
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАCn 

РІШЕННЯ 

Гnpo підсумки виконання Програми соціально-економіч,го 
та культурного розвитку м. Бровари за 2004 рік 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 
Бровар~ької міської ради Возняка С.М. про виконання Програми соціально
еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку міста за 2004 рік, міська рада 

відмічає, що реалізація ряду заходів, спрямованих на нарощування 
економічного потенціалу, вирішення соціальних питань, сприяли 
поліпшенню загальної економічної ситуації в місті. 

Обсяги промислового виробництва в порівняних цінах склали 274,2 
МЛН. грн. Темп росту в порівнянні з попереднім роком становить 106,7%. 

Забезпечено приріст виробництва на 9 підприємствах із 16, які по 
основному колу займались виробництвом промислової продукції. 

За рахунок всіх джерел фінансування введено в дію 57.7 тис. кв. м. 
житла, що в 1.9 рази більше попереднього року. 

Споруджено ряд об'єктів виробничого призначення. 
Роздрібний товарообіг, включаючи громадське харчування, досяг 79.6 

млн. грн., ЩО в порівнянні з попереднім роком становить 108,7 %. 
Спостерігаються позитивні зрушення щодо поступового росту в 

структурі товарообігу групи непродовольчих товарів. 
Приділяється належна увага питанням підтримки та розвитку 

підприємництва, залучення інвестицій в економіку міста. 
Поліпшилась ситуація на ринку праці. Протягом 2004 року на вільні 

та новостворені робочі місця працевлаштовано 1861 чоловік, що на 7, 7% 
більше попереднього року. 

Заборгованість по заробітній платі працівникам госпрозрахункових 
підприємств скоротилась на 13,1%. j 

В порівнянні з попереднім роком скоротилась заборгованість 
споживачів за енергоносії на 2~ 17,6 тис. грн., або на 16.,6 %. 

Значний обсяг робіт виконано по благоустрою МІста. 
Проте, незважаючи на позитивні. тенденціі роз~итку економіки, стан в 

окремих ії галузях та сферах діялЬНОСТ1 потребує ПОЛ1пшення. 
Спад обсягів промислового виробництва допущено на 5 

підприємствах міста. . . . .. .. 
Зросла заборгованість із виплати зароб1ТНОl плати в ПОР1ВНJlННl з 

попереднім роком на рсПМК-4. . .... .. 
Б . сплати оснОВНИХ платеЖІВ до ПеНСІИНОГО Фонду УкраІНИ в 
орг ЗІ · 365о/с 

порівнянні з початком 2004 ~oкy зб1ЛЬШИВСЯ на , о. 

'. 
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Надходження до загального фонду бюджету міста Бровари за 2004 рік 

склали 28868,2 тис. грн., що становить 94,9% до річного плану. 
Заборгованість споживачів міста за використані енергоносії, з 

урахуванням боргів минулих років складає 14177,S тис. грн., з них - 13406,8 
тис. грн. або 94,6% - борг населення. 

На підставі вищевикладеного, керуючись пунктом "а" ст.27 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін міська рада . 

ВИРІшила: 

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за 2004 рік взяти до відома (додається). 

2. Вважати основними завданнями структурних підрозділів міської 
ради, установ та організацій міста: 

2.1.Забезпечення своєчасної, і в повному обсязі, сплати податків, зборів 
та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і державних 
цільових фондів, погашення заборгованості за спожиті енергоносії та 
заборгованості з виплати заробітної плати. 

2.2. Збереження досягнутого рівня приросту обсягів промислового 
виробництва та його нарощування за рахунок активізації інноваційної 

діяльності. 
3. Управлінню економіки забезпечити контроль за ходом виконання 

завдань по нарощуванню обсягів виробництва, сприяти участі підприємств 
міста у всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, ділових 

зустрічах. 
4. РішеННJI міської ради від 25.12.2003 року N!! 374-19-24 "Про 

затверджеННJI Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2004 рік" зняти з контролю, в зв"язку З його виконанням. 

S. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів T~ цін. 
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А 
поДАННЯ: . оиоміКИ /~ 
начальник управлl~ЮІ ек ~ __ о 

поГОДЖЕНО: 

секретар міської ради 

перший заступник 

міського голови 

начальник фінансового 

управління 

завідуюча юридичним відділом 

О.А.Кияниця 

-;//~'..e.rr А.М.Зеленська 

с d І.Г.Лавер 

.. -~ 
завідуюча зaгanь1JllМ відділОМ .:/".~ _ Н.І.Гна'ПОк 

голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін В.І.Білик 



ПІДСУМКИ 
BlIl(OllaHHR ПРОZРllAfU соц;алЬНО-ЄI(ОНО.lffічноzо ІІ,а I(улыlурноzоo РОЗВUnll'У 

.lfІ. БроваРIІ за 2004 рі" 

Протягом звітного періоду міськвиконкомом разом з управліннями, 
відділами, підприємствами та організаціями міста проводилась певна робота 
щодо забезпечення виконання законів України, актів і доручень Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень, заходів та завдань, 
визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста 
на 2004 рік, спрямованих на нарощування економічного потенціалу міста, 
вирішення найбільш гострих соціальних проблем. 

Промисловість. 

Промисловими підприємствами міста за 2004 рік вироблено продукції на 
суму 274,2 млн. грн. в порівняних цінах. Темп росту в порівнянні з попереднім 
роком становить 106,7%. 

Виробництво промислової продукції на душу населення складає 3102 
грн., що на 8,8% більше минулорічного. 

Зростання обсягів виробництва забезпечено 9 підприємствами із 16, які 
по основному колу займалися виробництвом промислової продукції. 
Найвищих темпів зростання промислової продукції досягли такі підприємства, 
як: фабрика сухих харчових продуктів ТОВ "Євро - Фудс ГБ Україна" -
144,8%, ВАТ "Броварський ІІІРЗ" - 132,7% , ЗАТ "Броварський завод 
пластмас" - 124,9%, ЗАТ "Люмен" - 120,4%. 

В місті значно пожвавилась інноваційна діяльність, пріоритетним 
напрямком якої є оновлення асортименту продукції та освоєння нових 

технологій. 
На Казенному заводі порошкової металургії освоєно 36 найменувань 

виробів із залізного порошку та міді, 17 найменувань на основі тугоплавких 
сполук. На ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій" встановлено 2 
технологічні лінії по випуску фібробетонних плит та для виробництва 

перлітобетонних каменів. 
і :.' На ЗАТ "Люмен" встановлено лінію профілювання основи та ЛІН1Ю 
,порошкового покритrя. Налагоджено випуск нових видів світильників серії 

"Гамма". .. ..".. 
іі;.::.:· На ВАТ" Броварськии ІПИНоремонтнии завод органІЗована дІЛЬНИЦЯ по 

'ОСВОЄНlПO нового виду продукції гідроізоляційного покрівельного полімерно-

. бітУмного матеріалу "Бриз".. . ... ..' . . .. 
Значну увагу розвитку lнноваЦIИНОI ДІЯЛЬНОСТІ ПРИДІЛЯЮТЬ І такІ 

. підприємства як: ЗАТ " Броварський завод пластмас", ВАТ "Софія", ТОВ 
::~'БДБК "Мер~іЙ", ТОВ "Полініт Текстил~"; rm "т~~MapKeт" та інші. 
:~~::_':!;'" Проте, незважаючи на ПОЗ~ТИВНІ TeHдeH~l1 росту промислового 
'~~р~бництва, на 5-ти пром~словИХ ПІДПРИЄМСТВах МІста через ряд об'єктивних 



причин допущено спад виробництва, а саме: АТ "Софія" - 70,5%, ВАТ 
"Броварський завод будівельних конструкцій" - 86,3%, ПУ "Броварський 
завод торгівельного машинобудування" - 87,2%, АТ "Кранобудівна фірма 
"Стріла" - 88,7%, АТ "Бровари - молоко" - 91,6%. 

Капітальне будівництво. 
Позитивні тенденції в галузі будівництва, які намітились в попередні 

роки збереглися і у 2004 році. Насамперед, це зростання обсягів капітальних 
вкладень та введення в дію підприємствами - забудівниками всіх форм 
власності основних фондів. 

Житловий фонд міста за 2004 рік збільшився на 57.7 тис. м2• Введено в 
дію 48 індивідуальних будинків загальною площею 11,5 тис. м2 ( У 2003 році -
36 будинків, загальною площею - 3,6 тис. м2.) та 8 багатоповерхових будинків, 
загальною площею 46.2 тис. м2 (2003 рік - 3 будинки та 1 реконструйований 
гуртожиток площею 20,9 тис. м2). 

Річну програму по будівництву житла виконано на 127,1 %, а в 
порівнинні з попереднім роком, введення в експлуатацію загальної площі 
житла зросло в 1,9 рази. 

Забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 3,386 км 
газопроводів середнього тиску; 4,545 км - дворових вводів. 

Спрруджено ряд об'єктів виробничого призначення: 
- автозаправну станцію і склад паливно-мастильних матеріалів на 

території виробничої бази ДБК "Меркурій"; 
- автомобільний газозаправний пункт та автомийку по вул. Київській, 

322; 
- котельню потужністю 300 кВт по вул. ЩолківськіЙ,2. 
Реконструйовано: 
_ недобудовану виробничу базу тресту "Броварисільбуд" під 

виробництво стінових виробів, потужністю 200 тис. тонн на рік по 
вул. Кутузова, 129 

_ корпус фасовки ветпрепаратів та добудовано санітарно-побутові 
приміщення тов ''Бровафарма'' . 

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2004 рік за рахунок коштів місцевого бюджету проводилось 
фінансування будівництва адмінбудинку, майдану на перетині бульв. 
Незалежності - вул. Гагаріна, n воду газопроводу, артезіанської свердловини 
бюветного типу по бульв. Незалежності, міні - котельні зоm N!!3, нового 
кладовища, З-х сміттєприймальних приміщень для збору сміття, реконструкції 
дахів ЗОЗ N!!З,8 9,10, даху територіального центру обслуговування пенсіонерів, 
. , б v "у." ф 

'~аєзнавчого музею, плавального асеину Аупава ,житлового онду. 

. Частина коштів була направлена на будівництво Української 
'православної церкви та храму Петра Павл~ peKOH~тp~iї M~CTOBOГO полотна 
.III.JIЯxо~оводу по вул. Кутузова, ЗЛИВНОl каналlзацll та ІНШИХ важливих 

:9б'ЄКТів. 



Всього з бюджету розвитку на фінансування місцевих програм виділено 
7538,0 тис.грн., що у 2,3 раза більше попереднього року. 

Споживчий ринок та побутові послуги. 
Стратегія розвитку сфери торгівлі у 2004 році полягала у зростанні 

обсягу роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, в першу чергу, за 
рахунок реалізації товарів вітчизняного виробництва, розширенні мережі 
закладів торгівлі та громадського харчування. 

В 2004 році обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, 
включаючи громадське харчування, склав 79.6 млн.грн., темп росту в діючих 
цінах порівняно з попереднім роком - 108.7 %. В розрахунку на душу 
населення роздрібний товарооборот досяг 838,7 грн., що на 133,3 грн. вище 
аналогічного показника попереднього року. Структура роздрібного 
товарообороту показує, що понад 90% продукції, що реалізується 
підприємствами торгівлі міста є продукція вітчизняного виробництва. 
Спостерігаються позитивні зрушення щодо поступового збільшення питомої 
ваги в структурі товарообороту групи непродовольчих товарів, яка склала в 
2004 році 36,9%. За формами власності в структурі товарообороту переважає 
товарооборот підприємств колективної форми власності. 

