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Заслухавши та 'обговоривши інформацію начальника управління 
економіки Броварської міської ради Возняка С.М. про виконання 
.Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за І 
квартал 2005 року, керуючись пунктом 22 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійної . ... . . 
КОМІСІІ З питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

l.1нформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку за І квартал 2005 року взяти до відома (додається). 

2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради 
та виконав,ЧОГО комітету забезпечити безумовне ВИКОНання Програми 

. соціально-економічного та культурного розвитку на 2005 рік. . 
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Довідка 
про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
КУЛЬТУРІІОГО розвитку міста БроваРIІ за І квартал 2005 року 

Протягом першого кварталу поточного року міськвиконком разом з 
управліннями, відділами, підприємствами та організаціями міста 
спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції та законів 
України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями 
Президента України, Кабінету Міністрів України, РОЗПОРЯД)lсень голови 
обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень, заходів та 
завдань, визначених Програмою соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2005 рік, спрямованих на нарощування економічного 
потенціалу, а також розв"язання найгостріших соціальних проблем. 

Робота господарського комплексу та стан розвитку соціальної сфери 

міста у І кварталі 2005 року характеризується наступними показниками. 

Промисловість. Одним з основних напрямів розвитку економіки міста є 
забезпечення стабільної роботи промислових підприємств. 

Обсяг промислового виробництва в порівняних цінах в цілому по місту 

за І квартал поточного року склав 83.2 млн .. грн., що на 28.6 млн .. грн. більше 
відповідного періоду минулого року. Темп росту складає 129.0%. 

В статистичній звітності враховано 17 великих та середніх підприємств 
міста, які займаlОТЬСЯ виробництвом промислової продукції. Найбільші за 
обсягами промислового виробництва є - ТОВ "Євро-Фудс ГБ Україна", КП 
"Київський завод алюмінієвих будівельних Ісонструкцій", Казенний завод 
ПОРОШІСОВОЇ металургії, ВАТ "Броварсы�ийй завод будівельних конструкцій". 
. ", Найвищих темпів зростання досягнуто на таких підприємствах, як: ТОВ 
"Євро Фудс ГБ Україна" - +69.5%, АТ "Бровари-молоко" - +55.7%, Казенний 
завод ПОРОШІСОВОЇ металургії - +52.0%, І(П "Київський завод 8Лlомінієвих 
будівельних Ісонструкцій" - +48.7%, ЗАТ "Броварський меблевий комбінат" -
'+38.1%. 
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Ряд промислових ПІДПРИЄМСТВ МІста ЗДІИСНIОВали ІнноваЦIИНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 

пріоритеТIІИМ напрямком якої є оновлення асортименту продукції та 
'''' освоєння нових теХНОЛОГІИ. . '" 

