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Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
економіки Броварської Mic,.jKOЇ ради ВОЗНJIка С.М. про виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста за І півріччя 2005 
року, керуючись ПП.22 п.l. ст.26 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 

ВИРІШ'ИЛА: 

l.1нформацію про виконання Програми соціально-економічног? та 
культурного розвитку за І півріччя 2005 року прийняти до ВІдома 

(додається). . . . .. 
2. У правлінням, відділам, imimм структурним ПІДРОЗДІЛам МІСЬКОІ ради та 
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Довідка 
о підСУМКl1 викоианвв П . . пр • рограмп СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного 

РОЗВІІТКУ ~Icтa Бровари за І півріЧЧR 2005 року 

П~отягом ~ep~oгo п!вріЧЧJI Поточного року міськвиконком разом з 
управлl~НЯ~, В1ДЦшами, ПІДПРИЄмствами та організаціями міста спрямовували 
свою ДІЯЛЬНІСТЬ ~a .~икон~ ПОложень Конституції та законів України, 
забезпечення реалlзацll захОДІВ, визначених актами та дорученнями Президента 
Украіни, Кабінету MiHictpiB Украіни, РОЗПоряджень 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 півріччі 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 Mic~ за І 
півріччя ПОТОЧНОГО року склав 177.7 МЛН •• ГРН., що на 51.4 млн .. грн. бшьше 
відповідного періоду минулого року. Темп росту c~aдaє 120.4 % .. Програмою 
соціально-економічного і культурного розвитку МІста на 2005 РІК показник 
темпу росту обсягів промислового виробництва передбачався ! 03.6%. . За 
темпами росту обсягів промислового виробництва м. Бровари заимає 4 МІсце 
серед міст області. . . 

В .... звітності враховано 17 великих та середнІХ ПІДПРИЄМСТВ стаТИСТИЧНІИ .. ... н "'б· . 
. .... виробництвом ПРОМИСЛОВ01 прОДУКЦll. ан ІЛЬШІ за М1ста, JIЮ заимаються ГБ У .. " кп 

обсягами промислового виробництва Є - ТОВ "Євро-Ф~~~ КPaI~a , 
..... .. их бvдівельних КОНС'ІрУКЦШ, Казеннии завод "КИІВСЬКИИ завод 8JПOМІН1ЄВ J І • • .. " 

.. . .. ВАТ ,Броварський завод БУДІВельних КонсtpУКЦIИ . 
ПОРОШКОВОI метanypт" на таких шд. приємствах як : ... . тавня досягнуто , 

Наивищих Teмmв зрос ... +48 7 OL
O 
кп ,київський завод .. металурП1 - . 711, , Казенний завоД. ПОРОШКОВОІ .... " _ +35.9%, АТ "БроваРИ-140ЛОКО" _ 

8JDOміНЇєвих БУДІВель~ КОНф~УКЦШСтріла" _ +16.8%, ТОВ "Євро Фудс ГБ 
+25.0%, ВАТ "КраноБУДІвна lp~a" 

Украіна" - + 1 0.5%. .. дукціі припадає на підприємства харчової 
Найб· па вироблеНОl про . (34 40L ) • шь~а час сільськогосподарських ПРОДУКТІВ . 70 І 

ПРОМисловосТІ та перероблення 4.0%). 
Металургії та оброблення металу (3 б ·в виробництва буде супроводжуватись 
. Однак, кількісне збільшеННЯ о CJI~ки при умові впровадження інновацій 
ефективним економічним зростанням 
у теХНології виробництва. . . 



Рішен~м Броварської міської ради від 26.05.05 Ха 711-34-04 
П аму ПІД1рИМКИ та ОЗВ • .... - затверджено 
роІР Р итку ІнноваційнОI ДUIJIЬHOCТЇ в м. Бровари на 2005-

2006 роки. 

. РJl~ uпром!,сло~их п~риємств міста у І півріччі 2005 року здійснювали 
IННOBaцl~ ДIJIЛЬНІСТЬ, ПР10Ритетним Н8ПрJIМICом пої Є оновлення асортименту 
продУКЦІІ та освоЄВЮІ нових технологій. 

Проте, незважаючи. H~ ПОЗИТИВні тенденції росту промислового 
виробництва, 4 ПРОМИСЛОВІ ПІДПРиємства міста через ряд об"єктивних причин 
допустили спад виробництва ПРОдукЦії. Темп росту в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року становить: ЗАТ ,Люмен" -95.5% ЗАТ Броварський 

" 8 0.1 ' " завод пластмас - 3.170, ВАТ "Броварський шиноремонтний завод" - 72.8%, 
ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій" - 62.5%. 

Капітальне будівництво. В місті продовжуються роботи по спорудженню 
ртnа, об"єкnв виробничого та соціального призначення, які ведуться за 
рахунок різних джерел фінансування: коштів суб"єктів підприємницької 
дЬшьності, бюджетних коштів та власних коштів ГPOMaдJlH. 

В звітному періоді введено в дію 8.521 тис.кв.м житла, що складає 30.7% від 
річного завдання. ПрийНJlТO в експлуатацію 2 багатоквартирні будинки: по 
вул.Білодубравна,6 (36 квартир) та по вул.Кирпоноса,7а (ІІІ черга - 67 квартир), 
загальною площею 5.901 тис.кв.м. , введено в дію 11 індивідуальних житлових 
будинків загальною площею 2.620 тис.кв.м, що складає 25.0% від 

передбачуваного на 2005 рік. 
ЗаверmyєrЬСJl спорудження І черги !62-квартирного будинку по вул. 

Кірова,90; 159 квартирного житлового будинку по вул .. Черняховського,21, 11 
черги 354-квартирноro будинку по бульвару НезалеЖНОСТІ,17. . 

Будуєrься ряд інших багатоквартирних житлових БУДИНКІВ, які 
передбачається ввести в дію до кінци поточного року. . . . 

Введено в дію магазин "Меблі" по вул. Грушевсько~о, 9/1, ВІД~ИТО фШІЮ 
АКБ "Мрія" по вул. Незалежності,!3, збудовано ,,БІ~нес центр по бул. 
Незалежності, 16а, переобладнано ~ежитлове нПРИМlщен~ 17~1Д магазин 

оnьчих товаРІВ по бул. езалежносТ1, , проведено 
промислових та продов. у.... . ... 166 в;пvnито виробничо-. Ф ВІКТОР" по вул .1U1IВСЬЮИ, , ам-"!' 
реконструкцІЮ ка е "кутузова,127б' переобnаднано майновий комплекс під 
СJ(JJадську базу ... по вуn. бонос О.К.; введено в дію сміттєприймальний пункт 
деревообробнии цех ЩІ Гор ових вв'одів газопроводу низького тиску 
ПО вул. Київській,298а; введено двор 

3 12 _. б 'JТUA'Тl'V ,JIюбисток" 
• &УП. котельві дитячого У ,... •• ~ .. J , , 

Завершено будівниЦТВО 

потужністю 200квт. б ові no~rD. В першому півріччі поточного 
. Споживчий ринок та по yr б. підприємств продовжує зростати. В 
року обсяг роздрібного. товароо ІГУ opгiвni міста, 90% реалізації складала 
СТРуктурі товарообігу ПІДПРИЄМСТВ ТЗберігається тенденція щодо збільшення 
ПРодукція вітчизняного вироб~ЦТ;:., складає 37.3% від загального обсягу 
групи непродовольчих товаРІВ, ості _ переважає товарообіг підприємств 
ТОварообігу. За формамИ". вnac~ , 
колективної форми власНОСТІ. 

