
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г "Про затвердження Програми підтримки та розвиткуl 
інноваційної діяльності в м. Бровари на 2005-2006 роки" 

3 

3 метою забезпечення сталого розвитку галузей економіки міста в 
результаті впровадження інновацій та розвитку міської інноваційної 
науково-технічної та виробничої діяльності, керуючись законами України 
"Про інноваційну діяльність" (з наступними змінами), "Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні" ,ст.26 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Украіні" та враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підтримки та розвитку інноваційної діяльності 
в м. Бровари на 2005 - 2006 роки (додається). 

2. Управлінню економіки проводити відповідну роботу з керівниками 
підприємств міста щодо реалізації Програми. 

3. Фінансовому управлінню передбачити кошти в бюджеті міста на 
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реалізацію заходів Програми. 

В.О.Антоненко 
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, Програма 
ПЇДТРІІМКІІ та розвитку інноваційної діилыlстіi в м. Бровари 

иа 2005-2006 роки 

, 3агаJlы�іi ООJlОЖСIIIIЯ 

В р~;звинynIХ країнах світу провідними галузями господарств&, які забезпечують швидкий ріст 
ВВП є ті, в яких постіЙllО здіЙСlfЮЄТЬСЯ покращання показників якості іСIlУЮЧИХ та ВИГОТОВЛСІІІІЯ 
, нових BlfДiB ВlfсокотеХ1l0ЛОГЇчноЇ продукції (БП) на ОСІІові використання lІаУКОСМIІИХ технологій 
та інформації про достовірний існуючий та перспективний попит на всі види продукції, що 
випускається та заплаllованої до випуску ЯК для внутрішнього, так і зовніШIІЬОГО ринків. Саме ці 
обставИlflі обумовлюють сталl'Й позитивний інвестиційний клімат, основу якого складають 
приватні, і,lfвестиції, а державі залишасться, в ОСНОВІІОМУ, підтримка соціалЬflOЇ сфсри. Отже, 
розробка і впроваджеlШЯ науково-методичних та організаційно-технологіЧIlИХ засад управління 
міською системою формування, збереження, аналітичного оброблеllНЯ. ПОШllреllНЯ і 
використанНJI науково-технічної і економічної інформації (ИТЕІ) щодо попиту і пропозицій на 
інноваційну ВП та фінансового забезпечення налагодження промисловим комплексом міста 
виготовлення конкурентноспроможної інноваційної БП на основі залучення до господарського 
обороту наіібільш перспективних об'єктів інтелектуальної власності (ОIВ) С вельми ак-ryальною 
практичною проблемою. 

MeтOIO Програ"lll є розробка і впровадженНJI Jlауково-методичних та оргаJlізаційно
технологіЧнl1Х засад автономного управління міською системою формування, збереження, 
анвлі~ого оброблення, ПОШllрення і використанНJI НТЕІ з інноваційної БП промислового 
комплексу міста та створення відповідного комунального кредитно-фінансового фонду 
підтриМки сталого розвитку міської інноваційної науково-технічної та виробничої діяльності. 
" рове "ііо6J1СМII, па розв'язування якоїзоріЄllтована Програма 
",C~. проблеМll, полягає в наступному. В Україні ПрВКnIЧНО немає якісних аналіТИЧНIІХ 
матеріалів з оцінкою поточного попиту і пропозицій на інноваційну БП як для внутрішнього, так 
, зовнішнього ринків. Існуюча статистична звітність не дає можливості виявити основні 
:rенденції формувВНПJI напрямків інноваційної науково-технічноі та виробничої діяльності, не 
ДО~ВОЛJIє операТIfВНО проводити IlеобхіДlIИЙ аналіз наявного Іlауково-технічного та ВllроБНllЧОГО 
доробку і cyтrєвo УСКЛВДНІОЄ прогнозування соціально-економічних наслідків його 
jикористання. Немає замкненого технологічного циклу від створення до ВИКОРІlстання наявного 
і~Ф'орrdаційного ресурсу щодо попиту та ~ропозиції на інноваційну БП. Бідсутні професіііні 
8І1~і~Ч,ні служБІ!, зорієнтовані, на постійне обслуговування інформаціЙНllХ запитів IОР"ДИЧІIНХ і 
фізичних осіб стосовно передумов розробки, виготовлення та замовлення іJJноваційної БП. 
. j,'B пер~вв?кній більшості регіонів, УкраіНIІ фінансова підтримк~ інноваційної науково-технічної 
:Ш.: ~І!робничої діяльності міських промислов~, комплексів, за КОШТІІ регіональних відділень 
~~ржвв~~, іІІноваційних фінаНСОВО-lсредитних установ та місцевих бlOджетів прaкnlЧНО 
ВЇДсy.rня.: ' 

