
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про П!ДСУМКИ виконання Програми соціально- l 
еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку м.Бровари 

за 9 місяців 2005 року 

заСJI?"'авши та обговоривши інформацію начальника управління 
еКО~ОМlКИ БроцаРFЬ~~! ~~~~~~~.~~и Возняка С.М. про виконання Програми 
СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку міста за 9 місяців 2005 
року, керуючись пn.22 п.1. ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в УкраіНІ" та враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

о та цін,. міська рада 

ВИРІШИЛА: 
о О 

І.інформацію про викона~ Програми соціально-економі чного 'Га 
КY~ЬТYPHOГO розвитку за 9 місяців 2005 року прийняти до відома (додається). 

2.Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради та 
виконавчого комітету забезпечити б~зумовне виконання Програми 
соціально-економічного та КYJ.lLТYPHOrO розвитку на 20()5 рік. 
о З.Контроль за виконанням дaHO~~ рішення покласти на постіЯну ко~ісію. З 
пит~нь соціально-економічного та культ~ного розвитку, бюджету, фІнаНСІВ 
та цін. 
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Довідка 
про підсумки виконаннв Програми со іа • 

розвитку міста В Ц JJьн~-еКОНОМIЧНОГО та культурного 
. ровари за 9 МІсяців 2005 року . 

Протягом дев"яти місяців ПОТОЧНОІ'О ро . . ". ку МІСЬКВИКОНКОМ разом з 
УправлІННЯМИ, ВІДДІЛами, ПІДПриємствами т " . . . а органІЗацІЯМИ МІста спрямовували 
свою ДІЯЛЬНІСТЬ на виконання положень Конститу ... . у .. 

• '" • Цll та закоНІВ краІНИ, 
забез.?ечення . реалIЗ~I~ З~ОДІВ, визначених актами та дорученнями Президента 
YКP.a1~, K~~lHeтy МІНІС;РІВ України, розпоряджень ГОЛUilИ обласної державної 
8ДМІНlстраЦl1, ~асних РІшень. та розпоряджень, заходів та завдань, визначених 
Проrpамою СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та куш.турного розвитку міста на 2005 рік, 
спрямов~их на ~арощув~ економічного потенціалу, а також розв"язаННJI 
найГОСТРІШИХ СОЦІальних проблем. 

Робота господарсь.кого комплексу та стан розвитку соціальної сфери міста 
за 9 місяців 2005 року характеризується наступними показниками. 

ПРОМИCJIовість. Одним З основних напрямів розвитку економіки міста є 
забезпечення стабільної роБО1И промислових підприємств. 

О~сяг промислового виробництва В порівняних цінах в цілому по місту за 9 
місяців поточного року склав 278.7 млн .. грн., що на 77.4 МЛН.грн. більше 
відповідного періоду минулого року. Темп росту складає 118.2 %. Програмою 
соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2005 рік показник 
темпу росту обсягів промислового виробництва передбачався 103.6%. 

В статистичній звітності враховано 17 'великих та середніх підприємств 
міста, які займаються виробництвом промислової продукціі. Найбільші за 
обсягами промислового вирсбництв~ є -; ТОВ ."Євро-Ф~~~ ГБ Yкpaї~a", КП 
"Київський завод алюмінієвих БУДІВельних КОНСТРУКЦІИ, Казеннии завод 
порошкової металургії, ВАТ ,,Броварський завод будівел~них конструкцій". 

· - найвищих темпів зростання досягнуто на таких п~иємств~, як: ~ 
,Лїфтмаркет" - в 3.2 рази, Казе~ завод ПОР~~ОВОl металурГll - ~46.2 Уа, 
ВА:Т Кб· фl'рма Стріла"·· +32.0!ИJ, ПУ "Броварськии завод " рано УДІвна" . . . б' 
,,~оргмаш" • +30.7%, кп ,,київський' з~од ',~М1НІЄВИХ УДІВельних 

КОНструкцій" - +26.8%. '" ...'.' 
. . ·найбільша частка виробленої ·прОдуІЩll оо припадає на. ёзlf:~)ємства 

Мetanypгіїта оброблення металу (33.7%) і хаРЧОВОІ ПРОМБИСЛОВОСТl . О. 
~, .. о .. . ; обсягів виробництва уде супроводжуватись 

:' Ф днак, К1ЛЬК1с~е зБІльшення. тільки при умові ВrJроваджен~я інновацій 
е ективиим еКОНОМІЧНИМ зростанням 

.:Y-ТеХнОЛОгії виробництва. .. . . OT'~M поточноГо року здійснював ,- . . р • ємств МІста пр А& U 

