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ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2006 рік з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених при 
обговоренні на сесії міської ради (додаєrься). 
2.Управлінню економіки інформувати виконком та сесію міської ради про хід 

виконaнНJJ Програми соціально-економічного та культурного розвитку за 
підсумками роботи підприємств, організацій і установ у І та П півріччі 2006 
року. 

З.Контроль за виконанням даного рішеННJI покласти на постійну комісію 
міської ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін. 
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ПРОГРАМА 
соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Бровари на 2006 рік 

. Показники 1!РОГРами соціально-еконо~ічного та культурного розвитку 
МІста на 2006 РІК б~YJОТЬСЯ на аналізі соціально-екон'омічної ситуації, що 
с~~~~я У попе~еДН1 РОКИ'. прогнозних розрахунках головних управлінь, 
ВІ~1Л1В, а також ПІДПРИЄМСтв І організацій за результатами іх діяльності у 2005 
роЦІ, з урахуванням виробничого потенціалу міста, можливостей забезпеченості 
господарського комплексу матеріально-технічними та фінансовими ресурсами. 

Мета розроблення документа полягає у необхідності формування 
орієнтирів економічного, coцiWIЬHoгo і культурного розвитrcy міста на 2006 рік. 

Основним завданням Програми є вирішення соціальних проблем 
мешканців міста пшяхом активізації подальшого економічного розвитку усіх 
сфер господарського комплексу міста, 'забезпечення стабільної роботи 
підприємств усіх форм власності, збереження досягнутого приросту та 
наро~ання обсюів промислового вироб~а, розвиток малого та 
середнього бізнесу, наповнеШIJI доходнаj· частини бюджетів усіх рівнів, 

розвиток соціальної сфери, підвищення житrєвого рівня населення. 

І. Промисловість. -... 
Основні показники розвитку промислового виробництва сформовані на 

основі поданих товаровиробниками прогнозних розр~в, що базуються на 
іх фінансових можливостях та реальних поtpебах замовииісів. 

В місті Бровари діють підприємства будівельної lRДyC1:piї, металургійної, 
машинобудівної, хімічної, харчової, деревообробної, легкої промисловості. 

Одним із нaйDВжливіmиx завдань економічного зросТ8НШІ є забезпечення 
сталого розвитку промислового виробвіщтва. 

Виходячи з прогнозних розрахунків, обсяг виробництва промислової 
продукціі у діючих цінах в 2006 році ДOCJIГНe 407.5 мцн. грн., що на 5.1 % 
більше очікуваних показників у поточному році. 

Найбільший приріст виробництва передбачається в таких галузях JПC 
машинОбудування' - +8.8%, хімічної та нафтохімічної промисловості і 
~еталургії та оброблення металу - +6.7%, деревообробній - +5.3%. . 

Активізується інно~аційна діяльність підприємств. Найпоширенішим 
напрямом інноваційної діяльності промислових підприємств міста у 2006 році 
залишиться оновлення та розширення випуску продукЦіі. По прогнозним 
niдpахуик~. на освоєння виробництва нових видів продукції буде використано 

2.045 мли. Ірн. оо.... . . . . в наступному році на кп ,~всьІСИИ ~~?д aJПOМ1Н1ЄВИХ будІВельних 
КОНС'Ірукцій" буде впроваджено ДВІ когенерац1ИН1 установки для виробництва 
електроенергії і тепла вартістю понад 6 млн.грн. Комунальним заводом 
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парошков?! металургії передбачаєrься створення станції малої генерації на базі 
когенерацlИНИХ YCT~OBOK вартістю 6.075 млн.грн. 

Все це дає ПІДстави сподіватися на стале зростання промислового 
в~обвицтва та покращення фінансово-господарського стану підприємств 
юста. 

п. Капітальне будіВНlfЦТВО. 

Продовжує ~аро~вати темпи будівельна галузь міста. Насамперед, це 
зростання' обсяnв кamталовкладень та введення в дію підприємствами -
забудівниками усіх форм власності основних фондів. 

За прогнозними розрахунками обсяг інвестицій в основний капітал на 2006 
рік за рахунок всіх джерел фінансування C1U1aдe 224.6 млн. грн., що на 15 % 
більше очікуваного у 2005 році, в тому числі на будівництво житла 
передбачається направити 170.0 млн. грн. 

За рахунок всіх: джерел фінансування, введення в дію загальної площі. 
)ЦИТлових будинків Щ<JIаде 109.23 тис. кв.м, з них загальна площа введених 
індивідуальних будинків складе 7.26 тис. кв.м. 

Продовжуватимуться роботи по спорудженюо водопроводу по вул . 
. Старотроіцькій, міні котельні 30Ш N!!З. ПередбачаЄться реконструкція 
кінотеатру ім.Т,Г,Шевченка під Палац урочистих подій, продовжуватимуться 
роботи по добудові Адмінбудшпсу, реконструкції вул.Грушевського. 

Значний обсяг капіталовкладень за рахунОК коштів місцевого бюджету 
-буде направлено на капітальний та поточний ремонт доріг, будівель та споруд 
закладів освіти і культури та житлових будщп<ЇВ. 

ш. Споживчий ривок. 

СпожиВчий РИНОК займає одне з провідних місць в соціальній 
: інфраструктурі міста. Торгівля - це найважливіша сфера формування і 
стабілізації споживчого ривку, координуюча ланка в системі міжгалузевих, 

• •• ,.. u.. • 
реnональних, М1ЖреnонaJIЬРИХ зв язюв, Д1ИОВИИ м~анlЗМ задоволення 

соціальних потреб і недопущення соціальної напруги в суспільстві. 
Стратеriя розвитку сфе-ри торгівлі у 2006 році полпа.тиме у зростанні 

обсягу роздрібного "товарообігу підпри~ств торгівлі, .в .пер~ чергу, за рахунок 
вітчизняних виробників, формуваннІ та стаб1Л1Зaцu багатоукладиогь 

СПоживчого ринку. . . . 
Одним з· найважливіших показниюв розвитку TOpnвm є обсяг 
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роздрібного товарообігу. . . 
Виходячи з прогнозу рівня грошових д~~одш населення, об~ЯГ1В 

виробництва товарів народного спожив~ та ІХ в~оджеВВJI в .МІСТО, 
прогнозованого рівня інфляції в 2006 роЦІ загальнии обсяг РОЗДРІбного 
товарообігу . підприємств торгівлі, ВКJПQчаючи ~OMaдcь~e хар;увавня, .. 
Прогнозується в сумі 232.0 млн. грн., т~мп росту В Д1ІОЧИХ ЦlВах ПОРІВНЯНО з 
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попередн}м роком складе 125.0 %. В розрахунку на душу населеНИJI роздрібний 
товарооБІГ досягне 2577.8 грн., що на 503.8 грн. вище аналогічного показника 
попереднього року. 

3росТ8ВИJI загального обсягу роздрібного товарообlгу прогнозується за 
p~OK розшире~. торгових площ, підвищення ефективності роботи 
шдприємств ТОРПВЛІ, впровадження нових технологій і методів 
обслуговування. 

В 2006 році мережа магазинів складе 188 об"єктів, з них 120 магазинів 
переважно продовольчого профізпо та 68 непродовольчих магазинів. 

Прогнозується збільшення посадкових місць, відкритої мережі 
громадського харчування, яка буде налічувати 90 закладів, з них 54- кафе, за 
рахунок розmиpеНИJI залів для відвідувачів в діючій мережі. 

Розвиватиметься фірмова торгівля міста. У задоволені попиту' населення 
на продукти сільськогосподарського виробництва, значну роль відіграватимуть 
ринки. В 2006 році заповнюваність ринків досягне 80-85% за рахунок 
покращення умов' ~дійснеНИJI торгівельної діильності на ринках для фізичних та 
юридичних осіб - в чому буде спрИJIТИ введення в дію критого ринку по вул. 
Короленка та будівництво торговельного центру по вул. Возз"єднання . 