: І ::~OP9~(a, характеристика промислового комплексу міста та стану його інноваційної та 
,~irвестиційної діялыІсті така. ' 
:~~~';:O~~~By. ,QРОМИСЛОВОГО комплексу міста складають 17 підприємств будівельної індустрії, 
.M~гiAHOЇ, машИllобудівної, xiMi~oї, харчової, деревообробної T~ легкої ПРОМlfсловості. В 
~~~~~'i ~~~c;m. Уllікальні підприємства: КазеllНИЙ завод ПОРО~~ВОї. 'Meт~ypгiї, який ВlІпускає 
1~~~~~4ПОРОШОК та вироБІ! з ІІИХ; КП "Киівський з~од amОМ~!II~ВИХ БудІвелы�llхx КОlІструкціп". 
~!!!~'t/~~р'~бл~є OJllомініЄВllЙ прокат та КОНСТРУКЦІЇ з ВЛІОМІНІІО, ВАТ КронобудіВllа фірма 
:~~iJ}~:;'яка випускає Щ]ани на автомобільному ходу. , ! 

r~~:~~'i~!~~~pori'; в економіці міс;та відіГРaJоть,підприє~ства маШИII?б~дуваIШЯ і метмообробкн: 
J1Yi, ~~§Р.р~~РСЬКIІЙ завод ,торгового ~ашинобудуваl~~Я , який, спеЦІалІЗУЄТЬСЯ ІІа ВІІП)'СК)' l1e~leii 
~~і,б~Їlёісарннх БПР-Зl тістомісилы�ихx машин А-2-ХТМ-140 л. (330 л.), БАТ "БРОООРСЬКllіі 
~~ .. JіJ~~~у1IoJlы�огоo у~таткуваllllJ(", який випускає побутові котли, ЗАТ "БроваРСЬКlIfi зоuод 



" .. . 
пластмас Сl1е~алIЗУЄТ~СЯ на випус~ ПЛІВКИ пвх, труб З термопластів; ВА Т "Броварський 
шинореМОНТНИIf завод випускає lЗОЛ та виконує ремонт автопокришок, ВАТ "Софія" 

спеціалізусться на випуску трикотажних виробів, ВАТ "Броварський завод будівельних 
конструкцій" веде будівництво багатоповерхових будинків поліпшеного плаllування з 
підвищеНllМ теплозбереженням. 

Приріст обсягу промислового виробництва у в 2004 р. по відношенню до 2003 р. становив 3,6 
%. Із загального обсягу промислової продукції 34,5% складає виробництво товарів народного 
споживання, обсяг якого у 2004 р. зріс проти показників 2003 р. на 3,3 %. 

Виходячи з прогнозних розрахунків, обсяг виробництва промислової продукціі в 2005 р. 
очікусться на 3.6 % більше ніж в 2004 р. Найбільший приріст виробництва передбачається 8 

Т81ОіХ галузях: машинобудування - 7,0%, хімічної - 6,0 %. будівельна індустрія - 5,2 %, 
металургія та оброблення металу - 4,7%, деревообробна - 4,1%. 

Протягом 2004 р. підприємствами міста освоєно 46 нових видів продукціі, серед яких: 
запчастини до сільгосптехніки та автомобілів, покрівельний матеріал-бриз тощо; освоєна нова 
технологія плавки алюмінію, виконані роботи по впровадженню новоі технології виробництва 
вентиляторних фасадНlfX систем. У 2004 р. на Казенному заводі порошкової металургії було 
придбано обладнання та реКОIІСТРУЙОВано преси; випущено пробні партії деталей: втулки, ДИСІ( 
ПЛОСКlfЙ, диск З ШИЙКОІО, сідло, поршні, конус ведучий, корпус шарніра, кільце. На ЗАТ 
"Броварський завод пластмас" реконструйовано та модернізовано обладнання, придбано 
обладнання для печі, заплановано випуск поліетиленових труб для газопроводу. На ВА Т "Софія" 
виготовтпоть нові моделі виробів до 60 одиниць в місяць. На ЗАТ "Люмен" встановлено 2 нові 
технологічні лінії: лінія профілювання основи світильників та лінія порошкового покриття, 
почався випуск нових видів світильників. На ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій" 
придбано обладнання і продовжується виробництво перлітобетонних каменів та лицьових 
фібробетоННIfХ пnит, а також виконані науково-дослідні роботи по впровадженню нової 
технології виробництва вентиляційних фасадних систем. Освоєна нова технологія плавки 
Вmoмінію (сплав 60-82 по DIN.1725) на Київському заводі алюмінієвих будівельних конструкцій. 
По прогнозним підрахункам на освоєння виробництва нових видів продукції в 2005 р. буде 

використано 1.2 млн. грн. 
Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста збільшення 

обсягів залучення інвестицій економічного розвитку міста на 2002-2003 р. р. та 2004-2005 р. р. 5 
