрямовує свої зусилля на розвиток здібностей та обдарувань 
вихованців, учнів та слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і 
потреб у професійному визначенні. За підсумками обласного рейтингу 
успішності у системі позашкільної освіти Київщини «Лідер позашкільної 
освіти першого десятиліття XXI століття» Клуб військово-історичної 
мініатюри «Десна» визнано Володарем Бронзового кубка. 

До нового навчального року за рахунок коштів місцевого бюджету та 
шефської допомоги підприємств міста у всіх навчальних закладах міста 
проведено поточні та капітальні ремонти, зокрема виконані ремонтні роботи з 
підготовки систем опалення, проведено реконструкцію їдалень та заміну 
технологічного обладнання, зроблено ремонти класів та інше. 



18 
2.3. Культура 
В місті створені необхідні умови для проведення дозвілля як 

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

У 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. 

Існують колективи: новостворений вокальний колектив «Сузір'я», 
Зразковий театр-студія "Едельвейс", Народний фольклорний ансамбль 
"Доля", студія бального танцю, Народний хореографічний колектив 
"Черевички" та колектив народного танцю «Барвінок», капела бандуристів, 
камерний оркестр, сучасний оркестр, ансамбль домристів «Акорд», квартет 
народних інструментів, хор молодших класів, літературне об'єднання 
«Криниця». 

У звітному періоді 2010 року проведено низку загальноміських свят -
Новорічно-різдвяні свята, перший міський фестиваль рибалок «Броварська 
крига-2010», свято «Масниця», «День захисників Вітчизни», «Міжнародний 
жіночий день», IV міський конкурс класичної музики «Класична нота», 
«День Перемоги», «Творча особистість», фестиваль християнської творчості 
«Троянда духовна», День пам'яті Т.Г.Шевченка, мистецькі проекти -
«Дорогі наші батьки» та П міський конкурс «Молода сім'я-2010» та 
інноваційний проект - «Бровари мають талант-2010», «Броварська слобода» 
та «Парад історії», присвячені 380-річчю Дня міста Бровари. 

Всього за 9 місяців 2010 року було проведено 315 різноманітних 
заходів. 

2.4. Фізична культура і спорт 
У місті належна увага приділяється розвитку фізичної культури та 

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

Протягом січня - вересня 2010 року проведено більше 60 спортивно -
масових заходів. Найбільш відомі: змагання з лижних гонок, міжнародні 
турніри з гавдболу, з художньої гімнастики, чемпіонати м. Бровари з шахів, 
УШУ, боксу та інших видів спорту. 28 команд зібрав чемпіонат м. Бровари з 
міні - футболу. 

Спортсмени м.Бровари успішно виступають у міжнародних, 
всеукраїнських та обласних змаганнях. 

На повну потужність працюють спортивні споруди: фізкультурно -
оздоровчий заклад „Плавальний басейн „Купава, спортивний комплекс 
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„Світлотехнік", зал боксу, міський шаховий клуб, тренажерні зали та 
спортивні майданчики. 

Протягом поточного року підготовлено 40 кандидатів у майстри 
спорту, 60 першо-розрядників, 250 спортсменів масових розрядів, 20 
представників міста входять до складу збірних команд України з різних 
видів спорту. 

Спортсмени м. Бровари успішно виступають у міжнародних, 
всеукраїнських та обласних змаганнях. Команда «Будівельник» виборола 
бронзові медалі на чемпіонаті «України» з гандболу. Каріна Станкова 
зайняла П місце у змаганнях з вільної боротьби на перших Юнацьких 
Олімпійських Іграх у Сінгапурі. Віктор Кузнєцов був другим на чемпіонаті 
Європи з легкої атлетики в потрійному стрибку. З перемогами повертались з 
чемпіонатів області: легкоатлети, плавці, боксери, шахісти, гандболісти та 
представники інших видів спорту. 

З.Розвиток підприємництва 
Програма розвитку малого підприємництва в місті на 2009 - 2010 роки 

розроблялась вже в умовах світової економічної кризи і тому планування 
коштів на реалізацію заходів програми були дуже обмежені. 

Проте, у місті створені сприятливі умови для реалізації заходів 
Програми розвитку малого підприємництва. Свідченням цьому є зростання 
кількості суб"єктів господарювання протягом поточного року. 