Зростання загального обсягу роздрібного товарообороту відбулось за 
рахунок. розширення торгових площ, підвищення ефективності роботи 
підприємств торгівлі, підвищення культури обслуговування. 

В 2004 році в місті працювали 178 магазинів, з них 115 магазинів 
переважно продовольчого профілю та 64 непродовольчого. В зв'язку зі зміною 
власників приміщення та розширення видів здійснення підприємницької 
діяльності, в місті спостерігається тенденція щодо зміни профілю магазинів, їх 
переобладнання під об'єкти громадського харчування, гральні заклади, об'єкти 

побуту та офіси . 
. Зростає мережа закладів громадського харчування, па в 2004 році склала 

810б"єкт, що на 2,5 % вище аналогічного показника минулого року, в тому 
числі працювали 4 ресторани, 53 кафе. 

. В 2004 році відкрився новий торговий центр по вул.Грymевського,9/1 
площею 1462 кв.м, 3 нових сучасних кафе, добудовано 3-й та 4-й поверх 
TOPrQBOrO центру "Форум". 

• І' Розвивається фірмова торгівля міста. На даний час, працює 7 магазинів 
фірмової торгівлі. Реалізує продукцію 8 кіосків Броварського молокозаводу та 
5 ~ересувних кіосків фермерського господарства "Жур~очка". 

. : В . задоволені попиту населення на продукти СІльськогосподарського 
в.іроб~цтва, особливо в сучасних умовах, відіграють ринки. В місті працює 4 
ринки. ~a 1 торговельний майданчик, які з~ають ~ощу 21539 кв.м та 
н~ічyIQТЬ 1138 торгових місць, зап~~нюван~сть. P~К1B складає 75-80 %. 
~ідбувається розширення торговеЛ~НОI ~ереЖІ МІста I~ в под~шому~ буде 
.продо~~ватись за рахунок КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ, ПІДПРИЄМЦІВ та ІНШИХ 

приватних осіб. 



В місті у 2004 році працювали 7 юридичних осіб - суб' єктів 
підприємницької діJШьності, що надають побутові послуги, які включають 18 
об' єктів побуту, найбільшим з яких по обсягам послуг є Броварський 
побуткомбінат, та - 225 фізичних осіб. 

Суб' єктами господарюванНJI постійно вивчається світовий та вітчизНJIНИЙ 
досвід у сфері HaдaнНJI побутових послуг і вишукуються можливості щодо 
впровадженНJI нових форм побутового обслуговуванНJI в місті. В 2004 році 
піCЛJI капітального ремонту відкрилась сучасна перукарНJI ТД "Ліза", також 
нові салони "Міні-стиль", " Венеція", "Вумен" , які мають сучасне обладнання 
та надають кваліфіковані перукарські послуги. Продовжує працювати центр 
краси і здоров'я "Едем" ТОВ "Велес", який поряд з побутовими послугами 
надає і медичні послуги, користуються попитом послуги салону краси "Вояж", 
"Стенлі", "Люкс", "Магія". 

Відповідно до Положення щодо атестації підприємств побуту, 
затвердхсеного постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95 N!! 674 в 
місті станом на 01.01.05 всього по місту Бровари проатестовано 56 об'єктів 
побуту: вищу категорію присвоєно 5 об'єктам, першу категорію - 15 
об'єктам, другу категорію - 36 об'єктам побуту. 

До ДНJI міста 16 BepeCНJI 2004 року було проведено конкурс перукарів 
міста "Кращий перукар - 2004", в якому приймали участь 9 учасників, 
перемогу здобула майстер перукарні "Люгре". 

Зовнішньоекономічна діяльність 
Підприємства та організації м. Бровари підтримують зовнішньо

торгівельні зв'язки майже з 40 країнами близького та далекого зарубіжжя. 
За розрахунковими даними за 2004 рік обсяг зовнішньоторгівельного 

обороту товарів становитиме 105,4 млн.дол.США, що на 8,7% більше, ніж у 
2003 .році, при цьому обсяг експорту буде збільшено на 4,9% у поріВНJlнні з 
минулим роком і становитиме 25,55 млн.дол.США; обсяг імпорту -
відповідно на 9,9% і становитиме 79,8 млн.дол.США. 

Експортними поставками займалися 48 суб'єктів господарювaнНJI, 

імпортом - 73. •. 
. Найбільші обсJlГИ експортних поставок здійснювалися до Росії, Румунії, 
Німечч~ни, Казахстану, Польщі й інших країн. Тоді як найбільші поставки 
імпорту здійснювались переважно з Польщі, Росії, Німеччини та Франції. 
. . . Експорт продукції складав: верхній трикотаж, градирні, порошок 
залізний вугільниЙ концентрат, алюмінієвий профіль, бульйонні концентрати, 

• .' І .. • • •• u 

світильники і т.і. Імпорт - злитки з алJОМІНlІО, заготовки ДЛJI дисКІВ, теХНІЧНИИ 
вУ.гЛ.еЦ~, сталь електротехнічна, пу~корегуЛЮЮЧі апарат~, сировина ДЛJI 
.вигОтоВлення бульйонних концентраТІВ, цукерки, шоколадНІ батончики, корм 

J ' •• • • • 

ДЛJI" ·твар·· ин рослини запаСН1 частини до автомашин 1 Т.1. , , . . 
. .: ~.; ... l1ідпрИємства здійснюють то~говеЛ~,но-еКОН~~lЧНl операції через 
.piB~i~HY регіональну митницю (митнии пост Бровари ). 



Адміністрація місы�виконкомуy постійно праЦIОЄ над питанням 
розширення зовнішньоеl(ономічних зв' язків із зарубіжними країнами. 
Проводяться зустрічі з представниками іноземних делегацій. 

Протягом цього року такі зустрічі були проведені з представниками 
Японської організації з питань розвитку зовнішньої торгівлі "Джетро", 
делегацією з Республіl(И Вірменія. 16.12.04 відбулась зустріч міського голови з 
турецькою делегаціЄIО, у ході якої оБГОВОРIОВались питання стосовно 
можливих ділових контактів та впровадження взаємовигідних інвестиційних 
проектів. 

Вюкливе значення налагодженню співпраці приділяється не тільки в 
сфері економіки, але й у сфері І(УЛЬТУРНОГО та громадсы�огоo житrя. 

Місто Бровари має 5 поріднених міст у країнах близького та далекого 
зарубіжжя - Рокфорд (США), Фонтене-су-Буа (Франція), Щолково ( Росія ), 
СЛУЦЬІ( ( Білорусія ) та місто Сілламяе ( Естонія ). З усіма містами підписані 
угоди про співпраЦIО в різних сферах економічного , культурного та 

громадського житrя. 

Інвестиційна діплы�істьь 
Відповідно до реалізації "Програми щодо збільшення обсягів залучення 

інвестицій для економічного розвитку м.Бровари на 2004-2005 роки", У 2004 
році в' місті спостерігалося значне пожвавлення інвестиційної діяльності в 

• • 
ПОРІВНЯННІ З минулим РОІ(ОМ. 

За 9 місяців 2004 РОІ(У броварськими підприємствами та організаціями
забудовниками ОСВОЄНО І(апітальних інвестицій на суму 88,21 млн.грн., що на 
37,7% більше проти відповідного періоду 2003 РОІ(У. Із загального обсягу 
інвестицій - інвестиції в основний капітал становлять 85,08 млн.грн., що на 
34,2% більше у порівняних цінах до відповідного періоду минулого року. При 
цьому у капітальне будівництво направлено 67,0 1 млн.грн., З них: 

-64,4 МЛН.грн. - на житлове будівництво (62,28 МЛН.грн. освоїли 
організації-заБУдОВНИI(И та 2,12 МЛН.грн. - індивідуальні забудовники), 

. -2.60 МЛН.грн. - на нежитлові будівлі та споруди; 
18.07 МЛН.грн. направлено на придбання машин "а обладнання (20,5%), 

інші капітальні інвестиціі' СI(лодаIОТЬ 3,13 млн.грн, (3,5%). 
У звітному періоді в місті реалізовано 39 інвестиційних проектів, серед 

Sll(ИХ: будівництво )l(И~nОВИХ БУДИНI(ів та об"Єlстів виробничого призначення, 
... ,. • • u • •••• 

реl(ОНСТРУКЦія ПРИМlщеllЬ ДЛSl ЗДІиснення ПІДПРИЄМНИЦЬКОI ДІЯЛЬНОСТІ, 

спорудження об"Єlстів водопостачання та теплозабезпечення, Придбано 4 
Івтобуёи марки "Богдан" вортіСТIО 600 тис.грн. ТОВ "Транспортна компанія 
"Авто-Союз" та ТОВ "СОlоз-Авто", а також 6 автобусів марки "Аврора" 
ВІР.ТЇстіо 1200 тис,грн, тов "Бровариавтопас" та ТОВ "ЛU't'опас-К", 

• ~i;. '.' У місті створено 64 опіЛЬJJі ~ідприємства, 20 rlідприємств із 100% 
.. ~~і~е~тиціями та 1 преДС'1'ООIlИЦТВО ін~зе~ної фірми, ~ 2004 po~i зареєс:рова~о 

б'~ "спільниХ піДПРИЄМС'l'О то 4 ПІдприємства ЗІ 1 00% ІнвеСТИЦІЯМИ ІЗ 
! .. • .... 



засновниками з Великобританії, Казахстану, Росії, Німеччини, Італії, Литви та 
Туреччини. 

Загальна сума іноземних інвестицій залучених в економіку міста станом 
на 01.10.04 складає 22682,76 тис.дол.США, або 256,59 дОЛ США на кожного 
житеJUl. 

Видано 113 дозволів на виконання проектно-пошукових робіт для 
реалізації інвестиційних проектів. 

Запроваджено постійний моніторинг щодо звернень інвесторів, відповідно 
до якого ведеться певна робота і відслідковуються ЇЇ результати. За 2004 рік 
зареєстровано 2645 звернень, а саме: 2365 - з питань роз'яснень нормативно
правових актів та 280 пропозицій. 

З метою пошуку ділових партнерів та залучення іноземних інвестицій 
міські підприємства брали участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. 
До Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
щоквартально направJUlється інформація з комерційними пропозиціями 
підприємств 3 мовами (українською, російською та англійською). 

для інформування потенційних інвесторів щодо інвестиційної 
привабливості міста, в мережі "Інтернет" діє веб-сторінка Броварської міської 
ради, яка постійно поповнюється новими проектами та інформацією, серед 

них: інвестиційний паспорт міста Бровари-2004 та розроблені інвестиційні 
проекти міських підприємств. У передачі "Економічний огляд" каналу "Інтер" 
неодноразово транслювались сюжети про діяльність виконкому Броварської 
міської ради щодо залучення інвестицій та про роботу броварських 
підприємств з іноземними інвестиціями або таких, які потребують іх 

залучення. 