міських підприємств розробllnИ дев'ять інвестиційних проектів, а саме: ЗАТ "Люмен" -
~IПридбання, монтаж та введення в дію технологічної лінії порошкового нанесення покриття на 
M~eBi поверхні"; Комунальне підприємство "Служба замовника" - "Реконструкція житлових 
будинків забудови 1960-70 р. р. "; Підприємство теплових мереж "Броваритепломережа" -
"Встановлення когенераційної системи", "Впровадження частотно-регульованого приводу для 
управління ТJIГо-дуповим обладнанням", "Модернізація та автоматизація центральних теплових 
мереж"; кп "Київський завод атомінієвих будівельних конструкцій" - "Переведення 

. електричної печі гомогенізації amомінієвих сплавів на газовий підігрів" , "Модернізація 'пресової 
. niнiY Не4 за зразками імпортних пресів", "Виробництво будівельного інструмеl1ТУ та ОСllащеНІІЯ із 
: високоякісних сплавів"; Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства -
. "Заміна насосного обладнання". 
r .' Аваліз ОСНОВІІИХ показників економічного та соціального розвитку міста за 2004 рік свідчить 
: . !ipO.~, що головними джерелами інвестування, JII( і в попередні роки, залишаються власні кошти 
1 підприємств та організацій. 
~' . Отже, для інформаційно-анanітичного та фінансового забезпечеНI1Я інноваціЙl10Ї нвуково
;':~~Hi~oї та виробничої дiJIльності І:ІРО~ідних галузей місцевої промисловості є l1еобхіДlІІll\l 
~! ррзробка і налагоджеНIІЯ функціонування міської іllформаційно-аналіТlіЧIlОЇ СllстеМI1 
}~::~оніторингу попиту і пропозицій на інноваційну ВП, зорієнтованої на постійниіі операТИВНllfi 
t~~9~і~QРИНГ пропозицій та запитів юридичних і фізичних осіб щодо розробки, виготовлеНІІЯ та 
е ... Iі~.вnеИІU1 попиту ІІа іНllоваційну ВП промислового комплексу міста та створення відповідного 
~~~~Ь~6гo комунального креДИТllо-фінансового фонду. 
~,:.,.:;.~~:::.;: :;". . 
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IпноваціЙllість способу впрішеllllВ ОЗllачеllОЇ пробnСМl1 полягає в тому, ЩО для 
налагодження автоматизованого моніторингу попиту і пропозицій на інноваційну ВП та 
оперативної р~алізації ~Іfще означених інформаційних послуг необхідно маТІІ, як мінімум, 
базовий фонд ІнформаЦІЙНИХ ресурсів з пріоритетної ВП дЛЯ соціально-економічного розвитку 
міста на найближчі два-три роки. Базовий фонд повинен формуватись та постійно 
поповвюваПIСЬ цілком достовірними даними показників, які характеризуlOТЬ науково-технічний 
рівень кожної одиниці ВП фонду, містити відповідні соціально-економічні та інші специфічні 
характеристики кожної ОДИllиці ВП фонду. Цей фонд може бути використано для визначення 
середньострокових пріоритетних напрямків технологічного оновлення провіД1lИХ галузей 
промисловості міста та формування середньострокової програми інноваційної науково-технічноj· 
та виробничої діяльності промислового комплексу міста, зорієнтованоj· на підвищення 
збалансованості соціально-економічного розвитку міста. Формування такої програми повинно 
здійсшоватись тільки шляхом відбору на конкурсних засадах міських інноваціЙНIІХ проектів, 
зорієнтованих на виконаllНЯ середньострокових пріоритетних напрямів iH1IOBaЦЇnHOЇ науково
технічної та виробничої діяльності. для цього при органах місцевого самоврядуваНJ1Я необхідно 
створити постійно діlOЧУ конкурсну комісіlO, яка має проводити оцінку і відбір іН1Іоваційних 
проектів та сформувати проект відповідної середньострокової програми інноваціЙIІОЇ науково
технічної та виробничої діяльності промислового комплексу міста. Ця програма затверджуlOТЬСЯ 
органами місцевого самоврядуванВJI і поетапно корегується ними по фактИЧIІИМ результатам ії 
виконанВJI. 

