
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста Бровари 

на 201 Ірік 

Розглянувши надану виконавчим комітетом Броварської міської ради 
Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 
2011 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, керуючись 
пп.22 пЛ ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Бровари на 2011 рік (додається). 

2.Управлінню економіки інформувати виконавчий комітет та міську 
раду про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Бровари за підсумками роботи підприємств, організацій і 
установ за І та II півріччя 2011 року. 

3.Визнати таким, що втратило чиннісіь рішення сесії Броварської 
міської ради від 13.05.2010 № 1518-83-05 «Про затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2010 рік» 

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

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 
№ 
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ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Бровари на 2011 рік (далі - Програма) є документом, у якому, на основі аналізу 
розвитку міста, визначаються цілі та пріоритети соціального розвитку міста на 
2011 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на 
стабілізацію роботи та розвиток галузей виробничої та соціальної сфери міста, 
підвищення якості життя і добробуту громадян. 

Програма підготовлена відповідно до пріоритетних напрямів програми 
Президента України "Україна - для людей" та Програми економічних реформ 
на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава" та основних завдань Стратегії розвитку Київської області 
на період до 2015 року. 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням 
положень: 

-Законів України: „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України", „Про дозвільну систему в господарській діяльності", „Про 
інвестиційну діяльність"; 

-постанов Кабінету Міністрів України: від 26.04.2003 №621 „Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання державного бюджету"; від 21.07.2006 № 1001 „Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 
року"; 

-розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09 2010 №1794-р "Про 
затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року "та інших нормативно- правових 
актів. 

Програма спрямована на забезпечення досягнення показників, визначених 
Стратегією розвитку Київської області на період до 2015 року, базується на 
аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася в місті за останні роки, 
який здійснено на підставі статистичних даних головного управління 
статистики у Київській області та оперативних даних підприємств міста. 

Показники соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік сформовано 
за прогнозами управлінь, відділів, а також підприємств і організацій за 
результатами їх діяльності у 2010 році і відображають наміри щодо результатів 
їх діяльності у 2011 році, з урахуванням виробничого потенціалу міста, 
можливостей забезпеченості господарського комплексу матеріально-
технічними та фінансовими ресурсами. 

До Програми окремим додатком включені Пропозиції щодо обсягів 
фінансування міських програм, які передбачається реалізувати у 2011 році 
(додаток 11). 

Фінансування заходів міських програм здійснюватиметься з урахуванням 
реальних можливостей місцевого бюджету. 
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Організацію щодо виконання Програми здійснює виконавчий 

комітет та структурні підрозділи, які надали пропозиції до її розділів. 
Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному 

через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, 
передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Київської обласної ради та розпорядженнями голови 
облдержадміністрації, рішеннями Броварської міської ради та 
розпорядженнями міського голови, які спрямовані на подальший розвиток 
економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових 
соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та 
міста. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Броварською міською 
радою за поданням виконавчого комітету Броварської міської ради. 

Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2011 
року здійснюватиметься моніторинг виконання Програми. 

1. СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА 
У 2010 РОЦІ 

Протягом 2010 року в місті проводилась цілеспрямована робота щодо 
стабілізації розвитку провідних галузей народного господарства, активізації 
інвестиційної діяльності, розвитку підприємницької діяльності, забезпечення 
надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також розв'язання найгостріших 
соціальних проблем. 

Аналіз очікуваних показників соціально-економічного розвитку міста у 
2010 році свідчить, що в економіці міста спостерігаються позитивні зрушення 
щодо нарощування темпів економічного зростання. 

Обсяг промислового виробництва за 11 місяців поточного року за 
оперативними даними підприємств, порівняно з відповідним періодом 
2009 року зріс і склав 130,2%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств 
до кінця поточного року очікується в сумі 650,0 млн. гривень або на 39,9 
млн.грн. (на 6,5% ) більше, ніж за 2009 рік. 

Очікується, що станом на 01.01.2011 р. у Броварському центрі зайнятості 
перебуватиме на обліку 580 осіб, що на 88 осіб більше, ніж на відповідну дату 
минулого року. До кінця року працівниками центру зайнятості всього буде 
працевлаштовано 855 осіб, з них: 37 осіб працевлаштовані на робочі місця, які 
створені за рахунок надання дотацій роботодавцям. Рівень працевлаштування у 
2010 році складе 42,9% проти 36,5% у 2009 році. 

За 2010 рік очікуваний показник створених нових робочих місць складе 
2030 одиниць, що на 1,1 % більше минулорічного показника. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в цілому по 
місту за 2010 рік очікується в сумі 1900,00 грн., що на 8,8% більше, ніж за 2009 
рік. 
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Середній розмір пенсії по місту станом на 01Л 2.2010 року склав 1279 

грн. 24 коп., що на 10,7 % більше, ніж на початок поточного року 
Заборгованості із виплати пенсій немає. 

План по надходженню власних коштів до бюджету управління Пенсійного 
фонду України у м.Броварах за січень-листопад виконано на 109,1%. Проте, 
очікувані надходження власних коштів за 2010 рік будуть менші від 
запланованих на 8257,3 тис.грн. і складуть 96,4%, а в порівнянні з 2009 роком -
зростуть на 19,2%. 

Рівень забезпеченості власними коштами потреби у виплаті пенсій та 
грошової допомоги на 1 грудня 2010 року складає 65,9%. 

До загального фонду бюджету міста Бровари очікуються надходження в 
сумі 119327,8 тис. грн. доходів, що складає 97% до річного плану, а в 
порівнянні з минулим роком очікувані надходження до загального фонду 
бюджету міста в цілому зросли на 9138,8 тис. грн., або на 8,3 %. Збільшення в 
поточному році надходжень до загального фонду місцевого бюджету в 
порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням надходжень по 
податку з доходів фізичних осіб, плати за землю та єдиного податку. 

Значна увага в місті приділяється питанням соціального захисту населення. 
В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 6612 
одержувачів соціальних допомог, що на 1561 особу більше, ніж на початок 
поточного року. Всього протягом 2010 року призначено та виплачено 
соціальних допомог на суму 40117,6 тис. грн. 

У рамках програми «З турботою про кожного» у місті запроваджено 
знижки для пенсіонерів на продукти харчування та на ліки в аптеках. У 
комунальних аптеках за рахунок коштів місцевого бюджету відпускаються 
лікарські засоби інвалідам війни та учасникам бойових дій, а за проїзд у 
комунальному транспорті пасажирів пільгової категорії, перевізники 
відшкодування одержують також з місцевого бюджету. 

У територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян станом на 01.12.2010 року на обліку перебувають 
1416 осіб. Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. З 
початку року гарячим харчуванням було охоплено 194 особи. З місцевого 
бюджету на це було виділено 130,0 тис.грн. 

Обсяг роздрібного товарообороту по всіх офіційно зареєстрованих 
підприємствах усіх форм власності та господарювання за розрахунковими 
даними у 2010 році складе 525,9 млн. гривень, що на 6,8% більше минулого 
року. 

Продовжувалася цілеспрямована робота щодо утримання та розширення 
ринків збуту продукції, в тому числі до інших країн світу. У 2010 році 
очікуваний загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами складе 
27,0 млн.дол.США, що на 1,1% більше, ніж у 2009 році. Обсяг імпорту товарів 
складе 165,0 млн.дол.США, що на 4,1% менше у порівнянні з 2009 роком. 

За статистичними даними обсяг прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 
поточного року зріс на 881,5 тис.дол. США і склав 154798,9 тис.дол. США або 
100,6% до початку року. В регіональній структурі прямих іноземних інвестицій 
в економіку області місто Бровари займає перше місце в області серед міст та 



5 
третє - в цілому по області (після Броварського та Києво-
Святошинського районів). При цьому на душу населення припадає 1628 дол. 
США, проти 928 дол. США по області. До кінця року очікуваний обсяг прямих 
іноземних інвестицій досягне 155,0 млн. дол. США. 

Протягом 2010 року житловий фонд міста зросте на 52,1 тис.кв.м або на 
2,3 % і складе 2307,0 тис.кв.м загальної площі житла. 

Аналіз очікуваних показників соціально-економічного розвитку міста за 
2010 рік дає змогу прогнозувати виконання показників розвитку основних 
галузей та сфер діяльності міста у 2010 році та планувати їх поступове 
зростання у 2011 році 

2* МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ М. БРОВАРИ У 2011 РОЦІ 

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та 
покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного 
розвитку всіх галузей економіки шляхом впровадження заходів Програми 
економічних реформ "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава". 

Досягнення зазначеної мети передбачається за рахунок реалізації 
наступних пріоритетних напрямів: 

> стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів 
виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її 
асортименту та підвищення якості: підвищення інноваційного 
потенціалу промислового комплексу міста, створення ефективної 
конкурентоспроможної структури виробництва; 

> раціонального використання бюджетних коштів: зміцнення 
бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що 
надаються за рахунок місцевого бюджету, покращення платіжної 
дисципліни суб'єктів господарювання; 

> послідовне та стійке підвищення якості життя населення міста: 
створення умов для зростання заробітної плати, прискорення погашення 
заборгованості з її виплати, охоплення соціальною підтримкою 
незаможних верств населення, забезпечення ефективного 
функціонування систем охорони здоров'я, підвищення якості медичної 
допомоги; реалізація заходів програми розвитку якісної освіти; 
створення умов для соціального становлення сімей, жінок, дітей і 
молоді; 

> досягнення позитивної тенденції нарощування темпів приросту 
вітчизняних та іноземних інвестицій: сприяння суб'єктам 
господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на 
випуск інноваційної продукції, освоєння передових технологій; 

> забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва й 
підвищення його ролі у соціально-економічному житті міста: 
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усунення перешкод для започаткування та розвитку 
підприємницької діяльності, сприяння підвищенню 
конкурентоспроможності продукції малих підприємств 

> впровадження нових енергозберігаючих технологій: стимулювання 
раціонального використання енергоресурсів, використання 
альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих 
технологій у галузях виробництва; 
Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 
бюджетів усіх рівнів та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну 
сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання 
державних соціальних стандартів та гарантій. 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ м.БРОВАРИ У 2011 РОЦІ 

3.1. Соціальна сфера 

5.7.7. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді 

Одним з пріоритетів політики міської влади є збереження життєвого і 
трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів 
ефективної демографічної політики. 

Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать 
від економічного та соціального розвитку міста. 

Протягом останніх років в місті спостерігається позитивна тенденція щодо 
чисельності населення як за рахунок міграційних процесів, так і за рахунок 
природного приросту населення. Це пояснюється інтенсивним спорудженням 
житлових будинків, розвиненою інфраструктурою міста, поліпшенням якості 
медичного забезпечення материнства та дитинства. За останніми 
статистичними даними станом на 01.11.2010 року в місті постійно проживає 
95116 осіб. За січень-жовтень поточного року в м.Бровари народилося 988 
дітей. Кількість померлих жителів у січні-жовтні складає 820 осіб. Природний 
приріст - 168 осіб. За десять місяців поточного року чисельність населення 
міста зросла на 919 осіб. Це сталося як за рахунок природного приросту, так і 
за рахунок міграційних процесів, якими було охоплено 2028 осіб. 
Передбачається, що середньорічна чисельність наявного населення міста на 
кінець 2010 року становитиме 95,5 тис. осіб., а на кінець 2011 року -96,4 
тис.осіб. У порівнянні з 2010 роком вона збільшиться на 0,9 тис. осіб або на 
0,9%. 
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Головні цілі на 2011 рік: 
Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом 

створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного 
здоров'я населення, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, 
попередження соціального сирітства, сприяння зайнятості молоді, підтримка її 
підприємницьких ініціатив, стабілізації стосунків у сім"ях, допомоги у 
вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту 
інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• проведення в місті валеолекторію "Здоров"я", правового лекторію 

"Підліток і право", акції "Міцна родина - здорова дитина", з метою 
підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та 
спортивних здібностей, формування здорового способу життя, 
підтримки національних сімейних традицій, правової культури сімей; 

• створення та розповсюдження соціальної реклами з питань 
запобігання насильства в сім'ї (телевізійні та радіо програми, 
друкована продукція), організація тренінгів і семінарів у 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах з питань запобігання і 
протидії насильства в сім'ї; 

• проведення рекламних кампаній «Чужих дітей не буває» з метою 
пропагування пріоритетів сімейних форм влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; 

• організація роботи груп взаємопідтримки для прийомних батьків; 
• забезпечення діяльності консультативного пункту центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді при пологовому будинку з метою 
запобігання відмов від новонароджених дітей, здійснення соціального 
супроводження таких матерів; 
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• проведення благодійних акцій для дітей соціально 

незахищених категорій : "Хай завжди буду я", "З турботою про дітей", 
"Милосердя"; 

• проведення міського фестивалю творчості для дітей з обмеженими 
фізичними можливостями «Повір у себе»; 

• надання матеріальної допомоги дітям із сімей, які перебувають під 
соціальним супроводом спеціалізованих соціальних служб; 

• удосконалення системи охорони здоров'я населення, насамперед 
підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних 
захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення 
тривалості життя населення; 

• забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 
перебувають під опікою (піклуванням); 

• виконання заходів міської програми відпочинку та оздоровлення дітей 
на період 2008-2012 років; 

• запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки 
сімей з дітьми в рамках реалізації заходів міської комплексної 
програми „Назустріч дітям" на 2010-2017 роки; 

• підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, залучення 
їх до реалізації державної молодіжної політики, зокрема, через 
проведення міських конкурсів проектів-програм розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями стосовно 
дітей, молоді та сім"ї; 

• подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення 
гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), 
створення механізму залучення людей похилого віку до активного 
способу життя поза сферою трудової діяльності. 