, 



(;таном на 01.07.05 в місті 
перев~о продово~ьчого профu:в:вanи 178 магазинів, з них 115 мaraзииів 
тевденцUl щодо 3МlНИ профimo м 6~ н~npодовольчого. Спостерігаєrься 
rpoMIДCLKOro харчув8ННJI, офіси ?ИНІВ,. ІХ. переобладнанНJI під об"єкти 
розширеИНJI видів здіііснеННJI ~ 3В язку 31 ЗМІНОЮ власників приміщенНJI та 

Мережа закладів ГРОМ8ДськоГ:ЄМИJЩЬКОі дЬшь~ості. 
810б"єкт, що на 2,5 % більше анan х~рчуванна налІчувала в звітному періоді 
числі працює 4 ресторани, 53 кафе. опчноro показника минулого року, в тому 

Розвивається фірмова торгіВЛJI . ... 
фірмової торгівлі в тому числі МІСта. В дании час працює 7 магазинів 
N!!10, який роз.:ашований в ~:~=а:ини ,!-еху Н!!2 Киівськ~го XJIібоз~о~ 
Броварського молокозаводу та 5 пе р . Кр!м :roгo, ФУНКЦІОнує 8 КІОСКІВ 
"Журавочка". ресувних КІОСКІВ фермерського господарства 

В місті працює 4 ринки та 1 ... .. 
21539 кв.м та налі ть 1 торгов~ьнии маидаичик, які займають площу 

80 
OL Р ... б;УІО 138 торгових МІСЦЬ, заповнюваність ринків складає 75-
70. инковии З Ір В першому півріччі СЮІав 379.3 тис.rpн. 

'б В 3Вlб'т:!оМ"( п~ріоді' В місті працювали 225 фізичних осіб та 7 юридичних 
ОСІ - су ЄКТІВ П1ДПри~uuuту ••• • • ~"&&&I&цЬKOI ДUUlЬHOCТ1, ЩО надають побутові послуги які 
ВICJПOчають 18 об"ЄКТІВ побyry, найбільшим з яких по обсягам ' 
Броварський побуткомбінат. послуг є 

Відповідно до ПоложенНJI щодо атестації підприємств побyry, 
з~тв~рдженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95 Н! 674, в 
М1СП проатестовано 91 об"єкт побуту: вищу категорію присвоєно 6 об"єктам 
п . 20 б" ' ершу катеГОРІЮ - о єктам, другу категорію - 65 об"єктам побуту. 

. Зовнішньоекономічна дїИJlьність. Підприємства та організації Броварів 
ПІдтримують зовиіmньо-торгівельиі зв'язки з майже 40 країнами близького та 
далекого зарубіжжя. Оборот зовнішньої ТОРгівлі товарами у І півріччі 2005 року 
за розрахунковими даними СЮІаде 78,28 млн. Дол. США. При цьому обсяги 
експорту товарів становитимуть 9,53 млн. Дол. США, імпорту - 68,75 млн. Дол. 
США. 

Броварські підприємства експортували світильники, rpадирні, диски 
фрикційні та Ш10Скі 3 ШИЙКою, порошок залізний розпорошений, гідроциклони, 
вyгim,ний концентрат дrм клас 13-25, профілі пресовані ,зі сплаву алюмінію 
АД-ЗІ, дошки обрізні, верхні 'ІрИІСо~ вироби, ~~ицеН'1'рати бульйо~, 
смакові приправи і інші товари. Експоpтm поставки ЗДІИСIПQВались дО ПОЛЬЩІ, 
Б~орусі, Молдови, Росії, Казахстану, Киргизс~, Typкм~~i~, Естонії, 
~еччини, Сиріі, Румунії, Болгарії, Литви, францll, ШвейцаРl1, Чехu, США та 
1НШИх •• кра1Н. . . . 

Міські підприємства імпортували сталь електротеХНІЧНУ, теРМОJЗОЛЮЮЧІ 
профілі 3 поліаміду, поЛЇСТИРОЛ, рослини відкрИТОГО ~yнтy, запчастини до 
автомобілів та промислового облвднаиНJI, комплеКТУЮЧІ до ~адирень, прока: 
ХОJIоднокатаний тонколистовий, сировину ДJIJI ~~РЧОВОlр ~ОМНі~СЛОВОСТІ, 
((Оlln'., • б nтrl( тварин з таких кра1н, як: ОСІЯ, меЧ'ПІна, 
.~TepCЬK1 виро И, корма ,.,,_. 

\о 
І 



Франція ВелихобриТ8ИЇJI IT8JlїJI І . від 
сША, Ч~хіи та їв. ' ,сп8Нur, ерланди, Бельгія, Поnьща, Корея, 

Підприємства здійсНlOЮ""Ь ТОрговельно .. .оо Пі· 
• '& -еКОНОМІЧНІ операцll через ВНІЧНУ 

репонanьну митницю (МИТНИЙ пост ,,Бровари"). 

. у І півріччі поточноГо poкr з метою пошуку ділових парmерів броварські 
ПJДПpиєм.:rва ~рanи ~~~ у МІжнародних виставках: "Інтерагро-2005"; "Нові 
теХНОЛОПІ БУДІвництва; 'Реста - 2005", Литва· "Бvд.Експо - 2005" Білорусь· 
"Б · . , JI " 
УДІВНИЦ~О :а аРХІтектура - 2005"; "Будівельний тиждень", ЛИтва; 

"Трубопров1ДНИИ транспорт"; "Вікна, двері, дахи" Білорусь· "АКВА-ТЕРМ. 
Київ-2005"; "Агро-2005" та інш. " 

Інвестиційна діВJlьність. На виконанНJI Програми щодо збільшенНJI 
обсягів залучення інвестицій ДJUI економічного розвитку м.Бровари на 2004-
2005р.р." ведеться постійний моніторинг звернень інвесторів, відповідно до 
якого 'У І півріччі 2005 року зафіксовано 3165 звернень, а саме: 2970 - з питань 
роз'яснень нормативно-правових актів та 195 пропозицій. На сайті міської ради 
розміщений оновлений інвестиційний паспорт міста-2004 та анкети 
інвестиційних проектів міських підприємств українською та англійською 
мовами. 

Ведеться поточна робота з підприємствами та організаціями міста щодо 
розробки нових інвестиційних проектів. 13 міських підприємств, організацій та 
заклаДів розробили 15 інвестиційних проектів. 

у звітному кварталі реалізовано 26 інвестиційних проектів на суму 1485.81 
тис.ІрН 

У місті зареєстровано 62 спільних підприємства, 26 підприємств зі 100% 
інвестиціями та 1 представництво іноземної фірми. Загальна сума іноземних 
інвестицій на 01.04.05 складає 24001,31 тис.дол.США, що становить 4,6% від 
обласного обсягу прямих іноземних інвестицій. на душу населеННJI припадає 

271,2 дол.США. 
У поточному році зареєстровано 4 підприємства з іноземними інвестиціяtdl: 

російське підприємство тов "Укрінве~олдінг", білор!ське підприємство тов 
"Забудова-Київ" ykpaiHCbKO-РОСІиське mдприємство тов 
''Лі. . ' бvд" українсько-швейцарське підприємство ТОВ "Глобал 17 

ВН1чз8Х1ДТРанс J І , • : 

Р· .." аду 'Гоп "Ма","икс" УВlЙІШІИ американсьКІ засновники. 
lenтеитс ; ДО CКJI D '''r 

у І півріччі 2005 року відбулася низка зустрічей у міській раді з 
потенційними інозеМНИМИ інвесторами. 