о;· Проте, lІезважаІОЧИ на ПОЗИТИВНІ тендеНЦІІ росту промислового 

. виробництва, 4 промислові підприємс'гва міста через ряд об"ЄКТИВI1ИХ 
: ~ричин ДОПУСТИЛИ спад виробництва ПРОДУlсції. Темп росту в поріВНJIIlllі з 
:.:~ідповіДIІИМ l1еріодом минулого рОIСУ С'ГnНОВИТЬ: ВАТ "КранобудіВIlП фірма 
\,Стріла" - 20.4%, ВАТ "Броварсы�ийй UJИllоремонтний завод" - 43.6%, ВАТ 
~,:~БроваРСIJIСИf.i завод будівельних IСОIІС1'РУlсцііі" - 50.5%, ЗАТ "Бровuрський 
tзавод пnаС'I'мас" - 90.3%. 
~f!~;, KIII.i'.'IIJII.llc будіВIIИЦТВО. В міС'I'і зберігається ~ОЗИТИВIlП 'I'СIІДСllція 
~~~дo IІВРОІЦУВDIІJlЯ обсягів будівництва )IСИ1'ЛВ, об"ЄКТ1В виробllllЧОI"О '1'8 
t:.~~H·· 
"I;r::~! 
'(~i.'.~" . 



соціального призначення, яке ведеться за рахунок різних джерел 
фінансування: КОІІІТів суб"єктів підприємницької діяльності, бюджетних 
коштів та власних коштів громадян. 

На будівництві та реконструкції об"єктів міста у першому кварталі 2005 
року було задіяно 20 підрядних організацій, власними силами яких виконано 
підрядних робіт на 27.7 млн.грн., що становить 99.7 % проти відповідного 
періоду минулого року. Із загального обсягу підрядних робіт 79.9% становить 
обсяг, виконаний на будівництві нових будівель і споруд. 

Завершується спорудження ІІІ черги 167- квартирного будинку по 
вул.Кирпоноса,7а; І черги 162-квартирного будинку по вул. Кірова,90; 11 
черги 354-квартирного будинку з вбудовано-прибудованим приміщенням 
соціально-торговельної сфери по бульвару Незалежності, 17. 

Будується ряд інших багатоквартирних житлових будинків, які 
передбачається ввести в дію до кінця поточного року. 

Зростають обсяги індивідуального житлового будівництва. В першому 
кварталі прийнято в експлуатацію 2 житлових будинки, загальною площею 
473.4 кв.м. 

Введено в дію магазин "Меблі" по вул. Грушевського, 9/1, відкрито 
філію АКБ ,,мрія" по вул. Незалежності,13, введено дворових вводів 
газоіІрОВОду низького тиску 2.258 км. 
_ Завершено будівництво котельні дитячого будинку "Любисток", 
потужністю 200квт. 
. . Крім того, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку 
міста на 2005 рік, за рахунок коштів місцевого бюджету проводиться 
фінансування будівництва адмінбудинку, артезіанської свердловини 
бюветного типу по бул.Незалежності,8, майдану на перетині вул.Гагаріна та 
буЛ.Незалежності і інших об"єктів. 
- .' Введено в дію котельню дитячого будинку ,,любисток", потужністю 
200квт. 
.... 'Ведуться проектні роботи на спорудження артезіанської свердловини 
~К?~eтнoгo типу по вул.Груше~ського, на реконструкцію вбудованого 

. приміщення по вул. М.Лагунової під гуртожиток для педагогічних 
працівників та озера в Парку Перемоги. 
І- • . .. . . . 

. ' : :Споживчий ринок та побутові ПОСЛУГИ.' В першому кварталі 
_ . h~точного року В структурі товарообігу підприємств торгівлі міста, 90% 
:-:ре.алізаціі складала . продукція І вітчизняного виробництва.· Зберігається. 
-~іевденція щодо збільшення групи непродовольчих товарів, яка складає 37.3% 
·~:.ііДі::'Загального обсягу товарообігу. За формами власності - переважає 
~/rоliарообіг підприємств колективної форми власності. 
:~~:~~::~.~. - Станом на 01.04.05 в місті працювали 178 магазинів, з них 115 
t;~~~~инів переважно, продовольчого проф~л~' та 64 непродовольчого. 
51; ~~Qстерігається тенденція щодо зміни профілІС;> ~агазинів, їх переобладнання 
.,~ФІ .• ,.... .." •• • 

l{~jtі~~~'~?"є~и громадського хар,ування, оф~си,. ~ зв язку ЗІ З~IІ~ОЮ влас.ниКlВ 
~~Р.М~іщення та розширення видів здійснення ПІДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ. 
fA\~ .. ~\}:; . . 



. Мережа закладів громадського харчування налічувала в звітному періоді 
810б"єкт, що на 2,5 % більше аналогічного показника минулого року, в тому 
числі працює 4 ресторани, 5З кафе. 

Розвивається фірмова торгівля міста. В даний час працює 7 магазинів 
фірмової торгівлі, в тому числі два магазини цеху N!!2 Київського 
хлібозаводу N!! 1 О, який розташований в Броварах. Крім того, функціонує 8 
кіосків Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського 
господарства "Журавочка". 

В задоволені попиту населення на продукти сільськогосподарського 
виробництва, особливо в сучасних умовах, мають ринки. В місті працює 4 
ринки та 1 торговельний майданчик, які займають площу 2 І 5З9 кв.м та 
налічують 11 З8 торгових місць, заповнюваність ринків складає 75-80 %. 
Ринковий збір в першому кварталі склав 189,5 тис.грн. 

Зовнішньоекономічна діяльність. Підприємства та організації 
Броварів підтримують зовнішньо-торгівельні зв'язки майже з 40 країнами 
близького та далекого зарубіжжя. Оборот зовнішньої торгівлі товарами у І 
Кварталі 2005 року за розрахунковими даними складе 29,06 млн. дол. США. 
При цьому обсяги експорту товарів становитимуть З,20 млн. дол. США, 
імпорту - 25,86 млн. дол. США. 

. Броварські підприємства експортували світильники та комплектуючі до 
світильників, комплектуючі до градирень, диски фрикційні та плоскі з 

шийкою, порошок залізний розпорошений, вугільний концентрат ДГМ клас 
lЗ-25, профілі пресовані зі сплаву алюмінію АД-ЗІ, дошки обрізні, верхні 
трик~тажні вироби, концентрати бульйонні, смакові приправи і т.і. Експортні 
поставки здійснювались до Польщі, Білорусі, Молдови, Росії, Казахстану, 

Киргизстану, Туркменістану, Естонії, Німеччини, Сирії, Румунії, США та 
інших країн. 

о о Міські підприємства імпортували сталь електротехнічну, полі стирол, 
рослини відкритого грунту, запчастини до автомобілів та промислового 
обладнанНJJ, комплектуючі до градирень, прокат холоднокатаний 

тонколистовий, сировину для харчової промисловості, кондитерські вироби, 
~~pMa для тварин та інші товари з таких країн, як: PocїJJ, Німеччина, Франція, 

. Іспанія, Корея, США, Чеш . 
. : .;~mдприємства здійсmoють торговельно-економічні операції через Північну 

.: "регіональну митницю (митний пост "Бровари") . 

. . ~:' . ' ~ У І кварталі поточного року, з метою пошуку ділових партнерів, 
: ~p'OBapcькi підприємства брали участь у міжнародних виставках: "Реста -
о .2005'!, Литва, "Буд.Експо - 2005", Білорусь, міжнародна виставка "Інтерагро-
~~~~P5~', Україна та інших. 
:t/['~.~~~ {3 метою СПРИJJННJJ нарощуванню обсягів експортних поставок за ~OPДOH 
~i~~~кцiї вітчизняних підприємс.:в У.. ~BiTHOM~ .. періо~~ до Міністерства 
;';економіки та з питань європеИСЬКОl lнтеграЦl1 УкраІНИ, головного 
~~P~~iHНJJ економіки та зовнішньоекономічнИх зв'язків Київської ОДА 
t.~~t~'!1-~; .. ~ ... _"..!li .... r 