Базовими ДJUI формування і реалізації міських програм інноваційної haykobo-техніЧIlОЇ та 
виробничої діяльності є Закон Украіни "Про інноваційну діяльність" (в основному статті: 7 п. З, 

· 1 О п. 2, 17 п. 1,2, 18 та 20) і Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 64 п. 6). 

OCIIOBIIOIIII завдаllllВМl1 Програм.. є: 

1. Розробка . і налагодження функціонуванВJI міської інформаційно-аналітичної системи 

· мовіторивгу інноваційної ВП, зорієнтованої на постійний оперативний моніторинг пропозицій 
та запитів юридичних і фізlfЧНИХ осіб стосовно передумов розробки, виготовлення та виявлення 
попиту на конкурентноспроможну інноваційну ВП промислового комплексу міста. 

· 2. Створення міського комунального кредитно-фінансового фонду піДТРИМКIІ пріоритетних 
· напрямів виробництва інноваційної ВП промисловим комплексом міста та спеціалізованої 
небанківськоі установи, яка є розпоридником коштів фонду та здійснlОЄ супроводження 
реалізації середньострокової програми інноваційної науково-технічної та виробllИЧОЇ діяльності 

· промислового комплексу міста і діє на основі затвердженого органами місцевого 
самоврядування положення Чlі статуту. 

Перenїк заходів по рсanізації ПрограМl1 

. :Гривалість 
• І .' •• 

" заходу 

(по етапах) 

І етап , .... 
: .. . -.... 

Захід 

Створення базового фонду НТВІ з іНlІоваційної ВП 
промислового комплексу міста та проведенВJI 
маркетингових ДОСЛЇДХ,ень 
1.1. Розробка специфікацій характеристик елементів 
даних об'єктів докумеНТОВlUlОГО базового фонду ИТЕІ з 
інноваційної ВП 
1.2. СтвореНllJI докумеllтованого базового фонду НТЕІ з 
іНllоваціЙllОЇ ВП 

з 

Джерела 
фіl1ансуваl1НЯ 
(тис. r Рll.) 

МісцеВllil ВИЗ 
БIОД)I'СТ «ЕТУ)) 

10,0 3,0 

16,0 7,0 



Місяць 5-6 

11 етап 

Місць 7 

Місяць 8 

МіCJП1Ь 9 

Місяць 10-11 

MicJIЦЬ 12 

Шетап 

~CJlць 13-14 

. -, 

, .. :. ~ 

;..... • ,* .. 

. Місяць 15 
'. .4О . 

• • .. t ,'., ., .. ,. ..' ... 
"- ... -,. '. . .. :« . ,.' 