. Розпmpення торгівельної мережі міста відбуватиметься за рахунок коштів 
підприємств, підприємців та інших приватних осіб. 

Державне регуmoвання на споживчому ринку буде відбуватись на основі 

затверджених нормативно-правових документів і спрямовуватиметься на 
спрИJ1ННJl розвитку підприємництва на території міста, підтримку ринкових 
реформ, . захист прав ~I..СrIоживачів та запобігавня'-rrpояВам недобросовісної 
ко~еlЩії. 

ІУ. Соціальний захист та соціальне забезпечеппя населення. 

Головним критерієм ефективного госuодарюв~ є рівень суспільного 
добробуту та соціального забезпечення значної час~ громадин, яких 
держава взяла під свою опіку - це ветерани, пенсіонери, інваліди, діти-сироти. 

для цього прийцяті міські програми, як: Програма зайнятості населеНШІ, 
Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених 
верств населення Проrpsма ранньої реабілітації дітей-інвалідів та ішпі. , ... . . 

в зв' язку зі змінами' в законодавСТВІ в упрaвmmn ПР8Ц1 та СОЦІального 

захисту населення контингент одержувачів допомог та компенсацій потерпілим 
від m:sapiї на ЧАЕС збїльmить.ж на 25%. ... . ' . 

Всього одержуватимуть допомогу та компенсаЦll близько 7000 ОСІб, з .них: 
малозабезпечені сім'ї --150 та сім'ї з дітьми, яким виплачується допомога -

'2100. 
Інваліди безкоштовно забезпечуватимуться заСОб~ пересував:ви 

(інвалідні візки, палиці, милиці) та санаторно-курортними путшк8МИ. 

До Міжнародного ДНJI інвалідів буде ВИПJI~ч~на. о~оразова допо~ога 
іввалідвм І' групи всіх' причин захворювавня та сІМ ям, де виховуються ДІТИ"' 
івв .. 

ащци. 
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Буде. завер~ено формування Єдиного державного автоматизованого 
реєстру ПШЬГОВИК1в. 

На ~иконанвя заходів Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів 
та СОЦІально незахищених верств населення направлена діяльність 

територіального центру обслуговування пенсіонерів та самотніх 
непрацездатних громадян, на обліку в якому перебуває 1700 чоловік, з них: 
1160 чоловік - самотніх, 505 чоловік - самОТНЬО проживаючих та 35 чоловік
малозабезпечених. На надомному обслуговуванні перебуває 440 чоловік. 

у. 2006 році передбачааься надавати безкоштовні щоденні обіди 60 
особам, забезпечити безкоштовними перукарськими послугами 3600 осіб, 
видати протягом року безкоштовні продуктові набори 2000 громадянам. 

Протягом наступного року безкоштовними медичними послугами буде 
забезпечено 1500 осіб, побутовими - 300. 

Передбачається відкритrя стаціонарного відділення денного перебування 
на20 осіб. І 

Відповідно до демографічної ситуації у 2006 році передбачається 
збільшення кількості пенсіонерів приблизно на 900 осіб і становитиме 22179 
осіб. Потреба коштів на ВИIDIату пенсій станОВИПІМе 113.7 млн. грн. 
Передбачається, що надходження власних коштіВ збільШІrrься на 18.1 МЛН.грН. 
порівНJПIО з очікуваним у 2005 році і становитиме 102.6 МJПI.ГРН. 

3а умови діючого законодавства передбачається, що ,у 2006 році житлові 
субсидії отримуватимуть пон&Д 5000 сімей, сума яких складе 2.0 млн. Грн. 

Щомісячно проводитимуться засідання комісії з питань надання субсидій 
..... ·rp·OM8ДJIНaм, враховуючи коЩtrні сімейні-обставини. 

Продовжуватиметься робота щодо зменmення заборгованості з виплати 
заробітної плати та недопущення ВШІадків її виникнення. 

У. Трудові ресурси та ривок праці. 

В місті Бр~вари налічується 57828 громадян працездатного віку. В даний 
час в галузях господарства міста задіяно близько 40 тис. чоловік. 3начна 
частина працездатного населенпя міста працює на пі~иємств~, організаціях 
та установах міста Києва. Рівень зареєсtpОВавого безр~бl~ ПО МІсту ставом на 
01.12.2005 року складає 1.5 %. . 

Виконавчий комітет Броварської міськоі ради вживає заходи щодо 
посилення соціального захисту населення, реформування ринку праці, сприяє 
створеиню нових робочих місць на підприємствах та в організаціях міста, 
бізнесових ctpyктypax. . . - . 

Програмою З8Й1lJ1ТОСті на 2006 рІК .за рахунок УСІХ джерел фlНансуваввя 
передбачається створити 2700 робочих МІсць. ... 

3 метою поліпшення ситуації на ринку пр~ ПРІоритетними напрямами 
роботи визначено професійне навч8ВВЯ б:з~обі~ у відп~відності до поtpс:б 

. рИВКу праці;' підвищевня іХ квamф1К8Цll та·· збшьшення оБСЯГІВ 
працевлamтyв8ВНJI після навчання. 

r 
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Згідно ІІр.огнозиих розрахунків передбачається, що у 2006 році ДШІ 
отримання СОЦІальних послуг до цен1рУ зайНJlТOсті звернеться 2330 осіб. Всього 
на обліку в Броварському базовому міськрвйонному цeНtpi зайнятості буде 
перебувати 3230 незайнятих громадин, з них 2330 осіб вийде на ринок 
протягом року. 

Основним джерелом поповнеННJJ ринку праці, як' і в попередні роки, 
залишаються громадяни, які звільнились на підставі припинення 1рудового 
договору, звільнились з роботи за власним бажанням, вивільнені із галузей 
господарства міста. 

З метою зниження чисельності незайнятого населення у місті, Програмою 
зайнятості передбачається працевлаштувати на вільні та новостворені робочі 
MicЦJI 1718 громадин, 01рИМають одноразову допомоry на відкриття власноі 
справи 112 осіб. для соціалЬhо-незахищених верств населення заброньовано 76 
робочих місць, 30 робочих місць передбачається створити за рахунок надання 
дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов' язкового соціального 

. страхування України на випадок безробіття. На навчання, перенавчання та 
підвищеНВJl кваліфікації незайнятого населеНЮІ, особливо молоді, яка не має 
професії, центр зайнятості передбачає направити у 2006 році 395 осіб. 
Громадськими роботами передбачається забезпечити 300 чоловік. 

УІ. СоцїалЬВО-КУJJьтурва сфера міста. 

у 2005-2006 навчальному році в системі освіти міста функціонуватиме 39 
закладів, в тому числі: .. 

1. 12 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 
- 6 загальноосвітніх ппdл (N!!.N!! 1,2,3,6,9, 10); . 
- навчально-виховний комплекс (НВК); 
- гімназія їм. С.І.Олійиика; 
_ спеціалізовані ШКОЛИ: N!!5 з поглибленим вивченням іноземних мов та N!!7 

з поглибленим вивчеИНJIМ предметів суспільно-гуманітарного та природничого 

профілів; . 
- вечірИJI загальноосвіТНЯ1ПКола п-ш ступеmв; '. ' 

. _ приватна загальноосвітня школа І-Ш ступенів "Фортуна" 
2.17 дошкільних навчальНИХ закладів, з них: 

. ("З· "ССТ " cca_-а" С'ВІ·НОЧОК" -15 комунальної власноСТІ ірочка , еремки , J.I.IU'J..I2A , , 

"ССТ " "Ба вш· о·.,' ССЗолота рибка" "Ромашка" "Ластівка", С'Малятко , еремок , РА, , 
, .. " ССТІ' " ССДжерельце"). "Колосоr', С'Ка.пинка", "Червоm Вітрила, Аатюmа, , 

-2 відомчих ("Білочка", "Трембіта") . 
3. 5 позa.mкiльних навчальних заюІ8Д1В: 

. , 
-БДЮТ - Будинок дитячої творчості ІПІСОЛЯР1в;. . 
-НВЦ'IМ- навчально-вироБНИЧИЙ центр твор::осТ1 MO~OДi; 
_ДВJЩ С'Камелія" _ ДИТЯЧИЙ е~о-натурamстични:и: центр; 
-ЦПФВ- центр патріотичноГО та фіЗИЧНОГО виховання, 
-дюсш- дитяча юнацька спортивна ІПІСола- . . ... 