~i' . ~ JIД промислових ПІД~И . ямком якої Є оновленНя асортименту 
~ l~~~~аційну діяльність, ПРІОРИТ~~ В~'Й ,зокрема. на Казенному заводі 
~~~~.?~~iї та освОЄННЯ HOB~ те~о~ОПн~~ої ,продУкції, на кп "Киівський 
';.~~~OIUКOBOЇ металургії осВОЄНО· 49, . вИДІВ . . 
~.~l:·, : ~:. :.~. · 



од алюмінієвих будівельних констр 1і" 
Зо-:::'ниць нових конструкцій, новий видУІСцnpl оn:::~~ваджено у ВИР ... Об~ицтво 8 
~. Б '"v щ,,11- неавтоклавнии ПІнобетон виробляється роварським заводом будівельних КОНструкцій. 

Проте, незважаючи на ПОЗИТИВНІ· ... 
тендеНЦІІ росту промислового обництва 5 промислових П1ДПр· ием . вир' СТВ МІСта через ряд об"єктивних причин 

допустили спад виробництва ПРОдуІЩіі. Темп росту в порівнинні з відповідним 
періодом ми~лого ро:>, становить: ВАТ "Броварський завод комунального 
ycтaTкyвaH~ - 98.3 Уа, TO~ "Євро Фудс ГБ Україна" _ 91.2%, ЗАТ 
"Бро~~рськи~ завод пластма~ - ... 81.7%, B~T "Броварський шиноремонтний 
завод - 82.9 Уа, ВАТ "Броварськии завод БУДІвельних конструкцій" -71.4%. 

Капітал~не будівництво. В місті ПРОДовжуються роботи по споруджеННIО 
житла, об"ЄКТIВ виробничого та соціального призначення, які ведуться за 
рахунок різних джерел фінансуванни: коштів суб"єктів підприємницької 
діяльності, бюджетних коштів та власних коштів rpOMВДJIH. 

В звітному періоді введено в дію 33.76 тис.кв.м житла, що складає 88.1 % 
від річного завдання. Прийнито в експлуатацію 4 багатоквартирні будинки: по 
вул.Білодубравна,6 (36 квартир), по вул.Кирпоноса,7а (ІІІ черга - 67 квартир), 
по бул.Незалажності,17 (ІІ черга - 196 квартир) та по вул. М.Лагунової,18 б (І 
черга- 96 квартир). Реконструйовано приміщення управління освіти під 
гуртожиток для вчителів по вул.М.ЛагунОВClї,9 , введено в дію 23 індивідуальні 
житлові будинки загальною ІШощею 4.920 тис.кв.м, що складає 46.9% від 
передбачуваного на 2005 рік. 

Завершується спорудження І черги 162-квартирного будинку по вул. 
Кірова,90; 159 квартирного житлового будинку по вул. Черняховського,21: . 

Споруджується 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 фІЛІЮ 

АКБ ,,мрія" по вул. Незалежності, 13, збудовано "Бl~нес цeH~ по бул. 
Незалежності 16а, переобладнано нежитл~ве ПРИМlщен~ ПІД магазин 

, . о бул НезалеЖНОСТІ 17· проведено промислових та продовольчих товарІВ П . ." 
ре . Ф ,вl·ПОР" по вул Київській, 166, ВІДКРИТО виробничо-конс ІЮ ка е , " ...... . трукц к 127"б" переобладнано маиновии комплекс ПІД 
складську базу ... по вул. УГУЗг :ва, о к' відкРито бювет по бул.Незалежності, 8 з 
деревообробнии цех ІПІ ор онос .. -; . ·ю смітrєприймanьний пункт 
об ... анчиком. BBeД~HO в ДІ 
nіШтован~ ~ЯЧИМ .маид. ено б' 'дівництво котельні дитячого будинку 

~o вул. КИlвсьюи,298а, ЗUІИЧ, ~ ф. .1. бvдівлі та ремонтної бази по 
Люб " · 200квт І черги о ІСНО .J І " исток , ПОТУЖНІСТЮ ., " Металургів 22 завершено 
б ту по' вул. , , о cnyговуванню автотранспор у під торгівельно-побутовий .. ... ового комплекс . реконструкцІЮ ЦІЛОГО M~ V-••• 1.вськіЙ 146. відкрив дверІ для 

І( . • ","'СІ' ПО ВУЛ.А1'1' • ?~eKC з центром ДОЗВиU&А О" по бул.НезалеЖності,17. ЗаКІнчено 
ВІ~ВІдувачів медичний центр "~л.амк,, 
реКОНСТРУКЦію центральної ~10Щ1 МІста. . низького ~иску 4.85 км. , 
" Введено дворових ВВОДІВ газопро~оду rи За 9 місяців поточного року 

~: . БУТОВІ' послу . . 
.' . Споживчий ринок та по , '. продовжує зростати. В СТРУКТУРІ 
'б'" . • , тmnиємСТ2 . О СJlГ роздрібного товарооБІГУ ПЧ"661"'. . • '900L "реалізаці'· складала. ПРОДУКЦІЯ '~" · · . МІста 10 .~оварообігу підприємств торnВЛl ,~. , 

, І 

: ... І 



·тчиЗНJIНОГО виробництва. Зберігається . 
ВІ і това ообо !евдевцUl щодо збіпьшення питомої 
ваги В С'!'"Руктур р ро'і! !рYDи неnp~довопьчих товарів. За формами 
nrrаСИОСТ1 - переважає товарооБІГ П1ДПриємств "'опектив .. Ф . 
Р.І. 01 1 О О .• .1\1 НОІ орми влаСНОСТІ. 

· Станом на . . 5 в МІСТІ ПРацювали 183 маг 2 80)' б. . пе іо азнии, ЩО на . 70 шьше 
віДПОВІДНОГО р ~ минулого роху, з них 116 магазинів переважно 
продовольчо~о профшю ~ 68 ~епродовольчого. Спостерігається тенденція щодо 
зміни ПРОфIЛ~ магаз~~IВ, I~ п~реОбладнання під об"єкти громадського 
харчуВання, ОфIСИ~ в зв язку ЗІ ЗМІНОЮ власників приміщення та розширення 
видів здііснення ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності. 

Мережа закладів громадського харчування налічувала в звітному періоді 83 
об"ЄІ<ТИ, що на 3.8 % біль~е аналогічного показника минулого року, в тому 
числі працювали 5 рестораНІВ, 55 кафе. у вересні поточного року розпочав свою 
діяльність ресторан "Сан Марко" ТОВ "Броварчанка-сервіс" по 
вул.КиївськіЙ, 146, який має два сучасні зали на 50 посадкових місць. 

Розвивається фірмова торгівnи міста. В даний час працює 7 магазинів 
фірмової торгівлі, в тому числі два магазини цеху Н!!2 Київського хлібозаводу 
Н!!10, JlКИЙ розташований В Броварах. Крім того, функціонує 8 кіосків 
Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського господарства 
"Журавочка" . 

В місті працює 4 ринки та 1 торговельний майданчик, які займають площу 
21539 КВ.М та налічують 1138 торгових місць, заповнюваність ринків складає 75-
80 %. Ринковий збір за 9 місяців поточн~го року склав 572.6 тис.грн. 

. В звітному періоді в місті працювали 225 фізичних осіб та : юридични~ 
осіб - суб"єктів підприємницокої діяльності, що надають поБУТОВІ послуги, ЯКІ 
ВlОПОчають 18 об"єктів побуту, найбільшим з ВИХ по обсягам послуг є 
Броварський побуткомбінат. 

Суб"єктами господарювання постійно вивчається світовий та вітчи~няний 
Д • ф. побутових послуг і вишукуються МОЖЛИВОСТІ щодо освlД У серІ HaдaннJI • • 
впровадження нових форм побутового обcnyгов~аННJI' в МІСТІ. 

· . '. щодо' атестації . підприємств побуту, 
· ВІДПОВІДНО ДО Положе~. .'. .в У аmи від 23.08.95 Н!! 674, в 

затвердженого постановою КаБІнету ,МІНІСТРІ КР·Ю присвоєно 6 об"єктам 
· · б" БV'М1· вищу катеГОрІ , M~Cn npоатестовано 91 о єкт по, J "J •. .' _ 65 об"єктам побуту. 

J.Iершу категорію - 20 об"єктам, ~pyгy категорІЮ . . ... . 
. • · Підприємства та оргаНlзаЦll МІста 
· Зовнішньоекономічна. ДIИJl~НI~;:~ З багатьма l\-Раїнами близького та 
ПІДТримують зовнішвьо-торnВ~Вl ~~~ lівлі товарами за 8 місяців 2005 року 
даЛекого зарубіжжя. Оборот зов~ШВЬОI з~р підприємства та 3 фізичні особи 
становить 111,97 мли. дол. США. л США 69 підприємствами та 5 

13 08 млн. до . , е~спортувanи товари на суму , . . .. на 98 89 МЛН; Дол. США. ' 
фІЗИЧними особами імпортоВано пр~ДУКЦIІ азія' верхні трикотажні вироби, 
: : .~ Броварські. підприємства. екс?ортув и ДО промислового обnаднанНJI, 
~Вітильники, градирні, компле~Ч1 ча~ порошок залізний розпороше~ий~ 
!І)ІоФіпі пресовані зі сплаву·anюмunю ~ ~ac 13-25, лист ГВpJIчекатании ЗІ 
. ~ДроциКJIОНИ, вугільний' концентрат . 
'. 

': 



етапі ЗПС, дошки обрізні, Концентрати б. .. . 
Експортні поставки здійсНlOВались до iI:;:'O~HI, ~Maкo~i приправи і інше. 
казахстану, Киргизстану, ТУ.Ркменіст В ~~ Б~ЛОРУСІ, Молдови, Росії, 
Болгарії, Литви, Латвії, Грузії B~ CТ~~II, Німеччини, Сирії, Румунії 
Чехіі, США та інших краін.' РИТ8Вll; Франції, Швейцарії, Бельгії: 