Впровадження основних заходів сприятиме: запобіганню насильства у 
сім'ях та сирітства; охопленню соціальною підтримкою громадян, які цього 
потребують; підтримці сімей з дітьми, що дасть можливість забезпечити 
дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей. 

5.7.2. Зайнятість населення та ринок праці 

Стан розвитку ринку праці безпосередньо залежить від стану соціально-
економічного розвитку міста. 

Поточний рік характеризувався поступовим відновленням роботи 
підприємств та уповільненням темпів вивільнення працівників. 

Протягом 2010 року організація зайнятості населення міста здійснювалася 
у відповідності до завдань Програми зайнятості населення м.Бровари на 2010 
рік, яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження 
існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості 
та підприємницької діяльності. 
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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. 

Очікується, що до кінця 2010 року в місті буде створено 2030 нових 
робочих місць, виконання річного завдання складе 213 відсотків. 

Послугами служби зайнятості у 2010 році скористається близько 1500 
громадян (на 1,0% менше, ніж у 2009 році). Зокрема, чисельність громадян 
працевлаштованих за сприянням служби зайнятості становитиме 855 осіб, 
участь у оплачуваних громадських роботах з числа зайнятого та незайнятого 
населення взяли 277 осіб. У 2010 році службою зайнятості залучено до 
професійного навчання 292 мешканці з числа безробітних (у 2009 році - 344 
особи). 

І і 
] Динаміка зростання кількості звернень до центру зайнятості та створення ! 
І нових робочих місць у м.Бровари, одиниць ( 

і 
І 
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І В КІЛЬКІСТЬ звернень до центру 
і зайнятості з питання отримання 
[ соціальних послуг 
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Головні цілі на 2011 рік: 
Основною метою щодо забезпечення зайнятості населення у 2011 році є 

адаптація системи професійного навчання і перенавчання, а також підвищення 
кваліфікації відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців. 

Першочергова увага приділятиметься працевлаштуванню тих категорій 
населення, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття та 

зменшення його тривалості шляхом проведення „круглих столів" за 
участю роботодавців, ярмарок вакансій та професій та інших заходів ; 

• збереження наявних високопродуктивних робочих місць та створення 
нових 1211 робочих місць з належними умовами та гідною оплатою 
праці; 

• формування навчальних груп з числа безробітних у відповідності до 
потреби ринку праці, організації навчання за професіями, що 
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користуються реальним попитом у роботодавців; 
збільшення рівня охоплення незайнятого населення програмами 
професійного навчання; 

• першочергове інвестування коштів для працевлаштування соціально 
незахищених верств населення на дотаційні робочі місця та шляхом 
одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття 
підприємницькою діяльністю; 

• проведення тематичних семінарів для різних категорій незайнятого та 
зайнятого населення, покращення профорієнтаційної та 
консультаційної роботи серед різних верств населення; 

• сприяння популяризації робітничих професій та продуктивному 
працевлаштуванню молоді на перше робоче місце; 

• проведення роботи з легалізації тіньової зайнятості населення; 
• використання ЗМІ для широкого інформування громадськості, про 

послуги служби зайнятості; попит і пропозицію робочої сили та стан 
ринку праці; переваги легальної зайнятості над нелегальною та ін. 

Прогнозується, що у 2011 році чисельність звернень незайнятого 
населення до служби зайнятості залишиться на рівні 2010 року і складе 1500 
осіб. 

Протягом 2011 року за сприяння служби зайнятості передбачається 
працевлаштувати 950 незайнятих та безробітних громадян, у тому числі: на 
вільні та новостворені робочі місця - 900 осіб, шляхом надання дотацій 
роботодавцям - 35 осіб. Залучити до професійного навчання планується 270-
безробітних, до участі у громадських роботах буде залучено 215 осіб.. 

3. ІЗ. Громові доходи населення 
Одним з найважливіших показників, що характеризують рівень його 

життя, є грошові доходи населення, основною складовою яких є заробітна 
плата. 

На розмір середньомісячної заробітної плати негативно впливають 
уповільнені темпи зростання обсягів реалізації промислової продукції, 
роздрібного товарообороту, зниження обсягів виконання будівельних робіт, 
перехід окремих підприємств на неповний режим зайнятості. Очікується, що 
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста у 2010 році 
складе 1900 грн. У 2011 році середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника зросте на 5,3 % та складе 2000 грн. 

У 2011 році буде продовжено роботу щодо зменшення існуючої 
заборгованості із виплати заробітної плати працівникам та недопущення 
виникнення нової заборгованості. 
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Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати та 
середнього розміру пенсії в м.Бровари, гри 

2009 2010,очікуване 2011, прогноз 

Головні цілі на 2011 рік: 
Недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, 

сприяння підвищенню всіма суб'єктами господарювання тарифних ставок і 
посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, 
посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати 
праці, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, що 
сприятиме підвищенню рівня платоспроможності мешканців міста і у 
кінцевому підсумку призведе до поліпшення якості життя і розвитку 
особистості. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• здійснення контролю за своєчасною оплатою праці не нижче 

встановленого державного мінімального розміру; 
• зменшення диференціації в оплаті праці за видами економічної 

діяльності та формами власності; 
• дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, 

недопущення необгрунтованого зменшення заробітної плати; 
• скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до 

зайнятості у реальному секторі економіки; 
• здійснення перевірки підприємств, установ, організацій на предмет 

додержання трудового законодавства, у першу чергу на 
підприємствах, де спостерігається вивільнення працівників та 
несвоєчасна виплата заробітної плати; 

• прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах та організаціях міста, а також недопущення виникнення 
нової заборгованості. 
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3.1.4. Пенсійне забезпечення 
Програмою економічних реформ України на 2010-2014 роки 

передбачається посилити соціальний захист осіб, які втратили працездатність, 
забезпечення гідного рівня їх життя в результаті стійкого розвитку пенсійної 
системи. 

Очікується, що на кінець 2010 року чисельність пенсіонерів міста складе 
22680 осіб, що складає 36,6% до працездатного населення міста. 

Протягом 2010 році виплата пенсій у місті здійснювалася вчасно та в 
повному обсязі. 

На кінець 2010 року середній розмір по трудових пенсіях очікується на 
рівні 1204 грн., у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року вони зростуть 
на 9,4 %. 

Станом на 01.12.2010 року виплата пенсій забезпечується власними 
коштами лише на 65,9%, решта фінансується за рахунок бюджету та 
перерозподілу коштів з Пенсійного фонду України. 

Рівень забезпечення;, випларі пенсщвласними, - - : 
| : коштами, % : 
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Головні цілі на 2011 рік: 
Забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати призначених пенсій, 

та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені 
терміни і відповідно до чинного законодавства, що сприятиме підвищенню 
рівня пенсійного забезпечення громадян. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• охоплення загально обов'язковим державним пенсійним страхуванням 

усіх працюючих. Забезпечення рівності щодо сплати страхових 
внесків; 

• залучення осіб, що не є застрахованими особами, до добровільної 
участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування; 
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• своєчасне проведення перерахунків пенсій 

відповідно до змін у законодавстві та за зверненнями пенсіонерів; 
• проведення роботи з ліквідації та недопущенню подальшого 

виникнення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду; 
• розширення бази нарахувань страхових внесків за рахунок легалізації 

заробітної плати та підвищення її рівня шляхом оформлення трудових 
відносин, посилення ролі соціального діалогу під час встановлення 
рівня доходу, з якого сплачуються внески на загально обов'язкове 
державне пенсійне страхування, скорочення неповної зайнятості та 
безробіття; 

• забезпечення ведення належного обліку платежів єдиного соціального 
внеску та дієвого контролю за повнотою та своєчасністю його сплати 
відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; 

• запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування; 
• посилення роботи органів Державної виконавчої служби щодо 

стягнення боргів за позовами Пенсійного фонду з метою залучення 
додаткових надходжень власних коштів; 

• забезпечення інформованості населення стосовно заходів Уряду щодо 
пенсійного забезпечення, проведення зустрічей з трудовими 
колективами та громадянами за місцем їх проживання. 

Передбачається, що у 2011 році надходження власних коштів до 
Пенсійного фонду складуть 259,9 млн. грн., що дасть можливість забезпечити 
виплату пенсій власними коштами на 85%. 

3.1.5. Соціальний захист населення. 
В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значна 

увага приділяється посиленню захисту соціально-вразливих верств населення, 
зокрема, розв'язанню проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і 
грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, громадянам 
похилого віку та інвалідам. 

Забезпечуються умови для функціонування територіального центру 
соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких 
непрацездатних громадян, надаються послуги центром соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів. 

В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 
6612 одержувачів соціальних допомог. Всього за 2008 рік призначено та 
виплачено соціальних допомог на суму 40117,6 тис. грн. 

У рамках програми «З турботою про кожного» у місті запроваджено 
знижки для пенсіонерів на продукти харчування та на ліки в аптеках. У 
комунальних аптеках за рахунок коштів місцевого бюджету відпускаються 
лікарські засоби інвалідам війни та учасникам бойових дій, а за проїзд у 
комунальному транспорті пасажирів пільгової категорії, перевізники 
відшкодування одержують також з місцевого бюджету. 
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У територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та 

самітних непрацездатних громадян станом на 01.12.2010 року на обліку 
перебуває 1416 осіб. Щоденно в територіальному центрі харчується 85 
пенсіонерів. З початку року гарячим харчуванням було охоплено 194 особи. З 
місцевого бюджету на це виділено 130,0 тис.грн. 

За рахунок коштів бюджету міста на виконання заходів, передбачених 
міською програмою « 3 турботою про кожного», Броварській міськрайонній 
організації товариства Червоного Хреста за 11 місяців 2010 року 
профінансовано 128,9 тис.грн., центру реабілітації інвалідів «Прагнення» 
виділено 39,7 тис.грн. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних 

верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державних 
соціальних допомог, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних 
програм та стимулювання ефективного використання бюджетних коштів. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• продовження роботи щодо реалізації заходів комплексної програми "З 

турботою про кожного"; 
• забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, 

милиці, ходунки); 
• забезпечення населення різними видами пільг та державних 

соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету; 
• забезпечення 71 особи з числа інвалідів та ветеранів війни путівками 

для санаторно-курортного лікування; 
• надання соціальної допомоги дітям та грошове забезпечення батькам-

вихователям чотирьох прийомних сімей; 
• надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 

питань та хірургічне втручання соціально-незахищеним верствам 
населення за рахунок бюджету міста; 

• забезпечення виплати інвалідам грошових компенсаційних виплат на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та транспортне 
обслуговування. 

