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БРОВАРСЬКА МІсьКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po внесеинв змін до рішеВНJI Броварської міської ради l 
ВІД 12.02.04 Н!! 400-20-24 "Про затвердження Програми 
щодо збільшенНJI обсягів залучення інвестицій для 
економічного розвитку м.Бровари на 2004-2005р.р." 

Враховуючи рекомендації, викладені у рішенні Київської облради від 
, 08.04.04 N!!172-13-XXIV "Про Програму залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в Київській області на 2004-2006 роки", щодо 
фінансування проrpами залучення інвестицій, та рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 22.03.05 N!!94, керуючись ст.26 п.22 Закону 
України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти у новій редакції розділ m "Програми щодо збільшення 
обсягів залучення інвестицій для економічного розвитку м.Бровари на 2004-

'2005 роки" (додається). 
, 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти ва постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

~цiн. 
, " 

В.О. Антоненко 

,'м.Бровари 
; 

" 

о' 



ПОДАВНЯ: 

Начальник управління 
економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар міської ради 

Перший заступник 
міського голови 

Завідуюча 
юридичним відділом 

С.М.ВоЗнц 
~::.::....:~=--

,.---_/~ 

~ І.Г.Лавер -----

Завідуюча загальним відділом ~Н.І.гваТЮІ 
, 
І' . '. 

Голова постійної депутатської .' 
комісії з питань соціально-економіtШьro 
та культурного розвитку, бюджету, .: 
фінансів та цін . 

ОООіОl 

_____ - .....:В.І. Білик 
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-:- - Дода-rоlC 

до рішеllВJl 

Броварсысїї місысїЇ ради , 

.1: • 

від ?'~ Р-І! р5" N!! 6K~-&3-~ 

ш. ЗАХОДИ З РЕAJПЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

-" 1 
1. 

2. 

з. 

. 3l\па заходів 
.. 

2 
Фік~ати звернеllВJl iввeC'ropiв до 
opraвiв виконавчої впади та 
opraвiв місцевоro самоврядув8ВIUI, 
а. також забезпечувати іх 

своєчасний роз~ та B~OB~e 
pearyв8ВIUI на вих 

Інформувати -КОДА щодо прове-

Відповідanьні за 
виконавви 

3 
Юридичний відділ, 
земeлr.НИЙ відділ, 
зaraлr.ВИЙ відділ, . 
УПР8ВЛ1llВJl ІСОМУ-

нaлr.ної власності, 

відціл міC'rобуду
ВaвиJI та архітекту-. 
ри, упрввл1ННJI еко-

номіки, Бровар

cЬKaOдm 

УпрaвлiннJI 

деввя моніторингу відпов~о до І економіки 
єдиної типової форми фіксації 
звернень iввeC'ropiB, запровадженої 
головним управлінням економіки 

ком 
Створити реєстри земeлr.них Відділ міC'rобуду
ділянок і приміщенr., JПd можуть ВaвиJI та архітек
бути запропоновані інвесторам для тури, 
реалізації іх проектів земельний відділ 

Термін 

виконан

ня заходів 

4 
Постійно 

-до5 

числа мі
СЯЦJI, нас

тупногоза . 
ЗВІТНИМ 

КвiTeнr.

тpaвeнr. 

2005 року 

Фінансування з 

місцевого 

бюджету, 

утис.~н. 

5 

Очікуваний результат 

6 
Відпрацюв8.ВНJI СИC'rеми 
щодо роботи з наявними та 

потеlЩЇЙНИМИ інвеC'rОРами 

Створення системи фіксації 
та оперативного реагувaвиJI 

на звернення iнBeC'ropiв з . . 
метою полшmення Інвести-

ційного клімату у м.Брова
ри 

Створення умов щодо 
залучення інвестицій в 
економіку м.Бровари. 
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і ~ .. 4;~!' ;Р.6зроБЛяти·:'іввестИцііні "прохр8МИ 
!1 ~.'."".f\:.'~.' . .. '. о. 
~~ ~::"'.\'.i' po~. іпiдripиєМств ': що. нале-
J.. .... ~\ •• ~. '.. .. ",.. ".... .. .. ~. . • 

:; ":';.~' ::.:' ~aть'" ДО' ко~альНОl влаСНОСТІ 

територіальної громади міста 

3 
УпрaвлiввJI житло
во-комунального . 
господарства, . 
управлlНВJI еконо-. 
МlКИ 

5. І Двічі на рік вносити зміни до Виконком, 
інвестиційного паспорту, зробити управління еконо-u _ 

иого тримовним: украшською, 

_ ., .~лі~ською і французькою мова-
• u 

ми та нaпnVICVВати иого 

6. \ Періодично поновлювати на сайті 
міської ради інформацію щодо 
інвестиційного паспорту м.Бровари 

. 
МlКИ 

Відціл Bнyтpimньoї 
політики, . 
управл1ИНJl 

та інвестиційних проектів міських І економіки 
підприємств, а також надавати 
оновлену інформацію головному 

уцравлівню економіки ДЛJI розмі-
'щеНВJI на Web-сторіиці Київськоі 
облдержадміністрації та Intemet
серверу "Інвестиційні можливості 
Украіни" СП "Технології та 
інвестиційний консалтинг" 

7. І За~езпечува~ под~ інвестицій-І Управл~ 
них проекnв шдприємств та еКОНОМlІ(И 

організацій міста в КОДА ДЛJI 
відбору найперспективніших прое-
ктів та їх презентації на діючих 
міжнародних та всеукраїнських 

виставках та бізнес-форумах 

4 
Постійно 

Квітень та 
листопад 

2005 року 

Постійно 

Щокварта

ЛЬНО,-до 

10 числа . 
МІСJlЦJI, 

наступно-

го за . 
ЗВІТНИМ 

s 

40 

6 
Проінформавість потенцій
них інвесторів щодо 
можливостей Броварів 

ПідвищеНВJI рівня іиформу-
·v •• 

BaНВJI потеНЦ1ИВИХ украш-

ських та іноземних інвес
торів щодо інвестиційної 
привабливості м.Бровари. 