Міські підприємства імпортували 
промиСЛОВОГО обладнання, КОмплектуюч. запчастини до автомобілів та 
термоізоmoючі профілі з поліаміду І до rpвдирень, сталь електротехнічну, 
рослини відкритого грунту, сиров~;р=т х:олод~?катаний тонк~листовий~ 
Добавки, кондитерські вироби ко РЧОВОI ПРОМИСЛОВОСТІ, хаРЧОВІ 

, рм ДJIJI тварин з таких·· Р· 
Німеччина, Франція, Великобританія І. .. краІН, як: ОСІЯ, 
польща, Корея США Чехія М ' талІЯ, Іспант, НІдерланди, Бельгія, 

, , ,ОЛДова, Угорщина, Бри . В·· . 
острови та інших. тансью IрГIНСЬКl 

~дприємства здійснюють торговельно-~кономічні операції через Північну 
репональну митницю (митний пост "Бровари"). 

, у поточному. році з метою пошуку ділових партнерів підприємства міста 
взJ1ЛИ участь у МІжнародних виставкаХ: "Інтерагро-2005"· "Н . . .. 
б . " "Р 2" ' ОВІ теХНОЛОГll 
УДІвництва; еста - 005, Литва; "Буд.Вкспо - 2005" Білорусь· "Будівництво 

та архітектура. - 2005"; "Будівельний тиждень", Литва; "Т~убопровідний 
транспорт"; "ВІкна, двері, дахи", Білорусь; "АКВА-ТЕРМ. Київ-200S"; "Агро-
2005" та інших. 

З ~ет~ю сприяння. нарощенню обсягів, експортних поставок за кордон 
ПрОдуІЩll ВІТЧИЗНЯНИХ ШДПРиємств ДО,' Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції Украіни, обласного головного управління економіки та 

З0внішньоекономічних зв'язків, Білоцерківського' Їl-тноваційного бізнес
інкуб~тору направлялась інформація з комерційними та інвестиційними 
пропозиціями 12 міських підприємств З мовами (українською, російською та 
англійською). 

Інвестиційна дівльнісrь. На виконання Програми щодо збільшення 
обсягів залучення інвестицій ДJIJI економічного розвитку м.Бровари на 2004-
2005р.р." ведеться постійний MOнiтop~ звернень інвестС:'рів, відповідно до 
"~ro 'за 9 місяців 2005 року зафіксовано. 4652 . зв~рнення, а саме: 4341 - з 
~~Ь роз' яснень нормативно-правових актів та З 11 пр~позиціЙ. На сайті 
~lC~KOЇ ради розміщений оновлений інвестиційни~ па~~орт Мlста-2004 T~ ... анкети 
~естиціЙНИХ проектів міських піДПРИЄМС~. YКPa1HCЬKO~ :а аН~ЛІИСЬКОЮ 
Мовами. Ведеться поточна робота з підпрИЄМСТ~ами та оргаНІзацІЯМИ МІста щодо 
розробки нових інвестиціЙНИХ проектів. . 
. , Так HOUV п; mmиємстві "БроваритеПJIоенергомережа" та 
fI' ' на комуналь ...... ,} ~ .... r ,.. .. 
ц,ОМУналь . і ВОJТопр"'овідно-канamзацlИllОГО господарства у 

, ному ПІДПРИЄМСТВ,... ." ... ф. dl . 
паРтнерст · .. амерИканською консультацlИНОЮ ІРМОЮ ~ адко» з 
Метою р ВІ ~ УІР.alпНСЬКО-ами ~d'ефор',~аНня тарифів та реструктуризація 
- еМlзацll рогр ~ . , ...... ,} 7' 12 . ... . 
комун .", у 'аїні» розроблено . lнвеСТИЦIИНИХ проеКТІВ, 
В альних ПІДПРИЄМСТВ в ~, .; .. ', :'госпожИвання'та поточні витрати 
'н П~~В~же~ня яких дозволитЬ зменшити енер , 
~ а виробництво послуг. 

; , 

. , 

., ....... 

п 



За 9 місяців поточного року реanізо~ан 50' ' .. 
. о ІнвеСТИЦІИНИХ проектів. 

Станом на 01.10.05 у МІСті зареєс '. 
о приємств зі 100% інвеСТИЦіcn.,. тровано 57 СПІЛьних ПІДПРИЄМСТВ, 26 

пІД uчnu та 1 представнИJ rt" •• ф' 
з гальиа сума іноземних інвестиц·.... І' . ~~"вo ІнозеМНОI ІРМИ. 
н: ДУШУ иаселеННJI припадає 26з,2~~:.С~~ЧЧJI складає 23291,72 тис.дол.США, 

11' 

. У поточному році зареєr.тnовано 7 ПІ'дприємств . . . 
• -.-1" З Іноземними ІнвеСТИЦІЯМИ' ... ке ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "У '. . рОС1ИСЬ . .." о. ІСрlнвеСТХОЛДIНГ", білоруське підприємство тов 

"З~бу~ова-~1В , "УКР~IНСЬКО-РОС~ЙСЬІ(е підприємство тов 
"ШВНlчзшдтрансбуд , УКРatнсько-mвеицарське підприємство ТОВ "Глобал 17 
Ріелтейтс"; ДО. cКJI~ ТОВ "М~трикс" увійшли американські засновники, 
під~иємство ЗІ 1 ОО л~ванськими Інвестиціями у формі ТОВ "Міратекс МР", 
украlнсько-узбецьке ПІДПРИЄМСТВО у формі ТОВ "Торговий дім "Амудар'я", 
російске підприємство у формі ТОВ "Інжирінгова компанія "Сфера". 

В звітному періоді відбулася низка зустрічей у міській раді з потенційними 
іноземними інвесторами: турецькою делегацією щодо створення у приміській 
зоні сучасного ділового комплексу машинобудівного напрямку; представниками 
американської організації "МіжнароДНИЙ союз посмішки" щодо можливості 
будівництва дитячої стоматологічної клініки; з представниками міжнародних 
благодійних організацій "Надія та житло для дітей" і "Кожній дитині" з питання 
початку реалізації проекту "Розвиток інтегрованих соціальних служб для 

вразливих сімей з дітьми". 

у червні поточного року на території ВАТ "Броварський дослідно
експериментальний завод" відбулась виставка українсько-словацького спільного 
підприємства "Промислово-іР.ВестиціЙНа група "Столиця" з презентації систем 
вертикального транспорту (ліфтові та ескалаторні системи) за участю 
представників українсько-словацького спільного підприємства. 

у серпні - закладено наріжний камінь з нагоди початку будівницт~~ СОС
ДИТЯЧого містечка у рамках укладеної угоди між міською гадою та аВСТРJИСЬКОЮ 
асоціацією "СОС-Кіндердорф ІнтернеШШІ"; , 

мі Б б участь У проекті "Економічно розвинені українські 
'І..1'ст " сто рова ри .~Рф~ ''Бермангруп'' який фінансується Агенством США 
m а консалТИНГОВО1 Ірми .' 
~ міжнародного розвитку (USAID).: . . . 

m ':"~ . інвесторів розповсюджуються буклети та 
Д час прийому потеНЦ1~ . ., ф 

і '" • 2004 з метою ПІДвищення РІВНЯ ІН ормування 
lивеСТИЦIИНI паспорти м.Бровари-. . есторів щодо інвестиційної 
~отенційних українських та. 1Ноз~мних 1Нв 

ПРИВабливості нашого міста. . ВІД' носин ·власності. 
. р · тва Реформування 

озвиток ПlДприємниц.. . . lісцевої влади ; є розвиток мал.ого та 
'.: Одним з індикаторів демокра~Об~ТI "с у М Бровари значно розвинувся і є 
ее ..' реДИ1И Ізне . . . реднього бізнесу. Малин 1 С?е .' 
вя"",,... ю економІКИ МІста. . 
.: ":,,,";'~вою складовою частИН0 ВВТ підпрИЄМНИЦ'і'~а протягом останНІХ 
" ~ількісні та якісні показниКИ роз ку 
Р.~~іВ·ПОСТі~но поліпшуютЬСЯ. . 



Станом на 01.10.05 в місті зареєстрован 1913 . 
фізичних о~іб - суб"єктів підПРИЄМНИЦької Д~HOcтi. юридичних ОСІб та 6584 

38ЙНJ1Т1сть на малих ПідпрИ~СТВах постійно зростає і становить 10.0% 
всьоГО працезД~ТНОr:? населеНИJI МІста.. . 

Органи МІСЬКОІ влади надають ПЇДПрИЄМЦJIМ практичну і методичну 
ДОПОМ?ГУ з проблемних пит~ь. Одним з lПJUIXiв їх вирішеННJI є ПРИЙНJIТТJl 
віДПОВІДНИХ регуляторних аКТІВ. 

3 метою под~ланНJI перешкод ПРИ започаткуванні власної справи у липні 
поточноГО року ВІдбулось урочисте відкрИТТJl Єдиного дозвільного вікна з 
оформленням дозвільних документів у сфері господарськоі діJlльності за 
підтримки Проекту БІЗПРО, який впроваджується американською 
консалтинговою компанією "Development Altematives, Inc." за фінансуваННJI 
Агенства США з міжнародного розвитку (USAID). Така співпраЦJl надасть змогу 
підприємцям скоротити термін здійснеНВJI післяреєстраційних процедур до 
одного дни. 

у відповідності до генерального ІШану забудови міста суб"єктам 
підприємницької діиnьності міською владою надаються пропозиції щодо 
розташуваННJI об"єктів торгівлі для здійснеННJI ними підприємницької 
діяльності, розглядаються пропозиції та проектні рішеННJI по будівництву нових 