Одним з найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям є житлові субсидії на 
відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, 
електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови 
діючого законодавства передбачається, що у 2011 році житлові субсидії 
отримуватимуть близько 4000 сімей. 

Щомісячно проводитимуться засідання комісії з питань надання субсидій 
громадянам, враховуючи конкретні сімейні обставини. 
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3.1.6. Житлово-комунальне господарство 

Розвиток житлово-комунального господарства м. Бровари у 2010 році 
здійснюється відповідно до завдань, визначених Програмою соціально-
економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2010 рік та міськими 
програмами розвитку галузі за напрямками: житлове господарство, 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, благоустрій, зелене 
господарство в рамках фінансування в режимі фінансово-економічної кризи. 

У 2010 році виконуються роботи на об'єктах житлово - комунального 
господарства, а саме: 
-виконано капітальний ремонт м»яких покрівель житлових будинків - 80,2 
тис.грн. 
-виконано капітальний ремонт внутрішньо квартальних, між будинкових 
проїздів та тротуарів на суму 67,5 тис.грн; 
-продовжено роботи по будівництву водопроводу по вул.. Старотроїцькій, 
вартість проведених робіт склала 200,0 тис.грн.; 
-з поточного утримання об'єктів благоустрою очікується виконання робіт на 
суму 8229,8 тис.грн; 
-з утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства виконано робіт на 
суму 2577,9 тис.грн.; 
-виконано поточний, ямковий ремонт доріг на суму 2188,7 тис.грн.; 
-з організації робіт по безпеці дорожнього руху виконано робіт на суму 857,0 
тис.грн, 

Очікуване виконання робіт на утримання житлово-комунального 
господарства у 2010 році складе 14201,1 тис.грн., що на 11,6 % більше, ніж у 
минулому році. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом формування 

ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків; 
програмно-цільове направлення коштів міського бюджету для проведення 
реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового 
фонду та систем теплопостачання та водовідведення, благоустрою, зеленого 
господарства для забезпечення беззбиткового функціонування підприємств 
житлово-комунального господарства; посилення контролю за якістю послуг. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
1.Реконструкція житлового фонду 
-проектування, модернізація, заміна ліфтів, в тому числі проектні роботи; 
-реконструкція конструктивних елементів будинків внутрішньо будинкових 
інженерних мереж, бойлерних, виконання проектних робіт; 
-обладнання житлових будинків елеваторними вузлами в тому числі виконання 
проектних робіт; 
- реконструкція фасадів з утепленням зовнішніх стін, в тому числі виконання 
проектних робіт. 
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2. Капітальний ремонт житлового фонду. 

- експертне обстеження ліфтів термін експлуатації, яких перевищив 25 
років; 

- капітальний ремонт та модернізація ліфтів; 
- капітальний ремонт шатрових дахів 
- капітальний ремонт м "яких покрівель; 
- капітальний ремонт систем центрального опалення, 
-.капітальний ремонт систем водовідведення; 
- капітальний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання, 
-капітальний ремонт систем димовидаленя 

3. Благоустрій подвір'я 
- капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків; 
-капітальний ремонт внутрішньо квартальних, між будинкових проїздів та 

тротуарів. 
4*Утримання об'єктів благоустрою 

- утримання в належному санітарному стані вулиць міста ; 
- утримання та проведення поточного ремонту зливової каналізації; 
- утримання кладовищ; 
- обслуговування мереж зовнішнього освітлення; 
- благоустрій територій парків скверів та при будинкових територій; 
- поточний ремонт пам"ятників та пам"ятних знаків ; 

5. Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства 
-догляд за озелененням та декоративними насадженнями; 
-прибирання парків, скверів, місць загального користування; 
- обслуговування фонтанів, бюветів 4 одиниці, 
- відновлення газонів. 

6. Організація робіт по безпеці дорожнього руху 
- обслуговування світлофорних об'єктів; 
- нанесення дорожньої розмітки по вулицях міста; 
- встановлення та поточний ремонт дорожніх знаків; 
- утримання та облаштування зупинок на вулицях міста; 
- ремонт колесовідбійників; 
- встановлення та заміна турнікетного огородження; 

7. Ремонт дорожнього покриття вулиць міста 
- капітальний ремонт дорожнього покриття; 
- поточний ямковий ремонт доріг; 
- проектні роботи для капітального ремонту двох шляхопроводів; 
- улаштування пішохідних доріжок напроти пішохідних переходів; 
- улаштування заїзних кишень на зупинках транспортних засобів. 

Реалізація вказаних завдань та заходів сприятиме забезпеченню у 2011 році 
підвищенню надійності та безаварійності на об'єктах житлово-комунальної 
галузі, дотримання технічного та естетичного стану об'єктів благоустрою та 
зеленого господарства. 
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5.7.7. Енергозабезпечення та енергозбереження 
Питання надійного енергозабезпечення та ефективного використання 

енергоресурсів в умовах значного підвищення їх вартості, мають вирішальний 
вплив на стан економіки, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя 
людини. 

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. 

Проте, у розрахунку на виробництво 1 Гкал теплової енергії* знижені 
питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів, а саме: 

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

9,9%. 
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. 

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 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. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Ефективне використання енергоресурсів за рахунок впровадження нових 

енергозберігаючих технологій та обладнання, включаючи застосування 
альтернативних видів палива. Забезпечення безперебійного постачання 
енергоресурсів відповідно до потреб сфер економіки та населення. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• запровадження енергозберігаючих технологій шляхом: 

реконструкції котелень по вул.. Красовського ,2/1, Красовського ,16/1, 
Київській, 296 б; 

- капітального ремонту димових труб на двох котельних; 
реконструкції водопідготовки на трьох котельних; 
капітального ремонту теплових мереж; 

- реконструкції 25-ти ЦТП із заміною обладнання; 
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Впровадження енергозберігаючих технологій 

забезпечить економію паливно-енергетичних ресурсів на суму 9935,5 тис.грн. 

3.2. Гуманітарна сфера 

J.ZL Охорона здоров»я 
Для забезпечення потреб населення міста якісною і доступною медичною 

допомогою, особлива увага приділяється питанню сталого функціонування 
мережі закладів охорони здоров'я, яка включає 7 лікарняних закладів. 

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

Незважаючи на обмеження у фінансуванні, медична галузь продовжує 
функціонувати і вдосконалюватись. 

Головним досягненням року стало відкриття поліклініки на 
1200 відвідувань за зміну із денним стаціонаром на 30 ліжок 

З метою поліпшення надання медичної допомоги при травмах у 2011 році 
передбачається розширення площ, вивільнених, в зв»язку з переходом в нову 
поліклініку інших відділень. 

Розшириться діагностична спроможність тубвідділення внаслідок 
організації та відкриття бактеріологічних досліджень при тубвідділенні. 

Служба профілактики та лікування ВІЛ-СНІДу «Довіра» отримає 
приміщення, яке відповідатиме його потребам. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Подальший розвиток системи охорони здоров'я спрямований на 

покращення здоров'я населення та підвищення якості медичної допомоги 
орієнтованої на запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і 
доступної медичної допомоги населенню, повне забезпечення та підвищення 
ефективності використання кадрового потенціалу та зміцнення матеріально-
технічної бази. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• сприяння укомплектуванню медичних закладів необхідним медичним 

обладнанням; 
• поліпшення якості медичної допомоги шляхом підвищення 

кваліфікації медичних працівників; 
• удосконалення спеціалізації ліжкового фонду на основі показників 

його використання; 
• розширення діагностичних методів обстеження шляхом створення 

бактеріологічної лабораторії, використання ультразвукових 
рентгенівських діагностичних установок нового покоління; 

• впровадження системи контрольованого лікування хворих на 
туберкульоз; 

• впровадження заходів регіональних програм охорони здоров'я; 
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• посилення боротьби з серцево-судинними 

захворюваннями. 
Вирішення цих завдань поліпшить показники здоров'я населення, 

зменшить інвалідність, смертність, дозволить скоротити фінансові затрати на 
лікування хворих. 

3*2.2. Освіта 
Одним із пріоритетів соціальної політики в галузі освіти м. Бровари є 

можливість отримання якісної освіти на всіх рівнях. 
Мережу дошкільних навчальних закладів міста складають 17 дошкільних 

навчальних закладів ( 16 - комунальної форми власності, 1 - приватний) із 
загальною кількістю 3656 дітей у 150 групах, що становить 98% від загальної 
кількості дітей дошкільного віку. Збільшення мережі у 2009-2010 навчальному 
році у порівнянні з минулим навчальним роком відбулось за рахунок 
вивільнення оренди в ДНЗ «Ромашка» (2 групи), та розміщення перших класів 
на базі ЗОШ в ДНЗ «Калинка» (2 групи). 

Матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів міста 
постійно оновлюється. Зокрема, за рахунок коштів місцевого бюджету в 2010 
році виділені кошти у сумі 215,4 тис грн. для капітального ремонту даху ДНЗ 
«Ромашка» та 30,4 тис. грн.. для капітального ремонту групи цього ж ДНЗ. 
Дошкільному навчальному закладу «Золота рибка» виділено для проведення 
капремонту вентиляційної системи повітря 4,2 тис.грн., ДНЗ «Червоні 
вітрила» - 19,6 тис. грн.. 

В місті функціонує 12 загальноосвітніх навчальних закладів: 6 ЗОШ І-Ш 
ст.( школи №№1,2,3,6,9, 10), 2 спеціалізовані школи І-ІП ст.( №5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов і №7 з поглибленим вивченням предметів суспільно-
гуманітарного та природничого профілів), гімназія їм.С.Олійника, навчально-
виховний комплекс, вечірня школа П-ПІст., приватна школа І-ІП ст. „Фортуна" 
та 4 позашкільних закладів освіти: НВЦТМ, БДЮТ, ДЕНЦ „Камелія" та 
ДЮСШ. 

У ЗОШ міста у 370 класах навчається 9509 учнів, з них 186-у приватній 
школі "Фортуна", 122 - у вечірній школі И-ИІ ст. Функціонує один навчальний 
заклад (ЗОШ І-ІІІ ст.. №9), де можуть навчатися діти з російськомовних сімей. 
На базі ЗНЗ працюють 55 груп 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. 

У закладах освіти розгалужена мережа профільних класів та класів 
поглибленого вивчення предметів. У школі І1-Ш ст. успішно здійснюється 
профільне навчання та поглиблене вивчення предметів. Залишається 
стабільною тенденція до суспільно-гуманітарної та природничо-математичної 
освіти старшокласників. 

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 
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об'єднань, у діяльності яких безпосередньо враховуються інтереси 
та потреби вихованців. 

Різними формами позашкільної освіти охоплено 4681 дітей, що складає 
49% від загальної кількості учнів. Діяльність педагогічних колективів всіх 
позашкільних закладів у 2009-2010 н.р. була успішною. 

За підсумками обласного рейтингу успішності у системі позашкільної освіти 
Київщини позашкільні заклади міста стали володарями срібного, 
кришталевого та бронзового кубків у номінації «Лідер позашкільної освіти 
першого десятиліття XXI століття» . 