ПідвищеНВJI можливості 
щодо приходу потенційних 
інвесторів у м.Бровари 

ВпроваджеННJI найприваб
ливіших інвестиційних 
проектів 
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~~~. ~8:-t.: ;іВЖИlіажи~аХодів 'щодо ·розmиpеВВJI 
І j ~f~I\.~~,· .f'~:~'~=':"'" : .. ;"'. • ." "' .... u' • 

~ ~~~::::.?~":' .1t{P.nеж1'. '~~1ВВecтицmво-бvД1Вельних 
".с;. ,,: ........ 1,., ~.r-:.. . . . J І 

~~ ~,'~::~~=:';'I' QрraвiзвЦїй; 'зазіучеВIIJI коштів на-

. . селеВВJI в житлове будівництво, 

активізації співпраці з іноземними 
інвесторами з питань реалізації 
проектів щодо споруджеlПlJl житла 

та об'єпів ривкової інфра-

".&.}І.1 А.&..1 }ІВ 

.3 
Відділ : містобуду
B8ВIIJI та архітеКту
ри, відділ капіталь
ного будівництва, 
управління еконо-. 
МlICИ 

9. Реалізовувати поетапне перетво- Управлінни еконо
реlПlJl веJlИКИХ ривків _у сучасні міхи, спецвідділ по 

торговельні комплекси, СЩJИJlТИ КОНТРОJПO за ста
розвитку на прилеглих до ривків ном благоустрою 
територіих сучасної інфраструкту- міста та зовнjmнiи 

ри підприємств, що здійснюють дизайном, відділ 
дЬшьність у сфері обслуговування містобудувавня та 

10. 
населеВВJI І архітектури 

Забезпечувати опублікування у І Управління КОМУ
засобах масової інформації пере- нальної власності 
шюв об'єктів, що пiдmIгaють 
приватизації і здачі в оренду, та 
своєчасно оголошувати про прове-

1'І'А'ПП'В' аукціонів 

11. І При укладанні угод про співпрацю І Управління еконо-
між містами зазначати пункт щодо 

. 
ЮКИ, 

налагоджеВВJI співпраці між юридичний відділ 
підприємствами та СПРИJIННJI 
залучеmпo інвестицій 

4 5 
Постійно 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

6 
РозmиpеВВJI масштабів 

дЬшьно~ за рахунок 
залучеВНJI коштів інвесто-
рів, зокрема населеВНJI . 
М1ста 

Розвиток інфрастр~и 
обслуговування населеНIIJI 

Своєчасне інформування 
потенційних інвесторів про 
приватизаційні процеси та 
вільні приміщення, які 
підлягають здачі в оренду, в 
м.Броваnи. 

Налагодження співпраці . . 
М1Ж П1Дприємствами, ство-

рення спільних або дочірніх 
підприємств 

.-' 
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~r~~t}~~~~~В~~~~·:·~.~:~О~.:.~::.ділОвих. У~авлівни еконо- Постійно 10 
~!~i '?5~;::.~!; .;П~РТВ~Р1В -· . .I'~a - зо~~mньому та М1КИ, " 

!:: :?/~~~:]: "ilВу:ірj~Ому.ринку.Відповідво до Рада директорів 
діяльності підприємств. 
Організовувати та проводити 
робочі зустрічі ділових партнерів з' -
пред~виКами міських підпри-
ємств. . 
3аб~печуваТи уча~ підприємств 
міста -у міжнародних виставках, 
форумах, презеитaцiJIx та 
семінарах 

13. _ , Співпр'ацю~ати з Київським облас
ним державно-комунальним фон
дом підтРимки підПриємництва 

. щодо Haдaв:вJI на пїль!ових умовах 
фінавс~во-кредитної підтримки 
суб' єктам підприємницької діяль
ності, які передбачають реалізацію 
бізнес-планів та інвестиційних 

.. проеКТЇJ!У w~итетних напрямках 
14. І Доводити до відома торгово-еконо-

Координаційна 
рада з питань 

розвитку підпри
ємництва, 

управлівни еконо-
міхи 

УправлЇНЮІ 

мічвих місій при посольствах І економіки 
Украіни за кордоном та торгових 

представництв окремих держав в 

Украіні інформацію щодо інвести-
ційних можливостей м.Бровари 

Постійно 

Постійно 

3більmеВIUI обсJПiв залуче
них інвестицій в 'економіку 
міста 

Реалізація . 
проеКТІВ у 

напрJIМК8Х 

інвестиційних 
пріоритетних 

Проінформаність іноземних 
підприємств та організацій 
щодо інвестиційних можли
востей Броварів 
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~,W1"s?=;ljn" оп'" "8віія: .\В' " СтаИОВJIеио 
. JJ+'_. "~\ .. ~fP.~:~ ~ep'~.~ ': . за~~би Mario: Управ.піввя ехоно

Міхи, Студія "На
ше місто", газети 

"Нове житrя" та 
"Броварська пано

рама", радіомов
леВНJI 

,.-. 
.п6зитивиоro дoc~ . ... .... .-.. ' ... . . 

залучеивя швеСТИЦ1И" в еконоМІКу . _.. 
МІста 

" Постійно 

~- --- ~_.:..... .. _~. .. .... " .... -_ ........ 
5 6 

Івформув8.ВВJl потенційних 
інвесторів щодо доцільності 
капіталовкладень 

Л.В. Горбаnoк 
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