
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затверД)кеННJl ~oeктiв ва Всеукраїнський 
конкурс ~poeImВ та програм РОЗВИТКУ 

~1~Ц~BOГO самОВРядуВанНJJ . 
, І • , .1 
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.На виконання рішеННJI Броварської міської ради від 10.03.05 Н!! 659-32-04 
"Про участь у Всеукраїнському конкурсі проеІ<тів та програм розвитку 
місцевого самов}'ядуванЮІ в 2005 році", керyrочись СТ. 26, ст. 60 Закону 
Украіни "Про МІсцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про 
передачу об' ЄICriВ права державної та комунальноі власносri", врахОВУЮЧИ ... . W.. . '" 
peKoMeвдaцn ПОСТ1ИНОI KOМIcn з питань комунальноі власноcri та 

приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. 3атверд.ити проект "ПідвищеНИJI ефективноcri використання 
комунальної власності ШЛJIXом впров8ДЖеННJI новітньої системи управління 
комунальними підприємствами" (додаток 1). 
2. Затвердити проект' "ПокращеНИJI збалансованоcri соціально-. . ·u..· ." 
економічного розвитку МІста ПIЛJlXом, налагОД>lсення lнновацlИНОl ДІЯЛЬносТІ 

(додаток 2). 
3. Направити затвеРД)lсені проеІ<ТИ на ВсеyrсраїНСЬІСИЙ конкурс проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування.. . 

· 4. Фінансовому управлінню передбачити кошти на ф1Нансув8НИJI учаСТІ у 
конкурсі. . 
S. KompoJIЬ за ВИІ(ОН~ цього р~ення ПОlaJ8СТИ на секретаря радИ 

Горбаnoк Л.В. та ~eo1i1piO~, , МІського голови КИJIНИЦIO а.А. 
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пОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 
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фінансового управління 
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Анотація ПрОСI«у 

Додаток 1 
до рішення Броварської 

міської ради 
від 4,,6". ('/5. t7~ 
N!! ~I'.?- ~~-~ 

Наз~а проекту: «ПідвищенЮІ ефективності використання комунальної 
влаСНОСТІ WЛ~ХОМ впровад>кення новітньої системи управління 
комунальними ПІДПРИЄМСТВами» 

AктyanhlliCТh проекту полягає в практичному вирішенні нагальноі 
проблеми міста, пов'язаної з забезпеченням сталого наповненЮІ місцевого 
бюджету фінансовими коштами за рахунок підвищення ефективності 
використання, IСОМУНальної власності - комунальних підприємств міста. 

ОСНОВІІі пробnеми проекту: 

1. Мізерні надходження від діяльності комунальних 
підприємств міста до місцевого бюджету, ротаційність діяльності РЯДУ 

• • 
'комунальних ПІДПРИЄМСТВ МІста. 

2. Низький рівень менедхсменту комунальних підприємств 

міста. 
З. Низька прозорість діяльності комунальних підприємств. 
4. Недостатній рівень КОНТРОЛІ0 ефективності діяльності 

комунальних підприємств. 
S. Відсутність планів стратегічного розвитку діяльності 

комунальних підпри~ств. ... .. оо 
6. Слабкий РІвень КООРДИН8Цll М1Ж управлІННЯМ комуналЬНОl 

власності міста, яке відповідає за ефеІtТивну діяльність комунальних 
підприємств та комунальними підприємствами. 

ІнноваціЙІІість способу вирішеНllЯ проБJ1ем проекту полJlг8.є в: 

• Розробці і впровадженні на Micцe~OMY рівні ріше~ь по забезпеченню 
ефективного управління ІСОМУНальиими ПІДПРИЄМСТВами М1ста. . 

• Розробці програм стратегічно.го РОЗDИ:ІСУ ко~альиих ПlДПРИЄ~СТВ 
· ниа інформацІйно-аНВJJIТИЧНОI системи управлІННЯ 

МІста І та впроввдже ПІА • 

· . атегічного розвитку IСОМУН8JIЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 
f~алІЗацlЄIО програм .С:уніциnальноі компnеІССНОЇ інформаційно-аналітичної 

. ,'... ВпроваджеННІ . й моніторинг фінансово-господарчої 
;, автоматизованої системи <<АналlТИЧВ~ 
. .. 1 ЬНИХ підприємств МІСТ8». 