4. Броварський професійнИй ліцей 

- '-



s. 5 вищих навчальних закладів: 
І-П рівня акреДIIТ8ції: 
коледжі: 
-Екоиоміко-технолоriчний університет; 
- Поліцейський фінансово-правовий коледж 
Ш-ІУ рівня акреДllтації: 

-'Броварське B~e училище фізичної культури; 
- Броварська фlЛlJl Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини "Україна"; 

- ВИЩИЙ навчальний заклад ekohomiko-технологічниЙ,Університет. 

У 2006 році будуть здійснюватися подальші перетворення у сфері освіти, 
виконуватимуться програми: "Вчитель", "Обдарованість", "Комп'ютеризація 
закладів освіти", "Функціонування української мови", створюватимуться 
належні умови для розвитку закладів освіти. 

Відділом культури·' Броварської міської paдJoJ у 2006 році 
продовжуватиметься робота спрямована на виявлення та розкриття творчого 
потенціалу, підтримку інтересу різних верств населення до мистецтва, 
відродження українських народних 'Ірадицій, звичаїв та обрядів, збереження 
національної культурної спадщини, організацію дозвілля та урізноманітнеlШЯ 
форм культурного обслуговування населення. 

, Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу культури буде підготовка 
та проведення культурно-мистецьких акцій і заходів для М,emк8.ІЩів міста. 

'_."У наступноМу році передбачається на проведення культурно-мистецьких 

заходів виділити з міського бlОДЖету -190.0 тис.грн., будуть виконані проектні 
роботи по і'еконсТрукціі холу і актового залу дитячої школи мистецтв та 
реконс'ІрУЙОВано сходи Ш<Ц ,,прометей". 

Відповідно до затвердженої комплеJCСНОЇ проrpами "Фізичне виховання -
здоров'я нації" відділом з фізичної культури та спорту у 2006 році 
передбачається проведення 140 спортивно-масових захdдів для всіх вікових 
категорій жителів міста. Буцуть проведені чемпіонати м. Бровари з футболу, 
баскетболу, настільного тенісу, шахів, шашок, плавання, легкої атлетики, УІІІУ, 
боксу та інших видів спорту. 

Проводитимуться спортивні свята до дня Перемоги, Дня Незалежноcri, 

Двяміста. 
Збірна команда міста прийматиме участь у більшосt;i змагань обласного 

рівня. лижниця Валентина Шевченко кандидат на зимовї Олімпійські ігри, що 
відбудуться у 2006 році в Турині (Італія). Сергій Бреус та Олег Шсогор візьмуть 
участь у чемпіонаті світу з плавання. Три представники міста у складі збірної 
України з легкої атлетики виступатимуть на чемпіонаті Європи та Кубку Світу. 

Будуть функціонувати всі спортивні споруди міста. 
На реалізацію Програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" у 2006 році з 

бюджету міста передбачається виділити кошти в сумі 95.0,ТИС·ГРН. 
Відділ У справах сім'ї -та 'молоді, до с~~:якого вxo~ть три C'IpYJC'l"YP~ 

підрозділи, продовжуватиме роботу п~ реaзnзaцtl програми 'Молодь БроваРІВ , 
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І1І?одовжуватиметься реалізація спільного проекту із Пр~дставництвом СОС 
Кі~ердорф Iв~epHe~ в Украіні по реалізації програми ,,профілактика 
COЦ1~HOro СИР1:ства.: У п?,:~чному році м. Бровари визнано переможцем у 
проеКТІ ЄВРОП:~СЬ~Оlw~ОМІС11. "Ро.звиток інтегрованих соціальних служб ДJIJI 
в~азливих СІмеи 1 ДІтеи ,реалlзац1Jl якого розпочнеться 8 наступному році за 
фІНансування Пр~дставництва Європейської комісії в Україні. 

У 2006 РОЦІ . пл~єт~ся відкрИ'n'я рзабілітаційного центру, де будуть 
обслуговуваТ~іСЬ Д1ти-~алlДИ. Буде здійснюватись супровід кризових сімей, 
яких на дании час є 45 СІмей. 

Продовжиться робота щодо створенни прийомних сімей. На кінець 
поточного року В місті налічуватимеТЬСJl 6 таких сімей, ще 3 передбачено 
створити у 2006 році. 

У наступному році передбачається: 

- організація та npоведеННJI конкурсно-розважальних Іірограм до Різдвяних 
свят, Дня захисту дітей, дни міста, Дни Святого Миколая, Новорічних свят. 

Проводитимуться міські заходи: 

- міський фестиваль творчості дітей та молоді з обмеженими 
фymщіовал:ьвими можливостями "Повір у себе"; 

- міський турнір КВН серед студентських команд; 
- міська Універсіада та інші заходи. 

}1J.Рвнковіперетворенни • 
. ~ .... -.. ... " . .' 

Одним з найголовніших завдань економічних перетворень є реформування 
відносин власності. Головним чиившсом розвитку реального сектора економіки 
стала приватизація, яка є рутійною силою ДJIJI модеРlЩаціі і переоснащеНВJI 
виробництва, підвищення його конкуреН'ІНО спроможності та збільшеНВJI 
обсягів виробленої продукції. 

Приватизація об' єктів комунальної власно~ті териt:оріальної громади міста 
виконується відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих 
державних підприємств"; інших нормативних документів та рішень 
Броварської міської ради щодо приватизації комунального маіна. 

У 2006 році передбачається приватизація чотирьох' .dб'єктів комунальної 
власності, надходження в бюджет від приватизації яких складе 1.330 млн. грН. 
. Основним способом приватизації. об'єктів є викуп і продаж об'єктів на 
аукціонах. 

У сучасних умовах мале підпр~ємиицтво являє ~об.~ю по.тужний ресурс 
економічного зроставия, саме-тому иого розвитку в МІсТІ ПРИДШJIється значиа 

увага. І 
в наступному році· передбачається. збільшення· кількості суб'єктів 

підприємницької діяльності: юридичних ОСІб - на 150 одиниць або на 8.3%, 
чисельність зареєстрованих фізичних осіб - досягие 6710 осіб. 



Чисem:иість працюІ?ЧИХ на малих підприємствах та тих, щО перебувають у 
tpудових ВІДНОСИНах з П1ДІІриємцими-фізичними особами досягне близько 9510 
осіб, що СЮІадає 16.4% до працездатного населеННJI міста.' 

За рахунок зростання кількості малих підприємств та реалізації іх 
інвестиційних проектів обсяги виробленої ними продукціг, виконаних робіт та 
наданих послуг В порівнянні з очікуваним у поточному році зростуть на 9.7% і 
СЮІадатимуть 340.0 мли.грн. Внесок малого підприємництва у загальних 
обсягах виробленої продукції становитиме 47.7%. 

Малі та середні структури є найбільш ДИRnмічними, найбільш 
пристосовані до частих змін умов господарювання, найбільш ініціативні" у 
веденні діяльності і в розвитку місцевого ринку відіграють ;Jначну роль. 