торгових цеНtpів та модернізації дію~1JХ ринків з метою перетвореННJI Їх на 

TopгiB~ЬHo-cepBiCHi цеНtpи. 
Надано дозволи на розташування об"єктів торгівлі ДJIJI здійсненНJI 

пщприємницькоїдiиnьносn: 
-комплексу павільйонів по вул.Черняховського (район гаражного 

кооперативу); 
-КОМШІексу павільйон та кіосків пq вул. ~eB~eHKa; 
-комплексу кіосків по бул. НезалеЖНОСТІ, 1 о. . .... . 
3 9 · . б" господарювання освоєно 17 ІнвеСТИЦІИНИХ проеКТІВ а МІСЯЦІВ су єктами , 

кошторисною вартістю 10625,98 грн. О. 
С б" надано в оренду ПРИМІщень загальною площею 
у єктам господарюв~WI .. 9 іСJl ів 2005 року становить 

25.5 тис.кв.м. Надходженни ВІД ореНДНО1 плати за М Ц о 

б~б.l тис. грн. .' О, • О. О .діЯЛJ.ність підприємств та 
Під .... в ефІР репорТ8Жl пр - . 

готовлено І вийIПJЩ і телебачеННJI Наше місто". 
підприємств ~8JIОГО бізнесу в.т~еп~р~дач::::~~онкурс~ на ~~'aнНJI "кращий 

у BepecНl поточного року в М1СП пр, д, ВНIIJI та на званни "кращий 
!СУХар" серед підприємств громадсь~огрп хаР:жці конкурсу отримали цінні 
перукар" серед підnриємців-перукар~. ep.~ вальНИМИ подарунками. 
·п . 'ДЗначеНІ заохочу . б . одарунки, решта учаснИКІВ ВІ . . ставку-ярмарок товаровиро НИКІВ 

. На святкуванні дня міста ~р~ОВIЩОг~:подарюваНIIJI. Ц"JlТЬ, підприємств 
ЩС~ в якому взяли участь 42. суб єкти ........ п.т за аКТИВНУ участь T~ найкраще 
в' та rnaмO.l.AlY&... , 
}~начено цінними подарун~, tr о • 

~ОРмлеИНSI експозицій. . oAVBaWJl власності залиша~ЬСJl . рефОРJу." ' о • • ... Основною метою проце~у .-.; . · діял'ьності підприємств, установ, 
• • о феКТИВНОСТl о ~.~~lПшеННJI умов для ПІдвищення. ~ . іо .;' • 



. . .. 
органIЗ8ЦIИ, а також забезпечеllНJl 

Н8ДХо,цжеНIUI .. 
бюДЖету.. • КОШnв ВІД приватизації до 

За 9 МІСЯЦІВ 2005 року відпові . .. . дно до договор .. 
комунальНОI власносТІ територіально.. ІВ КУПІВЛІ-ПРОДажу об"єктів 

• 1 громади юри . передано У влаСНІСТЬ 7 вбудованих пр. . дИЧНИМ та фІЗИЧНИМ особам 
суму 1440.2 тис.грн. ИМlщень загальною 1Ш0щею 1096.1 КВ.М на 

Фінансові ресурси. дОХОnU МІ· 
""&"& сцевих бюдж . 

загального фонду, доходів спеціального фо етlВ . С.~адаються з доходів 
загального фонду бюджету міста Брова и нду та .0фl~lИНИХ трансфертів. До 
29219.8 тис.грн. доходів, в тому числі п Р за 9 МІСЯЦІВ 2005 року надійшло 
неподаткових - 183.0 тис.грн. План н од:ткових Haдxo~e~ь 29036.8тис.грн., 
виконано на 94.9%. Разом з тим в по . адх ~eH~ за 9 МІСЯЦІВ поточного року 

. . ,РІВНЯИІіІ З ВІдповід . року подаТКОВІ І неподаткові надходже . НИМ пеРІОДОМ минулого 
на З 1.6%. НWI в ЦІЛОМУ зросли на 7022 тис.грн. або 

Найбільш вагомими податками в ДOxo,тrax . . "" загального фонду Є· 
-податок з ДОХОДІВ фІЗИЧНИХ осіб - 18210.5 тис.грн.- 62.3%; . 
-плата за землю - 3407 8 ти - 11 70L • .. . с.грн. . 7'0 

-єдинии податок:.' 4215.2 тис.грн. -14.4%~ 
-~aTa ~a торroви~ патент - 1571.5 тис.грн. - 5.4%. 
-МlсцеВІ.податки 1 збори - 877.1 тис.грн. - 3.0%; 
До спеЦІального фонду зараховано 14690.1 тис.грн. доходів, В ТОМУ числі 

власних надходжень бюджетних установ в сумі 2955.6 тис.грн. Разом надійшло 
до загального (без врахування tpансфертів) і спеціального фонду - 439099 
ТИС.ГРН., що на 49.8% більше відповідного періоду минулоrо РОКУ. ' 

3а 9 місяців 2005 року по закріплених доходах надійшло 24235.6 тис.грн., 
що становить 90.1% до плану. 

По кошику власних доходів надійшло 4984.2 - тис.грн, що складає 137.9% 
до плану. 

Крім того, до бюджету міста надійшли субвенції: з Державного бюджету на 
суму 6673.6 тис.грн., з районного бюджету - 22.5 тис.грн. та дотація - 4544.4 
ТИС·ГРН. 
. Зайнятість населення та ринок. праці.· Позитивні процеси, що 
ВІДбуваються у соціально-ек~номічному розвитку міста, відповідним чином 
ВПЛивають на поліпmеННJI ситуації у сфері зЗЙНJlТOсті. 
'. На обліку у Броварському 'мі~ькрайонному центрі зайнятості станом на 
01.10.2005 року перебувало 949,ЧОЛОВік, що на 3.~% менш~, ніж на відпов!дну 
дату Минулого року. Рівень зареєстрованого безробlтrя по M1C:rY складає 1.6ИJ. 

'Кількість вакантних робочих ·міСць на підприємствах МІста :rан~вить 909 
ОдиНиць, тобто на одну вакансію припадає в середньому 1 ~езробlТ~И~. 
, За січень-вересень 2005 року на вільні та н?воствореНl РО~ОЧl MIC~ ~уло 
~рацевлаmтoвано 1394 чоловіки,' з . них . ~2 ОСІб на дoдaTKO~l роБОЧІ MICЦJI, 
СТворені за рахунок надання дот8цій роботодавцям. Д~ учаСТІ в громадських 
,Рабатах залучено 545 осіб.' ,. '. . .. ':' ... :- Од , безробіТтю· ДJ1JI ВІДКРИтrя ними ПІДПРИЄМНИЦЬКОІ 
.. норазову допомогу по. ., С н 

~!JIЛьності ОТРИМало 89, осіб на · загальну суму ЗЗ9 ти .~ . 



На професійне навчанНJI було напра'D'19 31S . 
О 1 1 О -&ено ОСІб 

Станом на · .2005 року Допомогу б . . 
r.J виконання Програми зайНJIТості в . ~o езробlТПО отримало 708 чоловік. 
ра M8ДJIН які потребують соц. MICn заброньовано 90 робочих місць ДJIJI 
ер0 влВ:ПТовано 70 осіб дано.. 18JIЬH~~ захис~, протягом поточного року 
праЦе І катеГОРІІ. 

Активно веде свою роботу W'nvб Д ". .. 
б. --аJ , оIIIylC, ПІД час ВІДВІдування якого 

безро ІТНИМ надається метОДИЧНа ДОПомога в оволодінні корисними знанНJlМИ 
та практичними навИЧІСами самОСТІ·ИWН .. 

ого пошуку роботи, СПІЛкуваННІ з 
роботодавцями. 

СоціаJlЬНИЙ. зах.~ст. Добробут і рівень ЖИття населення залежить від рівня 
розви:rку ~КОНОМІЧНОІ сфери. Незважаючи на суттєве підвищення рівня пенсій та 
заробlТНОI ~лати .. значна частина населенНJI міста потребує соціального захисту 
та уваги МlсцеВОI влади. 

В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку для 
отримання допомоги сім"ям з дітьми перебуває 1739 сімей, яким за 9 місяців 
поточного року профінансовано соціальних допомог в сумі 1561.6 тис.грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 67 осіб, з них: З6 інвалідів 
війни, 5 учасників бойових діч, 1 О учасників війни, 15 інвалідів від загального 
18ХВОРЮВання, 1 член сім"ї загиблого. 

Надана одноразова матеріальна допомога 220 особам на суму 24.9 тис. грн. 
Виплачено компенсаційних виплат 198 особам на суму 21.6 тис.грн.(транспортні 
витрати, пальне та тех.обслуговування ав'Іомобілів, невикористане санаторно

курортне лікування). 
Забезпечено засобами пересуванНJI 72 чоловіки, з них: колясками - 25, 

"стоїками"- 8, МИЛИЦЯМИ - 4, палиЦJIМИ - ЗО, МИРИЦJIми З підлокітниками - 5 
LІОЛ. 

Комунальними аптеками міста відпущено безкоштовних лікарських засобів 
інвалідам війни та учасникам бойових дій на суму 25.6ти,:.грн: .. 

Одним з основних напрямків соціального захисту с~~еи з низькими 

доходами залишається допомога по програм: жи~л~вих суб~ИДІИ. 
За завітний період до відділу жи~лових субсидій звернулось ~o~aд 5.1 тисяч 

сімей. Станом на 01.10.2005 року субсидії призн~чено. 428~ CI~ ям на суму 
І 092 О 715 сімей менше, ніж за ВІДПОВІДНИИ пеРІОД минулого . тис.грн., а це на 

року. Середній розмір субсидії - З8 грн. 56 коп. , . . ф 
В З І· еРІ· ОДІ· проводилась робота з ПІДприємствами УСІХ орм 

В тному п ' , ; . · З32 Д . · ' імальної заробітної плати в РОЗМІРІ грн. О 
влаСНОСТІ щодо встановлення МІН ... :по збільшенНJI фондів оплати 