направлена інформація з комерційними пропозиціями 11 
підприємств 3 мовами (українською, російською та англійською). 

. 
МІСЬКИХ 

Інвестиційна діяльність. На виконання Програми щодо збільшення 
обсягів залучення інвестицій ДЛJI економічного розвитку м.Бровари на 2004-
2005 роки ведеться постійний моніторинг звернень інвесторів, відповідно до 
якого "у І кварталі 2005 року зареєстровано 1603 звернень, а саме: 1519 - з 
питань роз'яснення нормативно-правових актів та 84 пропозиції. На сайті 
міської ради розміщений оновлений інвестиційний паспорт міста та анкети 
• • u ••• •• • u 

ІнвеСТИЦІИНИХ проеКТІВ МІСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ украlНСЬКОЮ та аНГЛІИСЬКОЮ 

мовами. Ведеться поточна робота з підприємствами та організаціями міста 
щодо розробки нових інвестиційних проектів. 

у звітному кварталі реалізовано 7 інвестиційних проектів на суму 513.8 
тис.грн. 

. У місті зареєстровано 64 спільні підприємства, 22 підприємства зі 100% 
інвестиціями та 1 представництво іноземної фірми. Загальна сума іноземних 
інвестицій на 01.01.05 складає 23599,83 тис.дол.США. На одного жителя 
міста припадає 267 дол. США. У поточному році зареєстровані: російське 
підприємство тов "Укрінвестхолдінг", білоруське підприємство тов 
"Забудова-Київ" та ТОВ "Матрикс" ,до складу якого увійшли американські 
засновники. 

у. І кварталі 2005 року відбулось ряд зустрічей у міській раді з 

потенційними іноземними інвесторами: турецькою делегацією щодо 
створення у приміській зоні сучасного ділового комплексу машинобудівного 
~~npямку, можливості впровадження взаємовигідних інвестиційних проектів 
та 9бміну молодіжними делегаціями; представниками американської 
організації "Міжнародний союз посмішки" щодо можливості будівництва 
ДИТЯ.ч;ої стоматологічної клініки, де діти-сироти зможуть отримувати 
~~езкоштовну допомогу; членами австрійської асоціації "СОС-Кіндердорф 
Інтернешнл" з питання будівництва СОС-дитячого містечка у рамках 
укладеної угоди між міською радою та австрійською асоціацією; 

. представниками консалтингової фірми "Бермангруп" щодо можливої участі 
М.БРовари у проекті "Економічно розвинені українські міста", який буде 
фщансувати Агенство США з міжнародного розвитку, в результаті відбору 
.... '1- '" • 

: ~~~ ~iCTO запрошене до співпраці восени поточного року. 
. . 

. '~.:: ~Розвиток підприємництва. Реформування відносин власності. 
IJротЯгом останніх років активно розвивається мале підпр~ємництво, яке 

~ іст!3тно впливає на структурну перебудову в економіці. Иого діяльність 
: :~ІІр,щована на насичення споживчого ринку товарами та послугами, 