Перелік об' єктів комунальної власності територіальної громади м.Бровари, що 
підлягають приватизації, та інформація про хід приватизації об'єктів 
висвітлюється у засобах масової інформації, а саме: у газетах "Відомості 

приватизації" і ''Нове життя". 
Представники Броварської міської ради, керівники підприємств та 

організацій міста постійно беруть участь у проведенні семінарів, лекцій та 
навчань з питань інвестиційної діяльності . . ' 

Розвиток підприємництва. Реформування економіки. 
'. : Стимулювання приватної ініціативи та підприємництва в місті 

здійснювалось відповідно до положень Закону України "Про державну 
підтримку малого підприємництва", Указів Президента України, Програми 
діяльності Кабінету Міністрів Уісраїни та Програми роз витку малого 
'підІЇриємництва в м.Бррвари на 2003- 2004 роки. 
. Одним з результатів цi~ї роб~Т~ є факт зростання кількості 
підприємницьких структур, ~o ДІЮТЬ ~ МІСТІ.,. . 

. . РіЧНИЙ приріст кільКОСТІ малих ~ІДПРИЄМСТВ по Ml~:r>'. за OCT~HI два роки 

скло 20.5%, а фізичних осіб- суб"єкт!в ПІДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ - 2~~ . 
. .... ' ...... П~іоритетною в розвитку .. ПІдпри~ництва. є . ~алузь ТОР~lВЛІ та 
'~.ГP9MaдCЬKOГO харчування. Такни вид ДІЯЛЬНОСТІ ЗДІИСНЮЄ 55.2Уо епд . . - .. . 



ВиготовленНJIМ продукції займається 18% суб"єктів підприємницької 
діяльності, будівництвом - 10%, транспортними послугами - 13%, наданням 
медичних послуг - 3.8%. 

Малі та середні структури є найбільш динамічними, найбільш 
пристосовані до частих змін умов господарюванНJI, найбільш ініціативні у 
веденні діяльності і в роз витку місцевого ринку відіграють значну роль. 

як результат, частка малих підприємств у загальному обсязі виробленої 
продукції складає 20.7 %. 

Чисельність працюючих у підприємницьких структурах постійно зростає і 
сягає майже 6.5 тисяч осіб. 

Всебічну підтримку розвитку підприємницької діяльності надає місцева 
влада, вирішуючи питанНJI, пов"язані з реєстрацією СПД, виділенням землі, 
HaдaнНJIM інфраструктури, що є у комунальній власності та cTBOpeHНJIМ 
сприятливого підприємницького середовища. 

на даний час в місті ведеться робота по створенню "єдиного вікна", де 
будуть надаватись дозволи на здійсненНJI видів діяльності. 

Станом на 01.01.2005 року суб"єктам господарської діяльності для 
розміщеНВJI виробництва, офісів, складів тощо здано в оренду приміщень 
загальною площею 25.1 тис. кв.М. 

Одним З найважливіших напрямів економічних реформ виступає 

прива'ІИЗація. 
Станом на 01.01.2005 року Управлінням комунальної власності 

приватизовано 121 об"єкт комунальної власності територіальної громади 
міста, з JIКИX 82 об"єкти - вбудовано-прибудовані приміщення. 

За звітний період юридичними та фізичними особами шляхом викупу 
npив·атизовано 9 об"єктів комунальної власності ( вбудованих приміщень 
площею 1837.6 кв.м. на суму 1912.7 тис.грн. 

Фінанси. 
Доходи місцевих бюджетів СЮІадаються з доходів загального фонду, 

доходів спеціального фонду та офіційних трансфертів. До загального фонду 
бюджету міста Бровари за 2004 рік надійшло 28868,2 тис.грн. доходів, що 
становить 94,9% до річного плану. В поріВНJIнні з попереднім роком 
надходження зменшились на 3235,5 тис.грн., або на 11.1%. Відповідно дО 
СТ .. 68 Закону Украіни "Про Державний бюджет Украіни на 2004 рік" з 
бюдЖету міста було вилучено до Державного бюджету 1752,5 тис.грн. 

: . Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
. . :..податок З доходів фізичних осіб - 19597.1 ТИС.грн.- 67.9%; 

. -плата за землю - 3413.3 ТИС.грн. -11.8%; 
-єдиний податок - 4293.2 ТИС.грн. -14.9%; 
-~icцeBi податки і збори - 1213.2 тис.грн. - 4.2%; 

;_~. і, -шата за торговий патент - 1469.2 тис.грн. - 5.1%. . . , . . '. 



До спеціального фонду за 2004 рік надійшло 13815.7 тис.грн. Разом 
надійшло до загального (без врахування трансфертів) і спеціального фонду-
42485,3 тис.грн., що на 12.5% більше попереднього року. 

За 2004 рік по закріплених доходах надійшло 25839,4 тис.грн., що 
становить 94.1 % до плану на 2004 рік. 

По кошику власних доходів надійшло 3028.8 тис.грн, що складає 102.2% 
до плану. 

Крім того, до бюджету міста надійшли субвенції: з Державного бюджету 
на суму 11339.7 тис.грн., з районного бюджету - 20.0 тис.грн. та дотація-
5422.7 тис.грн. 

Зайнятість населення та ринок праці. 
В м. Бровари налічується 51788 громадян працездатного населення. В 

галузях господарства міста задіяно близько 40 тис. чоловік. Територіальна 
наближеність міста до обласного центру сприяла працевлаштуванню значної 
частини працездатного населення міста на підприємствах, організаціях та 
установах м. Києва. 

на обліку у Броварському міськрайонному центрі зайнятості станом на 

01.01.2005 року перебувало 1051 чоловік, що на 3,3% менше, ніж у 
попередньому році. Рівень зареєстрованого безробіття по місту складає 2,0%. 

Конкретна робота щодо працевлаштування населення проводиться 

Броварським базовим міськрайонним центром зайнятості, який сприяє . 
працевлаштуванню населення, оргаН1ЗОВУЄ проведення оплачуваних 

громадських робіт, проводить професійну підготовку, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку, надає дотацію роботодавцям на створення робочих місць. 
Двічі на рік проводиться Ярмарок вакансій та професій. для безробітних, які 
бажають створити власну справу, надається одноразова матеріальна допомога. 

Протягом року на вільні та новостворені робочі місця було 
працевлаштовано 1861 чоловік, що на 7,7% більше попереднього року, з них 
57 осіб - на додаткові робочі місця створені за рахунок надання дотацій 
роботодавцям. 

для організації підприємницької діяльності 11 О безробітних отримали 
одноразову допомогу в сумі понад 464 тис.грн. 

У 2004 році на професійне навчання направлено 330 чоловік. До участі у 
громадських роботах залучено 451 особу. 

Станом на 01.01.2005 року допомогу по безробіттю отримують 776 
чоловік, що на 199 осіб менше відповідного періоду минулого року. Сума 
виплаченої допомоги за'2004 рік склала понад 2005 тис.грн. 

С~ціальний захист населення. 
~",~" І Протягом 2004 року значна увага виконкому приділялась питанням 
с~ціального,захисту населення міста . 

. ,-', , ',. B'~ управління праці та соціального захисту населення на обліку для 

.. отримання допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям перебуває 



2081 сім'я. У 2004 році таким сім'ям було надано допомоги на суму 1289,9 
тис.грн. Заборгованості по соціальних виплатах немає. 

у звітному періоді інвалідам, ветеранам війни видано безкоштовно 132 
санітарно - курортні путівки, 116 одиниць засобів пересування (колясок, 
милиць, палиць, "стоїк"). 

До дня Перемоги 438 ветеранів війни отримали грошову допомогу на 
загальну суму 24,2 тис.грн., 3-0М учасникам бойових дій вручені ордери на 
квартири, 4 ветеранам війни - встановлено квартирні телефони, 1 О ветеранам -
замінені на нові газові плити, 1 інваліду - за кошти міського бюджету 
проведено водопостачання до оселі, 188 ветеранів війни отримали 
безкоштовно спецвзуття, виготовлене Київським казенним експериментальним 
протезно-ортопедичним підприємством. 

Відповідно до місцевої програми соціального захисту населення з 
міського бюджету були виділені кошти в сумі 405,6 тис.грн. (на 75,5% більше 
минулорічного) на надання допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг 
інвалідам по зору, почесним громадянам міста, сім'ям загиблих воїнів -
афганців, на безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів, 
забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених, оздоровлення дітей з 

соціально - незахищених сімей та інше. 
Особлива увага в місті приділяється обслуговуванню самітних та 

самітньопроживаючих громадян, на обліку яких знаходиться 1685 осіб, з них 
444 - обслуговуються працівниками територіального центру вдома. 

Територіальним центром надається допомога у забезпеченні самітних 
непрацездатних громадян одягом та взуттям, продуктовими наборами, 
послугами по ремонту та пошиву білизни, перукарськими послугами. 

для проведення соціально-оздоровчих заходів, надання медичних послуг 
при· територіальному центрі створено відділення соціально-побутової 
реабілітації денного перебування. Тут надmоться послуги: масаж, ін'єкції, 
електрофорез, вимірювання тиску. Є бібліотека, вітальна кімната, їдальня, в 
якій щоденно безкоштовно харчується 60 осіб. 

Одним. з важливих напрямків соціального захисту населення з низькими 
доходами залишається допомога по програмі житлових субсидій. 
. У 2004 році субсидіЄJО користувалось 8617 сімей, яким призначено 
житлову субсидію на загальну суму 2970,0 тис.грн. Середній розмір субсидії 
на місяць складає 49 гривень. 

В структурі отримувачів субсидій 25% складmоть сім'ї пенсіонерів. 
В .. порівнянні з минулим роком кількість отримувачів субсидій 

скоротилась на 4%, що свідчить про поступове підвищення рівня життя 
населення міста. 

З метою забезпечення реалізації державної пол іти ІСИ зайнятості населення, 
запобігання масовому безробіттю, створеннlО додаТІСОВИХ гарантій щодо 
.riРацеВлаштування громадян, які потреб>;<>ть соціального захисту і на 'рівні H~ 

: мqжут~. 'конкурувати на ринку ПР~l розроблена Програма заиНЯТОСТl 
насеЛення міста на 2005 ріІС. . . 



На 1 січня 2005 року зареєстровано 235 колективних договорів 
підприємств, установ та організацій. До колективних договорів вносяться 

рекомендації щодо збільшення фондів оплати праці та доведення 
середньомісячної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму. 

Розмір середньомісячної зарплати у місті поступово зростає. Якщо у 2003 
році середньомісячна заробітна плата складала 535 грн., то станом на 01.09.04 
вона складає 617,8 грн. ( по області відповідно 416 грн. та 614,9 грн.). 

Протягом 2004 року своєчасно проводились виплати пенсій та заробітної 
плати працівникам бюджетної сфери. 

Активно проводилась робота по забезпеченню своєчасної виплати 
заробітної плати працівникам позабюджетної сфери. За 2004 рік спеціалістами 
управління праці та управління статистики разом з державним інспектором 
праці, проведено 16 перевірок додержання законодавства про працю. В 

результаті передано до суду 4 протоколи про адмІНІстративне 
правопорушення, накладено штрафи на 5 керівників підприємств - боржників 
із виплати заробітної плати. 

Вжиття відповідних заходів дало можливість скоротити заборгованість із 
виплати заробітної плати на 146 тис.грн. або на 13,1% в порівнянні з 
попереднім роком. 

Найбільшу заборгованість має ВАТ "РСПМК- 4" - 325,5 тис.грн. Це єдине 
підприємство, що має 143 тис.грн. заборгованості минулих років. Всі інші 
підприємства - боржники мають заборгованість поточну, що змінюється 
протягом року. 