У місті функціонують вищі навчальні заклади не комунальної форми 
власності, які забезпечують можливість частині підлітків та молоді 
здобувати вишу освіту, не виїжджаючи за межі Броварів: 
- Економіко-технологічний університет. 
- Коледж економіко-технологічного університету. 
- Броварське представництво Вищий навчальний заклад 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

- Броварське вище училище фізкультури. 
- Поліцейський фінансово-правовий коледж. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, продовження 

роботи зі створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями 
дітей - обдарованими, тими, хто має здібності для поглибленого вивчення 
окремих предметів, дітьми із вадами психічного та фізичного розвитку, дітьми-
сиротами і тими, що позбавлені батьківського піклування. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
У галузі дошкільної освіти: 

• перехід на сучасні освітні технології оновлення змісту, форм роботи, 
розвивально-ігрового середовища у контексті вимог Базової програми 
розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; 

• продовження вивчення та впровадження в практику навчально-виховної 
роботи з дітьми сучасної освітньої програми Intel: «Навчання для 
майбутнього»; 

• удосконалення системи соціально-педагогічного патронату сімей дітей 
дошкільного віку, вивчивши потреби дитини і сім'ї; 

• відкриття груп короткотривалого перебування з наданням широкого 
спектру додаткових платних освітніх послуг; 

• 100 % охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку; 
• 100 % охоплення соціально-педагогічним патронатом дітей з 

особливими потребами; 
• використання засобів фізичної культури в якості передумов фізичного і 

особистісного розвитку дошкільників; 
• сприяння збереженню, розвитку та розширенню мережі дошкільних 

навчальних закладів; 
• розширення мережі груп раннього віку в дошкільних навчальних 
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закладах міста; 
забезпечення гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних закладів 

(14; 24 год.), збільшення мережі груп з короткотривалим та цілодобовим 
перебуванням дітей; 
організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах з 
різних напрямків; 
продовження оновлення матеріально-технічної бази дошкільних 
закладів; 
підключення дошкільних навчальних закладів до локальної 
комп'ютерної мережі; 
створення банку даних науково-експериментальних досліджень та 
інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладів; 
проведення капітального ремонту на харчоблоках та придбання 

обладнання в ДНЗ, які цього потребують; 

поповнення територій дошкільних закладів новим ігровим обладнанням. 

У галузі загальної середньої освіти: 
створення умов для рівного доступу до якісної освіти кожного жителя 
міста; 
вирішення комплексу питань кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення; 
осучаснення змісту освіти, впровадження сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій; 
утвердження відкритої і демократичної моделі державно-громадського 
управління освітою через звітування керівників навчальних закладів; 
створення належних умов для здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу освіти; 
вжиття комплексу заходів щодо соціальної підтримки вчителя, 
підвищення престижу педагогічної праці; 
створення загальноміського інформатизованого банку даних про рух 
учнів та вихованців; 
завершення комп'ютеризації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних 
навчальних закладів; 
формування єдиного виховного простору на основі обєднання зусиль 
закладів освіти, сім»ї, громадськості для забезпечення особистісного 
зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму; 
стовідсоткове забезпечення гарячим харчуванням учнів початкової школи 
та харчуванням учнів основної та старшої школи; 
оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку, зокрема дітей 
соціально незахищених категорій; 
докорінне поліпшення виховної роботи, посилення виховного потенціалу 
навчальних предметів, дієвість органів учнівського самоврядування. 

У галузі позашкільної освіти: 
•створення інформаційного банку даних передового педагогічного 

досвіду позашкільних закладів міста; 
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•створення інформаційного банку даних «Шкільні музеї» з метою 

використання музеїв у навчально-виховній роботі навчальних закладів; 
•проведення конкурсів на кращий сценарій ( випускного балу, свята 

останнього дзвоника, Дня знань та інших традиційних свят, урочистих 
подій); 

•створення умов для діяльності на базі навчальних закладів учнівського 
самоврядування; 

•забезпечення участі учнів позашкільних закладів у роботі секцій Малої 
академії наук; 

•реконструкція та капітальний ремонт приміщень позашкільних 
навчальних закладів. 

Відповідно до плану роботи науково-методичного центру (НМЦ) та 
програми «Обдарованість» у 2010-2011 навчальному році будуть поведені 
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, Всеукраїнський 
конкурс-захист науково-дослідних робіт учиів-члснів МАН України, 
інтелектуальні та мистецькі конкурси, продовжать роботу обласні опорні 
заклади ( СШ І-ИІ ст. №5, гімназія ім. Степана Олійника, Будинок дитячої та 
юнацької творчості), пройдуть фахове навчання на курсах підвищення 
кваліфікації вчителі, що працюють з обдарованими дітьми, набудуть нових 
знань з інформаційно-комунікаційних технологій учителі, що проходитимуть 
навчання за програмою «Intel® Навчання для майбутнього», будуть проведені 
науково-практичні семінари, фахові конкурси. В рамках програми 
«Обдарованість» буде здійснюватись підвіз учнів до спеціалізованих шкіл, НВК 
та гімназії ім. Ст. Олійника. За підсумками вище згаданих заходів буде 
проведено щорічне свято «Творча обдарованість», де буде відзначено 
переможців та призерів обласних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад та 
МАН. 

3.2.3. Культура 
В мережу закладів культури міста входять: дитяча школа мистецтв, дитяча 

музична школа, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр 
"Прометей", Броварська міська бібліотека і бібліотека для дітей. 

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. 

Здійснюють діяльність колективи: новостворений вокальний колектив 
«Сузір'я», Зразковий театр-студія "Едельвейс", фольклорний ансамбль "Доля" 
(у 2005 році цей колектив здобув звання "Народний"), вокальний колектив 
«Сузір'я», студія бального танцю, хореографічний колектив "Черевички" (у 
2005 році цей колектив здобув звання "Народний") та колектив народного 
танцю "Барвінок", капела бандуристів, камерний оркестр, сучасний оркестр, 
ансамбль домристів ансамбль "Акорд", квартет народних інструментів, хор 
молодших класів, літературне об'єднання "Криниця". В міському клубі 
утворився театр танцю для ветеранів війни та праці «Золота пора», дозвілля 
літніх людей. 
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У місті ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для 

реалізації закладами культури державної політики у сфері культури і мистецтв, 
охорони культурної спадщини, музейної і бібліотечної роботи. 

Головні цілі на 2011 рік; 
Розкриття творчого потенціалу та підтримка інтересу до мистецтва різних 

верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та 
обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля і 
урізноманітнення форм культурного обслуговування населення. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 

• з метою забезпечення подальшого розвитку культури продовжити 
практику проведення міських свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за 
жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української 
народної пісенної творчості; 

• зміцнення матеріальної бази бібліотек та забезпечення поповнення 
бібліотечних інформаційних технологій; 

• всебічне сприяння діяльності міського краєзнавчого музею, музеїв на 
громадських засадах та шкільних музеїв, 

• відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, 
залучення культурно-просвітницьких закладів до організації і 
підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого 
населення; 

• забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного 
розвитку дітей у початкових спеціалізованих мистецьких закладах 
(школах естетичного виховання) міста; 

У результаті проведеної роботи буде збережено та примножено культурні 
надбання, забезпечено умови для творчого розвитку особистості, підвищення 
культурного рівня та естетичного виховання громадян міста. 

3.2.4. ФЬична культура і спорт 
Розвитку фізичної культури та спорту у місті приділяється належна увага. 

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 2010 року проведено більше 60 спортивно - масових заходів. 
Найбільш відомі: змагання з лижних гонок, міжнародні турніри з гандболу, 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 міста. За 2010 рік 
підготовлено 40 кандидатів у майстри спорту, 60 першо-розрядників, 250 
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спортсменів масових розрядів, 20 представників міста входять до складу 
збірних команд України з різних видів спорту. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Діяльність сфери фізичної культури і спорту буде спрямована на активне 

та продуктивне поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в 
місті. З цією метою будуть створюватися відповідні умови для підвищення 
рівня здоров'я та фізичного розвитку населення; впровадження сучасних 
механізмів підготовки спортивних резервів, спорту вищих досягнень. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
•забезпечення якісного проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи в навчальних закладах; 
•забезпечення безперебійної роботи усіх спортивних організацій та споруд; 
• у рамках підготовки до Євро -2012 провести роботу з реконструкції 

стадіону школи вищої спортивної майстерності „Спартак" за рахунок 
коштів обласного бюджету; 

• продовження робіт з реконструкції фізкультурно - оздоровчого закладу 
„Плавальний басейн „Купава"; 

• забезпечення належної підготовки спортсменів міста до участі в 
чемпіонатах світу та Європи, а також інших міжнародних змаганнях; 

• проведення чемпіонатів, Кубків та інші спортивних змагань з видів 
спорту, що розвиваються в м. Бровари та комплексних спортивних 
заходів - спартакіаду „Здоров'я", Універсіаду, спортивні ігри школярів; 

•надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм 
організації реабілітації та спортивної роботи осіб, які мають уроджені та 
набуті вади фізичного розвитку. 

У результаті реалізації передбачених завдань у 2011 році збільшиться 
кількість осіб залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
роботи, зросте загальна чисельність школярів, що відвідують дитячо-юнацькі 
спортивні школи, покращиться підготовка спортивного резерву для збірних 
команд України та Київської області. 

3.3, Охорона навколишнього природного середовища 

Атмосферне повітря в населеному пункті, на територіях підприємств, 
установ, організацій та інших об'єктів, а також повітря у виробничих та інших 
приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей повинно 
відповідати санітарним нормам. 

Основна доля забруднення повітря у м. Бровари припадає на 
автотранспорт. Викиди від пересувних джерел забруднення у 2009 році склали 
7637,0 т або 96,7% від загальної суми викидів. В порівнянні з 2008 роком вони 
зменшились на 582 т або на 7,1 %. Кардинальним шляхом вирішення 
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екологічної проблеми на автотранспорті може бути заміщення 
моторних палив нафтового походження екологічно чистим стисненим 
природним газом. 

Забруднення атмосферного повітря міста від стаціонарних джерел 
обумовлюється в основному промисловою діяльністю. Так, за статистичними 
даними у 2009 році викиди від стаціонарних джерел забруднення склали 259,0 
т, що на 261,0 т або на 50,2% менше, ніж за 2008 рік. 

З наведених статистичних даних основні забруднюючі речовини в 
загальному об"ємі викидів становили : оксид вуглецю - 5865,0 т, діоксид азоту-
795,0 т, діоксид сірки- 83,0 т, неметанові легкі органічні сполуки - 963,0 т, 
метан - 26,0 т. Щільність викидів на 1 кв.км складає 232,2 т. 

Основні забруднюючі речовини атмосфнриого повітря, 
тонн 

963 9 7 ' 2 83 

795-

5865 

10 оксид вуглецю 

< В діоксид азоту 

І • неметанові легкі органічні 
І сполуки 
І • діоксид вуглецю 

1 • діоксид сірки 

Головні цілі на 2011 рік: 
Реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в 

місті, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення. Вирішення 
питання зменшення викидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми, 
організації очищення промислових та дощових стоків, поліпшення якості 
питної води, впорядкування питань поводження з твердими побутовими 
відходами, озеленення мікрорайонів міста та магістральних вулиць. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 

зменшення руху транзитного транспорту через місто; 
організація захисних лісосмуг в мікрорайонах міста, вздовж 
магістральних вулиць, озеленення територій підприємств; 
озеленення вулиць міста, висадка дерев, кущів, газонів та квітників; 
здійснення контролю за якістю питної води; 
реконструкція водоочисних та каналізаційних очисних споруд; 
зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище 
(ліквідація стихійних сміттєзвалищ ). 
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Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів 

підприємств та організацій міста, коштів державного, обласного та місцевих 
фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів інвесторів. 

3.4. Розвиток підприємництва 

Протягом останніх років в місті активно розвивається мале 
підприємництво. Свідченням цьому є постійне збільшення суб"єктів 
господарювання. До кінця поточного року кількість зареєстрованих суб»єктів 
господарювання складатиме 13152 одиниці, в тому числі: юридичних осіб -
2940, фізичних - 10212 одиниць. 

І Зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності за І 
| наростаючим підсумком на кінець року, одиниць 1 

Суб'єктами малого підприємництва орендується 10,0 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 надані в 
оренду суб'єктам господарювання, розміщена на стенді в дозвільно-
реєстраційному центрі та сайті міста. 

Загальна чисельність малих підприємств, що здійснюють господарську 
діяльність у місті, до кінця поточного року очікується на рівні 1280 одиниць 
і досягне у 2011 році 1345 одиниць. Кількість працюючих на малих 
підприємствах у 2011 році складе 8100 осіб або зросте на 1,3 %. Обсяг 
реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) малими підприємствами 
досягне 2050,0 млн.грн., що на 2,5% більше очікуваного у 2010 році. Загальна 
сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від діяльності малого 
підприємництва очікується у сумі 127 млн.грн. або на 5,8% більше очікуваного 
у 2010 році. 