. ••• 1. •••• • u 

а~~~~ор~ння умов для розвитку конкуреНЦl1, впровадження ІнноваЦlИ, 

~~~~внення місцевих бюджетів коштами, зменшення рівня безробіття. 
~tf{~1~$~ перший квартал поточного року зареєстровано ~6 юридичних осіб та 
~~3.9:і:1фізичних осіб - суб"єктів підприємницької ДІяльності., що на 5 
~іе~дИчних та 43 фізичні особи більше відповідного періоду минулого року. 



3 метою спрощення процедури видачі дозволів відбулося засідання 
круглого столу, в якому взяли участь керівники малих підприємств та 

підприємців. 

Міська влада надає всебічну підтримку розвитку підприємництва. У 
відповідності до генерального плану забудови міста суб"єктам 
підприємницької діяльності надаються пропозиції щодо розташування 
об"єктів торгівлі для здійснення ними підприємницької діяльності, 
розглядаються пропозиції та проектні рішення по будівництву нових 
торгових центрів та модернізації діючих ринків з метОІО перетворення їх на 
торгівельно-сервісні центри. 30крема, розглянуто проект будівництва 
критого ринку по вул.КиївськіЙ.161, погоджено в частині архітектурно
планувальних рішень проект будівництва комплексу кафе з перукарнею по 
вул.Гагаріна (парк "Перемога"). 

у першому кварталі поточного року суб"єктам господарювання надано 

в оренду приміщень загальною площею 25150 КВ.м. Надано дозволи на 
проведення проектно-вишукувальних робіт для будівництва: 

кафе з влаштуванням кімнат для комп"ютерних ігор на вул.Короленка; 
багатоквартирних будинків на вул. Шевченка, М.Лагуновоі, Симоненка 

та вул.Короленка. 

Підготовлено і вийшли в ефір репортажі про діяльність підприємств та 
підприємств малого бізнесу в телепередачах мережі телебачення "Наше 

місто". 
Основною метою процесу реформування власності залишається 

поліпшення умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, 
установ, організацій, а також забезпечення надходження коштів від 
приватизації до бюджету. 

В першому кварталі поточного року управлінням комунальної власності 
пров(jдилась підготовча робота щодо приватизації об"єктів, договори купівлі
продажу на які будуть укладатись у другому та посліДУIОЧИХ кварталах цього 
'року;' 

. Транспорт. Станом на 01.04.2005 року транспортна мережа міста 
сКладає 1 О - приміських маршрутів та 6 міських. Перевезення пасажирів на 
,приміських маршрутах здійснюють 6 IОРИДИЧНИХ осіб та 5 приватних 
,підприємців, на місы�ихx - 4 юридичні особи та 7приватних підприємців . 
. іЬнjtюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань >кителів 
: міста: " 
'.: 1, •. ,~· 'Протягом звітного періоду здіЙСНIОВались планові перевірки членами 
:" !рупи· КОНТРОЛІО за дотриманням правил перевезень пільгової категорії 
.. '. . 
. населення . 
. /~'IY' ~'Цроводиться систематична робота· по вивчеНl-Il0 пропозицій населення 
':~M~pт8.\iЦoдo відкриття нових маршрутів та надання їх на конкурсній основі 
~ .. Л~р'еВіЗникам з меТОIО поліпшення транспортного обслуговування населення. 
~Д!і!~~рзпочата робота по підготовці міської "Програми розвитку "11 

~~iWкр'ащення транспорТного обслуговування населеl1НЯ" 
; .... i~1;:·' ~'':,:: 
:в· n~ri!:1;~t.a:' І " • Шо~#.у ... і: 
J.с."~"-і'.·.-JJ::if: • 



Фінансові ресурси. За І квартал поточного року по місту забезпечено 
надходжень до Зведеного бюджету на суму 27600.8 тис.грн., що на 6763.9 
тис.грн. більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року, 
або на 32.5%, у тому числі до Державного бюджету надійшло 15715.9 
тис.грн. або на 33.3% більше минулорічного, до місцевих бюджетів надійшло 
11884.9 тис.грн .. або 131.4% до фактичних надходжень минулого року. 

Доходи місцевих бюджетів складаlОТЬСЯ з доходів загального фонду, 
доходів спеціального фонду та офіційних трансфертів. До загального фонду 
бюджету міста Бровари у першому кварталі 2005 року надійшло 9245.2 
тис.грн. доходів, що становить 96.3% до плану І кварталу. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2365.0 
тис.грн., або на 34.4%. Найбільш вагомими податками в доходах загального 
фонду є: 

-податок з доходів фізичних осіб - 5220.1 тис.грн.- 56.5%; 
-плата за землю - 983.4 тис.грн. - 10.6%; 
-єдиний податок - 2130.8 тис.грн. - 23.0%; 
-місцеві податки і збори - 291.3 тис.грн. - 3.2%; 
-плата за торговий патент - 487.2 тис.грн. - 5.3%. 

До спеціального фонду за І квартал 2005 року надійшло 1627.9 тис.грн. 
Разом' надійшло до загального (без врахування трансфертів) і спеціального 
фонду - 10873.1 тис.грн., що на 24.7% більше відповідного періоду минулого 
року. 