На території міста за 2004 рік зареєстровано 27 нещасних випадків на 
виробництві, з них зі смертельними наслідками - 1. В порівнянні з минулим 
роком кількість випадків травматизму зі смертельними наслідками 
скоротилась на 33.3% або на 2 випадки. 

Однією з основних причин нещасних випадків є - невиконання вимог 
інструкцій з охорони праці. 

В місті постійно ведеться контроль за дотриманням роботодавцями 
законодавства про охорону праці та створення безпечних та нешкідливих умов 
праці. Контролюється виконання приписів керівниками підприємств. 
Проводиться контроль за забезпеченням працюючих спецодягом, за наданням 
пільг і компенсацій за шкідливі умови праці, за проведенням атестації робочих 
місць. Надається допомога підприємствам у створенні нормативної бази на 
на місяцях. 

На- 01.01.2005 року керівникам підприємств, установ та організацій 
різних форм власнос:rі видано 22 приписи, винесено 17 постанов про 
зупинеНIUI експлуатації об"ЄI<тів. 
: # •• 

- --
-· --, .: Пенсійне забезпечеllllП. 
- . - ~''.. ПРО':fягом 2004 року до Пенсійного о фонду міста надійшло власн~ кош:ів 
:у сумі 61.млн. грн., що становить 122,6Уо до планових завдань. В ПОРІВНЯННІ З 

-: п~передніМI роком надходження зросли на 18,8 МЛН. ГрН. або на 44,7%. За 



додатковими ставками. надійпшо 9,5 млн. грн. при доведеному плані 8,4 млн. 
грн. (+1,1 млн. грн.), а в порівнянні з попереднім роком збільшились на 3,6 
млн. грн. або на 61,6%. 

Проте, незважаючи на позитивні результати, загальна сума недоїмки 
складає 6563,3 тис. грн. В порівнянні з минулим роком сума недоїмки зросла 
на 36,5%. 

Найбільші суми боргу мають: Казенний завод порошкової металургії -
3801,1 тис. грн., ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій" - 934,0 
тис.грн., "Комунальний завод алюмінієвих будівельних конструкцій" - 625,5 
тис.грн., АТВТ "Світлотехніка" - 365,7 тис.грн., кп "Київський завод 
алюмінієвих будівельних конструкцій" - 200,9 тис.грн. та інші. 

Працівниками управління Пенсійного фонду з метою скорочення 
заборгованості ведеться різнопланова робота. 

За звітний рік проведено 201 документальну перевірку фізичних осіб та 97 
перевірок юридичних' осіб. Донараховано внесків на суму 4441 грн., 
нараховано 661 штрафну санкцію на суму 1868,0 тис.грн., накладено 125 
адміністративних штрафів. На найбільших боржників подані позови до суду та 
прокуратури. 

Станом на 01.01.2005 року в управлінні Пенсійного фонду на обліку 
перебуває 20797 осіб отримувачів пенсій, що становить 40,2% від 
працездатного населення. 

За 2004 рік отримувачам пенсій виплачено 60744,9 тис.грн., що на 24005,3 
тис.грн. або на 65,3% більше попереднього року. 

Протягом року було призначено 1403 нові пенсії та проведено 

перерахунок по 14959 пенсійним справам. 
Виплата пенсій здійснюється своєчасно. 

Розвиток соціаJJЬИО - КУJJьтуриоі сфери. 
Чільне місце в діяльності міськвиконкому відводиться забезпеченню 

розвитку галузей соціально-культурної сфери: культури, фізичної культури, 
охорони здоров' я, освіти, яка в сучасному світі розглядається як об'єкт 
високоефективних інвестицій . 

. Ставлення суспільства до освіти виступає першим показником його 
духовності, розвинутості, здатності до розвитку і вдосконалення. 
: : '. Протягом 2004 року соціально-економічна політика управління освіти у 
сфері освітньо-виховної діяльності визначалась такими основними 
напрямками діяльності, як забезпечення вимог Конституції України щодо 
обов'язкової повної загальної середньої освіти, сприяння навчанню здібних та 
обдарованих дітей, розвитку матеріально-технічної бази, комп'ютеризації 
наВчальниХ закладів, збереження існуючої мережі державних та позашкільних 
зaniзiьноосвітніх закладів разом з розвитком навчальних закладів недержавної 
'форми ' ішасності, . створення належних умов у доппdльних закладах та в 
Ьfфемому' закладі для дітей з особливими потребами (з фізичними вадами). 

: і.: i~ .. ·~ -УІ ~':звітноМу' періоді в місті функціонувало 6 загальноосвітніх шкіл, 
:. ііавчально-виховнИЙ комплекс, гімназія ім. С.ОліЙНика, спеціалізовані школи 



Н!!5 з поглибленим вивченням іноземних мов та Н!!7 - правового та' 
гуманітарного профілю, вечірня загальноосвітня школа та приватна школа" 
Фортуна", 17 дошкільних навчальних закладів, з них 1 5 - комунальної 
власності та 2 відомчі, 5 позашкільних навчальних закладів. 

В освітньому просторі міста функціонують також ПТУ - 4, 2 коледжі та 3 
виrnці навчальні заклцди. 

Управлінням освіти протягом звітного періоду виконувалися такі 
програми як "Вчитель", "Обдарованість", "Комп"ютеризація закладів освіти", 
"Функціонування української мови". 

В рамках міської програми "Обдарованість" працює 14 секцій Малої 
академії наук, 34 учні академії стали переможцями міського етапу, 11 учнів
обласного етапу, 3 учні отримали спеціальну відзнаку. 

В міжнародному конкурсі ім. П.Яцика переможцем обласного конкурсу 
став 1 учень, всеукраїнського- також 1 учень (3 місце). 

Загальноосвітні навчальні заклади у 2004 році закінчили 954 випускники, 
з них із золотою медаллю - 28 випускників (2.9%), із срібною - 29 (3.0%). 

ДїTJIМ - сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, надано 
матеріальну допомогу на суму 32,3 тис.грн. 

За бюджетні кошти оздоровлено 90 дітей пільгової категорії. 
на реконструкцію закладів освіти з міського бюджету було виділено 

1 О 17,7 ,тис.грн. 
Мережа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 

діяльність JIКИX СПРJIМована на збереження та покращення здоров'я населення, 

забезпечення потреб населення в лікарських засобах і медичному 
обслуговуванні. 

Закладами охорони здоров'я міста виконується 15 медичних програм. 
Безкоштовно забезпечуються ліками пільгові категорії населення - ветерани 
ВВВ, хворі на цукровий діабет, учасники ЧАЕс. 

Проведено медогляди ветеранів війни, потерпілих від аварії на ЧАЕС. 
Проводиться профілактика захворювань шляхом вакцинації проти дифтерії, 
поліомієліту, кору та краснухи, туберкульозу. 

, ПоліJIIllИJlась матеріально-технічна база медичних установ. Закуплено 
апаратуру та обладнання на суму 121,9 тис.грн. Придбано 14 холодильників, 6 
комп'ютерів, 2 автомобілі та інше господарське обладнання на суму 194,5 тис. 
грн. 

Відкриті відділення дитячої реанімації в пологовому будинку та дитячій 

лікарні. 
, ,,в звітному періоді зменшилось виявлення випадків захворювання на 
туберкульоз та онкологічні захворювання. Знизилась смертність від інсультів 

та інфарктів. ... . . . , w • 

, " Проте, протягом останн1Х poК1~ в МІСТІ спостеРІгається ВІД ЄМНИИ ПРИРІСТ 

населення. Показник смертносТІ в 1,2 рази перевищує показник 
:~ароджУваності. В структурі загальної c~e~HOCTi на першому місці хвороби 
.,СистемИ:кровообігу, на другому - ЗЛОJlК1СНІ пухлини, на третьому - травми, 

і.'ОТРУЄmiя. 



ДЛЯ поліпшення якості надання медичних послуг необхідно вирішити 
питання відновлення будівництва поліклініки, проведення ремонтів медичних 
закладів та придбання медичної апаратури. 

Потребують поліпшення житлово-побутових умов та забезпечення 
житлом медичні працівники, так як даний фактор суттєво впливає на 
забезпечення галузі кваліфікованими кадрами. 

Протягом 2004 року забезпечувалось виконання цільової комплексної 
програми "Фізичне виховання - здоров"я нації". 

У свідОМJПOючи те, що здоров"я людини формуєrься З моменту ії 
народження, у дошкільних закладах міста фахівці фізичного виховання 
проводять заняття з фізичної культури. У кожному дитсадочку є спортивний 
майданчик, а 12 дитсадочків мають обладнані спортивні кімнати. 

Наявність у місті достатньої кількості закладів фізкультури і спорту дають 
можливість проводити змагання, як місцевого рівня, так і обласного та 
всеукраїнського. 

У 2004 році відділ фізичної культури і спорту разом із ст "У країна" 
провів спартакіаду "Здоров"я" серед працівників підприємств та установ з 11 
видів спорту. 

Набувають популярності легкоатлетичні пробіги, на які вже традиційно 

ідуть з усіх куточків України любителі бігу різних вікових категорій. 
Працюють фізкультурно-оздоровчі клуби "Крок" та "Елада" , в яких 

покращують свій фізичний та емоційний стан багато ветеранів війни і праці. 
Центром оздоровлення жителів міста є плавальний басейн "Купава" . В 

ігровому, тренажерному залах, у великій і малій ваннах щоденно покращує 

своє здоров"я 300 осіб. 
Особлива увага в місті приділяється розвитку спорту вищих досягнень. 1 О 

представників міста взяли участь у 28 літніх Олімпійських Іграх, троє із них 
стали бронзовими призерами. Велика заслуга в цьому тренерів-викладачів, 15 з 
яких-заслужені тренери України, 31-має вищу категорію. 
.. на виконання програми "Фізичне виховання- здоров"я нації" з бюджету 
міста виділено 118.0 тис.грн., а на реконструкцію басейну "Купава" , залу боксу 
та шахового клубу - 436,9 тис.грн. 

Збережена і працює мережа культурних закладів міста. 
І: За 2004 ріку культурно-освітніми закладами було проведено 183 
різноманітні заходи: концерти, молодіжні вечори, виставки образотворчого 
мистецтва, лекції та бесіди. 

'.' З метою відродження та збереження духовної спадщини Броварщини, 
подальшого розвитку культури, проводяться міські свята, фестивалі, та інше. 
. . Художні самодіяльні та професійні колективи брали участь в 

різноманітних обласних та Всеукраїнських конкурсах. 
. для поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури з міського 
бюджету за 2004 рік профінансовано 240.2 тис.грн., які направлені на 
.'реКонструкцію міського культурн?го центру "Прометей", реконструкцію даху 
:та фасаду краєзнавчого музею І МІСЬКОГО клубу. 



На проведення культурно-мистецьких заходів у 2004 році з бюджету 
міста використано 183.5 тис.грн. 

Над вирішенням проблем молоді, жінок, дітей, молодих сімей активно 
працювали відділ у справах сім"ї та молоді, центр соціальних служб для 
молоді. 

Виконувались заходи щодо реалізації програми відпочинку та 
оздоровлення дітей, програми з питань роботи з обдарованною молоддю, 
комплексних програм "Соціальна підтримка сім"ї" та "Профілактика явищ у 
молодіжному середовищі". 

В літній період за сприяння віддулу у справах сім"ї та молоді оздоровлено 
168 дітей із багатодітних та неповних сімей. 