Тому, мета Програми розвитку малого підприємництва ПОЛJIГає в 
активізації підприємницької діяльності в місті для насичення внутрішнього 
ринку товарами та послугами, cтвopeННJI нових робочих місць, розmиpеННJI 

податкової бази бюджету. 

УІП. Інвестиційна діяльність. 

ОСНОВНОЮ метою інвестиційної політики у 2006 році є нарощування 
обсягів залучення інвестицій в економіку міста, передбачених заходами 
Програми залучення інвестицій та полimпеRНJI інвестиційного клімату в місті 
на" 2004-2005 роки. 

За прогнозними розрахунками обсяги інвестицій в основний капітал у 
2006'році складатимуть 224.6 мті. гривень, що на 15% б~ше, ніж очікується 
у 2005 році. Qсноввим фarcrором, JIICИЙ обумовлює подальше зростання 
обсягів інвестиційних ресурсів, залишається економічне зростaвнJl, 
збільшення мас~бів господарської діяльності, підвищешія прибутковості 
ВЮІадення коштів у розвиток виробництва. 

Головним дж~релом інВестування у 2006 році, як і раніше, будуть кошти 
підприємств, організацій міста та кошти населення, надходження JIКИX 

передбачається у сумі 151.8 млн. гривень ( 67.6% ВЩ, загального обсягу 
інвестицій). . 

у 2006 році передбачається реалізувати 6 інвестиційних проектів у 
промисловості, в будівництві буде ре~зовано 17 iнвec~ проектів, у 
комунальній сфері передбачаєгьCJI реалІзувати 16, в галузІ транспорту - 6, у 
соціальній сф~рі буде реалізовано 11 інвестиційних проеh"ТЇВ. 

у 2006 році планується збільшеНWI peКJtaмRo - презентаційної продукціі з 
питань інвестиційного потенціалу міС1.'а. Інформація з цих питань 
висвіт~Ється на сайті міської ради. Крім того, передбачається--активізувати 
участь міських підприємств У міжнародних та вітчиз~ вис;авках, що 
може зміl\НИТИ позитивний імідж міста та викликати З8Цlкавлешсть з боку 
іноземних іввесторів. ' 

Прогнозується" ЩО обсяги прямих ін~зе~ iнв~~ на кінець 2006 
роКу досягнуть 25 млв.дол.СIlIA, що на 4.2Уо БІЛЬше, шж ~~ ювець 2005 року. 



ІХ. комуналы�еe господарство. , 

Житловий фо~ міста Бровари становить 355 багатоповерхових будинків, з 
них: 254 ЖИТЛОВІ будинки комунальної власності, 78 житлових будинків 
відомчого житлового фонду, 1 О - ЖБК, 13 - об' єднання співвласників 
багатоповерхових будинків та 6198 - будинків приватного сектору. Існує 22 
гуртожитки, три з них належать до комунальної власності, а решта до 
відомчого управління. t 

Загальна площа житлових будинків в мЇс."тї складає 2055.48 тис. кв. метрів. 
Згідно з проектами "Програми реконструкції житлового фонду" та 

програми "Благоустрій" у 2006 році планується виконання низки заходів 
направлених на покращення стану утримання житлового фонду та 

прибудинкових територій, території міста в цілому. Зазначеними заходами 
передбачається здійснити облаштування дитячих спортивних майданчиків, 
ремонт м"яких покрівель. ' 

В наступному році пере~бачається виконати обсяг робіт по капітальному 
ремонту та реконструкції мереж зовнішнього освітлення, а також 
реконструкції, капітального та поточного ремонту дорожнього покритr.и 
вулиць. 

В першому кварталі наступного року передбачається закінчити 
реконструкцію внутрішньо-будинкового водопостачання, та водовідведенвя 
гуртожитку по вул.Гагаріна,12, а в першому півріччі закінчити реконструкцію 
ввуірішніх та зовнішніх мереж водовідведенвя житлового будинку по 

. вул.Димитрова,4. 
Продовжується підготовка прректво-коmторисної документації ДЛJI 

реконструкції теплиці комунального підприємства "Бровари-Флора". 
Будуть проведені заходи по покращешпо стану безпеІСИ дорожнього руху, а 

саме: встановленвя нових дорожніх знаків, ианесенвя. дорожньої розмітки, 
встановлення світлофорного об'єкту.· . 

у 2005 році комунальні підприємства міста ,,Броваритеплоенергомережа" . . . .., " . 
та . ,,вОДОПРОВ1ДВо-кавaлtЗ8.Ц1иве господар?тво працювали. в проеlCТl 

"Реформування тарифів та реструктуризац1Я комунальних mдпpиємств в 

Україві" за участю представників Агенства США з міжнародного розвитку, 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, 

компанії ПАДКО та Інституту місцевого розвитку. ВІ результаті плідної 
співпраці були розроблені Cтpaтeгi~ плани розвитку підприємств міста з 
водо- та теплопостачаввя на 2005-2010 роки. для реалізації Стратеriчвих 
пла.ііів розроблені інвестиціЙНі проекти: в гелузі теплопостач8ШUI - 6 проектів, 
водопостачання - 4 проекти та водовідведення - 3 проекти. 

_ Іn .. с • 



Реєстр основних 
соціально-економічних показників 

м. Бровари у 2005 р. . о: ; 

» Показпики 
піп 

1 2 
1. Кількість мешканців міста 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

в тому числі: 
-жінок 
-чоловіків 

3айввтїсть васenепПJI 

- кількість працюючих 
- в тому числі в промисловості 

ПРОМDCJlовпіі КОl\uшекс 

Кількість пілnnиємств 

Приріст обсягу промислового виробництва у 
порівВJПШX цінах по відиоmенmo до 
відповідного періоду 2005 року (ОЧЇIcyJs2Не) 

Фіианси (ва 01.12.2005) 

Доходи міського бюджету 

Видатки міського бюджету 
. . . Шmaова .иере88 

Кількість вулиць 

Довжина вулиць 
в тому числі твердим поІфИТDIМ 

Площа ВУЛИЦЬ, проїздів, майданів, '1'ротуарів 
в тому числі майданів 

Тротуарів 

довжина тротуарів 

Кількість майданів 
Кількість IПJIJJXопроводів 
ІІідземвих переходів 
mдземвих тУалетів 
3araзп.на npоТJDICВЇСТЬ водостоків 
Мережі зовніmвього ·освітлеНВJI 

ЗeJIеве rосподарство міста 

зaraзп.на площа зелених насаджень 

НасаджеВВJI загального користув8.ВВJI 

звих: 

- парки культури та відпочинку . 
- зелені наевджеВВJI біля :китлових буДИВІОВ 
- сквери 
-набережні 

- 1/-

ОДІІНІІЦИ 

виміру 
3 

тис. чол. 

О' • 

-//-
-//-

тис.чол. 

ОдИidщь 

% 

тис.грн. 

-r/I-. 

одиниць 

км 

-//-
т.м2 

-//
~H" 

одиниць 

-//-
-//-
-/1-

ОО 

км 

га 

га 

га 

n,' 
га 

га 

Фактична 

кількість 
4 

89.4 

48.3 
41.1 

41.0 
7.7 

17 

+15.0 

52453.3 
51154.0 

204 
151.6 
113.5 

1371.13 
28.9 

297.0 
119.0 

4 
2 
1 
1 

22.8 
133.06 

551.5 
105.5 

50.2 
23.7 
13.6 
0.8 



7. 

8. 

9. 