... ВАТ "Броварський дослідно-експериментальний 
24.06.05 на терИТОрl1 .. -словацького спільного підприємства 

завод" • б лась виставка УКРа1НСЬКО 
ес вІД у . ... а упа "СТОЛИЦJl" з презентації систем вертикального 
ПРОМИСЛОВО-l~е~иН гр ні системи) за участю представників 
транспорту (тфТОВІ' та . еСК8JlХ:~:ідпрИЄМСТВа, Київської міської державної 
українсько-словацького СПІ~Н~ кбvд" ряду облдержадміністрацій, міського 

· · ... ·нгу "КиIВМІСЬ JI , 
адм1Н1страцll, ХОЛД1. О ганізацій м.Бровари. 
ГОлови та керівників БУДІВельних Р 



з метоlО підвищенНJI рівИJI інф 
іноземних інвесторів щодо · • .., Op~aнНJI потенційних українських та 
прийому потенційних І·НВ ІНВ~СТИЦІИНОІ привабливості нашого міста під час 

ecтoplB розповсюmrnпn б . .,.. . 
ПаСПОРТИ м.Бровари-2004. _ ... ~.",ТЬCJl уклети та IнвеСТИЦIИНI 

P03BHТO~ підпрIIЄ~llнцтва. Реформування BiдHOCllH власності. 
Одним з ІндикаТОРІВ дeMOICpa~ •. оо 

б· М , .... &~OCТI МlсцеВОI влади є розвиток малого та 
середнього Ізнесу. алий і середній бізнес у м.Бровари значно РОЗВИНУВСJl і є 
вВЖJIИВОIО СКЛ8ДОВОIО частинОІО економіки міста 

Кількісні та Jlкісні показники . · . • • "'. розвитку ПІДприємництва ПРОТJlГОМ останНІХ 
роКІВ ПОСТІИНО ПОЛIПIUylОТЬСJl. 

Станом на 01.07.05 в місті зареєстровано 1860 юридичних осіб та 6437 
фізичних осіб - суб"єктів підприємницької дїJlльності. 

ЗайНJIтість на малИХ підприємствах постійно зростає і становить 10.0% 
всього працездатного населенНJI міста. 

Органи міської впади надають підприємцям практичну і методичну 
допомогу з проблемних питань. Одним з ШЛJlхів ЇХ вирішення є прийнятrя 

• • • 
ВІДПОВІДНИХ регуnвторних аКТІВ. 

З меТОIО подоланНJI перешкод при започаткуванні власної справи за 
СПРИJIННJI проекту "БІЗПРО", створено "Єдине реєстраційне вікно", яке спрощує 
процедуру реєстрації, ВЗJlТТJl на облік суб"єктів підприємницької діяльності та 
видачі дозволів. 

Міська влада надає всебічну підтримку розвитку підприємництва. У 
відповідності ДО генерального плану забудови міста суб"єктам підприємницької 
дiJШьності надВІОТЬСJl пропозиції щодо розташування об"єктів торгівлі ДJIJI 
здійснеННJI ними підприємницької дiJJльності, розглядаються пропозиції та 
проектні рішення по будівництву нових торгових центрів та модернізації діючих 
ринків з метОІО перетворенНJI іх на торгівельно-сервісні центри. 

Суб"єктам господаРJованНJI надано в оренду приміщень загальною площею 
25.5 тис.кв.м. 

Надано дозволи на проведенНJI проектно-вишукувальних робіт ДJIJI 
будівництва: . 
• кафе з вnаштуванНJlМ кімнат ДJIJI комп"JОтерних ІГОР на вул.І~ороленка; 
• багаТОlсвартирних будинків на вул. Шевченка, M.~aгyнOBOI, Симоненка 
та вул.КоролеНlса. • .. . 

Пі О І• вийшли В ефір репортажІ про ДIJlЛЬНIСТЬ ПІДПРИЄМСТВ та ДГOToвneH . б Н ." 
підприємств малого бізнесу в телепередачах мереЖІ T~e ачення" аше ~ICТO . 

ОСНОВНОІО метОІО процесу реформуввнНJI. ~aCHOCТI запишаЄТЬСJl ПОnIП?Іен~ 
умов для підвищеJfНЯ ефективності дiJIльноc:r1 П1Дприємст~~ YC~OB, оргаНlзацlИ, 
а б aдxO"xceHНJI коштів ВІД приватизаЦl1 до юджету. 
також за езпеllеl'IІ~Я I~ • ,.,. і повідно до договорів купівлі-
В першому ПІВРІЧЧІ поточного року В Д . • . 

.. власності теРИТОРlапЬНОI громади юридичним та 
п~одажу об"Єlстів ІСОМУJJOJIЬНОІ . 4 вбудовані приміщенНJI загальною 
4)IЗИЧJIИМ особам передаІІО у влаСНІСТЬ 
ПnощеJО 460.1 ІСВ.М 110 СУМУ 555.4 .ТИ~·1Н~оточного року по місту забезпечено 

ФЇl1811СОВЇ рееУРСII. В І ПIВРIЧ:а суму 52490.6 тис.грн., що на 7995.5 
IIІДходхсеІІЬ до ЗведеllОro БJоджету 



тис.грн; більше ф~них надходжень відповідного періоду минулого року, або 
на 18.0и., у ~oмy ЧИСЛІ дО Державного бюджету надійпшо 28007.7 тис.грн. або 
на 10.6% бшьше минулорічного, до місцевих бюджетів надійпшо 24482 9 
тис.грн •. або 127·7% дО Ф~ надходжень минулого року. . 

Доходи МІсцевих бюджenв СКJIадаютьСJl з доходів зaranьного фонду, 
доходів спеціального фонду та офіціЙНИХ трансферriв. До заranьного фонду 
бюджet)' міста Бровари у першому півріччі 2005 року надійпшо 18492.3 тис. грн. 
доходів, ЩО становить 94.9% до плану І півріЧЧJI. В порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходжеННJI збільшились на 4023.3 тис.грн., або на 
27.7 %. Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 

. -податок з доходів фізичних осіб - 11500.8 тис.грн.- 62.2%; 
-єдиний податок - 3080.5 тис.грн. -16.7%; 
-плата за землю - 2105.7 тис.грн. - 11.4%; 
-плата за торговий патент - 1017.5тис.грн. - 5.5%. 
-місцеві податки і збори - 578.5 тис.грн. - 3.1 %; 
Питома вага доходів місцевого бюджету у зведеному бюджеті складає 

46.6%. 
До спеціального фонду в І півріччі 2005 року надійпшо 3508.6 тис. грн. 

Разом надійшло до зaranьного (без BpaxyвaнНJI трансфертів) і спеціального 
фонду - 22000.9 тис.грн., що на 21.0% більше відповідного періоду минулого 

року. . ... 157645 
В 'першому півріччі по закрІплених доходах надlИmnо . тис.грн., що 

становить 92.0% до плану на І півріччя 2005 року. 
По коІПИІСУ власних доходів надійшло 2727.8 - тис.грн, що складає 116.1% 

до плану. ... Д б 
Крім того, до бюджету міста надійшли субвеНЦІІ: з ержавного ~джету на 

суму 4919.4 тис.грн., з районного бюджету - 12.5 - тис.грн. та дотацІЯ - 2705.6 

ТИС·1:йнитість населения та ринок праці. ~озит~ні ~роцеси, що 
вІД· буваю'ІЬCJI у соціально-економічному розвитку. МІСТ8, ВІДПОВІДНИМ чином 

.- Ф . ВЙНJIТOСТІ вlШИВають на поліпmеННJI ситуацll У с ерІ з .. w • 

На обліТl'V у Броварському міськрайонному цеНТРІ З8ИНJIТ8ОL ОСТІ cтaH~M на 
-"J ало 954 чоловіки, що на 3. 70 менше, НІЖ у 

01.07.2005 року перебув безробітrя по місту складає 1.6%. 
попередньому році. Рівень зареєс~ованого власності на підприємствах міста 

В . Ф мування ВІДНосин . . 
процеСІ ре ?р ючих . 3а даними проведеного аналІЗу тшьки на 

скоротилась чисельНІСТЬ ~ацю 4 оки вивїльниnось близько 2000 працюючих, 
8 великих підприємствах МІСта за Р ... . 