1.3. Проведення маркетингових досліджень ВП на основі 
документованого базового фондУ НТЕІ з інноваційної ВП 
Створення }Jауково-методичних основ побудови і 
налагодження спеціального програмного забезпечення 
моніторингу попиту і пропозицій юридичних та фізичних 
осіб на інноваційну БП промислового комплексу міста 
2.1. ПроведенНJI міської конференції на тему: «Проблеми 
сталого іНJlоваціЮIОГО розвитку промислового комплексу 
м. Бровари» 

2.2. Придбання ком'lОтерної техніки та ліцензійного 
програмного забезпечення (ПЗ) 

2.3. Розробка науково-методичних основ побудови БД 
"Електро}JНИЙ каталог: інноваційні науково-технічні та 
виробничі пропозиції м. Бровари" 

2.4. Розробка і налагодженНJI ПЗ дЛЯ створення і 
підтримки документованого базового фонду НТЕІ з 
інноваційної ВП 
2.5. Створення і налагодження БД "Електронний каталог: 
інноваційні науково-технічні та виробничі пропозиції м. 
Бровари" 

2.6. CТВOpeHНJI і налагодженНJI ПЗ довідково-пошукового 
апарату БД "Електронний каталог: інноваційні науково
технічні та виробничі пропозиції м. Бровари" для 
обслуговування інформаційних запитів юридичних і 
фізичних осіб стосовно передумов розробки, 
виготовленНJI та замовленНJI інноваційної ВП 
CТВOpeHНJI інформаційно-аналітично пункту 
обслуговув8ННJI запитів і пропозицій IОРИДИЧIJИХ та 
фізичних осіб стосовно формуванНJI та реалізації 
пріоритетних напрямів інноваційної науково-технічної та 
виробничої діJlЛЬНОСті промислового комплексу міста 

3.1. CTBOpeHНJI офісу інформаційно-аналітично пункту 
моніТОРИIІГУ попиту і пропозицій на інноваційну БП та 
експериментальна апробація обслуговування запитів і 
пропозицій IОРИДИЧНИХ та фізичних осіб СТОСОВ}ІО 
формуванНJI та реалізації пріоритетних напрямів 
інноваційної науково-технічної та виробничої діяльності 
промислового комплексу міста 
3.2. Визначення пріоритетних напрямків технологічного 
ОJlовлеННJI провідних галузей промислового компnеl(СУ 

міста та формування проекту середньострокової міської 
програми інноваційної науково-технічної та вироБIlИЧОЇ 

14,0 6,0 

0.5 0,5 

8,0 5,0 

6,5 6,5 

5,0 5,0 

12.0 8,0 

8,0 5,0 

3,0 3,0 

7,0 3,0 

,r'='~· __ ~· ______ ~Д~ЇJIЛ===ЬН~О~СТІ~· ____________________ ~ __ ~ __________ ~ ____ -+ ________ ~ ____ ~ 
_ ІУ етап. Створення та налагоджеННJI функціонуваНl1Я. міського 

\. :;' ..... 

":, :: . :. ::'1 ',' I(Оt.?УНIЩЬJJОГО кредитно-фінансового фонду піДТРИМКl1 ' 
:, ~i\;:,,:·::'.~··~;:'if; пріоритетнJIХ І{апрямів ВИРОб~ицтва iHIIOBa~iii~IOЇ B~ 
: ~:.~ .'(.': "1:," проми~овим комплексом МІСта та спеЦlалlзоваНОI 

:' :!.;:.~.:~,:~,:.;.,1:'; . . небанківської устаllОВИ - розпорядника коштів сЬОllдУ 



'Місяць 16 

МїcJIЦЬ 17 

MicJIЦЬ 18 

Разом, 

4.1. CTBOpeHНJI міського комунального кредитно
фінанеового фонду підтримки пріоритетних напрямів 
виробництва інноваціЯної ВП промисловим комплексом 
міста та спеціалізованої небанківської устанОВИ з 
визначенням її статуту чи положення щодо їі 
фYllкціонування JlК nозпоридника коштів фонду 
4.2. CТВOpelIНJI офісу міської спеціалізованої 
небанківської установи - розпорядника коштів фонду 
4.3. Розгляд і затвердження органам місцевого 
самоврядування середньострокової міської програмИ 

інноваціЯної науково-технічної та виробничої діяльності 
4.4. Проведення конференції на тему: «lнформаціЙIІО
аналітичне та фінансове забезпечення іНlІоваційного 
DОЗВИТКУ промислового комплексу м. БроваDИ» 

1,0 1,0 

6,0 1,0 

1,0 1,0 

2,0 2,0 

100,0 57,0 

'ПРII&lітка. ВИЗ «ЕТУ» - ВищиЯ навчальний заклад "Економіко-технологічний університет", м. 
Бровари. 