- міські ліси та лісопарки га 

Вули~і васаджеввя га 

Захисні васаджеВШІ 

НасаджеНВJI ЖИТЛОВltX 
МЇІФ_орайонів 

районів та га 

НасаджеВВJI промислових піmmиємств га 

ЖИТЛОВО - комунальна СІ ~epa 
Кількість будиmciв, всього одиниць 
Кількість будиmciв KOмyIl8JIЬHOЇ власності ОДИIQlЦЬ 
Кількість будиmciв ЖЕК одиниць 
Будивки відомчого житлового фондУ одиниць 
Кількість багатоповерхових будинків, в яких 
створені коидоміиімуми (товариства . . .. 
спшвласВИКlВ квартир) 

Кількість будиmciв приватного сектора 

Кількість гуртожитків 

Обл8ДН8ШIJI житлового фонду 

одиниць 

одиниць 

оДИliiЩь 

17.2 
49.7 
8.5 

287.85 
99.9 

6553 
254 
254 
78 
23 

13(ОСББ) 

10 (ЖБJ(1 
6198 

22 

Водопроводом Ісадибного типу % 91/58 
Кавалізацією І садибного типу % 81/31 
центральним опалеИШІМ І садибного типу % 99.0 
Газом % 98.5 
гар~водопостаq~~/~с~а~ди~БН~О~Г~О~ТИПУ~L--4 __ ~._.~%~+-__ ~68~1_0 __ -; 
ОХОШІевих цeи:rpалізовавим вивозом CМЇТl'Jl • % ... _ _ 1 ОО 
Кількість будиmciв, на яких проводиться одиниць 4 
peKOHCLJ.J~ .• --.Ш 
IIiдляraє реКОНС'J:РУJЩU 3 

Торпвн і сфера послуг 

Роздріб~ товарообіг, всього 
- на 'дУшу населеВВJI 

-магазини 

з них: продовольtd 
Непродовольчих 

- ,црїБОРОЗдРіБна мережа 
-РИИІСИ 

- торriвельиі маідавчики 
із загальної кількості . dJірмових магазинів 
- підприємств громадського харчування 
(відкрита мережа) 
·ввихмісць 
І<ільхість поб~ових пі пnnиємств 

СоціалЬНО-кУЛЬтУрна ссЬера . 
Медичні з8ЮІ8ДИ освіти, всього 

в тому числі: 

-І!. -

МJПI. грН. 

Гli>В. 

ОДИвиць 

ОдИ В иrtь 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИІ(Ь 

ОДИВИцЬ 
::!' 