. ~1JIЛьност ІСОМУНМ . · ьності J(ОМУН8JIЬИИХ підприємств міста 
,:"" " • Забезпечення ПРОЗОРОСТІ. Д~ ФінаllСОDо-roсподарчої дїJIльності нп 
'. "IWIJ1xOM висuі'гnеJiJ-JЯ результаТІВ ІХ 
::' міському ИІ-ІТВНВТ ресурсі . 
. -.... 



ОСІІОВНИМИ заходаМIІ проекту є: 

1. Розробка та затвердження рішень місцевої ради щодо 
забезпечення ефективного управління комунальними підприємствами 
міста. 

2. Розробка планів стратегічного розвитку комунальних 
підприємств. 

з. Розробка і впровадження інструментально-технологічного 
автоматизованого комплексу по забезпеченmо реалізації планів 

стратегічного розвитку та комплексу по контролю діяльності 
комунальних підприємств - інформаційної системи аналітичного 
моніторингу. 

4. Створення автоматизованого каналу зворотного зв'язку з 
територіальною громадОIО. 

Буде досягнуто основних результатів проекту: 

Створено новий вид надход)кень до місцевого бюджету від діяльності 

комунальних підприємств за рахунок іх ефективної роботи. 
Підвищена інвестиційна привабливість міста за рахУНОI( підняття рівня 

муніципального менеджменту. 

Основні цільові ГРУПИ: 
• Робітники виконавчих органів місцевого самоврядування та депутати 

• •• 
МІСЬІ(Оl ради; 

• Суб' єкти підприємницы�оїї діяльності; 
• Міська громада; 
• Потенційні інвестори. 

Обсяг коштів, необхідllИХ для ревлізації проекту та Д,керела його 

фіIIВIIСУВВННЯ: .. 
Загальний обсяг фінансування проекту - 540,0 тис. грн., в тому ЧИСЛІ. 
• кошти Ради конкурсу (грант) - 450,0 тис. грн.; 
• І(ОШТИ міського БІоджету - 90,0 тис. грн. 

ОРГВllізаціУ-паРТllери, спіВВllКОllввці проекту: 
Броварська міська рада. 

. MOICCllMBJlhHO ВИКОРllСТВllі теХllіЧllі засоби 
у даному проеКТІ будуть б ,печеннВ, що буде ВСТОllовлено в 

та, ліцензійне прогрВМllе. ,О е MYllBJlhHoi ВЛВСllості місто Бровари З8 
о ЦОІІТРОЛЬНОМУ офісі упраВJllllllЯ ІСО 
npOOICТOM 2004 р. .,. р.8 r I~ іі 

~ .. ol с) ;1& 
,. оо (f' * (J" --L ..... - ~ d\ 
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Секрета 'А., о' . 
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Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
від и. "5". "S 
Н!! ~1.9 -.!) ~ - t'J// 

Анотація проекту 

• Ha~Ba проекту: "Покращання збалансованості соціально-економічного 
розвитку МІста ш~ом налагодження інноваційної діяльності". 

• А~аЛЬНІСТЬ проекту ПОЯСНЮється наступним. Б розвинутих країнах 
світу ПРОВІДНИ~ .. галуз~ господарства, які забезпечують швидкий ріст ВБП є 
ті, ,в яких ПОСТІИНО ЗДІИС~ЮЄТЬСЯ покращання показників якості існуючих та 
виготовлення нових ВИДІВ високотехнологічної продукції (БП) на основі 

використання наукоємних технологій та інформації про достовірний існуючий та 
перспективний попит на всі ВИДИ продукції, що випускається та запланованої до 
випуску як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Саме ці обставини 
обумовлюють сталий позитивний інвестиційний клімат, основу якого складають 
приватні інвестиції, а державі залишається, в основному, підтримка соціальної 
сфери. Биходячи з цього, розробка і впровадження науково-методичних та 
організаційно-технологічних засад управління міською системою формування, 
збереження, аналітичного оброблення, поширення і використання науково
технічної і економічної інформації (НТВІ) щодо попиту і пропозицій на 
інноваціЙНУ БП та фінансового забезпечення налагодження промисловим 
комплексом міста виготовлення конкурентноспроможної інноваційної БП на 
основі залучення до господарського обороту найбільш перспективних об' єктів 
інтелектуальної власності (ОІВ) є вельми актуальною практичною проблемою. 