Початок реаJJізаціі Програм" - липень 2005 р., завершення - грудень 2006 р. 

Фінансове забезпечеНllИ ремізацп Програми за стаТТИМl1 видатків 

CTaтn видатків 

1. BuдaТКII з KOHC8JJТIIlIГOBOГO, ayдllТВOГO та 
забезпечеllllИ 

1.1. Послуги сторонніх організаціЯ з розробки 
та ін. 

1.2. Проведення інформаційно-аналітичних . 
,1'.З*. Проведення проблемно орієнтованих 
на~ово-методичних дослїД)кень і прикладних 

о' ~~ ~~~~. з організацііїllОГО забезпечеНllИ 

2: 1 •. T~aнC~C?pтнe обслуговування робочщс груп та 

іllформаціЙllОГО забезпечеНllИ . 
методичної літератури, посібників 

5 

Джерела фінансування та розподіл 
видатків по роках (тис. ГРІІ.) 

2005 2006 
Місцевий ВИЗ 
бюджет «ЕТУ» 

15,0 7,0 

25,0 9,0 

Місцевий 
бюджет 

1,0 

5,0 

ВИЗ 
«ЕТУ» 

3,0 

5,5 

25,0 14,0 

1,0 

.0,5 0,5 

1,0 

1 
0,5 

1 



4. Ад"lівіетраТIIВllі noc.nynl 
4.1. АдміJIістрування (менеджмент) проекту - - - -
(оплата послуг СТОРОІІНЬОЇ організації, з якою 
укладений договір з організаціііноro забезпечення 
виконаllнязаходів проекту) 
s. KaniтaJJIalli ВllдаТКII: 
5.1. ПридбанllЯ обладнання та предметів - - 8,0 5,0 
довгострокового користування: три ПК Pentium 
lV та ДБЖ, два принтери HP LaserJet 1 З20, 
сканер, факс/модем 
5.2. ~апіталЬНIfЙ ремонт, реконструкція та - - 9,0 4,0 
реставрація : створення двох офісів відповіДIІО до 
ДО заходів З.l та 4.2 
5.3. ПридбаIlНJIземлі і нематеріальних активів (у - - 8,0 5,0 
т.ч. програм і баз даних для комп'lотерноі техніки) 
Всього: 40,0 17,0 60,0 40,0 

ПРllмітка. Короткі пояснення видатків за статями 1 (п.п. I.З*, 1.4*) та 2 (п.п. 2.4*): 
- п.п. I.З*: Проведенни науково-методичних досліджень щодо побудови міської системи 

моніторингу попиту і пропозицііі на інноваційну продукцію промислового комплексу міста 
відповідно до заходів 1.1, 1.2, I.З та 2.З; 

-' п.п. 1.4*: Проведення розробки та реалізації інформаціііно-технологічних та програмно
апаратних засобів міської системи обслуговуванни запитів і пропозицій ІІа інноваційну 
продукціlО промислового комплексу міста відповідно до заходів 2.4, 2.5, 2.6 та З.2; 

- п.п. 2.4*: Папір офісний та для факс-апарата, картриджі, лазерні диски тощо. 

Ре3упьтаТIІ BIIKOllallBR Програ"IП зоріЄllТоваllі на такі цільові групи: 
1. Депутатськиіі корпус міськради та працівники виконавчих органів місцевого 

самоврядуванни, професіііна діяльність яких пов'язана з проблемами забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку міста. 

2. Група IОРИДИЧНИХ та фізичних осіб, професіііна діяльність яких пов'язаllа з проблемам,. 
. розробки та дослідхс:енни показників якості базових зразків інноваційної БП промислового 
. комплексу міста • 

• 1 3. Група 10РИДИЧНИХ та фізИЧ1IИХ осіб, професіііна діяльність яких пов 'ЯЗШlа з проблемами 
. звмовлеllНЯ ЧИ виробництва базового або серіііного випуску певних зразків інноваційної БП. 