Зареєстровано суб'єктів підприємницької 
діяльності за іічейь-вересень, одиниць 

2009 2010 

Станом на 01.10.2010 року на податковому обліку знаходиться 3367 
юридичних осіб та 8917 фізичних осіб суб"єктів господарської діяльності, 
зареєстрованих на території міста. Протягом січня-вересня 2010 року у місті 
зареєстровано 745 суб"єктів підприємницької діяльності, що на 4,8% більше 
відповідного періоду минулого року, з них: юридичних осіб -146 одиниць та 
599 - фізичних осіб. 

Суб'єктами малого підприємництва орендується 9,96 тис.кв.м.. вільних 
площ, що належать територіальній громаді міста та 3 об»єкти площею 161,1 
кв.м надані у власність. Інформація про вільні приміщення, які можуть бути 
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надані в оренду суб'єктам господарювання, розміщена на стенді 
в дозвільно-реєстраційному центрі та сайті міста. 

В місті діє 25 відділень та філій комерційних банків. Інформація про них 
знаходиться на стенді в дозвільно-реєстраційному центрі. Там підприємці 
також можуть ознайомитись з рекламними проспектами даних структур. 

За 9 місяців 2010 року прийнято 7 рішень виконавчого комітету, якими 
затверджені доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів, в склад яких увійшло 14 проектів рішень. У поточному 
році здійснено 10 відстежень результативності регуляторних актів: З 
базових, 3 періодичних та 4 повторних. 

Відповідно до рішень інвестиційної ради міста вважається за можливе 
розташування та реконструкція на території міста суб»єктами 
господарювання 31 об»єкта різної інфраструктури. 

З метою спрощення отримання суб'єктами господарювання дозволів на 
підприємницьку діяльність, в місті працює «Дозвільно-реєстраційний 
центр». Коло видачі дозвільно - погоджувальних документів складає 44 
види, з них по 29 адміністратором надаються консультації. 

За 9 місяців до дозвільного центру надійшло 429 звернень із них 303 до 
представників дозвільних органів, які здійснюють прийом в одному 
приміщенні ( дозвільному центрі) та 126 до адміністратора, видано 278 
дозвільно-погоджувальних документів. Порівняно з попередніми кварталами 
поточного року спостерігається зменшення кількості звернень в дозвільний 
центр та зменшення кількості виданих дозвільних документів. 

Протягом третього кварталу Броваррською об»єднанню державною 
податковою інспекцією проведено 37 семінарів, які відвідало 1795 суб»єктів 
господарювання та надано 607 консультацій. Дванадцять мешканців міста 
пройшли навчання за програмою «Організація підприємницької діяльності» 
та отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності на суму 141 тис.грн. 

В дозвільно-реєстраційному центрі започатковані курси для 
підприємців-початківців, які проводять працівники Броварської ОД111 та 
фондів загальнообов'язкового державного страхування. 

До Дня підприємця 7 малих підприємств та 2 фізичні особи-підприємці 
відзначені Почесними грамотами та подарунками. 

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

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

За 9 місяців 2010 року у місті Бровари завершено реалізацію 16 
інвестиційних проектів, в тому числі: 5 - у сфері торгівлі та побутового 
обслуговування населення, 1 - у промисловості і 10 - у житловому 
будівництві (в т.ч. 9 індивідуальних будинків), - загальною вартістю 76,156 
млн.грн., при цьому створено 379 робочих місць. 
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За статистичними даними у І півріччі 2010 року інвестиції в 

основний капітал склали 92994 тис.ірн. (15870 тис.грн. - у житлове 
будівництво) або 134,6% до відповідного періоду 2009 року. 

З метою пошуку потенційних партнерів міським підприємствам 
пропонувалось розглянути можливість щодо встановлення співпраці з метою 
реалізації інвестиційних проектів із партнерами з АР Крим, бізнесменами 
України та Бразилії за сприяння Групи «Українсько-Бразильський 
Консалтинг», а також з РУП „Гомельський ливарний завод „Центроліт", 
Республіка Білорусь. 

9 вересня представники міста Бровари взяли участь у роботі 
Інвестиційного форуму, який відбувся у м.Києві. 

На сайті Броварської міської ради діє веб-сторінка „На допомогу 
інвесторам", де розміщується і постійно оновлюється інформація щодо 
проведення Всеукраїнських та міжнародних заходів з питань 
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Розміщені також 
інвестиційний паспорт міста, буклети з інвестиційними пропозиціями 
міських підприємств українською та англійською мовами. У Ш кварталі 
поточного року виготовлений Інвестиційний паспорт-2010 міста Бровари 
англійською та україйською мовами. 