Головні цілі на 2011 рік: 

Забезпечення умов щодо максимального сприяння діяльності малого та 
середнього бізнесу у місті та усунення обмежень, які стримують розвиток 
підприємницької діяльності. 
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Основні завдання та заходи на 2011 рік: 

• контроль за дотриманням виконання норм законодавчих та інших 
нормативно-правових актів України з питань підприємництва 
органами місцевого самоврядування; 

• забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовиїце та 
прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності щодо його покращення; 

• створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки 
вітчизняного товаровиробника; 

• підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на 
ринку товарів та послуг; 

• удосконалення елементів ринкової інфраструктури, що допоможе 
забезпечити мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, 
освітніми та консалтинговими послугами; 

• зміцнення кооперації між великими і малими підприємствами. 
Сталому розвитку підприємництва у 2011 році сприятиме виконання 

заходів, передбачених у проекті "Програми розвитку малого підприємництва у 
Київській області на 2011-2012 роки". 

3.5. Інвестиційна діяльність 

У м.Бровари зареєстровано 126 підприємств з іноземними засновниками. 
За статистичними даними обсяг прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 
поточного року зріс на 881,5 тис.дол. США і склав 154798,9 тис.дол. СІЛА або 
100,6% до початку року. В регіональній структурі прямих іноземних інвестицій 
в економіку області місто Бровари займає перше місце в області серед міст та 
третє - в цілому по області (після Броварського та Києво-Святошинського 
районів). При цьому на душу населення припадає 1628 дол. США, проти 928 
дол. США по області. До кінця року очікуваний обсяг прямих іноземних 
інвестицій досягне 155,0 млн. дол. США. 

Основні обсяги іноземних інвестицій надходять в місто із США, 
Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Іспанії. 

За 11 місяців 2010 року у місті Бровари завершено реалізацію 21 
інвестиційного проекту, в тому числі: 9 - у сфері торгівлі та побутового 
обслуговування населення, 2 - у промисловості і 10 - у житловому будівництві 
(в т.ч. 9 індивідуальних будинків), - загальною вартістю 86,314 млн.грн., при 
цьому створено 617 робочих місць. 

За статистичними даними за 9 місяців 2010 року інвестиції в основний 
капітал склали 133959,0 тис.грн. (23799 тис.грн. - у житлове будівництво) або 
30,2% до відповідного періоду 2009 року. Очікується, що у 2010 році обсяг 
інвестицій в основний капітал складе 413,0 млн.грн. 

За прогнозними показниками у 2011 році обсяг прямих іноземних 
інвестицій у місті Бровари зросте до 156,5 млн. дол. США, завдяки внесенню 
прямих іноземних інвестицій у розвиток нових підприємств та поповненню 
капіталу діючих підприємств з іноземними інвестиціями. Передбачається, що 
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за обсягом прямих іноземних інвестицій м.Бровари буде у першій 
п'ятірці серед міст та районів області. 

Обсяги прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку 
м.Бровари, тис.дол.СШ А 

2009, звпг 2010, очікуване 2011, прогноз 

156,5 

З метою пошуку потенційних партнерів та покращення інноваційно-
інвестиційного клімату підприємствам міста пропонувалось взяти участь у 
міжнародних виставках, економічних та бізнес форумах. 

На сайті Броварської міської ради розміщені інвестиційний паспорт міста, 
буклети з інвестиційними пропозиціями міських підприємств українською та 
англійською мовами. 

У 2011 році передбачається реалізувати 39 інвестиційних проектів 
загальною вартістю 671,7 млн.грн, при цьому буде створено 1158 робочих 
місць. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Створення умов для відновлення інвестиційної активності суб'єктів 

господарювання, подальше нарощування обсягів залучення інвестицій в 
господарський комплекс міста, що сприятиме будівництву нових підприємств, 
реконструкції та технічному переозброєнню існуючих, розвитку мережі 
об'єктів соціально-культурного та комунального призначення. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• створення в місті сприятливого інвестиційного клімату; 
• подальше формування привабливого інвестиційного іміджу міста 
шляхом: 
-розширення і оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та 
організацій для потенційних інвесторів; 
-активізації у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу міста на 
міжнародних форумах, семінарах, конференціях; 
-розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної 
діяльності міста в мережі Internet; 
-подальшої ефективної та прозорої системи земельних відносин; 
• оновлення основних фондів, 
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• введення нових об'єктів як виробничого, так і соціально-

культурного призначення; 

3.6. Розвиток реального сектору економіки 

3.6.1. Промисловість 
У 2010 році основу промислового комплексу міста складають 32 

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

Казенний завод порошкової металургії, цех №2 Київського хлібокомбінату № 
10, ВАТ «Сбм - 503», ЗАТ „Броварський завод будівельних конструкцій", ПП 
„Бест". 

Оперативні дані промислових підприємств міста про їх діяльність у січні-
листопаді 2010 року свідчать, що підприємства поступово нарощують обсяги 
виробництва та поліпшують показники своєї діяльності. Темп росту обсягів 
виробництва промислової продукції за звітний період в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року складає 130,2 %. Стабільно працюють 
підприємства харчової промисловості, хімічної та легкої промисловості. 

Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах 
підприємств у 2010 році складе 650,0 млн.грн., що становитиме 106,5% до 
минулорічного показника. 

У 2011 році передбачається, що основне коло підприємств залишиться на 
рівні 2010 року. Збільшення обсягів виробництва промислової продукції 
передбачається в більшості галузей промисловості, крім таких галузей, як: 
металургія та оброблення металу - 98,4% (зупинка діяльності КП «Київський 
завод алюмінієвих будівельних конструкцій») та машинобудування - 99,5% 
(припинено виробництво кранів на ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла»). Обсяг 
реалізованої промислової продукції у 201 Іроці зросте на 2,3% і складе 665,0 
млн.грн. 
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: Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн. 
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Головні цілі на 2011 рік: 

Нарощування обсягів виробництва та освоєння нових видів 
конкурентоспроможної продукції, що користується попитом як на 
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внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, широке впровадження 
енергозберігаючих технологій, введення у дію нових виробничих потужностей 
з використанням ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 

•освоєння промисловими підприємствами міста нових видів 
конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та 
покращення якості; 
•зменшення енергоємності виробництва за рахунок впровадження 
енергозберігаючих технологій; 
•удосконалення роботи маркетингових служб підприємств, розширення 
рекламних заходів; 
•введеня в дію ІУ черги підприємства з виробництва дрібно-розмірних 
стінових будівельних матеріалів (ТОВ «Орієнтир-Буделемент»); 
введення в дію виробничої бази з виготовлення метало пластикових вікон ( 

ТОВ «Олта»); 
•забезпечення інформування підприємств про проведення виставково-
ярмаркових заходів з метою забезпечення їх участі у даних заходах, що 
дасть можливість освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції; 
•проведення моніторингу проблемних питань підприємств, які виникли у 
результаті прийняття нормативно-правових актів і призвели до погіршення 
їх фінансово-господарської діяльності. 

3*6.2. Споживчий ринок 

Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній 
інфраструктурі міста. Стратегія розвитку сфери торгівлі полягає у зростанні 
обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за 
рахунок реалізації товарів вітчизняного виробництва, формуванні та 
стабілізації споживчого ринку. Очікується, що роздрібний товарооборот 
підприємств усіх форм власності у 2010 році складе 525,9 млн.гривень, що на 
6,8% більше минулорічного показника. 

У 2010 році в місті працює 205 магазинів, з них 43 магазин 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 не змінювалась. 
До її складу входять 90 об'єктів відкритої мережі, з них 7 ресторанів, 59 кафе, 
10 барів тощо. Також в місті працює 6 супермаркетів. 

З метою забезпечення мешканців міста сільськогосподарською 
продукцією та продуктами харчування за участю підприємств Яготинського, 
Броварського та інших районів Київщини в 2008 році проведено 17 ярмарок. 
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Обсяг роздрібного товарообороту підприємств 
торгівлі та громадського харчування, млн.грн. 

2009, звіт 2010 очікуване 2011 прогноз 

Передбачається, що у 2011 році загальний обсяг роздрібного 
товарообороту підприємств торгівлі, включаючи громадське харчування, 
складе 535,4 млн.грн., темп росту в діючих цінах порівняно з попереднім роком 
складе 101,8%. 

За формами власності в структурі товарообороту переважає товарооборот 
підприємств приватної форми власності, дана тенденція збережеться і в 
прогнозованому періоді. 

Головні цілі на 2011 рік: 

Збереження позитивної динаміки нарощування обсягів роздрібного 
товарообороту, формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, 
здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах, 
забезпечення високого рівня обслуговування. 

Основні завдання на 2011 рік : 
• забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої 

на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування 
населення міста; 

• сприяння підтримці товаровиробників на місцевому рівні; 
• посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється 

та реалізується у місті; 
• впровадження сучасних технологій обслуговування населення; 
• розвиток об'єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і 

рецептурах української національної кухні. 

3.6.3. 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. 
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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 
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. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Якісне та повне задоволення потреб населення міста у пасажирських 

перевезеннях, подальше вдосконалення маршрутної мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування в задовільному стані. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• покращення обслуговування пасажирів через здійснення контрольно-

наглядових функцій за дотриманням суб'єктами підприємницької 
діяльності усіх форм власності, що виконують перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом, вимог чинного законодавства та умов 
договорів, укладених між органами виконавчої влади та перевізниками 
щодо перевезення пасажирів на маршрутах загального користування; 

• проектування та реконструкція магістральної вулиці загальноміського 
значення в м.Бровари - вул.Київської; 

• встановлення дорожніх знаків; 
• нанесення дорожньої розмітки ; 
• утримання та облаштування зупинок на вулицях міста; 
• ремонт колесо відбійників; 
• утримання елементів примусового зниження швидкості на 

небезпечних ділянках доріг; 
• виконання запланованих обсягів капітального та поточного ремонту 

автомобільних доріг. 
Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги 

населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для 
безпечного та безаварійного дорожнього руху. 

3.7.3овнішньоекономічна діяльність 
В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні відбулося 

скорочення світового попиту на продукцію українських підприємств, що 
призвело до уповільнення зовнішньоекономічної активності підприємств міста. 
У 2010 році ситуація на зовнішньому ринку дещо поліпшилась. Оборот 
зовнішньої торгівлі товарами за січень-вересень 2010 року склав 175,091 
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млн.дол. США, в тому числі імпорт товарів складає 149,608 млн.дол. 
США, експорт товарів складає 25,483 млн.дол. США, ( при цьому порівняно з 
відповідним періодом 2009 року експорт збільшився на 39,3 %, а імпорт - на 
21,4%). 

Очікується, що у 2010 році обсяг експорту товарів складе 27,0 
млн.дол.США, що на рівні минулого року, а обсяг імпорту складе 165,0 
млн.дол.США або 95,9% до минулорічного показника. 

Прогнозується, що у 2011 році значних змін у зовнішньоекономічній 
діяльності не відбудеться. Тому, передбачуваний експорт товарів складе 27,5 
млн. дол. США або 101,9% до очікуваних показників 2010 року, а обсяги 
імпорту зростуть на 6,7% і складуть 176,0 млн. дол. США за рахунок 
підприємств, що заключили угоди на поставку товарів. 

Динаміка зовнішньо-економічної діяльності, 
млн.дол.США 

2011, прогноз 

2010, очікуване 

2009 
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Головні цілі на 2011 рік: 
Відновлення позицій товаровиробників міста на зовнішніх ринках шляхом 

експорту високоякісної та стандартизованої відповідно до вимог ISO продукції, 
а також розвитку імпорто замінюючих виробництв для зменшення кількості 
імпортованих товарів. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• активне просування продукції товаровиробників міста на традиційні 

міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту і обсягів 
експорту продукції виробничо-технічного призначення та товарів 
народного споживання; 

• сприяння міжнародним контактам (проведення зустрічей із 
представниками зарубіжних країн); 

• розширення економічної присутності міста Бровари в зарубіжних 
країнах світу, у т.ч. шляхом створення товаровиробниками Броварів 
спільних підприємств, філій та представництв підприємств за 
кордоном; 
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• надання суб'єктам господарської діяльності 

міста допомоги в організації, участі та проведенні міжнародних 
виставок, ярмарок, презентацій, бізнес-форумів тощо; 

• надання зацікавленим суб'єктам господарської діяльності Броварів 
інформації торговельно-економічних місій у складі дипломатичних 

представництв України за кордоном стосовно ділових пропозицій 
іноземних партнерів щодо співробітництва. 

