
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми розвитку поштового 
зв'язку м. Бровари на 2011 - 2013 роки 

З метою формування та розширення послуг поштового зв'язку в місті 
Бровари, відповідно до Закону України «Про поштовий зв'язок», 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про національного оператора > 
поштового зв'язку» від 10,01.2002 № 10-р, та рішення Київської обласної ради 
від 02.04.2009 № 435-24-V «Про затвердження Програми розвитку поштового 
зв'язку Київської області на 2009 - 2013 роки» та керуючись пунктом 22 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму розвитку поштового зв'язку м. Бровари на 
2011 - 2013 (далі - Програма), що додається. 

2. Центру поштового зв'язку № 9 КОД УДППЗ «Укрпошта»: 
2.1. Щорічно інформувати виконавчий комітет Броварської міської 

ради про хід виконання Програми. 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на керуючого 

справами виконкому Кузнецова К.В. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від 

№ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 

Броварської міської ради 

від 

№ 

ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ м. БРОВАРИ 

НА 2011-2013 РОКИ 

І.ВСТУП 

Центр поштового зв'язку №9 КОД УДППЗ «Укрпошта» - представник 
національного оператора поштового зв'язку України, який забезпечує на 
території міста Бровари надання поштових, фінансових та інших послуг. 
Основними послугами соціальної спрямованості являються - виплата пенсії, 
приймання передплати та доставка періодичних друкованих видань, 
логістичних, рекламних. 

Стабільна діяльність об'єктів поштового зв'язку м. Бровари має 
важливе значення для утримання та подальшого розвитку мережі відділень 
поштового зв'язку і поштових, скриньок, можливості доставки поштових 
відправлень та періодичних видань до всіх населених пунктів області, 
збільшення асортименту та кількості послуг національним оператором, 
проведення автоматизації робочих місць, і як наслідок - можливість 
споживачу більш швидко і якісно отримати послугу. 

Стратегічним напрямком розвитку поштової служби м. Бровари 
Київської області, і України, в цілому, є забезпечення динамічного розвитку 
національного оператора в умовах лібералізації ринку поштового зв'язку 
України та інтеграції держави у світовий економічний простір. 

II. Проблеми, що стримують розвиток національного оператора 

Згідно з Законом України від 23 вересня 1997 року №540/97 «Про 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» 
орендна плата за приміщення, які використовуються для передплати та 
доставки періодичних друкованих видань, повинна складати 1 грн. на рік. На 
сьогодні орендна плата за відповідні приміщення коливається від 1 грн. до 
480 ірн. за м2на рік, що призводить до збитковості відділень зв'язку. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про поштовий зв'язок», 
придбання, установка і утримання у належному стані абонентських 
поштових шаф (абонентських поштових скриньок) здійснюється власниками 
житлових та адміністративних будинків. Стан утримання абонентських 
поштових шаф із поштовими скриньками вкрай незадовільний, оскільки, 
житлово-експлуатаційними підприємствами, на балансі яких заходяться 
абоншафи, впродовж останніх років не виділяються кошти на витрати, 
пов'язані з їх утриманням (дрібний ремонт та фарбування). Більше 25% шаф 



непридатні для використання. Скриньки в них взагалі не мають замків, або 
вони зіпсовані. Використання таких скриньок для доставки листів та 
періодичних видань призводить до порушення прав громадян у частині 
збереження таємниці листування, до втрати можливості надавати послуги на 
більш високому рівні якості, тому що до скриньок є вільний доступ, що не 
дає можливості надавати послуги на більш високому рівні якості. 

Без виділення коштів з бюджету міста на заміну абоншаф існуючу 
проблему не буде вирішено. 

У підрозділах центру працюють листоноші, які мають невисокий рівень 
заробітної плати і надають соціально важливі для населення послуги з 
доставки періодичних видань, письмової кореспонденції, пенсії, грошової 
допомоги. Середньомісячна зарплата листонош за III квартал 2010 року 
склала 989,3 грн., тому скористуватися кредитами банків листоноші не мають 
можливості. Центр також не має можливостей придбати житло для 
працівників. Для вирішення питань закріплення кадрів, та інших соціальних 
питань необхідне виділення службового житла для листонош у місті. 

Середня протяжність доставочної дільниці у м. Бровари складає більше 
10 км. Листоноші вимушені 2-3 км йти лише до її початку. Є можливість 
скористатися міським транспортом для підвезення до дільниці, проте 
необхідно вирішити питання виділення коштів для придбання проїзних 
квитків, що дозволить прискорити доставку пошти та покращити умови праці 
листонош. 

Робота листонош пов'язана з певними ризиками, враховуючи це, для 
захисту від нападників, потрібно мати газові балончики, а від собак -
спеціальний пристрій - відлякувач. На ці заходи також необхідні додаткові 
кошти. 