У 2010 року під час перебування офіційних делегацій з Броварів в 
місті Сілламяе, Естонія, м.Фонтене-су-Буа, Франція, Слуцькому районі, 
Білорусь, Красницькому та Гнєзнинському повітах, Польща, з метою 
розвитку партнерських зв'язків презентувались буклети щодо інвестиційних 
можливостей міста Бровари. 

Станом на 01.10.2010 р. у м.Бровари зареєстровано 126 підприємств з 
іноземними засновниками. За статистичними даними обсяг прямих 
іноземних інвестицій у першому півріччі поточного року скоротився на 
3774,4 тис.дол. США, і склав 150143,0 тис.дол. США або 97,6% до початку 
року. 

Зменшення обсягів інвестицій пояснюється зниженням курсу іноземних 
валют до гривні, а також переходом 5 підприємств до інших регіонів 
України, а саме: ТОВ «Стар Авто Сервіс» до Миколаївської області, ТОВ 
«Вєлєс Капітал», АТ «Київшляхбуд» та ТОВ «УТК» до міста Києва, ТОВ 
«Курорт «Сонячна поляна» до Закарпатської області.. На 2 підприємствах: 
ТОВ «Міратекс МР» та ТОВ «Фаворит ЛТД» засновниками стали резиденти 
України. 

У місті Бровари об'єми будівництва житла, об'єктів виробничого та 
соціального призначення, яке ведеться за рахунок різних джерел 
фінансування протягом січня-вересня 2010 року значно зменшились. За 
статистичними даними обсяг виконаних будівельних робіт за січень-липень 
2010 року в цілому по місту складає 74211 тис.грн. або 48,7 % до 
відповідного періоду минулого року. 

За 9 місяців 2010 року було прийнято в експлуатацію 8,1 тис.кв. м 
житла, з них 9 індивідуальних житлових будинків, загальною площею 2,5 
тис.м2, що у 5 разів більше відповідного періоду минулого року. 
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З початку 2010 року введено в дію багатоквартирний житловий 

будинок площею 5,6 тис. м2, а саме: 
> Багатоквартирний житловий будинок (секція В) 84 кв. по вул. 

Красовського ,8-6 (ВКБ) 
Введення в дію багатоквартирної забудови у звітному періоді становить 

лише 31,2% до показників аналогічного періоду минулого року. 

Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків по 
вул. Черняховського, 11-Г (ТОВ "БЗБК"), будівництво багатоквартирної 
житлової забудови в 1 мікрорайоні IV житлового району (ВАТ «ПДБП - 2»); 
котеджної забудови з елементами благоустрою по вул.. Василя Симоненка-
Соборній в IV житловому райМГ(БДК"<Шер»урій») 

Причиною негативних показників з будівництва багатоквартирних 
житлових будинків є нестабільне економічне становище країни, припинення 
видачі іпотечних кредитів населенню та банківських кредитів будівельним 
підприємствам. Саме ці чинники вплинули на призупинення будівництва 
деяких багатоквартирних житлових будинків, а саме: 
о Будівництво багатоквартирної житлової забудови з вбудованими та 
окремо розташованими приміщеннями інфраструктури 4-го мікрорайону в 
складі IV житлового району ( ТОВ «Дизайнпроектбуд»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
прибудовано-прибудованими приміщеннями дитячого садка та підземним 
гаражем по вул. Черняховського, 21-В (ТОВ «Укрбудінвест- 2000»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Чорновола (ТОВ «Західні будівельні технології»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. П. 
Чубинського (ТОВ «Західні будівельні технології»); 
о Будівництво багатоквартирної житлової забудови на території П черга 
кварталу Олімпійський (ТОВ «ДБК «Меркурій»). 
о Будівництво багатоповерхового житлового комплексу по вул. Київська 
в 5-му мікрорайоні 4-го житлового району (ЗАТ «Планета буд»). 

Динаміка введення в дію житла, тислсв.м 

б Всього 
• вт .ч індивідуального 

9місяців 2009 9 місяців 2010 
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5. Розвиток реального сектору економіки 
5.1. Промисловість 
У 2010 році основу промислового комплексу міста складають 32 

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

ЗАТ „Броварський завод будівельних конструкцій", цех №2 Київського 
хлібокомбінату № 10, ПП „Бест". 