З метою підтримки студентської обдарованої молоді запроваджено 1 О 
щомісячних стипендій міської ради кращим студентам 5-0Х вищих навчальних 
закладів міста в розмірі 50 грн., які призначаються студентам за підсумками 
літньої та зимової сесій. У 2004 році виплачено стипендій на суму 6.0 тис.грн. 

Значна увага приділяється розвитку дозвілля молоді. Для дітей, підлітків 
та молоді постійно проводяться вечори, дискотеки, творчі конкурси, фестивалі, 
виставки творчих робіт, концерти, розважальні та спортивно-масові заходи. 

Продовжувала роботу Служба соціальної підтримки сім"ї "Родинний дім", 
яка надавала всебічну допомогу дітям-сиротам, дітям позбавлених 
батькЩського піклування, дітям з соціально-незахищених сімей. 3а звітний 
період 29 студентам даної категорії виплачено допомогу на загальну суму 13,5 
тис.грн.; 5 дітей закріплено за торгівельними майданчиками міста для 
отримання щомісячної матеріальної допомоги у сумі 40 грн.; 129 дітей 
отримали допомогу одягом та взуттям у приватному магазині "Віфлієм" на 

суму 6.9 тис.грн. 
ЗдійсlПOЄТЬСЯ соціальний патронаж дітей та молоді з обмеженими 

функціональними можливостями. Станом на 01.01.2005 року на обліку 
перебуває 315 дітей та 474 молодих людей з обмеженими функціональними 
можливостями, яким постійно надаються різні види послуг та матеріальна 

допомога. 

27.10.2004 року виконавчим комітетом Броварської міської ради прийнято 
рішення "Про створення прийомної сім"ї і передачу неповнолітніх дітей на 
виховання та спільне проживання", на підставі якого 2 листопада відбулася 
передача 2-0Х дітей із дитячої районної лікарні у прийомну сїм"ю. Сім"ї 
надана матеріальна допомога в розмірі 1.0 тис.грн. для придбання необхідних 
речей для·дітеЙ. 

Проводяться акції та заходи з профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі (профілактика наркоманії, СШДу, венеричні 

захворювання і ін.). 
І .' Ведеться робота по сприяншо працевлаштування та вторинній зайнятості 
молоді;:Працює школа волонтерів. 
:"';": на виконання місцевої програми підтримки сім"ї та молоді з бюджету 

: .MiC~a. н~авлено 11.9 тис.грн. 



Житлово-комунальне господарство. 
За 2004 рік комунальними підприємствами міста виконано значні обсJ!ГИ 

робіт по забезпеченlПО житrєдіильності народного господарства міста. 
Комунальним підприємством "Служба замовника" за звітний період по 

Програмі "Покрівля" проведено капітальний ремонт покрівель на житлових 
будинках: по вулицях Олімпійській 10, Незалежності 9, Воз'єднання 9, 
Грушевського, 5а на суму 150.0 ТИС.грн. По Програмі "Фасад" виконано 
роботи по утепленню фасаду будинку по вул. Черняхівського, 23а на суму 
1 O~,O тис.грн. По Програмі "Оселя" проведено заміну внутрішньо-будинкових 
мереж теплопостачання по вулицях М.Лагунової, 1 , та Київській, 1 бб на суму 
50.0 тис.грн. По програмі "Реконструкції житлового фонду" переобладнано 
покрівлю з плоскої в шатрову на будинку по вул.Постишева,1/3 на суму 1 БО 
тис.грн. Виконано роботи по реконструкції системи вентиляції житлового 
будинку по вул.Постишева.l на суму 25.8 т.грн.; виконано проектні робіт по 
реконструкції житлових будинків по вул.Сєдова.2 на суму 5.8 ТИС.грн., 
розпочаті проектні роботи по реконструкції житлового будинку по вул. 
Димитрова .4 на суму 7.5 тис.грн. 

Поточний ремонт житлового фонду виконано в сумі 972.б ТИС.грн 
Виконано значний обсяг робіт по благоустрою міста, а саме: 

- проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Павлова, 
частково Б.Незалежності, тротуару по вул.Короленка, вул.8-го з"їзду 

Рад, вул.Геологів; 
- виконано значний обсяг робіт по реконструкції ШЛJIXопроводу по 

вул.Кутузова на суму 3б 1.4 тис.грн.; 
- проведено поточний ремонт асфальтного покриття проїжджої частини 

вулиць міста; 
- ліквідовано 8 с~йних сміттєзвалищ, встановлено 31 контейнер для 

тпв. 
Всього на проведеННJI робіт по благоустрою міста використано 3198,5 

тис.грн. бюджетних коштів. . . 
.. Виготовлено та встановлено 105 ДОРОЖНІХ знаки на суму 55.3 тис.грн., 
нанесено 4.8 КВ.М дорожньої розмітки. 

. . Капітально відремонтовано мережі зовнішнього освітлення по вулицях: 
Кутузова, Русанівська, Фабрична, Гастелло, Дружби, Вишнева, частково 
Котовського та Лермонтова. 

Значна увага приділяється озелененню міста. Протягом року висаджено 
213· дерев, 370 декоративних кущів, peKOHCТP~OBaнo БООкв.м ~OHiB, 1~0. КВ.М 
квітників . висаджено 88.8 тис. штук багаТОРІЧНИХ та ОДНОРІЧНИХ КВІТІВ на , . 

· квітниках. Знесено 45 аврійних дерев уздовж центральних вулиць МІста. 
. . . ' .. Виконано значний обсяг робіт по теплозабезпеченmo міста, 
· ~Пр~вадженню енергозберігаючих технологій, як за рахунок коштів міського 
:бю~ету - 592.3 тис.грН., так і за рахун?к коштів п:м "Бр~~аритепломер~жа": 
· :;':~\. {'~встановлено лічильник по оБЛІКУ теПЛОВО1 енеРГll на котеЛЬНІ по . . 
:,ВуЛ.~расовського; 
0#.' • 



-розроблено гідравлічний розрахунок спроможності теплових мереж 
котельних ; 

-виконані проектні роботи по реконструкції теплової мережі від котельної 
по вул.Кірова до вул.Гагаріна; 

-виконано проектно-монтажні роботи по технічному переоснащенlПО 

систем управління електроприводами котельних по вул.Кірова,96, 
вул.Красовського,2 та 16, цтп по вул.Незалежності,15%; 

-проведено проектно-монтажні роботи по технічному переоснащенню 
систем гарячого водопостачання 1 О цтп; 

-виконано проектні роботи та частково виконані монтажні роботи по 
оснащенню тягоДУТТєвими пристроями котлів котельні по вул.Кірова,96. 

Проведені заходи забезпечать в подальшому економію паливно
енергетичних ресурсів. 

3 метою забезпечення безперебійного водопостачання населення та 
підприємств міста виконані відповідні роботи комунальним підприємством 
водопровідно-каналізаційного господарства. 

Протягом 2004 року подано питної води 7624 тис. куб. м., перекачено та 
очищено 5310.9 тис. M~ куб. стоків. 

Перекладено ділянку водопровідної мережі на каналізаційні очисні 
споруди Ф = 50 мм протяжністю 150 м, виконано перекладку водопроводу на 
території Центральної районної лікарні ф=100мм, довжиною 70 м, виконано 
ремонт підводної частини Деснянського водозабору на суму 35 тис.грн., 
встановлено електронний лічильник електроенергії на водозаборі в с. Пухівка, 
що дало змогу заощадити кошти кп ВКГ в розмірі 24 тис.грн. щомісячно; 
перекладено ділянку водопроводу до житлового будинку Х!! 4а по вул. М. 
Лагунової довжиною 99 м.; розроблено проект на перекладку напірного 
колектору, вартість - 300 тис.грн.; виконано ремонт кне по вул. Оболонській; 
виконано ряд інших важливих робіт. 

Броварською філією ВАТ "Київоблгаз" за 2004 рік проведена ревізія та 
наладка на 24 регуляторних пунктах та 48 шатрових регуляторних пунктах, 
перевірена герметизація вводів інженерних комунікацій у 99 висотних 
будинках та громадських будівлях. 

Введено В експлуатацію газопроводів середнього тиску 3,386 км., 
дворових вводів - 4,545 км., прийнято в експлуатацію 909 одиниць газових 
лічильникіВ. Проводились ремонтні роботи газових приладів, як у житлових 
будинках, так і на комунально-побутових об' єктах. 
: . Основною проблемою підприємств житлово-комунального господарства 

міста залишається заборгованість за надані послуги. Так, станом на 01.01.05. 
з~боргованість споживачів міста по водопостачаншо та водовідведенню 
складає 3992.0 тис.грн., газопостачанню - 1808.9 ТИС·ГРН., теплопостачанню -

. 1:1988.0 тис.грн., електропостачанню - 380.6 тис.грн. 
у"'.: :.3 jіметою скорочення заборгованості .за ~пожиті енергоносії та 
водопостачання підприємствами проводиться ВІДПОВІдна робота. Мешканцям 
){l~~~ .. ·що І мають заборгованість з теплопостачання, розіслані рахунки-



попередження, до суду передано 3595 справ на суму 3395.7 тис.грн. 

Добровільно сплачено 2099.3 тис.грн., стягнено через суд 742.6 тис.грн. 
По водопостачанню та водовідведенню передано виконавчих листів на 

суму 294.8 т.грн., стягнено виконавчою службою всього 16.3 тис.грн.(5.5%), 
пред"явлено позовних заяв до юридичних осіб на суму 592.6 тис.грн., стягнуто 
49.0 тис.грн. (8.3%). 

Охорона навколишнього природного середовища. 
Аналіз виконання заходів "Програми охорони довкілля в м.Бровари на 

період 2001-2005 років" показав, що значна кількість заходів Програми 
U • •• •• 

виконана, маиже ВСІ велию ПІдприємства МІСТа, ЯКІ є основними 

забруднювачами атмосферного повітря, провели інвентаризацію 
забруднюючих речовин. 

Загальна кількість викидів по місту перевищує 816 тонн в рік. 
Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є: Казенний завод 
порошкової металургії, ПТМ "Броваритепломережа" , кп "Київський завод 
алюмінієвих будівельних конструкцій, ШБУ -50", ВА Т"БЗБК". 

Не завершена інвентаризація забруднюючих речовин на ВАТ 
"Броварський завод пластмас" та ТОВ "Броварська меблева фабрика 

"Дружба". 
Е,кологічною інспекцією за порушення вимог природоохоронного 

законодавства, в частині охорони атмосферного повітря, притягнуто до 

адміністративної відповідальності 15 посадових осіб. 
Підприємства рaйlllPБУ, ІІІБУ-50 провели заміну обладнання з 

модернізацією по виготовленню бітумних емульсій, що було передбачено 

заходами Програми. 
На ПУ "Броварський завод "Торгмаш" проводиться реконструкція 

ливарного цеху і впровадження електроіндукційних печей, що значно 
зменшить викид забруднюючих речовин. 

на Казенному заводі порошкової металургії, в зв"язку із зменшенням 
обсягів виробництва, демонтована частина обладнання та ліній, які мали 
негативний вплив на навколишнє середовище. 

Проте, необхідно відмітити ріст викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від збільшення кількості автотранспорту, що привело до 
перевищення гранично;-допустимих концентрацій в районі вул. Черняхівського 
на межі житлової забудови 34-го мікрорайону і зафіксовано постом служби 

Гідромету. . . 
, Проблемним питанням для МІста залишається ПІдтоплення 

вул.Грушевського, житлового масиву Оболо.нь та стар ... ого. цeH~y MiCT~: 
В зв"язку з розширенням забудови МІста, в раИОНІ радlостанЦll по вул . 