ОДИНИЦЬ 

оДиниць 

одиниць 

МЇ(іЦЬ 

ОДИIJИ1(Ь 

ОДИВИЦЬ 

185.5 
2091.3 

411 
186 
119 
67 
131 
4 
1 
7 

.~. 89 

2579 
7 

6 



ПоліЮІініки, всього 
Потужність амбулаторно -поліклінічних 
уставов 

- ДJIJI дорослих 

Потужність амбулаторно-поліклінічних 
уставов ДJIJI дорослих 

~~~--~-~~u~~~~~----------_.-------+~~~--+-------~ 
- ДJIJI Д1теи 

Потужність 
уставов ДJIJI дітей 

амБУЛ.lторно-поліклінічних 

Лікарні, всього 

Кількість лікарНJIИИX ліжок 
- ДJIJI дорослих 

Кількість лікарНJIИИX ліж')к 

- ДJIJI дітей 
Кількість лікарНJIИИX ліжок 

3azальноосвinші навчальні занладu (усіх 
ФОРАІ власностї) - всього 
Кількість місць у загальноосвітніх заІОІадах 

Кількість }"DiЇВ у загальноосвітніх ЗаІОІ~.~ах __ -і_---'~_+----""::""':"';'~ __ -І 
В тому числі: 

- загальноосвітніх ппdл(~ержавних) 
Кількість місць у загальноосвітніх школах 

Кільхість y-uШ, у загальноосвітніх ·ІШ,олах 

- riмназія їм.ОліЙНИКа 
Кількість місць у гімназії 

Кількість уч.иїв у гімназії 
- вечірня загальноосвітня школа 
Кількість учнів У вечірній школі 
- приватна загальноосвіТИJI школа "Фортуна" 

.. Кількість місць у приватній школі 
КілЬкість y-uШ, у приватній школі 

~~чідОШRmьніза«nадu .. ------4~~~~~--~--~ 
Кількість місць у доІІІІСЇШ»НИХ заІОІадах 

Кількість дітей у доппciлLних закладах 

в тому числі: 
- дошкільні заклади (комунальної власності) 
Кількість місць в дошкільних захпадах 
КільКісТь дітей в дошкільНих захпадsX· 
- відомчі доппdпьві заклади 
-приватні 
Кількість місць в доППСЇЛЬНИХ захпадах 
Кількість дітей в дошкільних закладах 
ВИЩі учбові заклади (вюnoчаючи коледжі 1-
. IV рівнів ахре.цитац!!1 

- {J-



Броварський проФесійний ліцей 
одиниць 1 

Вище Y"f И_ І И ефізичної КУЛЬ-'!'УРИ одиниць 1 
Позашкільні навчальні заклади одиниць 5 
Бібліотеки (міСЬКРаіовні) одИRЙць 3 
Клуби 

одиниць 1 
Му!еї 

одиниць 1 
Міський культурний центр одиниць 1 
в TO~ числі кінозал одиниць 1 
ІІІхОЗІИ естетичного виховання одиниць 2 
в тому числі: , " . 
- ДИТJlЧа музична школа одиниць 1 
- ІПКола мистецтв одиниць 1 
ввихучиів чол. 750 
ДитJlЧо-юнацькі спортивні школи одиниць 3 

.- СпортзалИ одиниць 17 
Шдлітхові клуби одиниць 6 
Стадіони одиниць 1 
Спортмвйдаичики одиниць 24 
Басейни одиниць 4 
Шаховий клуб одиниць 1 

10 •. Приватизація 

Кількість об"єктів комунальної власності, що одиниць 
39 

~Формувласності ~~·.~et- , .. - ·_·,,,r'.~. • о .. 
Надходжеввя коштів до бюджету з початку тис.грн. 

10282.4 ... 
приваТИЗВЦll 

в тому числі за поточний рік тис.грн. 1440.2 
11. 3айвитість ваСeJJенви (ва 01.12.05) 

Кількість осіб, які перебувають на обліку в чол. 
893 

центрі зaйвJrrості 
в тому числі жінок і молс,дь до 28 років чм. 867 

Надходжеввя від підприЄ!dСТВ' організацій та тис.грн. 

уставов У фонд загальнообов"язкового 
державного соціального cтpaxyвaнwI Украіни 

7891.2 

на випадок безробітrя 
Виплата допомог по безробітrю та інших тис.грн. 

1853.0 
видів допомог з Фонду _ 

Пенсійве забезпечення (на 01.12.05) -, ' 
12. 

Надходжеввя 'до пеВсїЙНI.1ГО ФоНДУ': 
о 

тис.грн. 7'5328.1 , 

Виплата пенсій та допомог ТИС.грн. 91107.2 

Кількість отримувачів пенсій та доп~мог, які чол. 

перебувають на обліку в органах СОЦІального 23581 

захисту 

ІЗ .. · Об"єкти будівництва 
... ,о • .' . ... , . . -: . 

Кількість об"єктів, збудовввих ОJfВВВlrь .,.... ..., 

- {Jj-
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(відремовтовавих, реконструйованих) за 
~'НOK коштів всіх джерел фінавсуваиня 
Загальна кошторисна Baj)тicть 

Освоєно коштів по об"єктах, всьоrо (9 місяців 
2005 р.) 

14. 3apeєeT~OBaHO (на 01.12.0~ 
IllдпРИЄМСТВ, всього 

ТОВ 
Акціонерних товариётв 

Приватних 

Стр_окових компаній 

A~opcькi фірми 

Малих колективних підприємств 

КООП 
~очірві п; nnnиємства 

П~атвих піmmиємців 
НадіЙllrло коштів за~еєстрацію 

• о' ',' -'-- .. . _.'.' 

.. -...... 

о ; 

37 
ТИС,грн, 38610 
ТИС,грн, 

194349 

одиниць 1970 
одиНиць 1017 
одиниць 69 
одиниць 714 
одиниць 3 
одиниць 5 
одиниць 138 
O~ 59 
одиниць 61 

осіб 6724 
тис~, 74,8 

о • 

. ~ : 

.: : 
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ОСНОВІП ПОКАЗНИКИ 
ековоапчвоrо і еоцімьооrо розвотку l\пета Броваро ва 2006 рік 

Показппкп 

І' 

Темпи росту оБCJПiв промислового 
виробвицтва (у порівВJIВИX цінах) 
Обcяr реалізоввиої промислової 
продуІЩіі У відпусКRВX цінах 
піпnmt.ємств 

. У'розрахунку на 1 Ьсо§у 
Виробництво оеновш водів 
ПРОМПe.JIовоі IgJOдYКЦit 

Т,,-икотаж 

СТЇИQві будівельні ма~ріВJIИ 

Цегла будівельна 
Масло тваривве 

Хліб '1'11 xniбоtiулочві вироби 
КinьКЇt:ть малих підприємств 
IIиroма виа продуІЩіі, виробленої 
м8J1ИМВ підприємствами в зaraпьному 
оБСRЗівироБ~а 
НадходжеИD податків і пnатедів до 
бюJiжетів усіх рівнів .:: 
ОБCJIГ зовнішньоторговельного 
обороту 

ОБCJП' експорту товарів 

ОБCJП' імпорту товаріВ 

ОДОВПЦR 

ВШlіру 

% 

ТИС.гРн. 

гРн. 

тис.ШТ. 

МЛИ.ШТ. 

умовної цегли 

МЛИ. Шт. 

тоин 

тис .ТОИВ 

одиниць 

% 

МJIII.!pB. 
." 

МJIII. Дол. США 

МЛН. дол. США 

.ШН. дол; США 

2004 рік 
звіт 

х 

.. -
'. 

293081.1 
3315.4 

446.7 

0.9 
5.9 
38 

4.824 
1639 

46.6 

137.4 

24.9 . 

112.4 

2005 рік 
очік. впкон. 

х 

351583.4 
3963.8 

449.0 

0.1 
7.0 
14 

10.120 
1815 

46.9 

168.4 

20.1 

148.3 

2005 рік 
до 2004 
року, 

% 
115.0 

120.0 
120.0 

100.5 

11.1 
118.6 
36.8 

209.8 
110.7 

100.6 

122.6 

80.6 

131.9 

2006 рік 
проroО3 

х 

373493.0 
4150.0 

470.0 

0.15 
8.0 
10 

11.100 
1965 

47.7 

162.0 

22.0 

140.0 

2006 рік до 2005 року 
ПРllріет (+) І 010 
3ВllЖеllllR( -) 

х 

+21909.6 
+186.2 

+21 

+0.05 
+1.0 

-4 
+0.98 
+150 

0.8 

-6.4 

+1.9 

-8.3 

105.0 

106.2 
104.7 

104.7 

150.0 
114.3 
71.4 
109.7 
108.3 

101.7 

, 96.2 

109.5 

94.4 

~ 
~ 
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ч 

--

Обcяr інвестицій В ОСІІОВIПfЙ хапітan 
(юшітam.вих ВlС.1Івдевь) 

ОбсІІГ інвестицій в ос~оввий юшітan 
на 0111lY особу .. -. 

Обcвr прв:мих іноземних інвестицій 
Lпо на~оСТВІОЧ~МУпідсумку) 
qбcиt DpВ:МИХ іноземних·інвестицій 
на одвУ особу ~ 