Кол . CJl1.ься рекомендацll що"" : е~вних ДОГОВОРІВ вно . .. БО ної плати до рівня прожиткового 
працІ та доведення сереДН~ОМІСJIЧВОІ заро lТ , 

• • 
МІНІМУМУ. грн. , б B~iCTЬ ; З виплати заробітної плати 

Станом на 01.10.2005 року . за .~pгo. яка склапає 1257.7 тис.грн. У 
мають 14 підприємств та о~ган1З~IИ МІСТІ, року заборгованіст~ збільшилась 
.ПО~івнянні з відповідним пеРІОДОМ м~лоr:oі з початком поточного року вона 
!1а ~6З.8 тис.грн., або на 40.7%, ' в ПОРІ;;Г: Найбільшу заборгованіс~ь мають 
та~ож зросла на 289.5 тис.грl1 або ~a 2:·з о. ГР'Он кп Сл\nriба замовника" -.' ' ф." 48З тис. ., "J .~-

': ;~~II Підприємства: ВАТ "ес I~ - О· , ' 

г . 



131.8 тис.rpн., ІП1 "Ліфтмаркет" - 126.7 т " 
вАТ КБФ "Стріла" -84.8 ТИс.грн. ис.грн., ЗАТ "ДЕЗ - 99.5 ТИс.грн., 

• • • 
у ЗВІТНОМУ пеРІОДІ проведено 7 засідань . '" 
часності сплати податків в .... КОМІСl1 З питань забезпечення 

СВОЄ. ' Имати пеНСІИ, стипендій заробітної плати та 
іншИХ СОЦlал~н~ в~плат, ІІа які було заПрошено та заС;J,~хаIlО 34 керівники _ 
боржНИКИ. СІ кеРІВНИКИ Подали графіки погашення заборгованості але вони 
не завЖДИ ВИКОНYlоться. ' 

Головним експертом з умов праці пр '. '" . . оведеНI переВІРКИ стану атестацll 
робочих м!сць за умовами працІ на 48 підприємствах міста. На підставі довідок 
направлеНІ подання до спостережних рад, територіальної державної інспекції 
праці, до проку~атури. lнспеlСТОРОМ праці притягнуто до суду 1 О керівників, 
проти 4 кеРІВНИКІВ порушеllО І(римінальну справу. 

Пенсійне забеЗПС'lСIIIIП. За 9 місяців 2005 року до ПеllсіЙIІОГО фонду міста 
надійшло власних коштів У сумі 59.8 млн. грн., що стаllОВИТЬ 1 О 1.9% до 
планових завдань. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження зросли на 16.7 МЛН. грн. або на 39.1 %. За додатковими ставками 
ІІадійшло 2859.7 тис. грн. ЗмеllшеНIiJI надх{\дження за ДОДL11'КОВИМИ ставками с 
наслідком внесення ЗМІН дО Закону 'України "Про ДержаВIІИЙ бlOджет на 2005 
рік". 

Проте, незважаlОЧИ 110 110зитивні результати, загаЛЬІІа сума боргу до 
Пенсійного ФОНДУ станом 110 01.10.05 складає 6497.6 тис, І·рll. Слід відмітити, 
що в· порівнянні з почаТI(ОМ поточного року сума недоїмки по основних 

платежах зменшилась на б8.3 ТИс.грн. Найбільші СУМИ боргу MalOTb: Казенний 
ЗDВОД порошкової металур."ії - 3781.4 тис. rpH., ВАТ "Броварський завод 
будівельних конструкцій" - 658.8 ТИС.ГРН., "КомуналЬНIlП броварський завод 
ОЛlомінієвих будівельних IСОIІС1'РУlсцій" - 692.1 тис.грн., АТВТ "Світлотехніка" -
460.9 ТИС.Ірн., ВАТ "Софія" - 257.2 тис.грн. та інші . 

. ПраціВНИIСами упрввліlllJJl Пенсійного фОНДУ з MCTOIO скорочення 

заборгованості ведеться ріЗІІ0l1JІОІІова робота.. . 
За звітний період 1І0роховаllО 557 фінансових C8l1~(~ln на СУМУ 959:8 

Тис,грн., накладено Sб одміl1іС1'РОТИВНИХ штрафів~ Но IшіlБШl,ШИХ боржниКІВ 
110дані позови до суду то ПРОІсуратури. .' . 

Станом на 01 1 О 2005 I)ОIСУ в упрaвJІінні ПеНСIi.tIlОГО фонду на оБЛ1КУ 
перебуває 21243 пе~сі~Jlеl)И. ЩО становить :'6.7 від ~paцe3ДOTIlOГO ;~а~еленНJJ. 
" З " .• 2005 су отримувачам пеНСІЙ ВИПJШ'lСI10 · МЛН.грн., 

. а дев ять МІСЯЦІВ І101 • • • о 11011ioдy попереднього ЩО на 30.8 МЛН.грн. або 110 • 75.0% БІльше ВІДПОВ1Дl10Г 

РОКУ. б . 'начено 979 - НОВИХ пенсій та 
. Протягом ПОТОЧНОГО РОІСУ уло приз 
ПРоведено перерахУНОIС ПО ЗОЗ9n811сійним справам. 

Виплата пенсій здіnОJlIОС'I'ЬСJI своєчас.~о.ф, epll ЛРО1'JlГОМ звітного періоду 
р · IC"JlbтypIIOI с· · . 

. . 03ВІІТОК соцlалы�оo - t1 • ьності ЗОl(Jшдів аСПIТН, КУЛЬТУРІІ, 
Зn6сзпечувanись належ 11 і умови ДЛЯ ,Д1ЯЛ . 
. ~~~РОІІИ здоров"Я та фі:JI1'1110\·I(УJIЬТУРJ~· ~'а~ня ~баt10Є у l)оформувонні мер~жі 

: 'Управління освіти поршоt1орronе З8 Д ноМУ році МОl')QЖО ЗОКЛ8дів ОСВІТИ 
~n.гnпbIIOOCBiTHix З81а1пдіп. у 2005-2006 навЧaJJЬ . 



вкnючає 6 загальноосвіmіх ппdп І-Ш ступ • 
nnиватна школа І-ІП ступенів фортуиен~в, 4 навчальні заклади нового типу 
.or • "а, вечірНJI ш 11 ІІІ ' дисцИПЛІНИ в навчальних закладах ВИКJI8Дarоть .. копа - ступенів. 
ІІІ СТ. Н2 9 - українською і російською ся УКРatнською мовою, У 30Ш 1-
навчаєтьСЯ 1 07~8 учнів, приваmій шко:ов:и. у ~~ЬHOOCBiTHix закладах 
відвідУЄ 208 УЧНІВ. " ОРТУНІ - 97, вечірню шкоnу 

у другу зміну навчаються 46 класів, в яких 1276 . 
У новому навчальному році в перший КJIac з УЧНІВ... . 

807 першокласників, 22 першокл aranЬНООСВІТН1х ШКІл прийшли 
асники - у приватну Ф" 

охоплення навчанням дітей та підлітків повно . школу" OPT~HY. 
99 4

0L ю загальною середньою ОСВІТОЮ 
складає . 70. 

Актуальним завданням управліННJI ос . .. 
• оо. ВІТИ Є якомога ПОВНІша реалІзація прав 

ДІтеи на ОСВІТУ, CTBOpeННJI умов ДJIJI їхньої сам . ... подальше .•. . ореалlзаЦlI та 
утвердження 11 наЦІОНального характеру. 

Всього у загальноосвітніх навчальних закладах міста працює 67 класів 
поглибленого вивчення окремих предметів класів розвивально 

Ф
. . . ' го навчання, 

про шьних та спеЦІалІЗОВаних класів. 

Підсумком роботи ·минулого навчального року є 70 випускників-медалістів 
з них: 47 учнів одержали золоті медалі, 23 - срібні. ' 

50 випускників 9-их класів отримали свідоцтва з відзнакою. 
Доступність до якісної освіти починається з дошкjльної освіти, оскільки 

вона є'базисом систематичного розвитку дитини, фундамР.нтом творення якісно 

нового освітнього процесу. У 17 доппсільних навчальних закладах суспільним 
дошкільним вихованням охоплено 3394 цитини, що становить 72% дітей 

дошкільного віку. 
Важливу роль у створеН1Іі умов для реалізації здібностей дітей та молоді, 

забезпечення змістовного дозвілля відіграє позашкільна освіта. У місті працює 
5 позашкільних навчальних закладів, які ведуть свою роботу за різними 
напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, 
спортивно-оздоровчий, еколого-натуралістичний та інші. Різними формами 
ПОзашкільної роботи охопле~іО 6116 дітей, що складає 50.2% від загальної 
кількості учнів загальноосвітніх закладів мic·ra, проти 21.9% В Україні. 

, Мережа закладів охорони здоров' я' міста включає 7 лікарняних закладів, 
ДЇЯЛЬність яких спрямована на' збереження та покращення ;дopo~' я населення, 
забезпечення потреб населення в лікарських засооах І медичному 
обслуговув . анНІ. .. .. ... . 

За 9 місяців поточного року до лікарів цeНТP~ЬHOI раИОННОІ ЛІкаРНІ 
,зареєстровано 765600 відвідувань жителів ~iCTa'тa раиону,. що становить 4.6 
ВідВідуВання на одного жителя. . ' .. . Пл. · црл онано на 1 ОО 9% СтанцІЄЮ швидко І допомоги . ан ЛІЖКО-ДНІВ по вик .. . б 2 
ВИконан 26 6 . На деннИХ стаціонарах ПРОЛІковано лизько 

о . тис. виклиКІВ. '659 у 2004 ТИС · · · а о клось 688 немовляТ, проти 
'. ~Ч хворих. В ЗВ1ТНОМУ пеР10~1 н ,Р д.. лому році. Природний приріст 
~ОЦI.·Зареєстровано 781 смерть проти 705 > мину , 
", .. 93. 



Закладами охорони здоров'я міста 
БезкоШТОВНО забезпечуються ліками п· DЮ<~ИУЄТЬСЯ ... 15 медичних програм. 
великої ВітчизНJIНОЇ війни, хворі на цукр шьro...ВI ~ катеГОРl1 населенНJI - ветерани 

Зроблено поточний ремонт В стом овви ~Ia~eт, учасники ЧАЕС. 
аТОЛоnчmй .. .. 