Оперативні дані промислових підприємств міста про їх діяльність у 
січні-вересні 2010 року свідчать, що підприємства поступово нарощують 
обсяги виробництва та поліпшують показники своєї діяльності. Темп росту 
обсягів виробництва промислової продукції за 9 місяців 2010 року в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року складає 132,4 %. Слід 
відмітити, що стабільно працюють підприємства харчової промисловості, 
хімічної та легкої промисловості. 

Обсяги промислового виробництва 
підприємствами основного кола, тис.грн. 

70000 
60000 
50000, 
40000 
30000 
20000 
10000 

0 

55725,4 ^•64: 
43754,9 48340,9 44529,9 _50592,3^б4б3 

4̂8221,3 _ 
^/39197,3 40651,5 49118 40047 1 39322,8 

19840,8 

:б9,8 „ 

5,4 І* 

-2009 
•2010 

• / # / 

Обсяг реалізації промислової продукції за січень-вересень 2010 року 
очікується в сумі 515,4 млн.грн., що на 19,9% більше відповідного періоду 
минулого року. 

Основне коло промислових підприємств у 2010 році поповнилось 10-ма 
підприємствами. 

Проте, такі підприємства, як ТОВ «МВСС», ТОВ «ТД Українські 
порошкові матеріали», ТОВ «Єдність» у першому півріччі не надавали 
показників про виробничу діяльність. ТОВ «Втортех» категорично 
відмовило у наданні будь-якої інформації про діяльність підприємства, 
обсяги виробництва продукції ТОВ «Парігласс» протягом 9 місяців 
становили від 0,7 тис.грн. до 218,7 тис.грн. 

Статистичних даних щодо обсягів виробництва та реалізації 
промислової продукції підприємствами міста виконавчий комітет немає. 

Наслідки світової економічної кризи значно вплинули на діяльність 
підприємств міста. Деякі з них не відновили свою діяльність до рівня до 
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кризового періоду. Складне становище склалося на ВАТ 
«Кранобудівна фірма «Стріла», реалізація кранів припинилася з початку 
2009 року і триває до даного часу. Не стабілізували свою роботу 
підприємства будівельної галузі, внаслідок закриття іпотечного 
кредитування та зменшення купівельної спроможності населення. З лютого 
2010 року припинило свою діяльність КП «Київський завод алюмінієвих 
будівельних конструкцій». Деякі підприємства міста зменшили чисельність 
працюючих, інші - працюють в скороченому режимі. 

Спад темпів виробництва готової продукції на підприємствах міста було 
спричинено різким зменшенням замовлень на її в зв"язку з відсутністю 
кредитування підприємств та організацій банківськими установами. 

Крім того, на зменшення обсягів виробництва впливають такі чинники, 
як: 

-високі ціни на електроенергію, сировину, матеріали, що призводять до 
росту собівартості продукції та зниження конкурентноздатності, як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

-відсутність достатніх обігових коштів для оновлення виробничих 
потужностей і випуску конкурентоспроможної продукції; 

-високий податковий тиск, несвоєчасне відшкодування ПДВ; 
-відсутність бази даних ринків збуту виробленої продукції; 
-низька купівельна спроможність населення. 

За інформацією Броварської об»єднаної державної податкової інспекції за 
результатами останньої поданої звітності з податку на прибуток за І півріччя 
2010 року від»ємне значення оподаткування задекларувало 8 підприємств 
міста на суму 51,4 млн.ірн., серед яких підприємств міста основного кола не 
значиться. Основною причиною збитків є перенесення від»ємного значення 
об»єкта оподаткування попереднього податкового року. 

З метою збільшення надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів 
Броварською об"єднанню державною податковою інспекцією постійно 
вживаються заходи щодо упередження виникнення збиткових підприємств. 
18.08.2010 року проведено заслуховування 11 підприємств для надання 
пояснень щодо з»ясування причин виникнення від»ємного значення об»єкту 
оподаткування та заходів з поліпшення фінансово-господарського стану 
підприємств. За результатами проведеного заслуховування складено 
протоколи ^ 

Для стабілізації роботи промислових підприємств міста необхідно: 
-забезпечення доступних умов кредитування під незначні процентні 
ставки з метою активізації ринків збуту продукції; 
-відновлення державного замовлення на продукцію підприємств, 
особливо, на вироби для машинобудування та залізничного транспорту, 
для гірничо збагачувального комплексу та металургійної промисловості; 
-зниження цін на енергоносії; 
-зменшення кількості податків і зборів та скасувати, в умовах 
економічної кризи, нарахування пені та штрафів за несвоєчасну сплату 
податків. 
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5.2.Споживчий ринок міста 

В поточному році в місті працювали 206 магазинів, з них 44 магазини 
переважно продовольчого профілю, 112 непродовольчого, 50 - змішаного. 
Зберігається тенденція щодо зміни профілю магазинів з продовольчого на 
непродовольчий, їх переобладнання під офіси та інші заклади, в зв"язку зі 
зміною власників приміщення та розширення видів здійснення 
підприємницької діяльності. 