си . .. загальН01 кшькоСТІ. 
ЩО CКJIaдaє близько 40.0 о вІД ІХ б печеННJI підприємств кадрами робітничих 

В даний час існує проблема за ез 

професій. вільні та новостворені робочі MicЦJI було 
. В першому півріччі 200~ po:;~ 1 осіб на додаткові робочі MicЦJI, створені 

працевлаштовано 937 чоп~~1К, з ботодавЦJIМ. До участі в громадських роботах 
за рахунок Надання дотацlИ ро 

~~eHO 162 особи. 



Одноразову допомогу по безроб' . 
діяльності отримало 64 особи на за lТno для ВІДКРитrя ними підприємницької 

На професійне навчанНJI було Г8J1ЬHY суму понад 238 тис.грн. 
Станом на 01 04 2005 направпено 173 особи. 

" року допомогу п б б' 
що на 71 особу менше відповідного . о езро IТnO отримують 705 чоловік, 
допомоги з початку року скпадає пон пе7Рз17ОДУ минулого року. Сума виплаченої С '" ад тис.грн. 

ОЦlааЬ111111 захист. Добробут і івень . . 
Розвитку економічної сфери Н р житrя населення залежить ВІД PIBНJI . езважаlОЧИ на cyтrЄBe . . . U 
заробітної плати значна частин . шдвищення РІВНЯ пеНСІИ та 

а населення МІста потреб . та уваги місцевої влади. ує СОЦІального захисту 

В управлінні праці та со · . " ~Іального захисту населення на обліку для 
отриманНJI допомоги. СІМ ЯМ З ДІТЬМИ перебуває 2019 сімей, яким у І півріччі 
поточного рОIСУ профІНансовано соціалыІхx допомог . 1052 3 

З б в СУМІ . ТИС.гр1l. 
а езпечено санаторно-курортними путівками 29·б . 11· .. 'й 2 б U . U ОСІ , З них. ІнвалІДІВ 

ВІ ни, учасники оиових ДІИ 7 учаСНИКІ'в ВІ'иUни 8· .. . . ' , ІНвалІДІВ ВІД загального 
захВОРlо~аННJI, 1 член СІМ'''Ї загиблого. 

Надана одноразо~~ матеріальна допомога 147 особам на суму 16.5 тис. грн. 
Виплачено компенсацlИНИХ виплат 159 особам на суму 12.8 тис.грн.(тра1lспортні 
витрати, п~ьне та тех.обслуговування автомобілів, невикористане санаторно
курортне ЛlкуванНJI). 

Забезпечено засобами пересування 50 чоловік з них: колясками - 17 
.. "4 " "СТ01l(ами - ,милицями - 2, палицями - 20, милицями з підnокітниками - 5 чол. 
І(омунальними аптеками міста відпущено безкоштовних лікарських засобів 

iHBВJJiдaм війни та учасникам бойових дій на суму 17.1 тис.грн. 
Одним з основних напрямків coцiВJJЬHOГO захисту сімей з 1ІИЗЬКИМИ 

доходами залишається допомога по програмі ЖИТЛОВИХ субсидій. 
В першому півріччі 2005 pOIC)' до відділу житлових субсидій звернулось 

понад 5.0 тис.сімеЙ. Станом на 01.07.2005 року субсидії призначено 4230 сім"ям 
на суму 978.3 тис.грн. Середній розмір субсидії -71 грн. 51 коп. 

В звіТIІОМУ періоді проводилась робота з підприємствами усіх форм 
власності щодо встановлення мінімалыІїї заробітної плати в розмірі 290 грн. До 
колеlСТИВI-ІИХ договорів ВНОСЯТЬСІ реl(омендації щодо збільшенНJI фОllдів оплати 
праці та доведення середньоміСl11110Ї заробітної плати до рівня прожиткового 
мінімуму. У раМI(ах забезпечеННІ реалізації стратегії подолаН1ІЯ бідності, рівень 
середньомісячної заробітної плати постіАllО зростає. За стаТИСТИЧIlИМИ даllИМИ 
сереДllьоміСЯЧltа заробітна плата зо траВСІІЬ по місту склала 82З. 77 грн., а по 
області - 760,95 грН. 

СТОІІОМ ІІа 01.07.2005 POICY заборговаllість з виплати заробіТ1І0Ї плаТIІ 
маlОТЬ 19 підприємств та ОРГОllізаціlt міста, Іка складає .1687.9 "IІС.грн. У 
поріВIІЯllllі з відповідним періодом МИIIУJIОГО рОIСУ ~абор~ваюсть змеllШllлась 118 

216.3 Тис.ГРIf., або на 11.4%, разом з тим, о ПОРІВ1ІЯІІНІ з. початком ПОТО'lI~ОГО 
року BOIIO зросла на 719.7 ТИС.ГРII або Шl 74.3%. І~ойб1ЛЬWУ заборгопашсть 
МВІОТЬ •• иемства: І<П "СnУ)lс6n ЗDМОВllика - 41 б.З ТИС.грll., ВАТ 
. TOI(I ПІДПР tI 187 2 ТОВ Е' • 
Со(I)'" 281 S гpll пп Лісl)ТМПРIСО'l' - • ТИС. гpll. , " Jlеl('[ропрIIВIД 

11 ІІІ - • тис. ., " ВАТ ДЕЗ" 1 08 З 'ЛТД;' 140 1 ВI:.І3 ЕТУ" - 129.7 '1'IIC·ГPIl., .... - • '.'ІІС.ГРІІ. 
- • ТИС. ГРJl. , ~" . 



• • • У 3ВІТНОМУ пеРІОДІ ПровеДСІІО б 3 • • '" 
• • ВСІДВНЬ КОМІСІІ З питаllЬ забезпечення 

CDoe'IOCIIO~TI сплати подаТКІВ, D~ПnОТИ пеllСЇй, стипендій, заробітної плати та 
ІІІШИХ СОЦlальн~ в~nлат, ІІа ЯКІ було звпрошено та заслухано 34 керівники _ 
БОРЖIІИКИ. ВСІ кеРІВНИКИ подали грофіки погашення заборговаllості, але вони 
110 30ВЖДИ DИКОНYlОТЬСJI. . 

ГОЛОD~ІИМ експертом з y~OB првц! проведені перевірки CTallY атестації 
робочих м!сць за умовами праЦІ ІІВ 2S ПІДПРИЄМСТВах міста. На підставі довідок 
IІОПрОВЛСll1 подання до спостеРОЖIІИХ РОД, територіальної держаВIІОЇ інспекції 
проці, до ПРОlсуратури. Інспектором првці притягнуто до суду 7 керівників, 
проти 4 IссрїВНИІСЇD порушено КРИМЇІІОJІЬІІУ спрвву. 

ПОllоіЙllО з060ЗОО'IОIIIIП. Зв б місяців 2005 року до ПенсНіllОГО фОIlДУ міста 
lІодil~IIJЛО власних Ісоштів у сумі 37.5 МЛІІ. Гр ... , що стаllОВИТЬ 100.6% до 
ПJІОІІОВИХ завДань. В поріВIІЯНllі з оідповідrrим періодом МИІІУЛОГО року 
ІІОДХОДЖСІІІІЯ зросли на 11.4 млн. ГРН. Або ІІа 43.7%. За додатковими ставками 
1І0діПшло 1695.2 тис. грН. ЗМСІІWСIIJІJІ 1І0дходжеllllЯ за додаТIСОВllМИ ставками є 
1І0cnіДІСОМ ВllесеНIІЯ зміll до ЗаlСОНУ УlсраїIІИ "Про ДержаВIІИЙ бrоджст ІІа 2005 
ріІС" • 

Протс, незважаlОЧ'и ІІа ПОЗИТИВІІі результати, загалыlа сума боргу до 
ПеllсiftllОГО фонду станом ІІа 01.07.05 СIUlDдає 6464.1 тис. грll. Слід відміТИТIІ, що 
D поріШlllllllі з початком ПОТОЧІІОГО РОІСУ сума IІСДОЇмки по ОСІІОВІІИХ платежах 
змеJlШИЛОСЬ на 286.8 ТИС.грll. НоRбіJlьші суми боргу маІОТЬ: l(аЗСllllllfi завод 
JJорошісопої металургії - 3802.1 ТИС. 1·1'11., ВАТ "Броварський завод будівельних 
IСОIIСТРУlсціЯ" - 802.1 ТИС.грll., "І(омуІIonыІйй завод алJOміllієвих будівcnьних 
IСОIIСТРУJсціЯ" - 657.1 тис.~II •• , АТВ'" "СоітnотеХllіка" - 394.8 ТIІС.грtl., ВАТ 
"СофІя" ... 119.0 тис.ГРН. та ІІІШІ. 