В першому кварталі по закріплених доходах надійшло 7929.7 тис.грн., 
що становить 93.7% до плану на І кв 2005 року. 

По кошику власних доходів надійшло 1315.5 тис.грн, що складає 116.1% 
до плану. 

Крім того, до бюджету міста надійшли субвенції: з Державного бlоджету 
. на суму 2581.8 тис.грн., з районного бlОДЖету - 7.5 тис.грн. та дотація - 978.2 
. тис.грн. 

. :,. ЗаЙllятість населення та РИІІОК праці. Позитивні процеси, що 
'.відбуваються у соціально-економічному розвитку міста, відповідним чином 
. '.впливають на поліпшення ситуації у сфері зайнятості. 
, ',,: 't •• На обліку у Броварському місы�районномуy центрі зайнятості станом на 
0.1~04.2005 рОІСУ перебувало 1028 чоловік, що на 7.6% менше, ніж у 

, попередньому році. Рівень зареєстрованого безробіття по місту СI(ладає 
:;,'1.98%: . 
"::'>"~'~:В;:перwому Ісварталі 2005 ро ІСУ на вільні та новостворені робочі місця 
:j'_~уло,riрацевлаwтовано 486 чоловіlС, з НИХ 11 осіб на додаткові робочі місця, 
)~~T~~peHi за рахунок надання дотацій роботодавцям. До участі в громадських 

,О " •• залучено 38 осіб. 
допомогу по безробі'М'lО для віДКРIl1-1"1 IІI1МIІ 

.,..,.,::::".ДД11)ИЕ:МloJIИЦЬКОЇ діяльності отримало 40 осіб ІІа загальну суму 143 '.'.lс.l"РН . 
.. _"'_,._ професійне навчання було напраlJJIСНО 97 осіб. 



Станом на О 1.04.2005 року допомоry по безробіттю отримують 705 
чоловік, що на 71 особу менше відповідного періоду минулого року. Сума 
виплаченої допомоги з початку року складає понад 737 тис.грн. 

Соціальний захист. Значна увага в місті приділяється питанням 
соціального захисту населення. В управлінні праці та соціального захисту 
населення на обліку для отримання допомоги сім"ям з дітьми перебуває lб93 
сім"і, яким у І кварталі поточного року профінансовано соціальних допомог в 
сумі 258.4 тис.грн. 

З 01.01.2005 року набрав чинності Закон України "Про державну 
соціальну допомоry особам, які не мають права на пенсію та інвалідам". В 
звітному періоді цей вид допомоги призначено 1 О особам на суму 1.4 тис.грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 28 осіб, з них: 12 інвалідів 
війни, 8 учасників бойових дій, 8 учасників війни, 4 інваліди від загального 
захворювання, 1 член сім"ї загиблого. 

Надана одноразова матеріальна допомога 9б особам на суму 9121.0 грн. 
Виплачено компенсаційних виплат 159 особам на суму 12.8 
тис.грн.(транспортні витрати, пальне та тех.обслуговування автомобілів, 
невикористане санаторно-курортне лікування). 

Забезпечено засобами пересування 25 чоловік, з них: колясками - б, 
"стоїками"- 4, милицями - 2, палицями - 13. 

Комунальними аптеками міста відпущено безкоштовних лікарських 
засобів інвалідам війни та учасникам бойових дій на суму 1 0.0 тис.грн. 
, , ВІдповідно до місцевої програми соціального захисту населення на 
виконання заходів з місцевого бюджету використано 17.б тис.грн., зокрема 
на. надання матеріальної допомоги, безоплатний та пільговий відпуск ліків, 
забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян та на 

компенсаційні виплати. 
':Одним З основних напрямків соціального захисту сімей з низькими 

доходами залишається допомога по програмі житлових субсидій. 
В першому кварталі 2005 року до відділу житловИх субсидій звернулось 

понад 3.0 тис.сімеЙ. Станом на 01.04.2005 року субсидії призначено 3077 
сім"ям на суму 775.2 тис.грн. Середній розмір субсидії - 84 грн. 41 коп. 
- Станом на О 1.04.2005 року заборгованість з виплати заробітної плати 

. Mal9tь 23 підприємства та організацій міста,' яка складає 1230.0 тис.грн. У 
, ~орівнянні з відповідним періодом минулого року заборгованість зменшилась 
:. Н~:2БО.3 тис.грн., разом з тим, в порівнянні з початком поточного року вона 
',' зросла на 2бl.8 тис.грн або на 27.0%. Найбільшу заборгованість мають такі 
~:)1ЇдіІриємства: АТ "Софія", кп "Служба замовника". Всі інші підприємства 
J т. '. • • . I',Мають 'поточну заборгованість, щО ЗМІНЮ~ТЬСЯ протягом року. . 
~:~~~;l.}~Y. звітному періоді проведено 4 засідан~ комісії з питань забезпечення 
~~~~оєчасності сплати податків, виплати пенсій, стипендій, заробітної плати та 
~~іїriiiйх соціальних виплат, на які було запрошено та заслухано 27 керівників
~:~-б·~~;··~ .~. · 
~~ .. ~Р~НИКІВ. 
~:.;·)J~;.~i' ::.i~ 
J." .... J ....... ,. 
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Голов~им експертом з умов праці проведені перевірки стану атестації 
робочи~ MIC~Ь за умовами праці на 16 підприємствах міста, видано 11 
ПРИПИСІВ кеРІВНИКам для усунення їх порушень. 