. Щевченка, Грушевського необхідно терміново вирішити питання будівництва 
,коле~ора дощової каналізації та очисних споруд. .. ...... 

, JIивневий колектор Казенного заводу ПОрОШКОВОI металурnl, якии 

'відводить стоки з північної частини житлової забудови м.Бровари та 
'.чідriриємств Промвузла, потребує очищення та реконструкції. Невиконання 

, " 



даних заходів призведе до виникнення надзвичайних ситуацій по підтопленlПО 
с.Димітрово. 

Не вирішене питання ліквідації стихійних смітників в районі 
Центральної районної лікарні, по вул. Черняхівського, по вул. Металургів, 
Димитрова, в районі автогаражного кооперативу N!!l, очищення захисних 
насаджень вздовж залізниці та в районі заводу "Торгмаш". 

Начальник управління економіки 

~ . ' . 

. ' 



Обсяг ПРОМlfСЛОВОГО ВlfроБНlfцтва в поріВНЯНlfХ цінах 
(тис. грн.) 

Иа~ва підприємства 2004 2003 Темп росту, 
. ' за поперед • факт % 

покаЗНlfками 

Казенний завод порошкової 

металургії 26085.6 22624.2 115.3 
АТ "Бровари -молоко" 3249.8 3075.5 91.6 
ЗАТ "Броварський завод 

пластмас 10470.1 8313.7 124.9 
ЗАТ "Броварський 

деревообробний комбінат 6484.7 
ЗАТ "Броварський меблевий 

комбінат" 1071.5 
дц "Броварський хлібзавод" 2918.9 4167.6 вибуло 

ВАТ "Броварський завод 

будівельних конструкцій" 25200.1 26080.8 86.3 
ВАТ "Кранобудівна фірма 
"Стріла" 5774.5 6929.2 88.7 
ПУ "Броварський завод 

"То~гмаш". 2629.1 2742.4 87.2 
ЗАТ "Броварська друкарня" 784.8 717.4 109.0 
B~ Т "Броварський 
шиноремонтний завод" 3120.9 2 І 95.4 132.7 
ВАТ "Софія" . 17769.7 23564.7 70.5 
ВАТ "Броварський завод 
комунального устаткування" 1433.6 1130.7 І 15.5 
кп "Київський завод 
lЩюмінієвих будівельних 

конструкцій" 61730.6 48329.6 116.0 

дп "Меблевик" 1786.7 1667.2 100.1 

тов "Бровар А.Л." 17432.3 

·тов "Євро Фудс ГБ Україна" 86839.6 50365.3 144.8 

ЗАТ "Люмен" 19662.2 16607.8 120.4 

lп1 "Щфтмаркет" 3697.0 

Світлотехнік-катех 620.8 

ДБК "МеРАурій" 213.2 

Всього 'по підприємствах . 274224.7 243262.5 106.7 

. ~ 
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1 2 
· І квanтan 2004 noкv 

1 П черга 209 кв. житловий будинок -
12 квартир 

2 lидивідуальие будіВВИЦ1ВО -
7б 

. . 
Всьоrо за 1 квартал 

П кaanтan 2004 nCLКY 
•. 

З 144 кв. житловий будинок з 
вбудовано-прибудовакими 

приміщеИШІМИ - 144 квартири 

4 Ш черга 209 кв. житловий будинок з 
вбудовано-прибудованими 

приміщеНВJIМИ - 79 квартир 
5 П черга 167кв. житловий будинок з 

підвальним приміщенням - 45 
квартир 

6 І черга З26 кв. житловий будинок з 
вбудовано-прибудованими 
приміщеинями соціально-торгової 
сфери - 158 квартир 

Всього : 
Багатоповерхове будівництво - 4 
будинки 

ПО БУДІВНИЦТВУ ЗА 2004 РІК 

Адреса Підрядчик Копrrорисна Загальна Житлова Примітхи 
вартість площа площа 

тис. грн. м2 м2 

З 4 5 6 7 8 

ГpytиeBCЬKoгo,17-B БДБК "Меркурій" 691,8 ЗЗ4,7 

555,2 1848,9 812,9 

2540,7 1147,6 . 

Грytиевського,15-б БЗБКта 9750,0 9044,2- в 4817,1 
дольовики т.ч. 142,2 

кв.м вБУJl.-

ПРllб. ПРІІ,... 

Грушевського,17-в БДБК "Меркурій" 5562,0 4768,0 2З9З,7 

Кирпоноса, 7-а ВКББМР 2524,9 23ЗО,8 lЗОО,7 

І 
Незалежності, 17 ОП "БПЖБ" 16204,01 14750,9 - 6865,9 

вт.ч. 

2019.2 І 

кв.м. -
вБУJl.-ПРllБ. 

ПРІІ,... 

34040,91 З089З,9 15377,4 
-
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8 
9 

.Щцивiдy8nьке будїВкицтво - 12 
'будикхів 

Всього за П квартал 

Всього за І пі~іЧЧJI 2004 у Т. ч.: 
Івдввідуальне будівництво 

Багатопове~хове будівництво 

ІІІ кваотал 2004 DOКV 

І } 09 кв. житловий будинок -
108 квартир 

Всього за m квартал 

3а 9 місиців 2004 року - всього 

Індивідуальне будівництво 
Багатоповерхове будівництво 

144 кв. житловий б динок 
36 кв. житловий б динок 
Івдивідуальне будівкицтво - 16 
бхдивхів 
3а 2004 рік 

Івдивідуальне будівництво - 49 буд. І 
Багатопове~хове будівництво - 9 буд. _ 

Грytnевського, 13-а 

Г 

І -

568,3 2305,45 761,56 

33199,35 І 16138,96 

35740,05 
4154,35 
31585,7 

АТ "БЗБК" та 6832,0 6657,3 3802,6 
дольовики 

687,9 І 3131,1 І 1095,7 

9788,4 

45528,45 
1811,4 7 285,45 Т 2 670,16 

38243,0 

АТ"БЗБК" 10287,9 5,429,1 
ТОВ "Мікон" 2011,6 1114,8 

1502,104 4563,9 1667,1 

3313,504 111849,35 І 4337,26 
- 50542,5 



Перелік реалізоваНllХ інвеСТllціЙНllХ проектів у 2004 році 

Назва проекту 

2 
Реконструкція частини примі
щено під С8JIОН грanьних автоматів 
3 барною стійкою 
(бул.Незaneжllості,2) 

Капремонт БК під розввжanьний 
комплекс з улаштуванням автоном

ноїтопковоі 
(вул.Красовського, 141 
РеконструкцiJI виробничих примі
щень під цех механічної обробки 
кольорового литва 

(вул.Богунського,26) 

ВідкритrJl магазину та салону краси 

у вбудованому приміщенні 
(вуп.Грушевського,911 ) 

Інвестор 

3 
ТОВ "Майно" 

пп "ПогJIJIД" 

ТОВ 
"ВТОРТЕХ" 

ПП КалJOк 
О.А. 

Вартість 
проекту 

(ТИС.гРн.) 

4 

РеконструкцiJI недобудованої виро- ТОВ 8120,5 
бничої бази тресту "Броварисinь- "Нафком" 
буд" під виробництво стінових 
виробів 
(вул.Кутузова, 129) 
;Реконструкція частини приміщень ПП Чиж В.І., -
громадського центру під торгі- КапитJOК Н.М. 
вельно-побyroвий центр 

(вул.ГрушеВСЬКОГО,9/11 
Розширенu та реконструхцiJI ТОВ "Полі- -
адміНбудівлі "Поліцейського фінан- цейський фі-
сово-правового коледжу" нансово-пра-

(вул.Вінничевка,4) вовий ко-

'РозширеННJI і реконструкція 
,павinьйону кафе під магазин 
_·(вуn.Короnенка,54) 
;Sудівництво АЗС та складу 
паливно-мастильних матеріалів 
~(ВУЛ.КY'l'Yзова,I3 1) 
БуДівниЦтво П черги (12 квартир) 
~09-ти' квартирного житлового 

;бу~~' 
lвуn.Грушевського,17-В) 
.~еконструкцiJI майдану на перетині 
·~іі;ГіГарjна-бульв.Незanежності 
'Вудівництво павіnьойону БJОВет
:ііОіо. водопостачання 3 артезіанської 
І" # ••• t \ , ••• 
. свердловини 
1~n.ОлімпіЙська) 

ледж" 
пп Мельник 

В.М. 

БДБК 
"Меркурій" 

БДБК 
"Меркурій" 

ВКВ міськ-
виконкому 

ВКБ міськ-
виконкому 

86,5 

2709 

607,4 

ЗОО 

Заг.пл. 
(м2) 

5 
11З,62 

2056,1 

808,2 

27,2-
сапон 

краси; 

ЗІ 8-, 
магазин 

16326,4 

1050,4 

99З,8 

27З,9 

691,8 

4759 

91З 

Кор.1вир.l 
ЖИТЛ.пл. 

(м2) 

6 
76,8 

1494,2 

697,7 

Виробнича-
2994,6; 

площаАБК-
847,4 

951,9 

основна-

748,1, 
звгапьна-

245 

26З,6 

ЗЗ4,7 



Назва проекту Інвестор Вартість Заг.пл. КорJвир./ 
проекту (м2) ЖИтл.пл. 

2 
(тис.грн.} (м2) 

3 4 5 6 
Будівництво 144-х квартирного БЗБК та 9750 9044.2, 4817,1 
житловоro будинку з вбудованими дольовики в т.ч. вбу-. 
ПРИМlщенWIМИ довані при-
(вул.Грушевського,15-Б) міщеННJI-

PeKoHCТPYКЦЇJJ 
. 141,3 

ПІДВального примі- ІП1 Гераси- 23,450 33,5 33,5 . 
щеННJI ПІД перукарню менко В.Г. 
(вул.Гр~евськоro, 15) 
Відкриття салону-перукарні ІП1 Зеленко - 76,9 
(в),л.ГрушеВСЬКОГО,17-В) І.М. 
Будівництво m черги (79 квартир) БДБК 55621 4768 2393,7 
209-ти квартирного житлового "Меркурій" 
будинку з вбудовано-прибудовани-. 
ми ПРИМlЩеННJIМИ 

(вул.Грушевськоro,17-В) 

Будівництво' П черги (45 квартир) ВКВ міськ- 2524,9 2330,8 1300.7 
167-ти квартирного житлового виконкому 

будинку з підвальним приміщенням 
(вул.КирпонОса, 7-А) 
Будівництво І черги (158 квартир) ТОВ "Брова- 16204,01 14750,9 6865,9 
326-ти квартирного житлового рипромжит-

будинку з вбудовано-прибудовани- лобуд" 

ми приміщеННJIМИ соціально-
торгової сфери у 34-му мікрорайоні 
lб),л.незалежності,17) 
PeKoHCТPYКЦЇJJ вбудованої бойлер- ТОВ НВФ - топкова- топкова-

ноі ветеринарної аптеки під топкову "Бровафарма" 8,1 ; 8,1 ; 
та даху вдмінлабораторного корпу- дахова- дахова-. . . 69,3 44,1 ~Y. ПІД дахову МІНІКОтельню . 
lбj'л.Незалежності,18-А) 
~eKoHCТPYКЦЇJI частини магазину ПППарошок - 221,0 166,60 
~~Якісні продукти" з розширенНJIМ 

І ~iд бар-кафетерій 
I_Свул.Гагаріна,2) 
. ~ідкриття павільйону-кафетерію мп - 67,5 55,6 
lВУл.Короленка) "Композит" 
~eKo~cтpyкцїJI мережі ПЛ-0,4кВ від ЗАТ "АЕС - - -
Цl769.Л-2 та ТП-131 Л-2, л-з в Київобленер-

~.~РОваРи го" 

~;'H ."ТоргмВш") 
Будівщщтво котельні басейну ВКВ міськ- 468,85 - -
і,к' .... " .. виконкому :', у'п~а . 
':~ву'ЛjрІ~в,енка, 1 О) 
~ : . . . .. . 