riнекологічному, ПУЛЬМОНОnОгічному . ПО~~КJ1IНІЦІ, ЛОР відділенні, 
відділенні, 'Іравматологічному HeBp01IYO' ... реан1М~IИНОМУ, приймальному 

, 01& ГІІ пралЬНІ ди .... . 
швидкої допомоги, проведено потоlnn~~' ТЯЧОІ ЛІкаРНІ, стаНЦІЇ 

• ~п ремонт харчоблоку 
ВІдремонтовано 582 хв.м покрі'DlУl· JrUOlO ••• • • 

QJ& ~& .. JlЧОI ЛІкаРНІ 
Станом на 01.10.2005 року . . 

галузь медицини недофІнансовано на 1 038 
мли.грн., що негативно ВПЛИDає на забезпеченн . . 
забезпеченість медичною апаратурою. я хворих ЛІКами, харчуванням, 

З~ачна увага приділяється р.озвитку масової фізичної культури. В місті 
ФrНІЩІ~~ТЬ 'Іри дитячо-юнацьКІ спортивні школи, Броварське вище училище 
ФІЗИЧНОІ культури, спорТИВ~і секції і гуртки. Розвивається 18 видів спо 
працює 82 тренери-викладаЧІ. рту, 

За 9 місяців по~очного ,оку проведено 142 спортивно-масові заходи, в 
яких взяли ~aCTЬ б1л~ .. ше 5.5 тис. чоловік різних вікових категорій. В місті 
~ОХОДИВ ~Іжнар~днии юнацький турнір з вільної боротьби "Дружба", 
южнароднии ТУРНІР з гандболу, турнір з боксу. Проведено чимало змагань з 
легкої атлетики, гандболу, футболу, плаваh'"НJI, вільної боротьби національного 
та обласного рівнів. 

В' звітному періоді пройшли комплексні заходи: иІ Універсіада з 1 О видів 
спорту; У спортивні іrpи mкоЛJIРів.з 13 видів спорту; спартакіада здоров"я з 9 
видів спорту. 

Спортсмени міста успішно виступали на міжнародних, всеукраїнських та 
обласних змаганНJIX. Плавець Олег Шсогор перемагав на етапах кубка Світу, 
став чемпіоном Украіни. Легкоатлети Ястребов, Беркут, Корчмід здобули І 
місце на чемпіонаті Украіни і ввійшли до складу національної збірної. Збірні 
м.Бровари з гандболу, плавання, боксу, вільної боротьби, настільного тенісу 
були кращими на ІУ літніх юнацьких спортивних іграх Київщини. 

, Важливим аспектом ДЇJIJIЬHOCTi відділУ культури є зміцненНJI і збагачення 
H~i?HanЬHOГO культурного надбання суспільства, .попу~изації YI<!'aїHCЬKO~ 
тсю, естетичного виховання населеННJI, формуванНJI иого наЦІоналЬНО1 

свідомості, сприяння творчому розвитку. . : . 
В. місті діє п"ять закладів культури: ДИТJlЧа ~ич~а школа, Д~яча школа 

МИстецтв, краєзнавчий музей, міський клуб" МІСЬКИИ культурнии .. ~eHt.P. В 
закладах культури працюють аматорські об"єднaRНJI, гуртки та CТY~l1 ~ РІЗНИХ 
"'nн . . ф.. тnальНІ· "стетичного виховaнНJI ДІтеи. 
ІІЩ РІВ: вокалЬНІ, хореогра ІЧНІ, теаАI" ' ~ • . ,. п. о· ЛЬ'"'"И організовувались та проводились СВЯТКОВІ 

. рацlВНИКами ВІДДІЛУ ку. '''J І" Ф ... их та міських свят 
КОНцерти та інші заходи до національних, про еСІИН., .. ._; х. . окремі виконавЦІ брали активну участь у 

'. УДОЖНІ колективи МІста та . .. Обпа. . Зокрема, хореографІЧНИИ колектив народного 
сних та МІжнародних заходах. . Міжнародного фестивалю танцю 

!анцю "Черевички" став дипломантом 
~~еселкова терпсихора" .' : 



Над вирішенНJlМ проблем молоді, жіно іте.... . .... 
вали відділ у справах сім''"і т . ІС, Д ~,молодих СІмеи активно 

праЦЮ .... ..... а МОЛОДІ, цеЦТр СОЦІальних служб ДЛЯ молоді 
Створении та ~~СТІИНО ПОНОВJПoєrься банк данІоІХ сімей соціально ~ 

незахищених катеГОРІИ. . 

Виконували~ь KOM~eKCHi заходи Щt'ДО реалізації програм Молодь 
." "СОЦІальна пщтn . "':'1' " Брова~IВ , ." ," ,.,ИМКа сІМ І та "Профілактика негативних явищ у 

мОЛОДІЖНОМУ сереДОВИЩІ . 

Продовжувала ро?оту Служба соціальної підтримки сім"ї "Родинний дім", 
яка надавала. всеБІЧНУ ~опомогу дітям-сиротам, дітям позбавленим 
батьківського ПlI<JIування, ДІТЯМ з соціально-незахищених сімей. За звітний 
період 28 студентам даної категорії Виплачено допомогу на загальну суму 7.4 
тис.грн.; 12 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з числа 
випускників отримали матеріальну допомогу на загальну суму 13680 грН., 5 
дітей-сиріт отримували щомісячну матеріальну допомогу в сумі 40 грн. від 
приватних підприємців. Всього надано допомоги на суму 1800 грн. 

До Дня захисту дітей 73 соціально незахищені сім"ї отримали продовольчі 
набори від ГPOMaдCЬKO~ організації "Асоціація допомоги людям "Надія" на суму 
2701 грн. 

З 01 ЛИПНJI 2005 року 14 дітей із 10 сімей, які перебувають під соціальним 
супроводом, включені до Програми "Профілактика соціального сирітства", 
отримують щомісячну допомогу у вигляді продуктових наборів, вартістю 87 
гривень. . .. 

На виконання міської програми відпочинку та оздоровлення ДІтеи через 
відділ у справах сім"ї та молоді оздоровлено ~03 .. дитини. . 

Проводиться соціальний патронаж ДІтеи та МОЛО~І .з обмеженими 
функціональними можливостями, яким постійно надаються РІЗНІ види послуг та . . 
матеріальна допомога. . . "... . . 

Здійснювався соціальний супровід прийомної СІМ І. В ЗВІТНОМУ пеРІОДІ 

створено ще 4 прийомні сім"ї: . '" . 
Н · ..... ....Оннl·и ... лікарні перебуває троє Дlтеи, ЯКІ є кандидатами у аразl у ДИТЯЧІИ раи . 

Прийомні сім"ї. ' оо' • нкому 
. . ентської обдарованОI МОЛОДІ РІшенням вико З метою ПІДТРИМКИ студ І'и'" кращим cтvдeHTaM вищих 

1 О на призначенНJI стипенд "J' затверджено кандидатур го року таких виплат проведено на 
навчальних закладів міста, протягом поточно І 

3.0 Тис. грн. ;.' в~и підліткові клуби, в яких проведено 
Протягом звітного пеРІОдУ п~~ 

132 заходи, де взяли участь 7260 Дlтеи. Основним завданням комунальних 
. Житлово-комунальне .господа=Ое населенню комунальних послуг та 

ПІДПриємств міста є - ЯКІсне над. єдіяnьності народного господарства 
ВИКонання заходів по забезпеченню Ж~. .' , . 
Міста. ства проведена наступна 

мунальноro' господар .,. УправлінНJIМ житлово-ко . 
Робота. '. . . емонТУ м"яких покрівель двох 
:'.:" 'j :Завершено роботи' по'· каПI~а:~о: б;л.незалеЖНОСТі, 2, завершуються 
)f(И!JlОВИХ будинків по вул.ГагаРIН , 



дпя поліпmенни ВОДопостачання та зап б· .... 
проведено ряд робіт по заміні ВОДопровідн ~ lгання ~apI~H~ ситуа~й в ~icтi 
арматурИ. 01 та каналlЗІЦІИНОІ мереЖІ, заПІРНОЇ 

дпя знезараженни Питноі води ЗЯYnптnен 6 З 
,"IrU,тy -"J Аи& О . тони хлору та 70 тон 

коВІ'У",&І&В • 
Завершена підготовка теплового ГОСпопар"'" . ф. '" wl.Ba до опалювального сезону. 

виконано ремонтно-про Ілактичних робіт на суму 170З 5З З . . тис.грн. першого 
жовтнЯ на котельних проведеНІ npобні пуски. 

З метою зменшення СПоживанun ене ... 
•• ПА РГОНОСI1В встановлюються регулятори 

гарЯЧОІ води на ЦТП та корект~ри на вузлах обліку природного газу. 
. Основною проблемою ~1Дприємств житлово-комунального господарства 

МІста зали~ається забор~ва~і1СТЬ за надані послуги. Станом на О І. І 0.2005 po~]' 
заборгованІСТЬ споживаЧІВ МІста по водовідпеденню та водопостачанню складає 
З650.~ ти.:.грн., з них: бюджетні організації - 25.5 тис.грн., госпрозрахункові 
оргаюзацl1 - 242.7 тис.грн., населення - ЗЗ82.0 тис.грн., або 92.7 % від загальної 
суми боргу. 

Заборгованість за спожитий природний газ - 1271.5 тис.грн., з них: 
бюджетні організації':' з.о тис.грн., населення - 1019.1 тис.грн. або 80.1% 
загального боргу. 

Найбільше заборгували с.поживачі теп.'lОВОЇ енергії, сума боргу станом на 
перше жовтни поточного року складає 10.2 млн.грн. , з них борг населення -