Пенсійне забезпечення. За З місяці 2005 року до Пенсійного фонду 
• • w •• 

МІста Н8ДІИШЛО власних КОШТІВ у СУМІ 16.2 млн. грн., що становить 111,4% до 
планових завдань. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження зросли на 4,7 млн. грн. або на 40,1%. За додатковими ставками 
надійшло ЗЗ8.0 тис. грн. Зменшення надходження за додатковими ставками є 
наслідком внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2005 
рік". 

,Проте, незважаючи на позитивні результати, загальна сума недоїмки 
складає 6799,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 
сума недоїмки зросла на 16.3%. 

Найбільші суми боргу мають: Казенний завод порошкової металургії -
3798.9 тис. грн., ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій" - 1023.8 
тис.грн., "Комунальний завод алюмінієвих будівельних конструкцій" - 639.5 
тис.грн., А ТВТ "Світлотехніка" - 378,8 тис.грн., кп "Київський завод 
алюмінієвих будівельних конструкцій" -197.2 тис.грн. та інші. 

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

За звітний період нараховано 266 штрафних санкцій на суму lЗ3.7 

тис.грн., накладено 14 адміністративних штрафів. На найбільших боржників 
подані позови до суду та прокуратури. 

Станом на О 1.04.2005 року в управлінні Пенсійного фонду на обліку 
перебуває 20941 пенсіонерів, що становить 40,4% від працездатного 
населення. 

" ~a перший квартал 2005 року отримувачам пенсій виплачено 20172.8 
тис.грн., що на 95ЗО.2 тис.грн. або на 73,3% більше відповідного періоду 
,'попереднього року. 

'Протягом січня-березня було призначено 305 нових пенсій та проведено 
, IJ~pepaxyHoK по 1 О 17 пенсійним справам. 
" ' ,'~. . Виплата пенсій здійснюється своєчасно. 

. . 
"~::' . 
" Розвиток соціально - культурної сфери. В першому кварталі 
пото~ного року забезпечувались належні умови для діяльності закладів 

,: освіти, культури, охорони здоров"я та фізичної культури. 
'. ~'r;"jі~ережа загальноосвітніх навчальних закладів у місті налічує 12 шкіл, в 