ПроціПJJИJсами управліllllll nеllсіЙIІОГО фОНДУ з MeтOIO СlсорочеННJI 
ЗnБОI)ГОООJJості ведеться ріЗIІОПЛО1ІОВО 1,0бо'l'n. 

Зо звіТlJиА період ІJВРОХОВПІІО 403 ~ТРnфllі саlll~ції 118 суму 522.~ TlIc.ГPH.~ 
IIОIШОДОJlО ЗО одміllістраТИВIІИХ ШТІ'Офш. Нп IІnfібlnЬШIІХ БОРЖlІІllСIВ подаНІ 
ІІ030DlІ ДО СУДУ та ПРОІсуратури. '" 

С 01 07 200S POICY D УUРUОJІШШ ПеllСІЙНОГО фОIlДУ 110 ООЛІКУ ТОJlОМ 110 •• S 80)' • ня 
• ОIlС И П~О CTOIIODll'rb 3 . 70 OIД прnцезДnТIІОГО Ш\ССnСН • пора6УDое 21 084 П~"С~ • Р 200S РОІСУ o'rplIMyon'1nM пеllСШ DlIПJIR'ІОIIО 37869.6 

D першому lП21П8Рб18'1lsll ТІ"С грll 060 lШ S I.S% біJlьше оідпооіДllОro періоду 'I'Jlc.r!)II" ІДО 118 .·1.· 
IJопореДJlІаОГО P~ICY· б ПО ПI'113Ш\I.IСIІО б3б - IIOOIIX ПСllсіП '1'0 проведено 

ПІ)ОТЯГОМ СII(IІI1 - ІІОРПІІЯ 'J 
1I0POI)OXVJlOIC ПО 2189 ПСllсlЙIІИМ ОПРОООМ. 

~ • к • Й ОСТЬОJl ОООСI.(ОС1l0. Dиппnто пеllСl11 3ДІ СІІІ ТУРІІОУ е4IОI)II. в першому 11101,1'1'11 nOTOIIHOГO 
. Po:aDIITOIC ООI.IПЛI.IIО - ІСУ І :0011 ДJI'! ",IJIJlbIlOC'I'Ї Зt\tСJIОДЇu освІТІІ, ІСУЛЬТУРІІ. 

РО'С)' :J0603ПО'lупаЛИСJ. ІІМО)ІСІІ ~ 

ОХОРОlllі здороп"lІ то фіЗИ11J10У ICY:n:~:~;IIIX аnlаlодlо У Mlc'l'Ї IttUlї'lYC 12 Шlсіл. в 
· MopO)lCn ЗОГОЛJJllооспlТlllХ І IIОЦllпnllШ D IШU'IOJIЬШIХ :JUtCJIOДOX DlIIСЛОД010ТЬС~ 
ЛІСІІХ II0D'IМООJl J J SЗб УІІlllп. ff .Nb 9 =- УІ(РОУІІСЬКОІО іРОСШОЬ1СОІ0 МОПП~Ш. ДВІ 
),IСI)оIIIО&IСОIО MOPOIO. У ЗОUJ І .. ' ОТ. -



загальноосвітні ПП(оли - спеціалізовані: N.aS _ 
інозеМНИХ мов та N!.7 - з суспільно гум. - з поглибленим вивчеННJIМ 

Актуальним завдaвиJIМ -. анlТ~РНИМ та природничим профiJlJlми. 
• .... • УПРВВЛ1ВИJl ОСВІТИ є JlI(OMora повніша реалізaцiJI прав 

Дlтеи на oc~~тy, • cтвopeННJI умов ДJJJI їхньої самореалізації та подальше 
утвердже~ ~1 Н~IОНальноro характеру. 

Учm ПІКШ МІста брали активну участь . .. •. в УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІадах з базових 
ДисцИПЛ1Н JП( на МІСЬКОМУ .. • , .. pIBIO, так І на обласному та всеукраїнському де 
зaitмали ПРИЗОВІ MICЦJI. ' 

ШдсумІС?М роботи минул~го навчального року є 70 випускників-медалістів, 
з них: 47 УЧНІВ одержали ЗОЛОТІ медалі, 23 - срібні. 

SO випу~кн~в 9-их класів отримали свідоцтва з відзнакою. 
ПозапполЬНI ~аклади, ЯКИХ у місті S, також брали участь у Міжнародних 

конкурсах та ТУРНІРах. 

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

У дошкільних навчальних закладах у 129 групах перебувають 3053 дитини. 
Відкрито 3 санаторні групи, які відвідує 61 дитина. Працюють 19 логопедичних 
груп, в JIКИX З8ЙМаєrься 279 дітей. За рахунок додаткових штатних одиниць в 
кожному дошкільному закладі працює інструктор фізкультури і керівник гуртка 

образотворчого мистецтва. 
Мережа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 

діяльність JIКИX спрямована на збережеННJI та покращеННJI здоров 'я населенНJI, 
забезпечеНИJI потреб населеНИJI в лікарських засобах і медичному 

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

Безкоштовно забезпечуються ліками пільгові категорії населенНJI - ветерани 
Великої ВітчизНJIИОЇ війни, хворі на цукровий діабет, учасники ЧАЕс. 

Проведені медичні профілактичні огляди пільгових катего~іЙ населення 
міста. Безкоштовне зубопротезування приз~е~о за б~ак?~ ~ОШТІВ. .. . 

Зроблено потоЧНИЙ ремонт в. стоматолоп~ ПО~ІОІ1НІЦІ, ЛОР ~lддшеННІ, 
riвеколопчному, пульмонолопчному, ... реamм~1ИВОМУ, оо .пр~альному 
відділенні, травматолоriчному, невро...,лОПI, пралью ДИТЯЧОІ ЛІкаРНІ, станції 
ІПВидкої допомоги, проведено пото~ peMO~ ~арч~блоку. 

Відремонтовано S82 КВ.М покрІВЛІ ДИТЯЧОl ЛІКаРНІ. . 
В . ·'nUl· ПОТОЧНОГО року галузь медицини недофІНансовано на 
першому ПІВРl~~ . 

1 2 
Y"a-п:анО впливає на забезпечеНИJI хворих ЛІКами, 

• МЛН.грН., що неА a.L.DP 

харчуванням, забезпеченість меДИЧНОЮ апаратуро~.. оо • • 

З iлJIється розвитку маСОВОІ фІЗИЧНОІ культури. В МІСТІ 
~ачна увага прид юнацькі спортивні школи, Броварське вище училище 

ФФ~І~~ТЬ три дитр ичо- єтьсЯ 18 видів спорту, працює 82 тренери-викладачі. 
ІЗИЧНОI '"'JI&ТУРИ. озвива П· ний u 

.'J' ••• точного року проведено МІжнарод юнацькии 
В першому ПІВРІЧЧІ ПО... -ouu vrmаінським борцим в JlI(OМY ВЗJIJIО 

тур. др б" свячениИ ВИД8.L.IU»УА J ·-r ' 
Н1р" уж а , ~и 13 аїн близькоГО та далекого зарубіжжя. Пройшов УІІ 

>;асть 400 учас~в з кр ам"яті володимира Багатікова за участю 10 
М1ЖRароДНИЙ ~HlP ~ гандболу п нева та іНJПИX міст. 
Команд: з БроваРІВ, МІНСЬКУ, КиШИ . 