• . Основною проблемою проекту є розробка і налагодження 
фУНКЦіонування міської інформаційно-аналітичної системи моніторингу попиту і 
пропозицій на інноваційну БП, зорієнтованої на постійний оперативний 
моніторинг пропозицій та запитів юридичних і фізичних осіб стосовно передумов 
розробки, виготовлення та виявлення попиту на інноваційну вп про.мислового 
КОмплексу міста та створення віДповідного к~муналь!:ог~. креДИТНО-фIН~СО~ОГО 
ф.оНду підтримки сталого розвитку міської ІнновацlИНОI haykobo-теХНIЧНОI та 

~иробничої діяльності. '. .0 

• І о .. о обу вирішення означено. проблеми полягає в тому, 
нноваЦIИНIСТЬ епос о ... 

Що для налагодження автоматизованого моніторингу ПО~фТУ І ~~ПОЗИЦІИ на 
iiuЇ о.. ної реалізації вище означених ІН ормацlИНИХ послуг 
. .овацlИRy БП та оператив .. о Ф аційних ресурсів з пріоритетної 
необхідно мати, як мінімум, базовии фонд ІН ~cPT~ на найближчі два-три роки 
БП о ічного розвитку мІ . 

для СОЦІально-економ . постійно . поповнюватись цілком 
Базови" Ф . формуватись та . ... ," . ~ онд повинен . . актеризуютЬ науково-теХНІЧНИИ РІвень 
,~~СТОВlРНИМИ даними показНИКІВ, ЯЮ x~p відні соціально-економічні та інші 

.:·ХОікНОі одиниці БП фон~, міС~И B::~ БП фонду. Цей фонд може бути 
.~D~цифічні характеристики коЖНОI оди окових пріоритетних напрямків 

',; '~~КОристано для визначе~ cep~ДHЬOC;P промисловості міста та формування 
:.:,~Хllоnогічного оновлення ПРОВl.двих Г~:~ науково-технічної та виробничої 
.. : середньо стр оо програми ІнновацlИН 
t. ',- ОХОВОI 
?·і'\-.' 



2 
· льності промислового компл-у та . .. . 

дІЯ " ,,- ЗОРІєнтовано І на шдвищення 
збanансованОСТl соц~~ьно-еКОНОМічного розвитку міста. Формування такої 
ПРОГРам~ повин~ ЗДІИСНJова~ись тільки ПlJUIXом відбору на КОІІІ<УРСНИХ засадах 
Мі~ЬКИХ IHHOBaцl~ п?оеКТІВ~ ...зо~.ієнтованих на виконання середньострокових 
ПРІОРитетних напрЯМІВ Ін~оваЦІИНОІ науково-технічної та виробничої діяльності. 
1JIIЯ цього при opгaн~ ~lcцeBOГO самоврядування необхідно створити постійно 
діJОЧУ конкурсну КОМІСІЮ, ЯI(а має проводити оцінку j відбір інноваційних 
проекті~.. T~ сформувати . про~кт відповідної середн ЬОСТРОІ(О вої програми 
іННОВ8ЦІИНОІ ~ауково-теХНIЧНОI та виробничої діяльності промислового 
комплексу MICT~. ця програма затверджуються органами місцевого 
самоВРЯДУВання І поетапно J(орегується ними по фактичним результатам їі 
виконання. 

• PeaJlLHa МОЖJIивість вирішення даної проблеМІ. є за умови залучення 
до технологічного оновлення провідних галузей промислового І(омплексу міста 
найбільш перспективних OIВ та кредитного інвестування необхідних коштів 
міського комунального кредитно-фінансового фонду на пріоритетних напрямах 
виробництва інноваційної БП. Цей фонд може бути створений за рахунок коштів 
бlоджету місцевого РОЗВИТJ<у та інших джерел, не заборонених законодавством 
України. Разом з цим визначається спеціалізована небаНI(івська установа, яка є 
розпорядником коштів фонду та здійсlПOЄ супроводження реалізації затвердженої 
середньострокової програми інноваційної науково-технічної та виробничої 
діяльності промислового комплеІССУ міста і діє на основі затвердженого органами 
місцевого самоврядування ПОЛО)lсення чи статуту. 