:, вких ,:, навчається 11896 учнів.' Дисципліни в навчальних закладах 
;::виКлаДаються україНСЬКОIО мовою, у 30Ш І-ІІІ ст. Н!! 9 - українською і 
~:. р'~сій~ькою 'мовами. Дві загальноосвітні школи - спеціалізовані: Н!!5 - з 
~,~Jj9г...рИбленим вивченням іноземних мов, в якій навчається 1266 учнів, та H~7 -
~*~:9УСЦільно-гуманітарним та природничим профілями, В яких навчається 1764 
';'~" .... - '.: ....... 
~~~3(flHI.(1 " 
.;~ .. ~. ~'''. ~ .~ .. " 
~", ';";"'::1~'~"1 
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~ гімназії .іМ.С.ОЛіЙ~ика проводиться навчанНJI за двома міжнародними 
програмами: МІжнароднии ринок - 9 клас та підприємництво в дії - 7 клас. 
Учні шкіл міста беруть активну участь в учнівських олімпіадах з базових 
дисциплін. Близько 300 учнів взяли участь у 11 етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад. Переможцями стали: І місце - СЗОШ І-ІІІ ст. Н!!7; 11 
місце - СЗОШ І-ІІІ ст. Н!! 5; ІІІ місце - гімназія ім. С.ОліЙника. 

У 11 турі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра 
Яцика найвищих результатів досягли команди шкіл N!!N!! 5,10, гімназії. У ІІІ 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад призерами стали 32 учні , а 4 з них 
- переможцями. 

На Всеукраїнському конкурсі наукових робіт учениця 11 класу СЗОШ 1-
Шст. Н!!7 Євгенія Павлюченко виборола ІІІ місце у секції "Біологія" 
(керівник - Лохова О.Н.). 

Три учні гімназії учасники Міжнародного конкурсу "Історія. Уроки 
голокосту", заключний етап якого пройде у травні 2005 року. 

Позашкільні заклади, яких у місті 5, також беруть участь у Міжнародних 
конкурсах та турнірах. 

В закладах освіти проводиться експериментальна педагогічна діяльність 
Міжнародного, Всеукраїнського, регіонального та локального рівнів. 

Мережа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 
дїяльність ЯКИХ спрямована на збереження та покращення здоров' я 
населенНJI, забезпеченНJI потреб населенНJI в лікарських засобах і медичному 

обслуговуванні. 
'Закладами охорони здоров'я міста виконується 15 медичних програм. 

Безкоштовно забезпечуються ліками пільгові категорії населення - ветерани 
Великої ВітчизНJIНОЇ війни, хворі на цукровий діабет, учасники ЧАЕС. 

Розпочато медичні профілактичні огляди пільгових категорій населення 
міста. 

В, першому кварталі поточного року галузь медицини повністю 

" профінансована. 
Значна увага приділяється розвитку масової фізичної культури. В місті 

функціонують три дитячо-юнацькі спортивні школи, Броварське вище 
училище фізичної культури, в яких займаєrься 2751 чоловік. Розвиваєrься 18 
виді~ спорту, працює 82 тренери-викладачі. 
: ,,:' В першому кварталі поточного року проведено 11 міжнародний 
',юнацький турнір "Дружба", присвячений видатним українським борцям, в 
,якому вЗJlЛО участь 400 учасників з 13 країн близького та далекого зарубіжжя. 
)Іройпlов УІІ міжнародний турнір з гандболу пам"яті Володимира Багатікова 
,',з'а.участю 1 О команд: з Броварів, Мінську, Кишинева та інших міст. 
,,:,}~,~, . В~ерше в цьому році проведено турнір з боксу на приз ~.Дзінзірука. 
(~IІ,1(,~,:.~~ri~ртсмени міста успішно виступали на міжнародних, всеукраїнських та 
(обласНих змаганнях. 
йt;~~Д~~fмісті діє п"ять закладів культури: дитяча ~узична школа, дитяча школа 
~~:~!~~~B, краєзнавчий музей, міський клуб, МІСЬКИЙ культурний центр_ В 
~ж.а~~~.:t·~:: ' 
·N.~t.'~.l,,'''I:~· 



закл~ах культури працюют~ ~aTopCЬKi об"єднання, гуртки та студії з різних 
жанРІВ: вокалЬНІ, хореографІЧНІ, театральні, естетичного виховання дітей. 

Створюються необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів 
самодіяльної художньої творчості. 

В першому кварталі поточного року працівниками культури були 
організовані та проведені святкові концерти та інші заходи до Новорічних 
свят, зустріч Масляної, Весни та проводи Зими, до професійного свята - Дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва, урочистості з нагоди 
50 річчя літературно-мистецького об"єднання "Криниця". 

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

Створений та постійно поновлюється банк даних сімей соціально -
незахищених категорій. Станом на О 1.04.2005 року на обліку перебуває 167 
багатодітних сімей, в яких виховується 578 дітей, 311 сімей, де виховуються 
діти-інваліди, 106 сімей, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування. 

Виконувались заходи щодо реалізації комплексних програм "Соціальна 

підтримка сім"ї" та "Профілактика явищ у молодіжному середовищі". 
Продовжувала роботу Служба соціальної підтримки сім'''ї "Родинний 

дім", 'яка надавала всебічну допомогу дітям-сиротам, дітям позбавлених 
батьківського піклування, дітям з соціально-незахищених сімей. За звітний 
період 28 студентам даної категорії виплачено допомогу на загальну суму 3.8 
тис.грн.; 5 дітей отримали допомогу одягом та взуттям у приватному 
магазині "Віфлієм" на суму 800 грн., п"ять сімей, в яких виховуються діти, 
позбавлені батьківського піклування, отримали матеріальну допомогу на 
суму 621 грн. 

2 березня 2005 року проведено благодійну акцію "Молосердя", де 30 
дівчаткам із соціально-незахищених сімей, вручено подарунки на суму 265 
'грн. 

Проводиться соціальний патронаж дітей та молоді з обмеженими 
функціональними можливостями, яким постійно надаються різні види послуг 
та матеріальна допомога. 
, , :: Здійснювався соціальний супровід прийомної сім"ї, якій надавались 
консультації з різних питань та допомога продуктами харчування, частковим 
відЩКОДУВанням комунальних платежів, миючими засобами, дитячим одягом, 
іграuiками та ін. 

,.>=,;tl .. ::наразі у дитячій районній лікарні перебуває двоє дітей, які є 
'. .... . " .. " кандидатами у ПрИИОМНІ СІМ І. 

: і~':.і:'~.~З .ft метою підтримки студентської обдарованої молоді рішенням 
?~~OЦK~MY затверджено 10 кандидатур на призначення стипендій кращим 
:I':~cтyдeHTaм вищих навчальних закладів міста. За результатами зимової сесії в 
~~~p~~~ кварталі поточного ~oкy таких виплат пр~ве~ено ~a '1500 грн. 
:~:17r:\~~.цр'ОТЯГОМ 'звітного пеРІОДУ працювали; ПІДЛІТКОВІ клуби, В яких 
f.~правеД~но 24 заходи, де взяли участь 2896 дітей. 
~~_:Ott~" :~:r·t .. : 
a'1,;t'i~~···r ... , :0.'" t; , 
~"'~~.!."'~i1·:",:" :~ jq".:: .~~:r.."·:r:r·; .,f}-... :tr':',.* .... ~,:. ' ......... ~. 