Проблемні питання: 
- низька рентабельність; 
- відсутність необхідного технічного оснащення; 
- висока частка ручної праці; 
- низька захищеність відділу пенсійного забезпечення від 

несанкціонованого втручання; 
- низька заробітна плата персоналу; 
- застарілий автомобільний транспорт, відсутність спеціалізованого 

транспорту; 
- висока орендна плата за використання приміщень у місті; 
- відсутність виділення службового житла для листонош. 

III. Основні заходи та завдання Програми 

- Збереження та подальший розвиток об'єктів поштового зв'язку. 
- Встановлення орендної плати за використання приміщень згідно з 

чинним законодавством. 
- Виділення коштів з місцевих бюджетів на заміну абонгосподарств в 

під'їздах будинків. 



з 

- Вирішення питання щодо безкоштовного проїзду листонош на 
транспорті загального користування у м. Бровари та засобів 
індивідуального їх захисту. 

- Подальший розвиток послуги з передплати періодичних друкованих 
видань,особливо - місцевих видань. 

- З метою збільшення обсягів з надання послуги з реалізації товарів 
народного споживання надання пільг, щодо оплати патентів. 

- Оновлення технологічного транспорту. 
- Підключення відділень поштового зв'язку до корпоративної 

комунікаційної мережі. 
- Оснащення операційних вікон відділу пенсійного забезпечення 

реєстраторами розрахункових операцій. 

IV* Шляхи та засоби розв'язання проблем 

З метою забезпечення доступності послуг, збільшення кількості 
96'єктів поштового зв'язку, приведення їх стану до вимог корпоративного 
стилю, для підвищення якості надання послуг серед заходів щодо розвитку 
галузі передбачається: технічне переоснащення робочих місць, заміна 
технологічного транспорту, оновлення поштових скриньок, заміна 
абонентських шаф у житлових будинках, соціальна підтримка працівників 
поштового зв'язку для сприяння закріплення кадрів, підвищення рівня їх 
захищеності та зменшення ризиків при роботі на доставних дільницях. 

V. Перелік заходів та завдань Програми 

Заходами Програми передбачаються такі конкретні дії, спрямовані на 
вирішення існуючих проблем: 

- збереження та розвиток мережі об'єктів поштового зв'язку; 
- технічне переоснащення робочих місць та оновлення технологічного 

транспорту; 
- заміна абоншаф у житлових будинках; 
- виділення коштів для придбання проїзних квитків та засобів захисту 

для листонош; 
- подальший розвиток послуги з передплати періодичних друкованих 

видань; 
- забезпечення збільшення кількості пенсіонерів, які отримують пенсії в 

об'єктах поштового зв'язку; 
- з метою збільшення обсягів з надання послуги з реалізації товарів 

народного споживання надання пільг щодо оплати патентів. 

VI. Строк виконання Програми 

Виконання заходів та завдань Програми планується здійснити одним 
етапом упродовж 2011-2013 років. 



VII. Обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання 
Програми 

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
Державного бюджету України, місцевого бюджету, коштів національного 
оператора поштового зв'язку Українського державного підприємства 
поштового зв'язку «Укрпошта» та кредитних ресурсів. 

За рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється профілактичне 
обстеження, поточний ремонт, заміна абонентських поштових скриньок у 
житлових та адміністративних будинках, які знаходяться у комунальній 
власності територіальної громади м. Бровари. 

УІЕ Заходи щодо реалізації Програми 
розвитку зв'язку Київської області на 

2009-2013 роки 

Назва 
напрямку 

діяльності 
(пріоритети 
і завдання) 
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заходів 

програми з 
виконання 
завдання 

Відповідала 
ні за 

виконання 
Строки 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 
виконання, (тис,грн.) 
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і завдання) 
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заходів 
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завдання 
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Строки 

виконання Джерела 
фінансуван-

ня 
Разом 20 И 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
поштові 

скриньки 
Київська 
обласна 

дирекція 
удппз 

"Укрпошта" 

2011 -2013 

усього 3 них 975000 325000 325000 325000 

поштові 
скриньки 

Київська 
обласна 

дирекція 
удппз 

"Укрпошта" 

2011 -2013 

місцевий 
бюджет 

975000 325000 325000 325000 

поштові 
скриньки 

Київська 
обласна 

дирекція 
удппз 

"Укрпошта" 

2011 -2013 

Держбюдже-
ти 

поштові 
скриньки 

Київська 
обласна 

дирекція 
удппз 

"Укрпошта" 

2011 -2013 

власні кошти 

поштові 
скриньки 

Київська 
обласна 

дирекція 
удппз 

"Укрпошта" 

2011 -2013 

кредити та 
інші джерела 

Міський голова І.В.Сапожко 