Мережа закладів ресторанного господарства практично залишається 
стабільною. До її складу входять 90 об"єктів відкритої мережі, з них 7 
ресторанів, 59 кафе, 10 барів тощо. Також в місті працює 6 супермаркетів. 

Продовжують працювати об"єкти фірмової торгівлі міста, а саме: один 
магазин та один кіоск ВАТ „Київхліб" ДП „Хлібокомбінат №10", 8 кіосків 
Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського 
господарства "Журавочка". 

Важливу роль у забезпеченні населення міста продукцією 
сільськогосподарського виробництва та непродовольчими товарами 
продовжують займати ринки, які здатні задовольнити мешканців міста 
широким асортиментом продукції, товарів. В поточному році в місті 
продовжують працювати 3 ринки постійно діючі, відкриті за конструкцією, 
змішаного профілю за товарною спеціалізацією та один торговельний 
майданчик. За девять місяців 2010 року ринковий збір склав 1511,3 
тис. ірн., що на 13,7 % більше в порівняні з аналогічним періодом 
минулого року. 

З метою забезпечення населення міста сільськогосподарською 
продукцією виробникам сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування на території міста надано один торгівельний майданчик, на 
якому можна розташувати не менше десяти торгівельних місць для 
здійснення щоденної виїзної торгівлі власною продукцією з автомашин 
(овочами, фруктами, свіжим м"ясом, м"ясо - ковбасними виробами, тощо). 

В поточному році проведено 10 ярмарок за участю підприємств міста 
Бровари, Броварського, Яготинського та інших районів Київщини. 

Розширення торговельної мережі міста відбувається і, в подальшому, 
буде продовжуватись за рахунок коштів суб"єктів господарювання. 

5.3. Транспорт 
З метою покращення якості пасажирських перевезень, підвищення рівня 

безпеки перевезень пасажирів у місті, в кінці серпня поточного року 
відбувся конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування. 

В результаті проведеного конкурсу мережу міського автомобільного 
транспорту складають 5 міських маршрутів. Збільшено кількість та 
пасажиромісткість транспортних засобів, які обслуговують міські маршрути, 
що сприяє зменшенню інтервалу руху. 

Крім міських маршрутів, маршрутну мережу міста доповнюють 9 
приміських автобусних маршрутів загального користування. Міським 
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транспортним сполученням з'єднані всі мікрорайони міста - район 
"Торгмаш", "Геологорозвідка", "Зелена галявина", "34 мікрорайон". 

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

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

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

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

5.4. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Підприємства та організації Броварів ведуть широкомасштабну 

зовнішньоекономічну діяльність. Оборот зовнішньої торгівлі товарами за 
січень-червень 2010 року склав 95,858 млн.дол. США, в тому числі імпорт 
товарів складає 82,459 млн.дол. США, експорт товарів складає 13,399 
млн.дол. США, ( при цьому порівняно з відповідним періодом 2009 року 
експорт збільшився на 2,4 %, а імпорт - на 7 %). 

Броварські підприємства експортували порошок залізний, диски 
фрикційні, каток ПВК, вироби із залізного порошку, запчастини до 
вакуумних насосів, градирні та їх комплектуючі, товари зооветеринарного 
призначення і т.і. до таких країн, як: Австрія, Латвія, Молдова, Литва, 
Туркменістан, Білорусь, Туреччина, Німеччина, Росія, Іспанія, Хорватія, 
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан, Ізраїль, 
Естонія, Арабські Емірати та інших країн. 

Підприємства імпортували заготовки дисків, порошок залізний та 
порошок мідний, градирні та їх комплектуючі, субстанції для виготовлення 
ветеринарних препаратів і т.і. з Росії, Чехії, США, Туреччини, Німеччини, 
Швеції та інших країн. 

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

доходів спеціального фонду, та офіційних трансфертів. 
До загального фонду бюджету міста Бровари надійшло 86352,9 тас. 