10.3 Млн.грн., або 1 оо %. За рахунок авансових платежів інших організацій 
автоматично зменшилась загальна о сума боргу. Слід відмітити, що поточні 
розрахунки за спожиту теплоенергію складають 119.4%, не відшкодовуються 
борги минулих років. 
ВI.конання місцеВllХ програм. Рішеннам Броварської міської ради від 
29.12.2004 р. N!! 613-30-24 БУJrО затверджена 10 місцевих програм на 200~ рік, а 
саме: Програма соціально- економічного розвитку; Програма СОЦІально
культурного розвитку; Програма соціального захисту населення; Програма 
охорони навколипmього природного середовища; Програма е~ергозбереження 
та енергозабезпечення; Програма підтримки сім'ї та .. ~ОЛОДІ; Програма п~ 
охороні праці· Програма інформатизації і комп'ютеризацll; Програма ПО охороНІ 
та утриманні' пам'ятників історіі і архітектури Імісцевого значення; Програма 

залуче~ інвестицій. ...... о ' . 10'.03.05 Н!! 655-З2-04 було 
РІшенням БроваРСЬКОI МlСЬК01 ради вІД . 

затверджено ще одну програму : "програма розвитку малого Пlдприємницт~а в 

М. Бровари на 2005-2006 роки". ' ': о них' в Місцевих програмах 
Початково, на вИІ(ОВaвнJI заходів. зазиаче П отяго~ 9 місяців поточног~ 

передб~чалось використати ~~ ~73':і~~ГР:~ос~ись зміни до' Програм, та 
po~, РІшеннями БроваРСЬКОI МIQLK с ор В Тобто, фінансування по Програмам 
,З61JIЬПІено фінансування на 8 241,5 ти . гр . з них. кошти місцевого 'бюджету -
'СТаном на 1.10.05 складає 24 715,1 тис. ГРВ·бюдже~ _ 450,0 тис. грн. (1,8 %); 
~3 430,3 тис. грн. (94,8 %) ; держа~Н~)?~убвенціі _ 809,0 тис. грн. (з,3 %). 
~ПОН~орські кошти - 25,8 тис. гри. (О, о О, , 



Аані роботи ще на 3-ьох жит. 
вул.грушевського,3-б та вул. Грymевс:::ИХ будинках: по вул.Гагаріна,23, 

Виконано проектні роботи п го,23 .. 
. 12 о peKoBCТnYК ... 

вул.ГагаРІна, та ДиМИТРОВВs4. Розпо . "І' ЦІІ житлових будинків по 
зовнішніх мереж BOДOBЇДВeдeННJI жит.'" чаТІ РОбботи по реконструкції внутрішніх і 

. б " .. ового удинку ди . ВиконанІ ро оти по проектуванню по вул. митрова,4. 
освітленНJI по вул.Кутузова, розпочаті б реконструкції мереж зовнішнього 
мереж зовнішнього освітлеННJI па~О оти;о прое~Банню та peKOHCТP~Kцiї 
переоснащення вузлів обліку елеnpое:>' .~.' еремога .. Проведено теХНІчне 
вулицях міста. ерг •• мереж ЗОВНІШНЬОГО освітлення на 

Придбано обладнання для монт 
пристроями котлів квгм-зо ажу сист~м управління тягодутгєвими 

на котелЬНІ по К· 96 ПТ Броваритепломережа" . Виконано вул. Ірова, М " проектування та роботи по рек ... 
технічному переоснащенню систем гарячого в ОНСТРУКЦ11 та 

одопостачання теплових пунктів з 
установкою регулятора температури на п"яти цтп. 

Виконано роботи по реконструкції ганку П ... ф еНСІИНОГО онду по 

пректуванню та влаштуванню дитячих м"· ' 
В " 7 9 н·· аиданчИК1в по вул.Горького 2 
оз єднання, -, езалеЖНОСТl,16а. ' , 

Розпочаті роботи по топозйомці Тс1 проектуванню 
О . ... ... 6 6 парку по вул. 
~IМПIИСЬЮИ, - а. 

B~KOHaнo капітальний ремонт дорожнього ПОКРИТТІ! по вул.КиївськіЙ та 
Першого Травня,. виконано по,:очний ремонт асфальтного ПОКРИТТЯ проїжджої 
частини вулиць МІСТ8, розпочаТІ роботи по реконструкції шляхопроводу по вул. 

Кyryзова. 
Введено в дію сміттєприймалЬНИЙ пункт по вул.КиївськіЙ, 298а. Виконані 

проект.ні роботи по улаштувaнmo майданчиків для збору твердих побутових 
ВІДХОДІВ. . . 

Значна увага приділяється озелененню міста. Висаджено 1055 дерев та 
декоративних кущів, 72116 ШlУК багаторічних та'однорічних квітів. Разом з тим, 
Виконані роботи по знесенню 48 аварійних дерев уздовж центральних вулиць 
міста. . .. 

Протягом звітного періоду стабільно працювало кп водопровідно
каналізаційного господарства міста, з. безперебійного забезпечення 
водопостачання та .BOдoBiДBeдeННJI. Подано питноі води '4479.0 тис.куб.м, 
перекачано та очищено стічних вод 3920.3 тис.куб.м . 
. . З метою заощаджеВWI коштів та ВИКОІlaRНЯ заходів по енергозбереженню 
розроблено проект переходу на індивідуальне газове опален~ водоочисних 
СПоруд, де на даний час власНИМИ сИЛами ПРОКJI~ено 175 метрІВ г~опроводу 
для підключення міні-котельні та побудовано прИМІщення ~ KOT~ЬHI. 
. В.становлено частотні перетворювачі на. КНС Н!!2 та замІнено електродв~.ryн 
На КНс ... r .. " • чого знаnuО зменшено витрати електроенеРГll та 

. оІ,!Ь, В результаТІ . ,~ : . І заОЩАn .' близькО 13.5 тис.грн. за квартал. ~a кошти 
. . ~жено коштІВ на суму· .... 

Пі~itРиємства придбано YCTaн~BКY дrиi'~o}Jip~~ Щlарт~нИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ, ваРТ1РТЬ 
sl ' •• 
. !СОІ ~~изько 30.0 тис.грн. 



Всього за.9 місяців до Міс~евих о 
програми СОЦІально-економічного пр грам було внесено 87 змін з них до 

розвитку - 57 1 ' . ""nьтypHoro розвитку - 9 Програми . ,І рограми СОЦІально-
РІ' , охорони на . 
середовища - 7, Програми енергозбер ВКО"JИШНЬОГО природного 
Програми соціального захисту населеНН:ж.~ННJI та енеРГОЗ~безпечення - 6, 
молоді, Програми по охороні праці П 5, Програми Пlд:РИМКИ сім 'і та 
пам'ятників історії і архітектури МІ.' рограми по ОХОРОНІ та утриманні 

. сцевоro значення 1 • . 
Програми Інформатизації і комп'ютеризації n о - по '. І ТlЛьк~ .. до 
Програми розвитку малого підпри ' . Р грами залучення IнвестиЦlИ та 

... . .. ємиицтва ЗМІНИ не вносились 
Наибlльша КІЛЬКІСТЬ змін іні ій .. .. 

міськвиконкоМУ - 29 УправЛіННЯ: ована ВІДДШом каП1тального будівництва 
. . '... жит~?во-комунального господарства - 27, 

упраВЛІННЯМ ОСВІТИ - 12, ВІДДІЛОМ ФІЗИЧНОІ V'Vльтvnи Т - 6 
П 9

·· .'J'''J r а спорту . 
ротягом М1СЯЦІВ 20О5 року програми було ф. про Інансовано на суму 

14675,2 тис. ГРН., щО складає 59,4 % передбачуваного на рік, виконано робіт на 
суму 14002,8 тис. грн. (56,7 %). 

Коротко про вuконання ко:нсно; "pt:tZptlAlll: 
1. Прог~ама соц~аJIьно-еКОНОМіЧНОГD розвитку: 

Обсяги фl~ансування на рік з урахуванням змін складають 19 614,9 тис.грн., 
виконано роБІТ на суму 10 991,4 тис.грн.(56.0%), профінансовано - 11 3473 
пtс.грн .. (57,9 ~ до річного завдання). Протягом 9 місяців 12 заходів програ~;и 
ВИКОН~І ПОВНІСТЮ, ПО 1 О заходах роботи виконувались, згідно проведеного 
фінансування. РазОМ з тим, профінансовано виконання ряду заходів, але кошти 
використані не повністю, зокрема на реконструкцію приміщення цен1рУ 
реабілітації дітей - інвалідів використано 36,7% коштів від профінансованого, 
розпорядник коштів - відділ у справах сім'ї та молоді;на капітальний ремонт 
приміщень територіального центру обслуговування пенсіонерів, у вересні, 
профінансовано 100,0 тис.грн., станом на 01.10.05 - використано 30,0 тис.грн. 
(30%), розпорядник коштів - упраВління праці та соціального захисту населення. 
По програмі "Покрівля" - виконано робіт на 26,0 тис.грн., профінансовано 62,0 
тис.грн., виконання - 41,9%; по програмі реконструкції житлового фонду -
профінансовано 193,0 тис.грн., виконано 53,1 тис.грн. (27,5%); по програмі 
перспективного розвитку, 80допровідно-каналізацій~ого господарства та 
забезпечення населення якісною . питною водою - профІнансовано 51,7 тис.грн., 
освоєно _ 9,7 тис.грн.(18,8%); проект ,реконструкції теплиці профінансова~о на 