• •• т ....' 66,2 35,8 33,65 і' ~~~~~p.тP~ЇJI вхідної групи. в пп Кошель . 
I'~ Броварського ВУЗЛУ 
'по ., .... , ..... " 
: •.. IUТOBOro 3В язку 
1ЇijjJ:~pi~a,20) . . ~ ......... 
I.~ .. _· ... 



Назва проекту Інвестор Вартість Заг.пл. Кор.lвир.l 
проекту (м2) ЖИТЛ.М. 

(ТИС.гРн.) (м2) 
2 3 4 5 6 

Реконструкція корпусу фасовки ТОВ НВФ 324,209 598,9 386,5 
ветеринарних препаратів та "Бровафарма" 
добудова cahitaPHO-ПОбyrових 
приміщень 
(бул.Незалежності,18-А) 
Будівництво 109(110)-ти квартир- ТОВ "БДБК 6832 6657,3 3802,6 
ноro будинку "Меркурій" 
(вуЛ.ГРуШеВСЬКОГО,13-А) 

Будівництво П черги торгового ТОВ "Алеко" 346 340,1 173,0 
комплексу "АВТОдім-кафе" 
(вул.Київська, 95) 
ВідкритrJl магазину продовольчих ППГалушко - 412,0 -
та непродовольчих товарів 
(ВУЛ.ГРуШевського, 9/1) 
Реконструкція кафе з 

. . 
ВАТ "Торго- 50 Кафе -195,2, 150,1 ЛІТНІМ 

майданчиком (вул.Гагаріна, 16) вий дім "Ліза" маАданчик-

72,4 
Реконструкція частини магазину під кп "Гастро- - 84,6 55,21 
кафетерій з літнім майданчиком ном N!!34" 
(бульв. Незалежності, 11) 
Адміністративний корпус із зблоко- ТОВ "Ресурс - 1154,5 1080,2 
ВІНими ремонтними майстернями ЛТД" 

(вул. Богунського, 19) 
РеконструкціJl приміщень перукарні ВАТ "Торго- 75,0 227,7 175,9 
із влаштуванням другого входу ВИЙ дім "Ліза" 

(бульв. Незалежності, 7) 
Реконструкція майдану на перетині ВКБ міської 676,478 2,9 -
вул.Гагаріна - бульв. Незалежності роди 

(П черга) 

Прибудова до адміністративно-ла- ТОВ "Гален" - 142,4 -
бораторного корпусу ТОВ "Гален" 
(бульв. Незалежності, 18-а) 
Реконструкція будівлі торгового ТОВ "Форум- - 3027,7 -
центру "Форум" з надбудовою тре- косметік" 

тьоro поверху (вул.Возз'єднання,5) 

Капремонтізпереобл8ДНанням пп Михайлов 72,5 91,8 79,1 
частини вбудовано-прибудованоro 
приміщеlПlJl з магазином сyпyrних 
товарів та влаштування окремого 
входу (бульв. Незалежності, 2) 
144-х квартирний житл. будинок із БЗБК 16591 10287,9 5429,1 
вбудованими офісними приміщен-
8ИМи {вул. ГРуШевського, 17/1) 

і .36-ти квартирний житл. будинок Мікон - 2249,3 1174,8 

11~л. Білодубравна, 6) 
І_~е~онструкція посту електричн~! Каман 1683 1890,6 1337,4 

о. центрапізації залізничної станЦІІ 
Jjровари 'під цех : по виробництву 
.взYтr~· .. Т~~:фірмовий магазин (вул. 
)lИмиТDОВ&; ,2-а) 