грн. доходів, в тому числі податкових находжень 83684,6 тис. грн., 
неподаткових - 2668,3 тис. ірн. Виконання плану доходів за 9 місяців 2010 
року склало 95,0%,або на 0,9 в.п. більше, ніж за 8 місяців поточного року. 
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За вересень місяць поточного року до загального фонду бюджету 

міста надійшло 10360,2 тис. ірн. при плані 10073,2 тис. ірн., тобто місячний 
план виконаний на 102,8 % . 

План 9 місяців 2010 року недовиконано, в основному, через 
недоотримання запланованих надходжень по податку з доходів фізичних 
осіб та платі за торговий патент на деякі види діяльності. 

Необхідно відзначити, що в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження до бюджету в цілому зросли на 5183,8 тис. 
ірн., або на 6,4 %. Збільшення в поточному році надходжень до загального 
фонду місцевого бюджету в порівнянні з відповідним періодом минулого 
року викликано збільшенням надходжень по податку з доходів фізичних 
осіб, плати за землю, адміністративних штрафів у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху та єдиного податку. 

До- спеціального фонду зараховано 13788,5 тис. грн. доходів. Разом 
надійшло до загального і спеціального фонду ( без врахування трансфертів) 
- 100141,5 тис. ірн., що на 371,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний період 
минулого року. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в 
сумі 39598,7 тис. ірн. та субвенція з районного бюджету - 58,3 тис. грн. 
Власні надходження бюджетних установ за цей період склали 6380,0 тис. 
грн. 

Надходження до міського бюджету, тис.грн. 
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Податок з доходів фізичних осіб. 
З початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 57438,1 тис. 

грн. при плані 69487,2 тис. ірн., тобто план виконаний на 82,7 %. План 
вересня місяця виконаний на 89,9 %. У порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження по податку з доходів фізичних осіб в цілому 
зросли на 4882,8 тис. грн., або на 9,3 %. 

Найбільший приріст по сплаті податку з доходів фізичних осіб за 
дев'ять місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 
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минулого року спостерігається на підприємствах: ТОВ" «Німецько-
українська НВФ «Бровафарма», КП «Броварителлоенергомережа», КЗПМ, 
Управління освіти БМР, ТОВ «Київгума», Броварська районна лікарю , ТОВ 
<<Оріє_нтир-буделемент», ТОВ «Норман плюс». 

ІНайгірша ситуація зі сплати податку з доходів фізичних осіб, порівняно з 
аналогічним періодом минулого року, на підприємствах : КГІ«Київський завод 
алюмінієвих будівельних конструкцій», ТОВ «ДБК Меркурій»,. ЗАТ «Трест 
Київміськбуд - 5», ВАТ «СБМ - 503», ВАТ «СПМК - 509», ВАТ 
«Кранобудівна фірма «Стріла», ТОВ • «БМУ № 35», ОП 
«Броварипромжитлобуд». 

Плата за землю. 
Плата за землю є другою за величиною складовою частиною доходів 

бюджету міста. При плані 10893,9тис.грн., фактично одержано 17423,5 тис. 
грн., або 159,9 % від запланованої суми. 

Місцеві податки і збори. 
План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 107,7 %. 

При плані надходжень 1769,9 тис. грн. одержано - 1906,9тис. грн. В 
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по місцевих 
податках і зборах збільшилися на 161,4 тис. грн. Збільшення надходжень по 
місцевих податках і зборах відбулося за рахунок збільшення надходжень по 
ринковому збору на 182,7 тис. грн. 

Плата за торговий патент. 
Надходження плати за торговий патент складає 618,2 тис. грн. при плані 

585,5 тис. ірн., виконання планових надходжень склало 105,6%. В 
порівнянні з аналогічним періодом 2009 року надходження по цьому 
податку зменшилися на 1293,6 тис. грн., або на 67,7 %. Зменшення 
обумовлене забороною грального бізнесу в Україні. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку 5090,0 тис. грн., фактично 

одержано 5567,3 тис. ірн. Виконання склало 109,4 %. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку 
збільшилися на 491,1 тис. грн. за рахунок збільшення кількості 
зареєстрованих по Броварській ОДИ платників єдиного податку. 