Роздрібний товарооборот торroвих 
організацій і підприємств усіх форм 
власності (у діючих цінах відповідних 
років) '. 
на 0111lY особу 
Середньорічна чисельність HIUlВBOro 
вacenев:вя 

СередвьоміCJIЧИа заробітна плата 
праціввихїв в цino~ по економіці 

.: 

? 

L. 
~. , 

тис.rpн. 124371.0:. 

грн • 1402.2 

тис. доп. США 24001.31 

доn.США 271.5 ".: 

. . 

ТИС.грн. 96669.0 
ІРн. 1093.5 

ТИС.чоnов1К 88.4 

грн. 742.7 

і;' 

195300.0 157.0 224600.0 +29300.0 115.0 

2201.8 157.0 2523.6 +321.8 114.6 

24101.31 10Ь.4 25000.0 +998.69 104.2 

271.7 100.1 280.9 +9.2 103.4 

185500.0 159.0 . 232000.0 +46500.0 125.0 
2091.3 191.2 2606.7 +515.4 124.6 

88.7 lио.3 89.0 +0.3 lио.3 

1000.0 134.6 _ 1150.0 +150.0 115.0 



І 

, Обсяг реалі:sоввноі продукціі у віДПУСКНllХ ціпах впроБНllків М. Броварп 
І 

І 
І (ПIС.ГРН.) • 
Г BB:SBa підПРllємства 2004 2005 20056 2006 
і факт . 

ОЧІR. впк. прогноз проm.до 

і 20050чік. 
і 
І % 
8зеНВИЙ завод порошкової 

~8ЛУРгії 29155.0 35950.0 39000.0 108.5 
'АТ "Бровари -молоко" 3458.0 3850.0 3900.0 101.3 
АТ ''Броварський завод 
ішстмас 11700.0 13750.0 14100.0 102.5 
ОБ БМФ ,JfuуЖба" - 2829.0 2970.0 105.0 
~T ''Броварський меблевий 
~мбіват" 1071.5 
)ілія ,,меркс-Трейд" 

(ех Іі!!2 хлібокомбінат N!! 1 О 7765.9 20090.0 22080.0 109.9 
[І "Броварський шбзавод" 2918.9 .. 
'АТ "Броварський завод 
~дівельвих коистр:\,lЩШ" 30796.5 36900.0 38900.0 105.4 
!АТ "КJ'анобудівиа фірма 
Cт:r!іла" 5972.6 8460.0 9300.0 109.9 
.ГУ "БроварсьRИЙ завод " 

. . -'r .е. 

іІ'оргмаш" 4197.0 5160.0 5220.0 101.2 
~T "Броварська друка~вя'" 

" . 
іАТ "рроварський 
іІИІІоремоlПВИЙ завод" 2526.2 2470.7 2500.0 101.2 

\АТ "Софія" 10028.0 10500.0 11770.0 112.1 

lAT "Броварський завод 
.~муиалыlгоo устаткУВання" 1569.5 1570.0 1570.0 100.0 

fП "Київський завод . . . '. 
rюмівієвих будівельних 61692.0 72500.0 78400.0 108.1 

,ОВ\І.l.JlУАЦЇЙ" 

'ПІ "Меблевик" 1786.7 

іов "Євро Фудс ГБ 
86983.7 91333.0 105.0 ~aiBa" 70751.5 

!Ат "Люмен" 21220.0 22130.0 22750.0 102.8 

ПІ "ЛіФтмаркет" . . 5779:8 6040.0 ' 6700.0 ...... ·· _'0' 1~10.9 . 

!ц bQCl�oba-Бровари" 19692.0 22400.0 23000.0 102.7 

! 
t 
l~.ro ПО підприємcтвu 293081.1 351583.4 373493.0 106.2 

. , 

: .. 



.... " -І. '_. 

Tel\mll ПРОl\шс:ловоrо ВllроБОllцтва за оеООВllПl\lО 
впдаl\lО ПРОl\lпс:ловоі дівnЬООеті у поріВllВl1ПХ QillU 
. (у розрізі підоРОDIСТВ 1\1. Броваро) 

Види промислової дїJшьвості 2005рік (очік.) 
до 2004 року 

Вс:ьоrо 115.8 
Доб~llа ПРОI\ПIс:ловіеть 
Видобувввu еверreтичниx матеріалів 

Видоб)'!8НВJI неенергеrичвих матеріалів 
Обробна проr.'IICJlовіеть 115.8 
Харчова ПРОl\ІІІCJlовіеть та переробnеНllВ 
еільс:ькоrос:подарс:ькпх продУКТів І 116.1 
ТОВ "Євро ФудсГБ Украіва" 112.0 
ВАТ ''Бровари -молоко" 110.б 
ДІІ "Броварський хлібозавод" -
Цех N!!2 хлібокомбівату N!1 О -
Леrка npомвс:ловіс:ть 100.4 
ВАТ "Софія" 100.4 
Виробвицтво деревивп та BBrOTOBneJIJIJI 
виробів з деревПВD -
ТОВ БМФ .JJ.ружоа" -
ЗАТ "Броварський меблевий комбіват" В 2.5 р. 

Філіи ,,меркс-Трейд" -
ДІІ "Меблевик" -
Цетоnозво-паперова, пOJlirpафічва ..~~ .. ,. 

о .. 

npоМВCJIовіс:ть, ввдавпича с:права -
ЗАТ ''Броварська .цР,УААРП' І -

Хімі-mа та ваФТохіиічва ОРОМИCJIовість 
, 99.8 

ЗАТ "Броварський завод пnar:тмас" 10б.4 

ВАТ ''Броварський mиворемовтв:иі завод" 7б.3 

Ввробввцтво imпux веметалевlІХ 

мівер8JIЬ1ІИХ виробів (будівenьпmr: 100.0 
матеріалів та с:к.лОВDDобів) 
ЗАТ "Броварський завод будівельних 

100.0 КOBCТP}~'" t: . 
Мета.пурriи та обробnевви металу 148.5 

Казеввиі завод порошкової МcrnulУРro 135.2 
Киівсьxи:l завод amoмівієвих 
будівельвих '" 117.9 KOB"A.~YAЦUl 

дп "Освова-Бровари" -
МаmивоБУдУВаllllJl 166.9 

,,-. ІІУ "Броварёі;iddi заВод торгМвїп" 
." . 127.1 .'_ . ..,-.' 

ВАТ "Крввобудівва фірма "СтРіла" І 138.5 . 1,' 

ВАТ "БРОВВРСЬІСИЙ завод комувальвоro 
100.4 уeraткувввп" 

ІПІ "mфтмаркет" 113.8 

Івші 106.7 

ЗАТ "Люмев" 10б.7 

о 

2006 рік(прогвоз) до 
2005 року (очіхув.) 

105.0 

105.0 

105.8 
105.0 
101.4 
-

111.2 
101.7 
102.7 

105.3 
10б.б 

-
105.2 
-
-
-

106.7 
107.3 
103.8 

103.1 

103.2 
106.7 
107.2 

107.7 
102.7 . 
108.8 .. 101.3 . ...... 
110.0 

107.6 
"110.9 
102.7 
102.7 



. . . Розвиток мережі 
ПІДприємств торгівлі та громадського харчування· . _ . 

Торгова мережа 
- о 

1 

1. Магазини - всього 

1.1. Продовольчі 

- універсальні 
- спеціалізовані 
-змішані 

1.2.Непродовольчі магазини : 

- вузькоспеціалізовані 
-змішані 

2. Дрібнороздрібна 
мережа 

З.Ринки 

.... 

4. Заклади громадського 
харчування відкритої мережі 
всього 

в них посадкових місць 
4.1. Кафе 
~воних посадкових місць 0'0 

4.2. Ресторани 
в них посадкових місць 

о 

• '0 

(об'єктів) 

2004 
сЬакт 

2 

178 

114 

7 
2 

105 

64 

48 
6 
10 

126 

4 

81 
2121 

50 
."', 1491 

4 
401 

. 

2005 
очікуване 

3 

186 

119 

8 
3 

108 

67 

51 
6 
10 

128 

4 

89 
2579 

54 
17-79 . 

6 
571 

2005 
прогноз 

4 

188 

120 

8 
3 

109 

68 

.~20' 
6 
10 

131 

4 

90 
2609 

55 
1809,·' 

6 
571 

2005 
до 2004 

% 
5 

101,1 

100,8 

100,0 
100,0 
100,9 

101,2 

I04Q 
100,0 
100,0 

102,3 

100,0 

101,1 
101,2 
101,9 

- 101·1 .. ·r •• , 
100,0 
100,0 



Основні показники розвитку споживчого ринку 

Похазвпки 

Роздрібний товарооборот 
підприємств усіх форм 
масності (в дїJочих цінах) 
-всього 

Товароборот на душу населеВВJI 

Темп росту роздрібного 
товарооботу до попереднього року 

~- . • -0 

.... 

. - . . . 

-

- ....... ОО 

Одиии-
ці 
виміру 

тис.rpн. 

rpHo 

% 

2004 рік 2005 рік 2006рік 
факт очікув. ПРОПlоз 

. 

96669,0 185500,0 232000,0 

1082,0 2074, 2577,8 

156,1 191,8 125,1 

• ОО 

.... 



Розвнток іНфраСТРУКТУРl1 малого підприємвиц!ва у 1\1. Бровари 

ПоК83RВКR 2004 рік 2005 рік 2006 рік 
очікуване DJ)Оrвоз 

IGnькicть зареєстроваввх мanиx підприємств 
(ввроствюЧJIМ ПЇДСуМХОМ),од. 1639 1815 1965 
IGnькicть MВnНX підприємств У розрахунку ва 1 О 
тис. HaceneВВJI, од. (діючих) 82 85 88 
Чпсельвість прВЦlОl0ЧИХ ва мlUIИX 
підприємствах, осіб 5649 5650 5710 
Кількість зареєстрованих фїЗІІЧНВХ осіб 