3,8. Фінансові ресурси 

Фінансові ресурси міста визначаються потенціалом підприємств і 
організацій міста, податковими, неподатковими та іншими надходженнями до 
державного та місцевого бюджету. 

До загального фонду бюджету міста Бровари очікуються надходження в 
сумі 119327,8 тис. грн. доходів, що складає 97% до річного плану. 

Недовиконання річного плану надходжень очікується, в основному, через 
недоотримання запланованих надходжень по податку з доходів фізичних осіб, 
сума недоотриманих коштів складе 14340,4 тис.грн. або 15,2%. 

Проте, в порівнянні з минулим роком очікувані надходження до 
загального фонду бюджету міста в цілому зростуть на 9138,8 тис. грн., або на 
8,3 %. Збільшення в поточному році надходжень до загального фонду місцевого 
бюджету в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням 
надходжень по податку з доходів фізичних осіб, плати за землю та єдиного 
податку. 

У 2011 році надходження до бюджету міста будуть забезпечуватись 
відповідно до Бюджетного кодексу України та прийнятого Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ. Передбачається, що загальний 
обсяг надходжень до місцевого бюджету у 2011 році складе 217133,1 тис.грн., 
що на 10,4% більше, від очікуваного у 2010 році. 

Головні цілі на 2011 рік: 
Забезпечення "стійкого збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 

шляхом створення сприятливих умов для поліпшення фінансового стану 
підприємств, розвитку конкурентоспроможного виробництва та підприєм-
ництва, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення 
результативності бюджетних видатків. 

Основні завдання та заходи на 2011 рік: 
• підвищення ефективності використання бюджетних коштів та 

відповідальності розпорядників коштів за досягнення визначених 
цілей; 

• зростання частки заробітної плати у собівартості продукції (послуг), 
підвищення фонду оплати праці штатних працівників; 
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налагодження партнерських відносин із платниками 
податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів; 
забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами 
оренди землі; 
залучення фінансових ресурсів у енергозберігаючі та енергоефективні 
інноваційні проекти; 
скорочення кількості нерентабельних суб'єктів господарювання та сум 
збитків; 
продовження роботи щодо вдосконалення заходів з легалізації виплати 
заробітної плати, недопущення її виплати у негрошовій (натуральній) 
формі; 
проведення роботи щодо виявлення найманих осіб без належного 
оформлення трудових угод з працедавцями та залучення громадян до 
державної реєстрації; 
покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, вжиття 
заходів щодо погашення податкового боргу підприємств-боржників. 

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Бровари на 2011 рік містить важливі завдання, які, у першу чергу, спрямовані 
на вирішення соціальних проблем мешканців міста. 

Забезпечення виконання основних завдань та заходів Програми, сприятиме 
реалізації в місті Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", шляхом 
подальшого фінансового оздоровлення підприємств міста, нарощування обсягів 
виробництва конкурентоспроможної продукції, активізації діяльності 
вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного 
функціонування малого і середнього бізнесу та, на цій основі, збільшення 
надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість досягти позитивних 
зрушень у соціальній сфері та призведе до більш ^йсокого рівня соціально-
економічного розвитку міста. 

Заступник міського голови 

Начальник управління економіки 

В.О.Андрєєв 

Т.Г.Поліщук 
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Таблиця 6 
Ресстр 

основних соціально-економічних показників 
м.Бровари у 2010 році 

№ 
п/з 

Показники Одиниця 
виміру 

Фактична 
кількість 

1 2 3 4 
1. Чисельність постійного населення міста тис.чол. 953 

в тому числі за віком: 
-молодшому за працездатний - / / - 15,2 
-працездатному 62,0 
-старшому за працездатний 18,1 

2. Зайнятість населення 
-кількість працюючих у м.Бровари 22,2 
-в тому числі у промисловості 4,9 

3. Промисловий комплекс 
Кількість підприємств, включених до 
основного кола одиниць 32 
Темпи росту обсягів реалізованої промислової 
продукції виробництва у відпускних цінах по 
відношенню до відповідного періоду 2009 
року (очікуване) 

% 
106,5 

4. Фінанси (станом на 01.10 2010) 
Надходження до загального фонду бюджету 
міста з урахуванням трансфертів тис.грн. 120521,1 
Видатки бюджету міста по загальному фонду 
з урахуванням трансфертів - / / - 127228,7 

5. Шляхова мережа 
Кількість вулиць одиниць 266 
Довжина вулиць км 241 
в тому числі з твердим покриттям км 138,8 
Довжина тротуарів км 125,3 
Кількість майданів та їх площа одиниць/ 

тис.кв.м 
4/14,07 

Кількість шляхопроводів одиниць 2 
Загальна протяжність водостоків км 22,8 
Мережі зовнішнього освітлення км 129,9 

6. Зелене господарство міста 
Загальна площа зелених насаджень га 577,54 
Насадження загального користування, з них: га 105 
-парки культури та відпочинку га 42,4 
-зелені насадження біля житлових будинків га 42,79 
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-сквери га 2,32 
-набережні га 0,29 
-міські ліси та лісопарки га 17,2 
Вуличні насадження га 23,64 
Захисні насадження га 10,9 
Насадження житлових районів та мікрорайонів 338 
Насадження промислових підприємств га 100 

7. Житлово-комунальна сфера 
Кількість будинків, всього одиниць 5703 
В тому числі кількість будинків приватного 
сектору 5336 
Кількість будинків комунальної власності, в 
тому числі гуртожитки 312 
в т.ч. тих, в яких створені кондомінімуми 
(товариства співвласників квартир) 

31 
21-ОСББ 
10-ЖБК 

Кількість будинків відомчого житлового 
фонду, в тому числі гуртожитки -II- 55 
Обладнання житлового фонду: 
Водопроводом /садибного типу % 100/58 
Каналізацією / садибного типу % 100/31 
Центральним опаленням / садибного типу % 100/-
Гарячим водопостачанням / садибного типу % 100/-
Кількість будинків, які підлягають 
реконструкції 

одиниць 
5 

Кількість будинків на яких проводиться 
реконструкція 

- / / -

8. Торгівля і сфера послуг 
Роздрібний товарообіг, всього млн.грн. 525,9 
-на душу населення грн. 5516,3 
Мережа торгівлі та громадського харчування 
-магазини, з них: одиниць 208 
продовольчі 45 
непродовольчі 113 
- ринки 3 
- підприємств громадського харчування 
І відкрита мережа) 

одиниць 
90 

кількість побутових підприємств одиниць 7 
9. Соціально-культурна сфера 

Медичні заклади, всього одиниць 7 
в тому числі: 
Поліклініки, всього одиниць 2 
Потужність амбулаторно-поліклінічних 
установ відв./зміну 750 
- для дорослих відв./зміну 600 
- для дітей відв./зміну 150 
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Лікарні, всього одиниць 2 
Кількість лікарняних ліжок ліжок 785 
- лікарень для дорослих одиниць 1 
Кількість лікарняних ліжок для дорослих ліжок 660 
- лікарень для дітей одиниць 1 
Кількість лікарняних ліжок для дітей ліжок ' 125 
Загальноосвітні навчальні заклади (усіх 
форм власності) - всього одиниць 12 
Кількість місць у загальноосвітніх закладах місць 11180 
Кількість учнів у загальноосвітніх закладах чоловік 9509 
В тому числі: 
- загальноосвітніх шкіл (державних) одиниць 11 
Кількість місць у загальноосвітніх школах місць 10327 
Кількість учнів у загальноосвітніх школах чоловік 8527 
- гімназія ім.Олійника одиниць 1 
Кількість місць у гімназії місць 540 
Кількість учнів у гімназії чоловік 674 
- вечірня загальноосвітня школа одиниць 1 
Кількість учнів у вечірній школі чоловік 122 
-приватна загальноосвітня школа "Фортуна" одиниць 1 
Кількість місць у приватній школі місць 180 
Кількість учнів у приватній школі чоловік 186 
Дитячі дошкільні заклади одиниць 17 
Кількість місць у дошкільних закладах місць 2822 
Кількість дітей у дошкільних закладах чоловік 3656 
В тому числі: 
- дошкільні заклади (комунальної власності) одиниць 16 
Кількість місць в дошкільних закладах місць 2722 
Кількість дітей в дошкільних закладах чоловік 3585 
- відомчі дошкільні заклади одиниць -

- приватні одиниць 2 
Кількість місць в дошкільних закладах місць 100 
Кількість дітей в дошкільних закладах чоловік 71 
Вищі учбові заклади (включаючи коледжі І-ІУ 
рівнів акредитації) одиниць 5 
Броварський професійний ліцей одиниць 1 
Вище училище фізичної культури одиниць 1 

Позашкільні навчальні заклади одиниць 4 
Бібліотеки (міськрайонні) одиниць 2 
Клуби одиниць 1 
Музеї одиниць 1 
Міський культурний центр одиниць 1 
Школи естетичного виховання одиниць 2 
в тому числі: 
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- дитяча музична школа одиниць 1 
- школа мистецтв одиниць 1 
в них учнів чоловік 855 
Дитячо-юнацькі спортивні школи одиниць 3 
Спортзали одиниць 19 
Підліткові клуби одиниць 6 
Стадіони одиниць 1 
Спортмайданчики одиниць 41 
Басейни одиниць 4 
Шаховий клуб одиниць 1 

10. Приватизація 
Кількість об'єктів комунальної власності, що 
змінили форму власності одиниць 149 
Надходження коштів до бюджету з початку 
приватизації тис.грн. 19696,2 
в тому числі за поточний рік тис.грн. 168,9 

11. Зайнятість населення 
(станом на 01.12.10) 

Перебуває на обліку в центрі зайнятості осіб 553 
в тому числі жінки осіб 362 

молодь до 35 років осіб 239 
Надходження від підприємств, організацій та 
установ у фонд загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України 
на випадок безробіття тис.грн. 10668,8 
Виплата допомог по безробіттю та інших видів 
допомог з фонду тис.грн. 4447,9 

12. Пенсійне забезпечення 
( станом на 01.12.10) 
Надходження до Пенсійного фонду тис.грн. 207812,2 
Виплата пенсій та допомог тис.грн. 305403,4 
Кількість отримувачів пенсій та допомог, які 
перебувають на обліку в органах соціального 
захисту 

чоловік 
22678 

13. Об"єкти будівництва станом на 01.10.10 
Кількість об"єктів, збудованих 
(відремонтованих, реконструйованих) за 
рахунок коштів всіх джерел фінансування одиниць 16 
Загальна кошторисна вартість тис.грн. 76156,0 

14. Зареєстровано станом на 01.10.10 
Суб"єктів підприємницької діяльності, всього одиниць 745 
з них: 
Суб'єктів підприємницької діяльності -
юридичних осіб 

одиниць 
146 

Суб'єктів підприємницької діяльності -
фізичних осіб одиниць 599 



40 

Таблиця 6 

Обсяги промислового виробництва за основними 
видами промислової діяльності у порівняних цінах в розрізі галузей 

тис.грн. 
Види промислової 

діяльності 
2009 рік 

(факт) 
2010 рік 2011 рік 

(прогноз) 
Темп росту 
2011 р. до 
2010 р., % 

Всього 534785,4 627417,4 639575,7 101,9 
Обробна промисловість 534785,4 627417,4 639575,7 101,9 
Харчова промисловість та 
перероблення 
сільськогосподарських 
продуктів 98827,9 99056,2 101532,7 102,5 
Легка промисловість 37182,9 38047,1 41243,0 108,4 
Виробництво деревини та 
виготовлення виробів 3 
деревини 5272,3 4428,8 4600,0 103,9 
Целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 11577,0 19300,0 19500,0 101,0 