][нтлово-комунальне господарство. Основним завданням 
комунальних підприємств міста є - виконання заходів по забезпечеННJО 
житгєдіяльності народного господарства міста. 

На виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м.Бровари на 2005 рік управлінням житлово-комунального 
господарства у першому кварталі проведена наступна робота. 

Проведено технічне переоснащення вузлів обліку електроенергії мереж 
зовнішнього освітлення на вулицях міста. Виконуються роботи по 
реконструкції та технічному переоснащеННJО систем гарячого 
водопостачання теплових пунктів з установкою регулятора температури на 

чотирьох цт; ведеться розробка проектно-кошторисної документації п"яти 
ЦТП; придбано 2-х частотні регулятори системи ЕКО-3 дЛЯ котельні по 
вул.Кірова,96; ведуться проектно-вишукувальні роботи по реконструкції та 
технічному переоснащеННJО котельні по вул. Красовського, 16; здійснюється 
розробка проектно-кошторисної документації котельні по вул. Кірова,96. 

Завершується будівництво сміттєприймального пункту по вул.КиївськіЙ, 
298а. Проводяться проектно-вишукувальні роботи для будівництва 
майданчиків для збору твердих побутових відходів та придбання обладнання. 

На обслуговування об"єктів благоустрою в першому кварталі 
профінансовано 897,6 тис.грн., фактично виконано даних робіт на суму 
1175,8 тис.грн. 

Протягом звітного періоду стабільно працювало КП водопровідно
каналізаційного господарства міста з безперебійного забезпечення 
водопостачання та водовідведення. Подано питної води 1846,3 тис.куб.м, 
перекачано та очищено стічних вод 1821.9 тис.куб.м 

З метою заощадження коштів було встановлено частотні перетворювач і 
на КНС N!!2 та замінено електродвигун на КНС N!!3, в результаті чого значно 
зменшено витрати електроенергії та заощаджено коштів на суму близько 

· 13.5 тис.грн. за квартал. 
Розроблено проект на капітальний ремонт камери гасіння по бульвару 

. Незалежності,3 з ремонтом частини самопливного каналізаційного колектора 
діаметром 600мм, вартість якого 11.5 тис.грн. Ведуться підготовчі роботи по 
переключенню з централізованого на індивідуальне джерело 

.. ~ПJ.10постачання цеху водоочисних споруд по вул. Металургів, що дасть 
· змогу зменшити витрати І(оштів на опалення. 
. . За кошти підприємства придбано установку для повірки квартирних 
· ~і~ильників, вартість ЯІ(ОЇ близько 30.0 тис.грн . 
. ' :. ... 'Якісно надавались послуги з теплозабезпечення та гарячого 
,:~~~одОпостачання. 
~:?<'.: Бр~ваРСЬКОIО філіЄIО ВАТ "Київоблгаз" проведено обслуговування 24 
fір.е.rY~~Торних пунктів та 48 шафових регуляторних пунктів. Перевірено 
~~~р~~т~зацію вводів інженерних комунікацій у 30 висотних будинка.х та 
і~R~~~СЬКИХ будівлях. Проводилось обслуговування газових мере>к то 
I?=~~~,,'i: •.. '.~ •• ..:): 
~~~~~-~ .... J,', 



обладнання на них, виконувався ремонт газових приладів як у житлових 

будинках, так і на об"єктах комунально -побутової сфери. 
Основною проблемою підприємств житлово-комунального господарства 

міста залишається заборгованість за надані послуги. Станом на 01.04.2005 
року заборгованість споживачів міста по водовідведенню та водопостачанню 
складає 4009,8 тис.грн., з них: бюджетні організації - 20.4 тис.грн., 
госпрозрахункові організації - 374.2 тис.грн., населення - 3590.6 тис.грн., або 
89.5% від загальної суми боргу. Заборгованість за спожитий природний газ -
2317.4 тис.грн., з них: бюджетні організації - 105.1 тис.грн., населення -
1920.8 тис.грн. або 82.9% загального боргу. Найбільше заборгували 
споживачі теплової енергії, сума боргу станом на перше квітня поточного 
року складає 13,3 млн.грн. , з них борг населення - 12.3 млн.грн., або 92.5%. 
Слід відмітити, що поточні розрахунки за спожиті енергоносії складають 80 -
90% , не відшкодовуються борги минулих років. 

Начальник управління економі 

І. 

.- .' .. 
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