Державне мито. 
До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по 

державному миту в сумі 563,6 тис. грн. при плані надходжень 560,8 тис. грн. 
Виконання становить 100,5%. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження по державному миту зросли на 13,4 тис. грн., 
або на 2,4%. 
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* 

Основні джерела формування загального фонду , % 
- > 

2 2 
. • 6,4л. і /-0.7 

в податок з доходів 
фізичних осіб 

• плата за землю 

• єдиний податок 

• місцеві податки ізбори 
66 ,5 • плата за торговий патент 

* 

Спеціальний фонд. 
До спеціального фонду міста з початку року надійшло 13788,5 тис. ірн., 

в тому числі: 
План факт % виконання * 

Податок з власників 
транспортних засоб. 1923,4 2300,6 119,6 
(377Д) 
збір за забруднення 
навколишн. природного 
середовища 72,9 70,9 97,3 (2,0) 
надходження коштів від 
відшкодування втрат 
сільсько- та лісогоспо-
дарського виробництва 34,8 96,5 277,3 (61,7) 
плата за торговий патент 29,8 24,0 80,5 (-5,8) 

Бюджет розвитку за 9 місяців поточного року виконано на 27,2% (при 
плані 13762,3 тис. грн. отримано - 3749,6 тис. грн.) в тому числі: 

План факт % виконання 
- від продажу майна 29,0 139,3 480,0 
- від продажу землі 13733,2 3610,4 26,3 (-10122,8) 
Цільові фонди: 8596,2 1162,5 13,5 (-7433,7) 

До державного бюджету від суб"єктів господарювання міста за звітний 
період надійшло 142,5 млн.грн. податків та платежів, в порівнянні з 
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відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 38,1 
млн. грн.. або на 36,5 %. 

До зведеного бюджету по місту забезпечено надходжень та платежів на 
суму 258,6 млн.грн., в порівнянні з минулим роком надходження 
збільшились на 47,2,0 млн.грн. або на 22,3 %. 

Податковий борг по зобов»язаннях до Зведеного бюджету станом на 
01.10.2010 року складає 67,8 млнс.грн., що на 19,3 млн.грн. або на 22,2% 
менше, ніж на початок року. 

Фінансування видатків, в першу чергу, спрямовується на захищені статті. 
При затверджені бюджету міста на 2010 рік виключені непродуктивні 

статті. 

Касові видатки іаі ального фонду місцевої о бюджету січня - вересня 2010 року, 

І • органи мюцевого самоврядування 
І 
I ВИ освіта 
І 
• охорона здоров"я 

• соціальний захист та соцвльне 
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• житлово-комунальне господарство 

• культура 

- О засоби масової інформації 

• фізкультура і спорт 

• транспорт, дорожнє господарство, 
ав"язок,телекомун жаціїта інформатика 

• передано до Державного бюджету 

І • інші 
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6*Виконання цільових програм за 9 місяців 2010 року. 
Рішенням Броварської міської ради від 13.05.2010 р. № 1518-83-05 

було затверджено 26 цільових програм, які виконуватимуть 10 
розпорядників коштів. Сума пропозиції, відповідно до фінансового ресурсу 
на 2010 рік склала 36837,7 тис.грн. 

Протягом травня - вересня 2010 року відповідно до рішень міської 
ради внесено зміни, внаслідок чого сума пропозиції обсягів фінансування на 
рік збільшилась на 5433,9 тис.грн. і склала на 01.10.10 - 42271,6 тис.грн. В 
зв»язку з пізніми термінами прийняття бюджету міста та Програми 
соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2010 рік (травень 
2010 року) виконання програм здійснювалось по мірі їх фінансування. У 
травні -вересні було профінансовано 19553,19 тис.грн., що складає 46,3% від 
суми пропозиції на рік, виконано робіт на суму 18617,1 тис.грн., або на 44,0 
від річного завдання та 95,2% від профінансованого, а саме: 

Відділ капітального будівництва. 
1. Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж, обсяги 

фінансування на 2010 рік складають 1158,78 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 0. 

2. Програма по будівництву та реконструкції об»єктів соціального 
призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування на 2010 рік складають 
2761,5 тис. грн., профінансовано-308,91 тис.грн., виконано-206,41 тис. ірн. 
(7,5%). 

3. Будівництво та реконструкція магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування складають 10284,94 
тис. грн., профінансовано- 2141,8 тис.грн., виконано - 3183,73 тис. грн. 
(31,0%). 

4. Міська програма по будівництву та реконструкції загальноосвітніх та 
дошкільних закладів та закладів культури на 2008-2011 роки, обсяги 
фінансування складають 48,0 тис. грн., профінансовано та виконано-0. 