в звіТIІОМУ періоді пройшли KOMnneKClli захо"и' ІІІ У' . 10 . 
. у СПОР1'ИВllі і'. '"' • HIBepClaдa з ВИДІВ 

спорту, гри ШКОЛЯРІВ З 13 ВИДІВ спорту; спартакіада здоров"я з 9 
ВИДІВ спорту. 

Впершо п цьом.у році п~оведено ТУРllір з боксу на приз С.Дзінзірука. 
СпортсмеllИ МІста УСПІШНО виступапИ ІІа міжнародних, всеукраїнських та 

оБЛОСllИХ • ЗМI1ГОIIIIJlХ·оо Плавець Оnег Лісоroр перемагав на етапах кубка Світу, 
стов '1eM~IOIIO~ УІСРОІ.~ІИ. ~егк~атnети Ястребов, Беркут, Корчмід здобули І місце 
110 IJСМПIОIII1'I'1 УІСРОІІІИ І ВВIЙШnИ до складу національної збірної. Збірні 
м.БРОВОРIi з ГОllдбоn~, ~nавання, боксу, віnЬІІОЇ боротьби, настільного тенісу 
були Ісращими 118 ІУ nlTIIIX lонацьких СПОРТИВJJИХ іграх Київщини. 

В місті діс ІІ"ІІ"Ь Зl1lCJJвдів куnьтури: дитяча музична школа, дитяча школа 
мистецтв, IСРtlСЗlІuвчиl-i музей, міськиl-i клуб, міський культурний центр, В 
закладаХ ІСУJІІ.'І'УРИ праЦlOlОТЬ аматорські об"ЄДllаllJlЯ, гуртки та студії з різних 
жанрів: ВОIСОЛlJllі, хореографічні, театральні, естетичного виховання дітей. 

CTBOPIOIO'I'bCII lІеобхіДJJі УМОВИ по оідроджеННIО і розвитку всіх жаllрів 
." .. . 

самодшлыІІ� ху ДОЖIlЬОI ТВОРЧОСТІ. 

В першому півріччі ПОТОЧJJОГО РОІСУ працівниками культури були 
ОРГОІІізоваllі Tt\ 11роведе'ІІі святкові концеР'I'И та інші заходи до Новорічних свят, 
зустріч МОСЛJІІІОЇ, ВеСI1И та проводи ЗИМИ, дО професійного свята - Дня 
проціВJIИlсіп ІСУJJI,'rури та аматорів народного мистецтва, урочистості з нагоди 50 
рі'IЧЯ літоро'.·урJJо-мистецы�огоo об"ЄДIІОШIЯ "І<риниця", Дня Пе~емоги, 
СПЯТlсуJiаllllЯ ДІНІ захисту дітеіі, ВИПУСІСІІОГО балу -2005, ДНЯ МОЛОДІ, ДІІЯ 

ІСОlІституці1' УIСІ)8ЇНИ. , 
УЧllі ДИ1'Я іIОЇ ШІСОЛИ мистец'1'В БРWIИ У'ІОсть в об~асному, а~адеМIЧIІОМУ 

Iсопцортl у РОМІСОХ феСТИВnЛlО "ДеБIО'1'" І де зnПJlЯЛИ почеСНІ ПРИЗ~ВІ МІСЦJl, 
ХореогрофІЧIІИЙ IсоnеlСТИВ наРОДl10ГО ТОІІЦІО "Черевички брав участь у 

Міжнародному фUСТИDOJlі таНЦIО "Весешсопn ТОРПСliх?ра", де став. д~пломантом 
та у фестиволl "СШІТО сJlов"яIІсы�оїї I(YJlb·l·yp ...... що ВІдбулось У МІСТІ Силламяе, 

ЕеТОIІЇя. .. .. ' К турное 
у МI'IСllОl'ОДIІОМУ феС'1'иоолі ДI"'1'SI'IОI IIОРОДНОI. ТВОР;ОСТІ " уль 

JJпеnОДIiО мосIсоы� ГJJnЗВМИ Де'reй» ВіIIIIИіIУI( Л,РТО~ ПОСІВ ІІІ МІсце. , . 
олеЖIІОМУ орmll1ЗПЦlАному та художньому рІВІІІ 

Для ПІ)~DОДОІІІІJІІ 11:1 ~1І0IJеIIШІМ о місті БО-ріЧllllці Перемоги у ВОЛlІкіn 
з~ходID. поп JШOlIIJХ:І Д 1,3 '1'ИС.Г )11, бlОДЖСТllllХ КОШТІВ. 
ВIТ'IИЗJJяпlft пlltlll Ш·l1СОРИСТВIІО 3 І IжіllОIС Aiтefi моnодих сімей ОКТІІВІІО 

Нод DlII)IШОIlIUIМ ПРОБJІ~М'''~~:~J;одl. ЦOII~P соці:u.ьних cnухсб ДЛЯ моподі. 
ПРОЦІОВМІІ пlддlJI у спров~х СІМ І І Wll0Є'I'ЬОЯ (}ПШ( даних сімей соціOJІЬІ10 _ 

СТВОРОПIlIt '1'(1 1I0c'rl.4110 ПОl10 

IIОЗПХlfЩОlІllХ Ісотоroрllt. • охо 11 щодо ромізпції програм "МОJІОДЬ 
ВlfIСОIІ)'ПOJlIIСЬ ICOMnJIUIC0111 з І ~'i'" "0 "ПрофІлаКТІІка llеГОТНВllllХ JlDIIЩ У 

ПрапорІв" , "соцIwlыlu пIД'1'РИМIС(\ С М 
моnодl'IСIlОМ), ООI)ОДОUl·lщl". б цlолыІуy пlДТРllМКl1 сім"ї "РОДШIlIllП дім". 

Лро,цОDJIС)'ОOJlО роБО'1,), CJIY'IC (\ СО 11 )ОТОМ дІтям позбовnеllllМ батькіDО"'(Оl~ 
ЯІСП JlОДОПМО 000111\)11), ДОJlОМО14У дl;~:~::II~ОШI~ -оlмоП. За звіТllllfi період 28 
пIJСn)'ПОIIІIІІ дlТІІМ tJ соцltu'ы1-- помогу 116 зпrnлы1уy суму 7.4 ТIIС,ГРI1.; 12 
0'J}'AOIITOM ДИІІОУ 1((\'l~rul)IY UШІJІ(\'ІUІІО до 



Д'tтеИ-сиріт та позбаDJJених ба"'ЬКI'вс • • 
n • ,І. ЬКОГО ПIКJJyВаННJI з числа ВИПУСКНИКІв 

отримали MaTepl~LHY допом~гу на загальну суму 13680 грн., 5 дітей-сиріт 
отрИМУВ8JI~ ЩОМІСЯЧНУ MaTeplaJILНY допомогу в сумі 40 грн. Від приватних 
піДПРИЄМЦІВ. ВСЬОГО H~aHO допомоги на суму 1200 грн. 

ДО ,чНJI захисту ДІ~А' 73. CO~!~ЬHO ~езахищені сім'ї отримали продовольчі 
набори ВІД громадСЬКОI оргаНІзаЦІІ "АСОЦІація допомоги тOДJIM "Надія" на суму 
2701 грН. 