;(;tt:-:.,·" ... "',"'. - .-.... #" 

~~~:~~~.~':~:;:',~~ :.~-~j~~ .. ~:.~. , • Демографічна ситуація 
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Рік Народжень Смертей Природний При~уло в Вибуло з Механічний Всього .. . ,. . 
приріст 

. . 
приріст приріст . 

М1СТО М1ста 

2000 629 848 -219 1581 1118 +463 +244 
2001 647 927 -280 - - - -280 
2002 662 893 -231 1776 942 +834 +603 
2003 808 970 -162 2314 1062 +1252 +1090 
2004 896 957 -61 Відсутні 

. 
-61 -.. даНІ 

Всього 3642 4595 -953 5671 3122 +2549 +1596 

прw.іmка: 2001 Р - в зв' язку з всеукраїнським переписом населення статистичні дані не надавались; 

2004р - на даний час статистичні дані відсутні 
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. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Зміст заходів . 

2 
reКOHCТPYКЦЇJI дахів 30Ш , 
lцитичих садках, БДЮТ 

~eKoHCТPYКЦЇJ1 частини примі
~енни та перебудова примі
!щення під гардероб 30Ш N9 6 
reKoHCТPYКЦЇJ1 даху 
~ериторіального центру 
рбслуговуванни пенсіонерів 

~eKoHcтpyкцїJ1 приміщення 
!центру реабілітації дітеіі
'інвanідів 

~удівництво школи-дитсадка 
~!l (проектні роботи) 

~eKoHCТPYКЦЇJ1 ДЮСШ 

~eKoHCТPYКЦЇJ1 басеііну 
'Купава" 

Реконструкція маіідану на 

!перетині вул .. Гагаріна-
19езanежноСТІ 

~ 
тому числі на . 
еконструкцію 1 черги 
еконструкцію 2 черги 
еконструкцію 3 черги 

:ІІІ .... 
s=. 
• = 
і 
\СІ 

О 

3 

785,9 

20 

200 

37,0 

о 

60 

320,0 

1166,3 

176,3 
676,5 
313,5 

Виконано за 

12 місяців 

4 

761,6 

20 

196,4 

36,4 

58,2 

318,9 

1166,2 

176,3 
676,5 
313,4 

ПрофінансоваНОI 

5 

761,6 

20 

196,4 

37,0 

58,2 

318,9 

1166,2 

176,3 
676,5 
313,4 

% 

6 

96,9 

100 

98,2 

100 

97,0 

99,7 

100 

ПРIIl\lітка 

7 

Тllс.rри • 

Вllконавець 

8 

lВідділ освіти 

Відділ освіти 

~
правліННИ праці та 
оціanьного захисту 
аселенни 

Відділ у справах сім 'ї 
~молоді 

IВтратив чинність !Відділ освіти 

~дділ фізкультури та 
~порту 

-11-

!ВКВ міськвиконкому 



- . -і- --'.- "'4'_ -І' .. , ; ••• ':'., :. .. _ ... ..:. •• #~,_. 2 ... . . ........ 
з 4 5 6 7 . ;/:~l·:"""" . '.. . ' . .. ...,,-ef-.... ~о~ова·учаСТЬ'у будівництві 

·0 - ~тратив чинність -1/-: ~~ :.-. - -поліКЛіНіки м. Бровари 
-11-"';~10 . ,ювiuiцтво адміибудинху- - 2003,1 2003,1 2003,1 100 . ' . 

11' IПроrpама "OceJIJl" 46,0 45,9 45,9 99,8 rYжю 
12 IПроrpама "Фасад" 100 99,7 99,7 99,7 -11-
13 IПроrpа.~а "Покрівпи" 160 160 160 100 -11-

14 
ПроrpамареконСІрyкЦU 

230,4 237,9 88,1 
ЖllТловоl'O фонду, 270,1 

Модернізація -11-
іВ ТО)І)' чиспі )lодервізацiJl, 

ліфтів -11-
переоснащеВВJI та ЗDОва 39,0 38,9 38,9 
~фтів . 

- nporpaмa по благоустрою 3261,9 3198,5 3067,6 94,0 -11-15 
~icтa 

16 
Реконструкція міського клубу 

155 155,0 155,0 100 Відділ КУЛЬТУРІ! ra краєзнавчоl'O )l)'Зею 
nporpaltla перспепиввого 
iPDзвипу водопровідво-

~I 
• .- 01'0 I'ОсподаРС'ІВа 

124,0 123,9 123,9 ,О 99,9 17 rra забезпечеlllUl васелeВВJI 
~сною питвою водою 
Itвул.Старотроїцька) 
!розробка архітектурно-

112,5 112,5 100 !Відділ містобудування 18 IІШввувальних пропозицій 112,5 
~ архітектури 1'03_ території міста 

19 
~еконструкція зливної 

165 165,0 165,0 100 tyжкг ~алізації 

20 
IПроrpама будівництва нового 150 150 150 100 !ужю; ВКБ міськвик. Кпадовища 

21 
~італьний Ре)(ОВТ дорож- 545,0 544,8 531,0 97,4 -11-нього ПОКРИ1ТJI вулиць )(icra, 
• ТО)І)' чиспі під'їзної дороги 

50 - - - -11-izlоДНЗN!S 

22 
lПоточний ремонт дорожнього 

410 408,7 408,7 99,7 -11-IпОкРИ1ТJI вулиць 
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25 

26 Івасосиої C'l"8IIЦЇЇ по ВУЗL 
tiо.поиc:r.xiй 

'1: lРешllCIp!1ЩЇJ[ IIПDIXOпроводу 

:zs; '1 
nt5b~ij. 

з q 

~O П 

100 11 

3171 

10 

404,0 

1ie~1 

\fb"'Ж..=~~ ~ ®-~ І IU~ , , 
3D ' Р.I:М.DIП 11111:11118 :мвс:Імll J=D 25.;'0 

3] rаCПlClJ'Y.КЦia шахового хпубу 70,0 

lРекоис:трухціи приміщеВНJJ 

~., ~paвJIЇJПIJI освіп 
8,2 З_ 

(виготовлеlПlJl проеК'ЛІО 

!кошторисної ДОкУМеитації) 

l13иготовпeвJUI проеКІВD-

1к000орисвої доху.мевтації Ш ...... 
... i~ ІОВ 10 -='-=' 

Ir-
-~ ... 

І І !IШt mШПJ)1» 

І ! ~ І 
І 'tJ..:- І - " 

І 
І. l?auecnlіlащ::1і mq;e в Ш!p!tj~ -::~ 

~ -- І 
І2.! , -

1S 
feroиc:rpyщiJt даху иісьrcогс 

90,0 
IкУЛОТYDиого [(S:On1L1Y "ПРОJ,rerей 

ВСЬОГО: 11150,2 

~ _. _. -- .. .----.. _--.. І :; 6 

І 
7 І 8 

1.SU І 16"'..,9 t 9~~ ~ ~-

S5~ D 85,") І 85:2 ~~~1JII 
І 

24,3 31,0 99,1 

10,0 10,0 100 -11-

36174 361,4 89.5 -11-

і: 100 ~Щ:П."t ос:вітп .. 
1610 7 10..0. 

І' F - ;1 - - '~ip!!.!E чпвв1cn. ~КБ мi~o~· 
і 

- - І - В1jщі"J ~")'ЛЬ~l)П 

60,0 60.0 85,7 Відділ фізкуль-rypJI та 
спорту 

8,2 8.2 100 ІВКБ міськвиконкому 

10 )0 100 IвКБ міСЬКВllКОИКОМУ 
, , 

., 

r 
І 

f 
І , 12,0 12.0 І 99.2 (ВКБ MicbКIIllКon"'O~~-

І 

53,9 53.9 59.9 Відділ h.-УЛЬТ)'Р11 

10871,1 10792,2 96,2 
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'~~' ... . Місцева програма соціально - культурного розвитку 
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о 
.а 
СІ = 

3l\licт заходів .а Вllконано Профіllаllсовано ПРIIl\lітка ВIІконавець t за 12 l\lіСRців % .-.. =- І 

СІ = . 

1 2 3 4 5 6 7 8 

~омплекснапрограма 
~ідділ фізкультури і 

1 ~Фізичве вихов8НJDI- здоров' JI 118 118,0 118,0 100 
. 

~aцir' 
~порту 

2 ПроведеНШt КУЛЬ'l'YPно- 183,5 183,5 183.5 100 Відділ культури 
мистецьких заходів 

3 Програма підтримки бібліотек 100 100 100 100 -11-

4 Дольова участь у будівництві 
98,0 98,0 98,0 100 ~КБ міськвиконкому Храму Петра і Павла 

Дольова участь у будівництв' 

5 !Українськоі православно' 50,0 50,0 
50,0 100 ВКБ міськвиконкому 

церкви 

ВСЬОГО: 549,5 549,5 549,5 100 
-
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1 2 

, 
... 

е 
о 
ОА 
СІ 
11 
ОА 

t 
.~ 

= 
3 

1 =
рограма соціального захисту пенсіонерів 

'HB~iдiB та о соціально-незахищених верств! 398,9 
асenенни:' . 

1.1 !Надання громадянам. міста матеріальної до, 705 
Іпомоги за окремими РlшеНВJIМИ виконкому , 

1.2 

езоплатвий та пільговий відпуск лікарських 

асобїВ з~ рецептами лікаря у разі амбула] 24 5 
рного лпсування окремих груп населення та за ' 
евними хатеro іями звхво ювВRЬ 

ад8ВНЯ пільг по оплаті житлово-комунальних 
ослуг в межах норм, в тому числі: інвалідам ] 
упи всіх причин захворювання - на 40% 

1.3 . апідам П групи по зору - на 40%, сім'ям, ВІ 139,0 
двоє і більше інвалідів по зору - на 50% 

очесиим громадинам міста; сім'ям загиблих 
о~-афганців 

1.4 
~абезпечеНИJJ продуктовими наборами И8Йбільщ 
~~озабезпечених ГPOM8ДJIН міста та сімей ЗІ 15,0 
А1ТЬМИ з нагоди державних свят 

16,0 1.5 ~абезпеченни безкоmтов~ими 
~алозабезпечених громадин МІста 

обідами 

аміна у виключних випадках газових плит. 
ових колонок та інших приладів, які стали 

1.6 епридатними ДЛJI використання та/ 63,9 
Ivnr'l-re'·g,ебезпечними малозабезпеченим 

OMaдJlHaм міста за рішенням виконкому 

Вllконано 

за 12 1\lісвців 

4 

293,7 

70,5 

24,3 

139,0 

6,0 

43,9 

. 
Профінансовано 

5 

293,7 

70,5 

24,3 

139,0 

6,0 

43,9 

% 

6 

73,6 

100 

99,2 

100 

37,5 

68,7 

ПРUl\lїтка 

7 

ТlIe.rpH. 

Вllконавець 

8 

~
п~авЛіННJI праці та 
OЦJa1IЬHOro захис~ 

аселення 

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

УЖКГ 
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: .. :;.:; .... ,,~ёі8воаленНJI безкоштовно лічильнихів пс 
:;f.~:1: ~. води в помеlllJ(8llllJlX самотніх ветераніЕ 
. !".. !I:~~.тa працї, пенсіонерів і малозабезпечени~ 

.' ІМен 

ё
OBeдeННJI 

1_8 бcnyroв~ 
Мamпt, д1"Пl 

-СІа 

бсзкошrовного HaдOMHOr(J 

самітньопроживаюЧII)! 
JПШX проживають за меЖ&\1It 

2. 
PpolJJ8-'l1i юсцевої підІрmпm "anозабезпечеmu 

-r--- на~"lевви в зв'JI3КУ 3 підвmцен1DIМ цін Н2 
jx.,"Ііб та хлібобуЗІочві вироБи 

з. ~ЗД~оалeнвJI дітей 3 соціально-незахищеНШI 
Ісjмеи 

4. IПроrpама "Вчитель" CдOI!O~Oгa на оплату ЗІ! 
IпРОЖИВ~НJ1 !dОЛО'tИМ спеЦ1ВnlСТВМ) 

5. lМaтepiВnЬHa допомога учням-сиротам 

6. lс"ІИПеВДІЇ кращим студентам 

іВСЬОГО: 

3--

70,0 

о 

18,3 

51,6 

18 

43,5 

6,0 

536,3 

4 5 

10,0 10,0 

18,3 18,3 

51,6 51,6 

3,5 3,5 

28,S 32,S 

6,0 6,0 

401,6 405,6 

6 7 

14,3 

100 

100 

19,4 

74,7 

100 

75,6 

8 

-11-

~
прaвnіННJI прші УІі 
оціального за.ХIIС1} 
аселення 

~
прaвnіННJI прші ТІ! 
оці ального за.ХIIСТ) 
аселенНJI 

!Відділ освіТІ! ТІ! 
~ідділ сім 'і та молоді 

!Відділ освіПI 

!Відділ освіти ТСІ 
~!дділ сім'ї та молоді 
!Відділ сім 'і та молоді 
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СІ BllKOllallO за Профінансовано ПРlll\lітка ІІІІ 

Зміст заходів .а 12 місяців % Вllконавець 
t •• ... 
со 
~ = 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
КорИІ}'ВавИи проекту та 

О -
~удівницrво зливної каналізації - - Втратив чинність ВКБ міськвиконкому 

ЦроеК'l}'ВВИIUI та будівництво 
100 

артезіаиських свердловин бювет- 78,3 
78,3 78,3 Відділ капітального 

2 !ного типу по: бул. Незалежності ~удівництва 

Івул. Оniмпiйсьхій 1,7 1,7 1,7 100 I\lіськвиконкому 

lвул.Груюаевського 8,0 8,0 8,0 100 
Будівництво приймального 

Проектні 
З іПУНкту ДJUI відходів, що пїДJUI- 15,0 15,0 15,0 100 ІУЖКГ 

ГіІИЛ-Ь переробці (розробка ТЄО) 
роботи 

IЛридб8.IIВJI та BcтaнOвneННJI 
4 Інасосвоro обладнання КНС по 21,0 21,0 20,1 95,7 ІУЖКГ 

Івул. Оболовсьхій 

5 IлридбaвJDI иасоси. обладнання 24,0 22,4 22,4 93,3 IУЖКг 
!Заходи боротьби із шкідливою 

6 
!цією стічних вод м. Бровари і 

О Виключити з 
ІУЖКГ ~дійснюють підтоплення - - -

програми 

k:. Дімітрово 

7 
~евізійні роботи артезіанської 10,0 10,0 10,0 100 ВКБ міськвиконкому k:вердловиви по вул.Л. Українки 

ВСЬОГО: 158,0 156,4 156,4 99,0 
-
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-: . СІ 

" ІІІ 
Впковавоза Профівавсо~аво ПРПl\UТК8 

Зl\ва зподів t Виковавець 
12 аlіс:вців % 

•• 
~ 
СІ = 

1 2 3 4 5 6 7 8 

, Програма розвитку теШІ(] 

1 ~а~езпечеВВJI міста та впро- 879,2 592,3 592,3 67,4 У'лuU 
ва,джеВВJI евергозбер~чих 280,0 196,2 196,2 70,1 Управління освіти 
rexвопогій 

Будівництво котельві дитячого 
спонсорські 2 радочку змішаноro типу 220 61,3 61,3 27,9 Відділ освіти 

I&JIюбистоІё' 
кошти 

!Будівна" ІВО П вводу 7,3 - місц.бюджет ВКБ міськвиконкому 3 1107,3 90,8 59,4 5,4 
газопроводу 83,5- інвестор. кош 

БудівВИЦІВО міні котельві 4 32,7 30,1 30,1 92,0 ~ідділ освіти ~ОШN!!З 
Будівництво теШІоводо-

Відділ фізкуnьтури та 5 провідних мереж до спорт- 38,0 38,0 38,0 100 
компnексу "Світлотехнік" 

спорту 

Програма розвитку тепnозабез-

6 печеВНJI міста та впроваджеВIUI 30,9 30,8 30,8 100 ВКБ міськвиконкому 
еве~гозб~~гаючих технопогій 

7 
ВпaпrryвaВНJI системи регуШІ- 166,6 160,5 160,5 96,3 Відділ куnьтури 
~ теШІа мкц "Прометей" 

8 ~ековстрyкюdитеШІОТРаси 10,0 
60ШN!!6 - - - ~ідділ освіти 

rrехвічве переоснащеВВJI 
9 .узлів обniкy електричних 92,0 2,3 29,1 31,6 IY.J1UU 

r&ереж зовнішньоro освітпевНJI 

ВСЬОГО: 2856,7 1202,3 1197,7 41,9 
_.- -------" 
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Зміст заходів ~ ВI.конано за Профінансовано ПРUl\lітка Виконавець t .- 12 місяців % t-
а. 
ct = 

1 :1 3 4 5 6 7 8 
Комплексні заходи щодо реалізації ~ідділ у справа."( 

1. молодіжної політики в м. Бровари 4,0 4,0 4,0 100 сім 'ї та молоді, 
~'Молодь Брова~и" ЦССМ,ОПК 
Комплексна програма центрів 
~оціальних служб ДJU1 молоді 

2. 'Соціальна підтримка сімей", 6,9 6,9 6,9 100 ~CCM 
затверджена наказо м 

-
!Держкоммолодьспоpтrypизму від 
26.01.2002р. N!! 173, 
в mОА'У числі: 1,0 ~iддin у справах 
а). Соціальний супровід дітей-інва- 1,0 1,0 100 сім'ї та молоді, 
~iдiB (фестиваль "ПовірJ' себе'') ЦССМ,ОПК 
ір). Спеціалізована служба 5,9 5,9 5,9 100 ЦССМ 
~oцianьHoї підтримки 

!Комплексна проrpама центрів 
соціальних служб ДЛJI молоді 
'Профілактика негативних ЯВИЩ у 

3. 
ЦИТJIЧому та молодіжному 1,0 1,0 1,0 100 ЦССМ середовищі", затверджена наказом 
Дерпоммолодьспоpn-ypизму від 
~6.0 1.2002р. N!! 173, в тому числі: 
!Консультаційний пункт "Довіра" 

~CЬOГO: 11,9 11,9 11,9 100 
- --
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ІІІ 
Ввконаноза Профінансовано Примітка 

Виконавець І 

3МЇ&:Т заходів t 12 міс.ців 
І 01= 

с. 
% СІ = . 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Програма покращеllВJ[ безпеки 
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