5. Програма по будівництву ІУ-го житлового району в м. Бровари на 
2008-2011 роки, обсяги фінансування на 2010 рік складають 4931,18 тис. 
грн., профінансовано-4931,18 тис.грн., виконано-2331,46 тис.грн. (47,3 %). 

Управління житлово-комунального господарства. 
Міська програма утримання та розвитку об»єктів житлово-

комунального господарства, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 
складають 13083,4 тис. грн., профінансовано-9545,9 тис.грн, виконано -
10270,1 тис. грн. (78,5 % до річного завдання). 

1. Програма охорони навколишнього природного середовища, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складають 125,6 тис. грн., 
профінансовано та виконано-0. 

Управлінця ОСВІТИ 
1. Міська програма «Обдарованість», обсяги фінансування на рік з 

урахуванням змін складають 190,0 тис. грн., профінансовано та виконано -
147,5 тис. грн. (77,6 % до річного завдання). 
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2. Загальна середня освіта на 2008-2010 роки, обсяги фінансування 

на рік з урахуванням змін складають 304,478 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 109,998 тис. грн. (36,1%). 

3. Міська програма дошкільної освіти на 2008-2010 роки, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складають 216,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 0. 

4. Програма «З турботою про кожного», обсяги фінансування на 2010 
рік складають 17,5 тис. грн, профінансовано та виконано-0. 

Управління праці та соціального захисту населення 
1. Програма «З турботою про кожного», обсяга фінансування на 2010 

рік складають 7495,9 тис. ірн, профінансовано та виконано 1198,3 тас.грн ( 
16,0 %). 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
1. Міська програма підтримки молоді на 2008-2010 роки, обсяги 

фінансування на 2010 рік складають 17,7 тис. грн., профінансовано та 
виконано 10,6 тис. грн (59,9%). 

2. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2010 
рік складають 60,8 тис. грн., профінансовано та виконано 31,8 тис. грн 
(52,3%). 

3. Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008-
2010 років, обсяги фінансування на 2010 рік складають 200,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 197,9 тис. грн (99,0%). 

4. Міська програма з питань роботи з обдарованою молодцю на 2006-
2012 роки, обсяги фінансування на 2010 рік складають 1,5 тис. грн., 
профінансовано та виконано 1,5 тис. грн (100,0%). 

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 
2010 рік складають 130,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 127,3 тис. 
грн. (98,0%). 

Виконавчий комітет Броварської міської ради 
1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції 

радіомовлення, обсяги фінансування на 2010 рік складають 180,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 131,9 тис. грн. (73,3%). 

2. Програма забезпечення Броварської організації ветеранів війни і праці 
та збройних сил, обсяги фінансування на 2010 рік складають 30,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 20,0 тис. грн. (66,67 %). 

3. Програма нагородження почесною грамотою та цінним подарунком 
кращих громадян міста, обсяги фінансування на 2010 рік складають 16,9 тис. 
грн., профінансовано та виконано - 16,8 тис. грн. (99,4%). 

4. Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального 
підприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто", обсяги 
фінансування на 2010 рік складають 400,0 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 263,7 тис. грн. (65,9 % до ). 
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5. Програма інформування громадськості щодо діяльності 
органів місцевого самоврядування через місцеві друковані видання, обсяги 
фінансування на 2010 рік складають 291,7 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 201,4 тис. ірн. (69,0 % ). 

6. Програма «Соціальна допомога на поховання», обсяги фінансування 
на 2010 рік складають 70,0 тис. грн., профінансовано та виконано -25,7 тис. 
грн. (36,7%). 

Служба у справах дітей. 
1. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 

дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2010 
рік складають 105,3 тис. грн, профінансовано та виконано 16,8 тис. грн 
(16,0%). 

Відділ культури. 
1. Програма проведення культурно-мистецьких заходів м. Бровари на 

2010 рік, обсяги фінансування на 2010 рік складають 251,0 тис. грн, 
профінансовано та виконано 124,0 тис. грн (49,4%). 

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 
2010 рік складають 24,0 тис. грн, профінансовано та виконано -0. 

2. Міська програма підтримки молоді на 2008-2010 роки, обсяги 
фінансування складають 1,0 тис. грн., профінансовано та виконано -0. 

Ф і н а н с у в а н н я м і с ц е в и х програм у травні - вересні 2 0 1 0 року, тис .грн. 
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