. • Перелік заходів проекту 
1. Розробка і налагодження спеціального програмного забезпечення для 

створення і підтримки базового фонду НТВ! з інноваційної БП промислового 

комплексу міста. .' 
2. Створення науково-методичних основ побудов~ І налаГОД)I~:IІИЯ спеЦІального 

програмного забезпечення моніторингу попиту І ПРОПО~ИЦll" IОридичних та 

фізичних осіб на інноваційну БП промислового комплексу МІСТО. .. 
3. Створення інформаційно-аналітично пункту обслуговувоння запи,?в .~ 

пропозицій юридичних та фізичних осіб CТOCO~HO .~ОРМУDОlбіИЯ T~ ~еалІзацl~ 
N · ., ЦІ'ИI~оі haykobo-теХНIЧНОI та виро ииtJОІ ДІЯЛЬНОСТІ РІОРИТетних напрЯМІВ Іннова и-~ 

n · РОМислового комплексу МІста, я іонування місы�огоo J(ОМУНального 
; 4. Створення та налагоджеин функц. их ИОПРJІмів виробництва 
кре ф' Ф ду підтримки ПРlОРитетн . ~ИТНО- ІНансового он · а спеціоліЗОDtшоі' небанківської 

· Інноваційної БП промисловим l(омплеІ(СОМ МІста т 
установи - розпорядника коштів фонду. 

:. • РеЗУJlьтати проеlСТ)' пеціальне nporpL\MIIO забезпечення 
· 1. Буде розроблено і НDЛ8годжеН~І з інновацНІlJоі' ВІ1 промислового 
СТВорення і· підтримки базового фОНДУ. позицій на іllНОПВЦШIІУ БП. 

· .ІСОМпnексу міста та моніторингу попиту 1 про . акладу "El(Ollomiko-тохtJологічний 
.;" . 2. На технічній базі Вищого lі8Вtlальног? ~НформаціЙJlО-'l'ОХIlОЛОГіЧНі засоби 
.~ . ~llіверситет" будуть створені j ппров~::1 запитів ІорИД11Lll111Х і фіЗНtІН}ІХ осіб 
:~. ~nеративного обслуговування ПРОПОЗИЦl 



СТОСОВНО передумов . розро6ви;отовлеmц та замовлення інноваційної БП 
омислового комплексу МІста. 

пр . 
3. По прогн~зн~м O~IHKaм в 2006~2007 роках приріст обсягу промислового 

виробництва ~ Ml~Т1 ЩОРІЧНО буде збшьшено не менше ніж в 2,1 рази, тобто 
досяrrи 7% 1 БІльше за рахунок налагодження випуску інноваційної БП 
промисловим комплек~ом МІста. ~e ~acть Можливість створення не менше 120 
додатковИХ робочих МІСЦЬ для ФахІ~ЦІВ високої кваліфікації, водночас збільшити 
щорічні надходження до бюджету МІста на 5,7%. 

4. Буде створено міський Комунальний кредитно-фінансовий фонд 
піДТРИМКИ пріоритетних напрямів виробництва інноваційної БП промисловим 
комплексом міста та спеціалізована небанківська установа - розпорядник коштів 
фонду. 

• Цільові групи проекту 

1. Депутатський корпус міськради та працівники виконавчих органів 
місцевого самоврядування, професійна діяльність яких пов' язана з проблемами 
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста. 

2. Група юридичних та фізичних осіб, професійна діяльність яких пов'язана 
з проблемами розробки та дослідження показників якості базових зразків 
інноваційної вп промислового комплексу міста. 

3. Група юридичних та фізичних осіб, професійна діяльність яких пов'язана 
з проблемами замовлення чи виробництва базового або серійного випуску певних 

зразків інноваційної вп. 
• Обсяг коштів, необхідних ДЛЯ реалізації проекту та джерела його 

Сума Частка в % від всі 
с ми 

56,0 
,491,0 

20,4 
68,2 

11,4 
100,0 

· . ... • навці проекту: Міськрада м. Бровари 
ОргаНІзаЦІІ партнери, СПІВВИКО ... аклад "Економіко-технологічний 

/ко • аЦіЯІ ВИЩИЙ навчальнии з ОРдинуЮча ОРГан1з, ... ець проекту м. Броварні. 
увіверситет" (ВИЗ "ЕТУ") Іголовнии викон~ завод будU;ельних конструкцій» 

· Співвиконавець проекту - ВАТ <<Броварськии 
(ВАТ БЗБК), м. Бровари. .. 

" 'f.. р.8 , Н іІ 
'. *"O""~* 
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