На ви~онання міської програми відпочинку та оздоровлеННJI дітей, за 
рахунок МІсцевого БIОД)J(ету у червні поточного року оздоровлено 76 дітей 
соціально незахищеllИХ І(атегорій у дот "Чайка" на Запоріжжі, на що було 
використано 50.0 ТИС.грll. 

Проводиться соціалыІйй патронаж дітей та молоді з обмеженими 
сlJУНI(ціонВJIЬНИМИ можливостями, Jlким постійно надmоться різні види послуг та 
матеріальна Допомога. 

3діЙСНІовався соціалыІйй супровід прийомної сім"ї, якій надавались 
КОlІсультації з різних питань та матеріальна допомога. 

Наразі у ДИТJlчій р~йон ... іА лікарні перебуває троє дітей, які є кандидатами у 
прийомні сім"ї. 

3 метОIО піДТРИМI(И студентської обдарованої молоді рішенням виконкому 
затверджено 1 О l(андидатур ІІа призначення стипенді~ Ісра?,:tим студентам ~и~и~ 
JJавчальних закладів міста. 3а результатами ЗИМОВОІ сеСIІ в першому ПlВРIЧЧI 
ПОТОЧltого РОІСУ таl(ИХ виплат проведено на 3.0 тис. гр .... 

Протягом звітного періоду праЦІОВали підліткові клуби, в ЯКИХ проведено 
132 заходи, де взяли участь 7~60 дітей. 

ЯСІІТ ЛОВО-ІСОМУІІІІJІІ.ІІС господарство. Основним завданням комуналЬНИХ 
підприємств міста є - ЯI(іСllе надаННJI на~елеННIО. комуналЬНИХ послуг та 
ВИКОllання заходів по зобезпеченшо ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ІІародного господарства 

• 
МІСТО. • • • 

7 

Управлінням ЖИ'fJІОВО-J(ОМУllального господарства у першому ПІВРІЧЧІ 

проведена наСТУПІІа робото.. емонту м"яких покрівель ТРЬОХ 
р ті робо'1'И по l(аПIТальному Р 
озпочв:. Гага іна,23 Гагаріна,27, вул.Грушевського,3-б, на 

)ІСИТJJОВИХ БУДИНI(IВ по вуn. Ре' укції м"ЯI(ОЇ покрівлі в шатровий дах 
ІІІ(ИХ ОСВОЄJlО 140.0 тис.ГРІІ. та рекон тр 
)КИТJІОВОГО БУДИlІlСУ по вуn. Сєдова,2. ІІНІ вузлів обліку електроенергії мереж 

N тeXllitlllO порсоснаще 
роведеН0 іств Придбано оБЛОДІІаННІ ДJ1JI монтажу 

ЗОIJJJіШllЬОro OCBi'1'nellllll 110 вуnИЦІХ ;СТР~JlМИ котлів I(ВГМ-30 на котельні по 
сис'rем упраШlіНlll1 '1"JГОдУ'М'ЄВI'ІМ=т~пломере)Ка". ВИI(01IУI0ТЬСЯ роботи по 
IJУJJ.1(ірова,9б птм "Бровар ОСllащеННIО СИСтем rnРІl\10ro водопостачання 
реКОJJС'l'РУlсціі 'ra 'I'ВХllіЧIl0МУ пере лятора температури ІІа П"ІІТ1І ЦТП. 
1'аnJIОDИХ nYIII('I'iB 3 УС'1'ОIІОDlСОІО регу ії шляхопроводу ПО вул. Кутузова, 

· б {по рОJСОllСТРУКЦ К .. . ... 
Розпоча'l'l 1)0 0'1'1 О)КIIЬОro ПОlСРИтrn по вул. ИІВСЬКІИ та 

ВИКОJJаllО Iсапі'l'wIыlмM pOMOllT .:: реМОIІТ аСфОЛЬТll0ro 1101(РllтrJl проїжджої 
Паршоro ТраВІIІI, 81-11(0110110 пота 
ЧQС'1'ИIJИ UУJІИЦЬ міО'I'О. Ilиl ПУІІІСТ по вул.IСIІУОСI.кШ. 2980. 

~ . ВведеllО в дllО смl'rrСЩ)IIПмnль 



Значна увага ПРиділяєть"" . -. озелененню мі В декоративних КУЩІВ, 72116111'l'yX б . ста. исаджено 1055 дерев та 
Протягом звітного періоnv агатобр!чних та однорічних квітів • '.к "'v ста шьно працю УМ • канВПlзацlпНОГО господарства' вал0 ~1 ВОДОПРОВІДНО-

МІСта З безпер б' w б водопостачання та ВОДОВЇДВедеlПUl n е ІИНОГО за езпечеННJI 
перекачано та очищено стічних вод і267 ~дaнo ПИ'ПІоі води 1725.7 тис.куб.м, 

З метою заощаджеННJI коштів б · тис.куб.м 
КНС Не2 та замінено електр уло встановлено частотні перетворювач і на 
зменшено витрати електроен о~~игун на КНС N!!З, в результаті чого значно 
тис.грн. за квартал розробеРГl1 та заощаджено коштів на суму близько 13.5 

, лено проект перехоnv . . 
опвпення водоочисних спо w "'v на ІНДИВІДуальне газове 

. . руд, де на дании час власними силами прокладено 175 
метрІВ газопровод! ДJIJI ПIДl(JJючення міні-котельні 

. За ко.шти П.ІДDpиєм .. ства придбано установку . дЛЯ ПОВІРКИ квартирних 

ЛIЧИЛЬ~ИК1В, варпсть ПОІ близько 30.0 тис.грн. 
ЯКІСНО надавались послуги з теплозабезпечення та 

водопостачання. гарячого 
ВИ~ОнуІ?ться заходи по підготовці підприємства до роботи у осінньо-

зимовии пеРІОД. . 
~ ЗВі~ОМУ періоді проведено профілактичну промивку водопровідних та 

каналlзаЦIИНИХ мереж, прочищено 35 водопровідних та 40 каналізаційних 
колодязів з ревізією запірної арматури. 

Замінено ділянку водопровідної мережі по вул.Кутузова,8-1 О довжиною 67 
метрів. Закуплено труби та проведені зеМЛJIні роботи по прокладці другої лінії 
водопроводу по вул. Білодубравна - Кокінакі довжиною 150 метрів. 

Для знезараження питноі води закуплено 6.3 тони хлору та 70 тон 

коагулянту. 

Основною проблемою підприємств житлово-комунального господарства 

міста залишається заборгованість за надані послуги. Станом на 01.07.2005 року 
заборгованість споживачів міста по водовідведенню та водопостачанню складає 
8449.5 тис.грн., з них: бюджетні організації - 21.9 тис.грн., госпрозрахункові 
організаціі - 224.4 тис.грн., населення - 8203.2 тис.грн., або 97.1 % від загальної 
суми боргу. У порівнянні з 1 кварталом поточного року в 11 кварталі 
заборгованість населення за надані послуги зросла на 4612.6 тис.грн. або в 2.3 
рази, зросла також у 2.1 рази заборгованість населення в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року. 

Заборгованість за спожиТИй природний газ - 1524.5 тис. грн., з них: 
бlоджетні організаціі - 1.8 тис.грн., населення -: 1239.2 :ИС.ГР~.: або 81.3% 
загального боргу. Найбільше заборгували споживаЧІ теПЛОВОІ енеРП1, сума боргу 
станом на перше липня поточного року складає 11.6 млн.грн. , з них борг 
населеННІ _ 11.6 млн.грн., або 1 оо %. За рахунок авнсових платежів інших 
організацій (248.3 тис.грн.) автоматично зме~шилась з~.~на сума боргу. а Слід 
відмітити, що поточні розрахунки за ~пожиТl енеРГОНОСl1 складають 103.8 И. , не 
віДШКОДОВУIОТЬСJl борги минулих РОКІВ. . . 