28,6 тис.грн., використано ""7" 2;5 тиС.грн. (8,7%>; на вик?нання робіТ по 
Pev'OHCТP ••• .'Wnuьоro освітлення МІста профІНансовано 129,2 

&\і УКЦll мереж ЗОВНlu.aп . 
ТИс грн . . 194 . ТИ" грн (15 0%). РозпоряД1PfКОМ КОШТІВ по вище . ., виконано - на , v. • , ' 
перел. . ~II' жит.,nова-комунального господарства. 

Ічених заходах є управлlНПд . 01& .. 

3 
.• профінансовано заходи на робочии проект 

а рахунок бюджетних коШТІв б.· а використання вод поверхневого стоку по 
. У:Івни~тва ~~OPy'д ~ збир~ИНЯ ~ на б дівництво інженерних мереж об'єкту 
~c .. КИІВСЬКІИ В рОЗМІрІ 50,0 тис:гр. ., О ~ н на бvдівництво водовідведення 
ас к· фІ 'І''І'пжn'' - 30 ТИС·ГР ., JI 

сті :- Індердор нтернеJ;UПо!&" 5'0·0 тис.грн: Станом на 01.10.05- кошти не 
. ЧНОІ води по масиву "ОболоНЬ - , .. онко"'" . 
8Кко. • - ВКБ МІС~КВИК I'O.J. 

РИстаНl. Розпорядник КОПІ.ТlВ , . 



СтаноМ на 01.10.05 не виділились 
зоm Н!!2,6, caд.N~5, які переДбач~~ на ка?і~8JIЬИИЙ ремонт сантехніки 
(рОЗПОРЯДНИК КОПlТ1В управліlDfЯ освіти). на РОЗМІРІ - 297,0 тис.грн. на рік 
45 О тис.rpн. (розпорядниІС Коштів Binn;w' npидбamц музичних іНС1рументів -

, ~& ІСультvnи) . на . . 
тимчасового утримання Броварського МБ і,/' , реКОНС1рУКЦІЮ Ізолятора 
(рОЗПОРЯДИИІС коштів фінансове УПРавління . МВС Украіни - 60,0 тис.грн. 
реконструкції басейну "Купана" _ 70 О ), на Виконання проектних робіт по 
майданчиків - 207,0 тис.грн. Розпоряд; тис. грн.,. на будівництво дитячих 
фізичної культури та спорту. ИІ<ОМ коШТІв по цих заходах є відділ 

2. Програма соціально-культурного р . 0ЗВИТКУ: 
ЗаплановаНІ видатки на рік З урахуван . 

ПРОТJlГOм 9 місяців було профінансовано .;; 2З~~: складають ~32,5 T~C·ГPH. 
завдання), використано 565,8 тис.грн. (68,0 %).' .грн. (86,9 уа до РІЧНОГО 

В повному обсязі профінансовано підтnимку ЖІ' ". ... . б "А .., '''І"' НОЧОI команди маИСТРІВ )-
ЛІГИ З ганд олу втомобlЛIСт' - З5 О 1'ИС грн викорис 27 8 
(79 4

0L' б . ' .., тано, ТИС. грн 
, 70); УДІВНИЦТВО церкви Петра та Павла в м. Бровари - 1 ОО О . 50 О ( , ТИС.грН., 

використано ' .. ТИС: грН. ?о,о %); проектуванНJl та будівництво церкви 
Покрова ПреСВЯТОІ БОГОРОДИЦІ - 100,0 тис.грн. - кошти не використовувались. 

По' іншим заходам програми, виконанНJl здійсню~ться відповідно до 
обсягів фінансування. 

3. Програма соціального захисту наСe.JІенвя: 

З8.lШановані видатки на 2005 рік, З урахуванням змін, складають 482,0 
ТИС.ГРН. 3 початку року на викон8.ННJI програми профінансовано 311,3 ТИС.грн. 
(64;6 % до запланованого), використано - 309,2 ТИС.грн. (64,2 %). 

Протягом 9 місяців чотири заходи по програмі виконані повністю, один -
проведення безкоштовного надомного обслуговування самітньопроживаючих 
громадин, діти яких проживають за межами міста, - не фінансувався (обсяги на 
рік 7,0 тис.грн.), виконання інших заходів здійСНЮЄТЬСЯ в міру виділених 
коштів. .~ 

4. Програма охорони наВКОJlИШНЬОГО ПРJIРОДНОГО сереДОВJlща: 
Заплановані видатки з урахуванням змін становлять 1249,0 тис.грн. 

Протягом 9 місяців заходи проrpами профінансовано в сумі 1152,2 тис.грн. (64,7 
% від річного завдання), використано - 707,4 тис.грн. (56,6 %). 

По програмі повністю вnонаво 2 заходи; 100% профінансовано, але на 0,05 
% вИКонано проектування та будівНИЦТВО артезіансько~ свердловини бюветного 
ТИПУ в районі парку "Приозерний" (розпоряднИК ВКБ МІськвиконкому). 

Не виділялись КОШТИ на виконання одног0 заходу - ССБ~дівництво бю~ету 
80non • Короленко і НезалеЖНОСТІ , обсяги на РІК -
. ~ Остачання на перетИНІ вул. 
~8,O ТИс.грн. . 

.' 



І 5. Програма енергозбере"Кевви та-евер 6 , гоза езпечення. 

! Обсяг фінансування на рік з ураХуванням' · 
протягом січня-вересня програму профін ЗМІН, складає 1779,7 ТИС.грН. 

Річного завД8ВIUI), використано КОштів_ll:~Вано на 1152,2 ТИС·ГРН. (64,7 % 
, ТИС.грн. (65,0 %). 

В повному обсязі, по програмі виконано лиш . 
б " . е ОДИН захІД. Ще один -

JIРид ания ЛІЧИЛЬНИКІВ ДЛЯ теРИТОРІального центру ф' 
використано - на 30 %. ' про Інансовано на 100%, 

На р~конструкція вбудованих бойлерних в житлових будинках комунальної 
Вn8CHOCTI передбачалось - 10,0 ТИс.грн але кошти прот'аго' . . (Р .., 1& М ЗВІТНОГО перІОДУ 
не ВИДlJIJlЛИСЬ. озпорядник КОlПТ1в - УЖКГ) . 

. Фінансування інших заходів здійСНЮЄІ'ься відповідно виконаному обсягу 
роБІТ. 

6. Програма підтримки сім'і та молоді: 

~БСЯГ фінансування на рік становить 88,0 тис.грН. Протягом 9 місяців було 
профІНансовано заходи. на суму 35,2 тис.грн. (40,0 % від запланованого), 
ВlfКОРИСТано - 35,3 ТИС. грн. (40,1%). Фінансування заходів програми 
здійснюється по мірі потреби. 

Протягом 9 місяців не фінансувалися заходи Програми розвитку 
позашкільних навчальних 'j8кладів на 2002-2008 рр., а саме забезпечення 
необхідНими меблями піJJліткових клубів за місцем проживання, на які 
передбачалось - 2,3 тис.грН.; не виділялись кошти на погашення часткової (25 
%) вартості за навчання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, на які передбач~нО 2,0 тис.грн. 

7. Програма по ОХОРО"Ї ераці: 
Обсяг фінансування на рІК - 353,0 тис.грн: 3 початку року програму було 

профінансовано на 157,3 'rHC.ГPH. (44,6 % ВІД запланованого), використано 
коштів-181,6 тис.грн. (51,4 %). 

За 9 місяців, за браком коштів, не вИКОflано заходи Пр?грами забезпечення 
пожежної безпеки в м. БРОJ.ари на період ДО 2010 р., на ЯКІ передбачалось 40,0 
ТИс грн П ф'лактики травматизму невиробничого характеру, на . . та рограми про J • 
які передбачано З,О ТИС.f ри. Розпоря~оМ КОШТІв по даним ~axoдaм є 
YIlрaвniини освіти о Також HU '3дійсшоЄТЬСЯ Фlнансуван~ ПРОГР2амо lиоза езпечебння 
техн" •• б ки в м Бровари на пеРІОД до р., потре а в 

огеННОl та пожеЖНОl С'3пе . . ужкг 
KolIIТax на рік - 10,0 тис.грН., розпорядник коШТІв - . 

8 .0. • мп'ютеРIIЗ8ціі: 
• Програма іllформаТJf1аЦІІІ ко . . . 

• 36 О тис ІРІ{. За 9 МІСЯЦІВ було ПРОфІнансовано 
S О' Обеяг фінансування на рl.( - ') 'икористано в' повному обсязі від 
п' :'-'Не.грн. (13,9 % B!~ плану 'і : ло придбано комп'Ютер~ техніку у 
'віО'lнансовавогоо По дa~1 Я. програм б ~ фінансування програма виконана не 
~lп в справах неПОВНОЛІтНІХ. Через ~ о 

:П~ВНістю. 



9. Програма по охороні та утриманні пам'ЯТНllків історіі і архітеКТУРl1 
I'lісцевоrо значення: 

Обсяг фінансування по програмі становить 210,0 ТИС.грн. 

З початку року фінансування даноі програми не здійснювалось, проте було 
виконано роботи по реМ0. нту та yrpиманню пам'ятників на суму 4,3 тис.грн. (8,6 
0/0 від запланованого на рІК по заходу). Розпорядник коштів - УЖКГ. 

10. Програма залучення інвестицій: 
заплановане фінансування - 50,0 тис.грн. З початку року програму 

профінансовано У сумі 26,7 тис.грн. (~З,4 %). Використано у повному обсязі. 
11.Програма розвитку малого ПІДприємництва: 

Обсяги фінансуванНJI на рік - 20,0 тис.грн. В квітні-червні на виконання 
програми, з міського бюджету було профінансовано 20,0 тис.грн. (1 оо %), 
використано в повному обсязі. Програма виконана. 

. . 

'. 

Начальник управліНWI економіки 
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