Хімічна та нафтохімічна 
промисловість 179261,9 181837,3 190000,0 104,5 
Виробництво інших 
неметалевих мінеральних 
виробів (будівельних 
матеріалів та скловиробів) 49419,0 33219,1 33220,0 100,0 
Металургія та оброблення 
металу 116136,0 125175,5 123200,0 98,4 
Машинобуду ван ня 6701,4 338233 33650,0 99,5 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу, пару та 
гарячої води 70000,0 70000,0 100,0 

Інші 30407,0 22530,0 22630,0 100,4 



Таблиця З 
Показники 

економічного і соціального розвитку м.Бровари на 2011 рік 

Показники Одиниця 
виміру 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 
прогноз 

2011 рік 
до очік.вик. 2010 року 

Показники Одиниця 
виміру 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 
прогноз 

Приріст (+), 
зниження (-

) % 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції (робіт, послуг) у відпускних 
цінах підприємств тис.грн. 610085,3 650000,0 665000,0 +15000,0 102,3 
-у розрахунку на одну особу грн. 6468,5 6820,6 6927,1 +106,5 101,2 

Темп росту обсягів реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг) у 
відпускних цінах підприємств 

% 
81,9 106,5 102,3 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(наростаючим підсумком), всього 

тис.дол. 
США 153917,4 155000,0 156500,0 +1500,0 101,0 

- у розрахунку на одну особу дол.США 1631,9 1626,4 1630,2 +3,8 100,2 
Обсяг прямих іноземних інвестицій(по 
відповідному року) 

тис.дол. 
США 37426,8 1082,6 1500,0 +417,4 138,6 

Обсяг інвестицій в основний капітал за 
рахунок усіх джерел фінансування: 

* 

-у фактичних цінах млн.грн. 652,8 479,0 671,7 +192,7 140,2 
- у розрахунку на одну особу грн. 6921,9 5024,7 6996,9 +1972,2 139,3 
Роздрібний товарооборот торгових 
організацій і підприємств усіх форм 
власності ( у діючих цінах відповідних 
років) 

тис.грн. 
492319,1 525870,7 535430,2 +9559,5 101,8 

- у розрахунку на одну особу грн. 5219,9 5516,3 5577,1 +60,8 101,1 
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Обсяг реалізованих послуг населенню млн.грн. 97,8 120,0 123,5 +3,5 102,9 
-у розрахунку на одну особу грн. 1037,7 1258,8 1286,5 +27,7 102,2 

Обсяг експорту товарів 
тис.дол. 

СІЛА 26743,7 27000,0 27500,0 +500,0 101,9 

Обсяг імпорту товарів 
тис.дол. 

СІЛА 172076,4 165000,0 178000,0 +13000,0 107,9 
Кількість малих підприємств одиниць 1214 1280 1345 +65 105,1 
Зареєстровано суб"єктів 
підприємницької діяльності за 
наростаючим підсумком 

одиниць 
12167 13152 13720 +568 104,3 

-фізичних осіб одиниць 9422 10212 10720 +508 105,0 
-юридичних осіб одиниць 2745 2940 3000 +60 102,0 
Введення в експлуатацію за рахунок 
усіх джерел фінансування: 
Загальної площі жила тис.кв.м 26,9 52,1 58,6 +6,5 112,5 
-за кошти підприємств та організацій 
усіх форм власності та населення у 
порядку пайової участі 
(багатоквартирні будинки) тис.кв.м 22,9 48,1 54,5 +6,4 113,3 
-за рахунок коштів населення 
(індивідуальне будівництво) тис.кв.м 4,0 4,0 4,1 +0,1 102,5 
Середньорічна чисельність наявного 
населення тис.осіб 94,4 95,5 96,4 +0,9 100,9 
Створено нових робочих місць одиниць 2007 2030 1211 -819,0 59,7 
Середньомісячна номінальна заробітна 
плата одного штатного працівника грн. 1747,0 1900,0 2000,0 + 160,0 105,3 



Таблиця 10 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
м.Бровари 

№ 
п/п 

Показники Одиниці 
виміру 

2009 
факт 

2010 
очікуване 

2011 
прогноз 

Темп 
росту, % 

2011 р. 
ДО 

2010 р-

Темп 
росту, % 

2011 р. 
ДО 

2010 р-
1. Роздрібний 

товарооборот 
підприємств усіх 
форм власності (в 
діючих цінах) -
всього 

млн.грн. 

492,3 525,9 535,4 101,8 

2. Темп росту обсягів 
роздрібного 
товарообороту до 
попереднього року 

% 

95,6 106,8 101,8 
3. Товарооборот на 

душу населення грн. 5219,8 5516,3 5577,1 101,1 
4. Магазини - всього об'єктів 203 208 210 101,0 

4.1. Продовольчі магазини - / / - 41 45 46 100,2 
4.2. Непродовольчі 

магазини 
- // -

112 113 114 100,8 
4.3. Змішані магазини - / / - 50 50 50 100,0 
5. Заклади громадського 

харчування відкритої 
мережі - всього 

- / / -

90 91 91 100,0 
5.1. Кафе - / / - 58 59 59 100,0 
5.2. Ресторани - // - 7 7 7 100,0 
6. Ринки об'єктів 3 3 3 100,0 



нч 

Таблиця 6 

Розвиток інфраструктури малого підприємництва у м. Бровари 

№ 
з/п 

Показники 2009 рік 2010 рік 
очікуване 

2011 рік 
прогноз 

2011 
рік до 
2010 
року, % 

1 2 3 4 5 б 
1. Кількість малих підприємств, 

одиниць 1216 1280 1345 105,1 
2. Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис.осіб 
населення, одиниць 128 134 140 104,5 

3. Середньорічна кількість зайнятих 
працівників, осіб 7431 8000 8100 101,3 

4. Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), малих 
підприємств, млн.грн. 1973,2 2000,0 2050,0 102,5 

5. Частка малих підприємств у 
загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), % 33,2 34,0 35,0 102,9 

6. Загальна сума надходжень до 
бюджетів всіх рівнів, одержаних від 
діяльності малого підприємництва, 
млн. грн. 101,1 120,0 127,0 105,8 

7. Кількість об'єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва, 
од. 10 9 12 133,3 

7.1 -бізнес-центри - - - -

7.2 -бізнес-інкубатори - - - -

7.3 -лізингові центри 2 2 3 150,0 
7.4 -технопарки - - -

7.5 -фонди підтримки підприємництва 1 (не 
діє) 

1 (не діє) 1 

7.6 -інвестиційні, інноваційні фонди і 
компанії 

- - -

7.7 -інформаційно-консультативні 
установи 5 5 6 120,0 

7.8 -небанківські фінансово-кредитні 
установи 2 1 2 200,0 
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Таблиця 6 

Основні показники ринку праці міста 

Показник 2009 рік 2010 рік, 
очікувене 

2011 рік 
прогноз 

1 2 3 4 
Середньорічна чисельність наявного 
населення, тис.осіб 94,4 95,5 96,4 
Зайняте населення у віці 15-70 років, 
тис.осіб 60,9 61,4 62,4 
Звернулося за сприянням у 
працевлаштуванні незайнятих 
громадян протягом року, осіб 1618 1500 1500 
Чисельність незайнятих громадян, які 
перебували на обліку у державній 
службі зайнятості на початок року, осіб 999 492 580 
Працевлаштовано незайнятих громадян 
за сприянням державної служби 
зайнятості протягом року, осіб 956 855 950 
в тому числі: 
-на вільні та новостворені робочі місця 951 806 900 
-шляхом надання дотацій 
роботодавцям 5 37 35 
-шляхом одноразової виплати 
допомоги по безробіттю для 
здійснення безробітними 
підприємницької діяльності 0 12 15 
Рівень працевлаштування до тих, які 
звернулись за сприянням у 
працевлаштуванні, % 36,5 42,9 44,5 
Проходили професійне навчання, осіб 344 292 270 
Потреба у робочій силі, осіб 91 135 160 
Навантаження незайнятого населення 
на одне вільне робоче місце, вакантну 
посаду, осіб 5 4 4 
Середній розмір допомоги по 
безробіттю, грн. 1120,0 1150,0 1200,0 1 



Таблиця 7 
Стан виплати державних соціальних допомог у м. Бровари 

Вид допомог 2009 рік 2010 рік (очікуване) 2011 рік (прогноз) Вид допомог 
Кількість Кошти(тис.грн.) Кількість Кошти (тис.грн.) Кількість Кошти (тис.грн.) 

1 Допомога у зв»язку з 
вагітністю та пологами 460 371,4 473 483,9 480 665,2 

2 Одноразова при народженні 
дитини 1325 19967,5 1564 22831,4 1850 31752,0 

3 Допомога по догляду за 
дитиною до 3-х р.віку 2865 4836,6 2972 6058,6 2989 7035,7 

4 Допомога при усиновленні 
дитини 6 50,7 7 34,9 3 36,7 

5 Допомога на дітей, які 
перебувають під опікою 211 1582,9 224 2265,2 229 3797,3 

6 Допомога на дітей одиноким 
матерям 842 2119,4 848 2906,5 853 3199,2 

7 Допомога інвалідам з 
дитинства та дітям інвалідам 462 3449,9 516 5036,0 523 5654,7 

8 Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім"ям 61 156,7 41 163,5 38 175,1 

9 Компенсація фізичним 
особам, які надають соціальні 
послуги 

142 146,8 163 215,0 170 268,1 

9 Допомога по догляду за 
інвалідом в наслідок 
психічного розладу 

4 3,9 2 3,2 3 4,8 

Всього 6378 32685,8 6810 39998,2 7138 52588,8 



Таблиця 8 

Введення в дію загальної площі багатоквартирних 
житлових будинків за рахунок коштів підприємств та 

організацій усіх форм власності та населення у порядку пайової участі 

тис. м2 

Назва об'єктів міста 2009рік 2010рік 
(очік.) 

2011 рік 
(прогноз) 

157-кв. ж/б з вбудованими приміщеннями соціапьно-
торгівельної сфери по вул. Шевченка, 10-а 9,5 

136-кв. ж/б ТІ черга по вул.. Симоненка 2-6 7,9 

Будівництво ж/б секція А (83 кв.) по вул.. Красовського 
8-6 

5,5 

336-кв. ж/б по вул. Черняховського, 21-в 31,9 
Багатоквартирний ж/б по вул. Черняховського, 11-г 10,6 
72 кв. ж/б по вул. Грушевського, 17-6 4,6 
Будівництво ж/б секція Б по вул.. Красовського 8-6 5,6 6,6 
Багатоквартирний ж/б по вул. Соборній 3,5 
Багатоквартирний ж/б по вул. Олімпійській II черга 11,8 
Багатоквартирний ж/б по вул. Чубинського,4 10,5 
Багатоквартирний ж/б по вул. Черняховського, 21-6 

Всього по м. Бровари 22.9 48,1 37,0 

Таблиця 9 

Введення в дію загальної площі 
індивідуальних житлових будинків за рахунок коштів населення 

тис. м2 

Назва об'єктів міста 2009 рік 2010 рік (очік.) 2010 рік 
(прогноз) 

м. Бровари 4,0 4,0 4,1 



Таблиця 10 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2011 РОЦІ 

Назва проекту Орієн-
товна 

вартість 
проекту, 

У 
млн.грн. 