KOPOYКOТPllBui та пеРСПСК'ПIВllі IlаМЇДКl1 реалЬаціі проекту є такі: 
1. Буде розроблено і налaroдхс:ено спеціалыlе програмне забезпечення створеНIІЯ і піДТР}IМКIІ 

. базового фОНДУ НТЕІ з інноваціііноі БП промислового комплексу міста та МОllіТОРIІНГУ попиту і 
"0 пропозицій ІІа БП . 
.... . ' 2. На теХJJіЧJIій базі БН3 "ЕТУ" будуть створеІІі і ВПРОВ8Д)Іс:ені іllформаціfillо-технологіЧllі 
: '. ~асоби оперативного обслуговування пропозицій та запитів 10рИДИЧНИХ і фіЗ'IЧIІІIХ осіб стосовно 
'~:~JlepeдYмqB розробlС:И, виготовленни та замовлеlIlІЯ БП промислового комплексу міста. 
~\~~ · .. ·3:· Буде створено міськиіі КОМУllальний кредитно-фі~анСОВИіі .фОIIД піДТРIIМКJ.I пріоритетних 
:.;!І.аПряМів. виробllицтва іНlІоваційноі БП промисловим комплексом міста то спеціалізована 
~~. ~9~~KiBCЬKa установа - РОЗПОРИДНИІС: коштів фОJIДУ. 
7~~(::1J~/~:. нвлеЖIІИМ забезпеченням доступу до наяВIІИХ інфор!"аціііll}IХ ресурсів базового фонду 
;?іЩ~I·:;~;, .1ііllоваціНIІОЇ БП промислового Jс:омплексу місто ВСІХ користувочів всесвіТІІЬОЇ мережі 
i,~~PH~;: іІІформація з пріоритетJlоі іШlовоціЙIІОЇ БП стане ваЖJIIІВllМ ЧІІІІІІІІІС:ОМ соцімыlо-
~,~!~~OMi~iioгo прогресу як міста, так і УкраіJJИ в цілому і буде сприяти сфСIС1'IIВIІОМУ РОЗВIJТКУ 
~~.: ... ,. '.... . . 
~~~,,~o~~oгo співроБІтництва щод~: .• .. . •.. . 
~~'f{J.:РОЗRобки та впроваджеJIНИ СПlЛЬJIОI систеМIі загалЬНОI lнформаЦlfillОI I1Ід'rрІІМКIІ 118УКОВ(1-
rI~!~J:~: ~півробіТJIИЦТВа, а також CТDОрСllШI та ПОllовлеНllЯ ресурсів НТВІ 3 ЇllllопацiltllОЇ ВП 



за погоджеJlИМИ наПРJlмками співробітництва; 
- визначеJlНЯ пріОРIІТетних напрямків розвитку взаємодії за програмами партнерства. 
ПокращеllllЯ Сllтуаціі для ціJlЬОВllХ груп поЛJIГає в наступному. 

. в міру прозорості попиту та ПРОПОЗI{цій на інноваційну БП промислового комплексу міста 
всіх категорій населення України, CyтrЄBO уможл({влюється самоорганізація корпоративних 
'економічних зв'язків між наукою, виробництвом та ринком незалежно від бюджеТJlОЇ ФіJlаllСОАОЇ 
підтримки науково науково-технічної та виробничої сфери діяльності промислового комплексу 
міста. Разом з ЦІІМ уможливлюсться оперативний моніторинг та ВІІ11шчеНIJЯ пріОРJlТетної 
'інноваційної БП ДJUI соціально-економічного розвитку міста на найближчі два-три рOJШ 3 
врахуванням наявних та додатково необхідних ресурсів (матеріально-техніЧIIОГО, 
технологічного, сировинного, кадрового та фінансового) для ії розробки та серійного 
ВI{готовnевня. 

В силу IJсобхідності повернення заявниками пропозицій наданих їм фінансових коштів у 
повному оБСJlзі .. зазначені заходи активізують горизонтальні інформаційні та корпоративні 
економічні зв'язки і, що особливо важливо, забезпечать самоконтроль B"KOllaBCI~KOЇ ДIІСЦltllJJіШI 
учасників інноваціЙ1JИХ процесів на всіх стадіях: досліджеНIІЯ - розробка - fшро611иltl КО - 'tбу г -. 
експлуатацUl. 

Секретар РОДІ 
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