B.IKOllallll. місцеВIІХ nporpaMe ПрограмОI~ СОЦlально-еКОНОМIЧ~ОГО та 
КУnЬТУРНОГ9 розвИТКУ міста БРОВІРИ ІІІ 2005 рІК затверджено 11 МІсцевих 



програм. на виконании іх заходів б 
тис.грН. Протягом І півріччя Поточн уло перед~ачено кошти в сумі 16473,6 
ради вносились зміни щодо іх ф. ого року, РlшеННJIМИ Броварської міської 

1Нансуванни 3 ур . 
виконання програм станом на 01 07 2005 . ax:yвaнНJIМ ЗМІН сума на 
коШТИ місцевого бюджету _ 17529 8 року складає 18814.6 ТІІС.ГРН., з них: 
тис.грн., спонсорські коmти _ 25.8 . тис.грн., де~жавного бюджету - 450.0 
період профінансовано викон тис.~н., субвеНЦ11 - 809.0 тис.грн. 3а звітний 

анни захОДІВ на суму 6846 7 б 36 4 О)' • передбачуваного на рік. . тис. грн. а о . 70 ВІД 

Найбільш об"ємною про • грамою, яка ВКJПQчає 43 заходи є місцева 
програма СОЦlаJJьно-економічного розвlIТIL"V 3 . 
виконання заходів про -- ---,те апланованl видатки на 

. грами складають 14666.9 тис.грн. В І півріччі з міського 
бюджету профІНансовано 5156 8 тис грн або 35 2 о)' • 

3начні кошти б ло сп· .. : 70 дО РІЧНОГО завдання. 
. у pJIМOBaнO на БУДІВНИЦТВО І черги 2 пускового 

комплексу ~МІНб~динку - 1443.9 тис.грн., благоустрій міста - 1592.9 тис.грн., 
реконструкц~ю Ma~aнy на перетині вул.Гагаріна та бул. Незалежності - 633.0 
тис.грн., замІНУ Д8Х1в на шатрові усmn N!!5 та БДІОТ. 

Раз?м з тим, H~ розпочато фінансування по капітальному ремонту 
сантеХНІКИ в ~ОШ N!! 2 та 6, д/с N!! 25, на JIКЇ передбачено 297 тис.грн.; станом на 
01.07.05 не фІНансувались роботи по програмах "Вікна" та "Паркан". На даний 
час по пр?грамі "Паркан" .відкри-:о банківський рахунок та готується кошторис. 

H~ фlНансуєтьс~ кап~тальнии ремонт приміщень територіального центру 
обcnyгoвування пеНСІонеРІВ на який передбачалось 1 ОО тис.грн. 

На будівництво нового кладовища по вул.Кутузова передбачено кошти В 
сумі 540 тис.грн., за перше півріччя профінансовано 40.0 тис.грн.( 7.4%). 

Повільними темпами освоюються кошти на капітальний ремонт та 
реконструкцію житлового фонду. Станом на 01.07.05 виконано робіт на 233.6 
тис.грн. (22.8% від передбачуваного фінансування). 

Не використані кошти в І півріччі на реконструкцію шляхопроводу по 

вул.Кyryзова. 
В зв"язку з призупинеННJIМ фінансування з державного бюджету реалізації 

заходів проекту "ПідвищеННJI ефективності використання об"єктів нерухомості 
комунальної власності ПlЗUlXОМ впровадженНJI новітньоі управлінської моделі" 
передбачені кошти з місцевого бюджету використовуватись не будуть, а 
профінансовані в сумі 13.5 тис.грн. будуть повернуті. 

Ведуться проектні роботи по peKoHctp~iї зливової ... каналізації, .озера в 
парку "Перемога" та Палацу урочиСТИХ под~, peKO~CТPYКЦII мереж ЗОВНІШНЬОГО 

освітлення міста та будівництва ДИТJIЧИX маидaн:пmв. 
на виконання місцевої програми СОЦIUЬВО-КУJJЬТУРНОro розвитку 

заплановані річні видатки складають 681.0 тис. грн. В звітному періоді на 
Виконання заходів програми профінансовано 253.8 тис.грн., що складає 37.3% до 

• 
РІЧНОГО завдання. .. .. 

3 початку року не вИДЇJIJJJIись коШТИ на програму розвитку музеИНОІ справи 
в мБ· до 2005 ро"'" на яку передбачалось 61.0 тис.грн. . ровари на пеРІОД & .. ~ • • • 

М. соц.8ВЛЬВОro захиСТУ иаселення в першому ПІВРІЧЧІ 
Ісцева програма . б о 

по . б ена ФІ·НансуванНJIМ В СУМІ 269.6 тис.грн. а о 46.3 И, до 
ТОЧНОГО року за езпеч 



І·чної потреби. Кошти СПРЯМОвvвались. . 
Р 'J на ВІдшкодування ПІЛЬГ по оплаті 
житлово-ко~альних послуг - 81.5 ТИС.ГРН., заміну газових плит та газових 
колонок: ЯКІ ст~и непридатними для користування _ 42.9 тис.грн. встановлення 
телефОНІВ ДЛЯ ПІ~ЬГОВИХ катеі'оріА населення - 30.0 тис.грн., піл~говий відпуск 
лікарських засоБІВ - 13.6 тис.грн. та на виконання інших заходів програми. 

На в~конання Пр~граМII OXOPOlllf наВКОЛllWllЬОГО сереДОВllща 
запланованІ в~датки на РІК становлять 871.0 тис.грн. В звітному періоді на 
виконання РОБІТ. перераховано 4?5.5 ТИС.ГРН. або 54.6% до річного плану. 

Протягом СІЧНЯ - червня фІнансувались заходи по виконанню ПрограМl1 
енергозбереження та еllергозабезпечеНIIИ. На розвиток теплозабезпечення 
міста та впровадження ене[Jгозберігаючих технологій птм "Тепломережа" 
виділено 466.2 тис.грн. У правлінню житлово-комунального господарства 
профінансовано 58.5 ТИС.грн. на технічне переоснащення вузлів обліку 
електроенергії мереж зовнішнього освітлення. Всього на виконання програми 
профінансовано 524.7 тис.грн.( 41.8% від річного завдання). 

Не фінансуються заходи по встановленню теплопунктів ( платіжне 
доручення знаходиться в казначействі на суму 112 тис.ГРIІ.), придбання 

лічильників для територіального центру на суму 31.0 тис.грн., по будівництву 
міні котельні в 30Ш Ни 3. 

Ведуться проектні роботи по реконструкції вбудованих бройлерних в 
житло~их будинках комунальної власності, але роботи поки-що не 
фінансувались. 

Виконувались та фінансувались заходи по виконан~JО I\lіс.цеВIIХ програм: 
підтримки сім'''ї та молоді - 35.2 тис.грн.; по OXOP~III праЦІ - 9?8 Tllc.~pH. 
Профінансовано 2 заходи з 5 , на викон~. ІНШИХ захОДІВ ПОТРІбне 
фінансування; інформатизації та КОМО"юте~~З~ЦII - 5.0 ТІІС:ГРІІ., за ~"paKOM 
коштів програма н е виконується в повному об ЄМІ; з&лучеlllllО IllвеСТllЦll1 - 6.8 
тие.грн.; розвитку малого оіДОРIIЄМНИЦТВ& -. 20.0 ,~lle.гpl.1 -: KO~T~ 

. .. по oxopOlli та yтpllMallll1 0&1\1 НТІІІІКІВ ІСТОРІІ І використанІ ПОВНІСТЮ, . 
архітектури місцевого значеJJJJЯ - виконаю ~ОБОТИ по. ремонту та утриманню 
пам"ятників на суму - 4.3 тис.грн., але не профІнансоваНІ. 

Начальник управління економіки С.М.ВОЗІІЯК 
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