Інвестор Кільк. 
створ, 

(збереж.) 
робочих 

місць 

Промисловість 
1 IV черга будівництва об'єкта не-

завершеного будівництва (підпри-
ємства з виробництва дрібно-
розмірних стінових будівельних 
матеріалів) по бульв.Незалежно-
сті,28-а 

30,0 ТОВ „Орієнтир-
Буделемент" 

45 

2 Будівництво виробничої бази з 
виготовлення металопластикових, 
алюмінієвих та дерев'яних 
конструкцій по вул. Красовського 

5,201 АТЗТ 
"Євровікнобуд" ДП 

"Євроглас" 

131 

3 Технічне переоснащення вироб-
ничих приміщень під виробництво 
сухих будівельних сумішей по 
в.Металургів,4 

1,500 ТОВ "ВК 
Поліпласт" 

40 

4 Будівництво виробничої бази з 
виготовлення металопластикових 
вікон по вул.Щолківській, 19 

3,100 ТОВ "Олта" 8 

5 Реконструкція з розширенням 
майнового комплексу по 
б.Незалежності, 18-а 

0,600 ТОВ НУНВФ 
"Бровафарма" 

3 

6 Реконструкція з розширенням 
незавершеного будівництвом 
об'єкту під виробничу базу з 
виготовлення металевих виробів 
по вул.Кутузова, 77 

2,840 ТОВ „Інтер-
металпласт" 

35 

7 Розширення виробництва з 
виготовлення виробів із пластмас і 
складання електротехнічної 
арматури на території промвузла 

5,600 ТОВ „Полюс 
Плюс" 

36 

8 Реконструкція комплексу під 
виробничу базу з виробництва 
полівінілхлоридних конструкцій 
на території Промвузла 

2,310 ТОВ „Вінсо" 40 

9 Будівництво заводу з виробництва 27,400 ТОВ „Бровсервіс" 120 



49 
металопластикових та 
алюмінієвих конструкцій по 
в.Красовського, в р-ні розміщення 
заводу „Торгмаш" 

10 Будівництво виробничого комп-
лексу з виробництва виробів із 
спіненого поліетилену по 
в.Щолківській, 19 

13,466 ТОВ „Абрісо ЮА" 28 

11 Реконструкція комплексу 3 
виробництва будівельних 
матеріалів по в. Будьонного,14 

1,842 ПП «Хімпласт» 44 

12 Виробнича база по виготовленню 
металоконструкцій по вул.Красов-
ського 

4,200 ТОВ "ЗАТ 
Енергоприлад" 

80 

13 Комплекс по виробництву 
харчових продуктів по вул. 
Кутузова 

1,240 ТОВ "Укртех-
комплекс" 

70 

14 Виробнича база по вул. Кутузова, 
6 

0,677 ПВКП „Телмонт-
Сіо" 

15 

Всього у промисловості 99,976 695 
Житлове будівництво 

1 ІІІ-ІУ черга будівництва житла 
соціального призначення по 
вул.Красовського 8-6 

64,325 ВКБ Броварської 
міської ради 

2 ЗОІ-о квартирний житловий 
будинок по вул. Черняхівського, 
21-6) 

97,385 ОП „Броварипром-
житлобуд" 

36 

3 Будівництво І черги 9-14 
поверхового чотирьохсекційного 
житлового будинку з офісними 
приміщеннями по вул. 
Чубинського, у 5 мікрорайоні IV 
житлового району 

115,351 ТОВ „Броварський 
заводобудівельний 

комбінат" 

Всього у житловому будівництві 277,061 36 
Логістика і транспортне обслугов\ звання 

1 Будівництво автостоянки по 
вул.Залізничній, біля ВАТ 
"Управління механізації 
будівельних робіт 

0,028 ПП Головач Н.А. 4 

2 

1 

II черга будівництва комплексу 
дорожнього сервісу в складі АЗС, 
готелю на 40 номерів, автостоян-
ки, зони відпочинку та СТО 
автомобілів на 2 пости по вул. 
Осипова,131 

ДП "Касан Нафта" 
ЗАТ "Касан 

Україна" 

з : Реконструкція автозаправної 0,340 ТОВ 10 



д V 
станції по вул.Чкалова, 17-а „Автобансервіс" 

4 Будівництво адміністративного 
будин-ку та складських приміщень 
по вул. Радистів 

1,486 ПП Андрощук О.П. 19 

5 Розміщення складських 
приміщень по б.Незалежності, біля 
ТОВ „Астро ЛТД" 

12,0 ТОВ „Техно-Ойл-
ЛК" 

44 

6 Будівництво мийки машин за 
сучасною технологією по 
вул.Черняховського, в районі 
розміщення автостоянки ПП 
Вакуленка 

0,800 ПП „Аква-Вом" 10 

7 Реконструкція з розширенням 
нежитлового приміщення під авто 
мийку з влаштуванням додатко-
вого виходу по вул. Металургів,23 

0,654 ТОВ „Броварипас-
сервіс " 

14 

8 Логістичний парк по Об'їзній 
дорозі, 62 

236,000 ТОВ «Термінал 
Бровари» 

250 

9 СТО автомобілів та автосалон по 
вул. Металургів, 51-а 

4,975 ТОВ «Автоцентр 
«Панавто» 

50 

10 Всього у логістиці та 
транспортному обслуговуванні 

256,283 401 

Комунальна сфера 
1 Реконструкція магістральної 

вулиці Возз'єднання 
5,096 Відділ капіталь-ного 

будівництва 

2 Будівництво зовнішніх мереж 
ЮкВ для електропостачання IV 
житлового району м.Бровари 

5,284 Відділ капіталь-
ного будівництва 

3 Реконструкція дощової каналізації 
по вул. Малокиївській 

1,574 Відділ капіталь-
ного будівництва 

4 Реконструкція теплових мереж, 
м.Бровари, Київської області 

2,662 Броваритеплоенер-
гомережа 

-

5 Реконструкція магістральної 
теплової мережі Ду 600 від ТК-
12 доТК-ІЗапо бул. 
Незалежності, м.Бровари, 
Київської області 

3,495 Броваритеплоенер-
гомережа 

6 Технічне переобладнання насосної 
станції другого підйому 

1,409 Бровариводоканал -

7 Газопостачання водоочисних 
споруд 

0,820 Бровариводоканал -

Всього у комунальній сфері 20,340 | 

Соціальна сфера 
1 Будівництво блоку офісних при-

міщень з підземним паркінгом, 
прибуд. до багатокв. ж. будинку 

11,200 ПП 
„Броварибудінвест" 



5/ 
по в.Черняховського,21 

2 Реконструкція вбудованого нежит-
лового прим.З під стоматологічну 
клініку по вул.Шевченка, 10-а 

Паламарчук В.В. 4 

3 Реконструкція з розширенням ма-
газину під торгово-офісний центр 
по вул.Гру шевського,3-б 

0,600 ПП "Нікола" 15 

4 Реконструкція кв. №64 під салон 
краси з влаштуванням окремого 
входу по вул. Олімпійська, 6-а 

0,030 ПП Батюк Т.В. 2 

5 Реконструкція квартири №39 під 
науково-практичний центр 
нейрореабілітації по вул.. 
Кирпоноса,7-а 

6,210 ТОВ «Науково-
практичний центр 
нейрореабілітації 

«Нодус» 
6 Реконструкція вбудованого 

приміщення під ломбард та салон 
по бульв. Незалежності,2 

0,040 Хаменушко Роман 
Володимирович 

5 

Всього у соціальній сфері 18,080 26 
Всього 671,740 1158 



11 іс. і |щ 

V» її/» Програми 

ІІоірсГіа у 
фінансова н 
ні на 2011 

рік 

ГІроиоіиці 2011 рік — н іди 

V» її/» Програми 

ІІоірсГіа у 
фінансова н 
ні на 2011 

рік 

і, 
ВІДПОВІДНО 

по 
фінансово 
ю рсс\рс\ 

ра кім загальни 
й фонд 

бюджет 
розвитку 

цільовий 
фонд 

спеціаль 
ний 

фонд 

І 2 3 4 6 7 я 9 
в с ь о г о 96536,0 31998,2 31998,2 14633,5 11891,1 4911,0 562,6 

ВІДДІЛ капітальної о будівництва 
Всього: 74189,2 10847,70 10847,70 10511,101 336,6 

1 
Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 
2008-2011 роки 

5077,37 1 і 3,7 1 П 7 111,7 ' 

2 Програма по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008-2011 роки ? 

33778,45 1605,70 1605.7 1302,8 302,9 

3. Будівництво па реконструкція магістральних вулиць 
загальноміського позначення на 2008-2011 поки 

32820,42 6630,30 6630,30 6596,60 33,70 

4 
Міська програма по будівництву та реконструкції загалноосвітніх та 
дошкільних закладів та закладів культури на 2008-201 Іроки 62,96 48,0 48.0 48.0 

Я. Проірама по будівництву ІУ-го житлового району м Бровари на 
2008-2011 РОКИ 

2450,00 2450,00 2450,00 24^0,00 

Управління освіти 
Всього. 1396,0 1369,4 1369,4 815,0 480,0 74,4 

1 і Програма "3 турбртою про кожної оп 

2 Поогоама Облаоованість" 400,0 299,0 299.0 299,0 
"Загальна середня освіта на 2008-2010 роки 74,4 

4 Міська програма дошкільної освіти на 2008-2010 роки 996,0 996,0 996,0 516,0 480,0 
Управління ііраш та соціального захисту населення 

Всьої о. 1350,5 1350,5 1350,5 1350,5 
1 Програма 3 турботою про кожної о" П50,5 1350,5 1350,5 1350,5 

ВІДДІЛ у справах сім'Ї та молоді 
Всього* 318,0 1 318,0 318,0 318,0 

1 Міська проірама запобпання дитячій безоілядноси. підтримки 
СІМСЙІДІІЬМИ Назустріч дітям' на 2010-2017 роки 

1 76 0 ! 76 0 76 0 76.0 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дпей на період 2008-
2012 

200 0 і 200,0 200 0 200.0 

3. Міська програма підтримки і а розвитку Молодь Ьроварів на 2011 
20 Н роки 

42 0 | 42,0 42 0 42.0 



л І 4 1 5 6 1 7 1 Я 1 9 
В1,(ДІЛ культури 

&СЬО» 0* 380,0 I I 0,0 110,0 110,0 

1 Трої рама проведення культурно-масович заходів м Ьровари на 2010 
>ІК 

380,0 110,0 П0,0 1100 

ВІДДІЛ фик>льтури та спорту 
Всьої о* 1207,4 696,7 696,7 196,7 500,0 

1 

Ірої рама проведення змагань за місцем проживання та у місцях 
масового відпочинку населення 

107,4 26 7 26,7 26 7 

2 Програма розвитку чоловічої о гандболу на 2007-2011 роки 500,0 Ш , 0 500,0 500,0 
Програма проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на 
рівні міста» участь міських команд у навчально-тренувальннх зборах 
та змаїанняфх на рівні міста, участь міських команд у навчально-
тренувальних зборах та змаганнях на рівні міста 

600,0 170,0 170,0 170,0 

Спеціальний заклад "Броварський міський центр соціальних служб для сім "і, дітей та молоді" 
Всього: 50,0 50,0 50,0 50,0 

1 Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки 
сімей з дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 

50,0 50,0 50,0 50,0 

Виконавчий комітет Броварської місько >Т ради 
Всього: 2001,6 І 1612/» 1612,9 1 і 1612,9 

1 Проірама діяльності та фінансової підтримки Броварської релакнм 
міськрайонного радіомовлення 340,0 1ЖО 138,0 138,0 

2 Програма нагородження почесною грамотою та цінним подарунком 
кращих громадян міста 118,5 158 9 158,9 158 9 

3 
1 Ірограма діяльності та фінансової підтримки комунального 
підприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто 706,6 730,0 730,0 730,0 

4 
Програма забезпечення Броварської міської організації ветеранів 
війни, праці, збройних сил, правоохоронних оріанів, учасників та 
дітей війни на 2009 2013 роки 

46,5 40,0 40,0 40,0 

Поховання безрідних 70,0 52,0 52,0 52,0 

5. 
Програма інформування громадскості щодо діяльності оріанів 
місцевого самоврядування через місцеві друковані видання 720,0 і 494,0 494,0 494,0 

і 
Служба у справах лігей Броварсько і міської ради 

ВСЬОГО: 100,0 100,0 100,С 1 100,С 

1 Міська програма запобігання дитячій безоглядності, піітримкі 
сімей з дітьми 1 іазустріч дітям" на 2010-2017 роки 

1 100,0 100,0 100,с > 100,С 

Управління житлово-комунальної о 11осподарства 
Всього: 1 15543,0 15543,0 15543,0 10080,4 900,0 4000,0 562,6 

1 
Міська Програма утримання та розвитку об"сктів житлово 
комунального і осподарства 

"і 15182,6 
1 

15182,6 15182,6 10000,0 900,0 4000,0 282,6 

2 Програма соціального захисту населення І 80,4 80.4 80,4 80.4 

3. Програма охорони навколишнього природного середовища 1 280,0 280 0 280,0 І 280,0 

Міський І олова І В Сапожко 
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