(ваnостаючим підСуМХом), осіб 6117 6618 6710 
Кількість зареєстрованих фермерів 
(иаnостаючим підсумком), осіб - - -
Чисельвість rpOM8ДJIВ, які зиахОДІІТЬСJI з 
niдпpИСМЦІІМИ-фїзичвими особами у трудових 
вїдвосивах, осіб 3764 ·3750 3800 
ОБCJII'И реалізації продyJЩii, ВИКОИВШIJI робіт, 
B8Д8ВВJI послуг малих підприємств, млв. lpИ. 

255.9 310.0 340.0 
Частка малих підприємств у загальио-раіоввих, 
(місьхих) обсягах вироБНИЦ1ва продукціі, 
ВИХОВIUШJI робіт, HвдllВВJl послуг, % 

46.6 46.9 47.7 
3aranьиа сума надходжень до бюджетів всіх 
рівнів, одержавих за рахунок малого - .. 
пiJurDиєм Н и І ,ІВа, мли. І'РН. 

. 0-
. - - - -

IGпысіть об'єктів інфраструктури підтримки 
малого підприєм НИ1tІВа, од. 5 5 . 7 
Бізнес-цеВТDИ - - 1 
Бізвес-іПУбітори - - -
Лізивroві центРИ - .-. І 

Технопарки - - -
о 

фонди ПЇДТримхи nimmиЄМНИI('Іва 1 . 1 1 
іввесrицїйві, іввоваційві фонди і компавіі - - -
інФормаційно-консультативві уставови З З 3 
иебamciвські фінансово-кредитні уставови 

І 1 2 

КільІСість інвестиціЙНИХ та іввовацііівих 
о 

проепїв, які реалізуютьCJI суб'єxraми малоro 
. 

бізвесу: 
З6 21 28 - О'tИНИ'th 
10823.9 12625.9 27625.9 -тис.грв. . .. 

Кількість нових робочих місць створених 
е ____ 

-. о 
О 

суб'єктами малого бізвесу, од. 1098 1450 1500 

:: . 

- l!.-



Введення в дію загальної площі багаТОLсварmРВllХ ЩІІТЛОВІІХ будинків 
за рахуІlОК КОШтів підпрllЄМСТВ і організацій усіх фОРМ Macl.ocтi 

та IlаСeJIеllllЯ у порядку пайової участі 

;-
і Назва об'єктів раАову, міста 
І • 
~ ж/б по вул. Грушевськоro,17-в 
а 12 хв.) 
kВ.ж/бпо 
:Звпежвості. 17 а черга 158 кв.) 
іёіі. ж/б по вул. Грушевськоro.І7-6 
Кв. ж/б по вул. Кирпоноса, 7-а 
і-а62 хв.} 
~. ж/б по вул. Грушевського,17-в 
\1'179 кв.) 
ісв. ж16 по вул. ГрушеВСЬКОГО,1 3-а 
~.-ж1б по вул. Грушевського, 1 7/1 
:в. ж/б по вул. Білодібровна,6 
:о. ж16 по вул. Кирпоноса, 7-а 

~ra62ICВJ 
1-0. ж/б по вул. Незалежності, 17 
ra 196 кв.) 
}-о. ж1б по вул. М. Лагувовоі, 18-6 
Ja96ICВ.} . 
~BCТPyкцїJI приміщеВВJI упрВВJIЇввJI 
J під rypтожиток ДПJI вчителів 
і. м.лaryвовоі, 9 
"0. ж/б по вуЛ. Ш. Алейхема,93 
~-кв. ж/б по вул. Грушевськоro,Іl 
:S-ICВ. ж/б з вбудованими офісними 
іцеввими по вУЗІ. Кірова,90 (І черга) 
і1-кв. ж/б по вул. Кірова, 90 сп черга) 
9-кв. ж/б по вул. Черliиxiвського,21 
Ь) 
а-кв. ж/б по вул. I<иJ>поноса,9-а 
(9І-кв. ж/б по вул. Королевка,66 
}о. ж/б по вул. Незanежвості 
j4-ICВ. ж/б по вул. Грушевського,7 
i~ 
tO-ІСВ. ж/б ПО вул. Шевчевха, 4а 
iO-кв. ж/6 по вул. Декабристів,46 
~xв. ж/б по вул. Незалежвості, 14/1 
(КВ. Ж/б поt1fУл; МЛaryвовоі.18-б 
. ~ 
/-JCВ. Ж/б ПО вул. М,Лaryвовоі,4а 
~. жl6 по вул. Симоненка (І чеDга) 
·19-JCВ· ж/б ПО вул. ЧерВJlXЇвСЬКОro, 21 
!:!l 
1 f!.. по М. 'Бровари 

І 
.] .. 

.. -... 

2004 рік 

0.69 

12.73 
8.9 

2.33 
4.77 

6.66 
10.14 

.. .-..... 

.. 

.. .. 

46.22 

-!.З -

ТИС. КВ. М. 

2006 рік (ПDОГНОЗ) 
2005 рік Всього у міській усШьськіА 
(очік.) місцевості місцевості 

; 

. 

. : 

2.01 

3.7 

16.44 

6.37 

0.31 , .1";'-:;" , 

7.61 , 

7.96 
9.01 ! ; 

6.64 
5.9 

8.3 8.3 . 
11.61 11.61 
4.78 4.78 
11.76 І : 11.76 

8.39 8.39 
11.33 11.33 
9.91 9.91 

.• 6:27 • о. 6IA7~ .. - .......... . . 

8.02 . . 8.02 
7.57 7.57 
6.53 6.53 

65.95 . 94.47· ... 9.4.47 
. 

. . :, . 



введеllПИ в діlО загальної площі багатоповерхових ЖII~JlОВIIХ БУДІІНків 
за paXYllOK усіх джерел фінансування 

-
, 

• 
:азва 
ІоВУ, 
І 

зета 

і 

ровари 

, 

2005 рік (очїк) 2006 рік lпРОГНОЗ) 
у т.ч. за кошти у т.ч. за кошти 

підпр. та підпр. та 
організацій організацій 
усіх форм ' . 

усіх· форм 
вnаСІІ0Сті та вnacHocTЇTa 

2004 рік Всього населеиии у Всього пасenеиНJI у 

4б.22 

порядку порядку 

П8Йовоїучасті пайової участі 
(багато кварт. (багато кварт. 

будинки) будJП:IКИ) 
65.95 65.95 94.47 94А7 

Введення в дію загальноі площі житлових .~удинків 

за рахунок усіх джерел фінансуванви 

тис. КВ. 

2006 рік 
до 2005 
року, 

(%) 

143.2 

М. 

тис. КВ. М. 

Назва об'єкТіВ:· ~ -. -_ .... : 
-' . 

району, міста 2004 рік 2005 рік 
(очік.) 

~.Бровари 57.72 72.55 

9 таму числі: 
5удивки садибного 
~ (30 будивхів) 

Всього 

109.23 

7.50 

2006j?iк (прогноз~ 
у міській 
місцевості 

, 109.23 .... 

.. : , 

7.50 

у сільській 

місцевості 

BBeдeHВJI в дію загаJlЬНОЇ ПЛfJщі індивідуальних житлових будинків 
за рахунок коштів населення 

-
І . Назва об'єктів' 
~ району, міста 

м.Бровари І -
2004 рік 

11.5 

2005 рік . 
(очік.) 
6.БО 

.. -.-.. 

- 21(-

тис. КВ. М. 

,., 2006 рік (прогвоз)· 
Всього у міській у сільській 

м.ісцевості місцевості 
7.26 7.26 



Загальні характеРllСТПКIІ обсягів капітальних BКJlaдellЬ 
1'1 • .Бровари 

(тие.гри.) ,... 
Показники 2005 рік 2006 рік 

загальний обсJIГ інвестицій в основний капітал 
(очік.) . (прогноз) 

за рахунок усіх джерел фінансування (у цінах 
відповідних років) 

195300.0 224600.0 

Із загального обсягу капітальних 
ВІОІадевь: 

- за рахунок коштів державного бюджету 37Q.O 500.0 
- за рахунок кошriв місцевих бюджетів 6900.0 7600.0 
- за рахунок власних коштів підприємств, 

оргавізацій та інших юридичних осіб 55200.0 61800.0 
- кошти іноземних інвесторів - -
- кошти вітчизнsшиx інвесторів 30630.0 38700.0 
- інші джерела фінансува.вня, ВКJПOчаючи 

кошти населеВWI 78200.0 90000.0 
- кредит бamciв 24000.0 26000.0 

w·:.'· 

..... 

. . 
. - 2'-



ОСНОВІІі DокаЗНllКn РИНКУ праці . 

- Показник 2004 рік 2005 2006 рік 
рік( очікуване) ~огноз 

1 2 3 4 . 
чисельність СереДНЬОРІчна наявного 

населеНIIJI , тис. осіб 88.7 .89.7 90.0 
Зайняте населення У віці 15-70 років, 
тис. осіб 52.2 52.7 53.0 
Звернулося за сприянням у . 
працевлаштуванні незайнятих 
ГQ.ОМ8ДJПI протягом року, осіб 2557 2330 2330 
Чисельність незайнятих громадян, які 
перебували на обліку у державній 
cлyжQj. зайнятості на початок року, осіб 1087 1051 900 
Працевлаштовано незайнятих ГPOM8ДSIН 

. 

протягом року, осіб 1861 1860 1860 
Рівень працевлaшryвання до тих, які 

перебували на обліку, % 51.1 54.4 57.6 
Взипи участь у громцдських роботах-

всього, осіб 451 424 300 
Проходили професійне навчання, осіб 421 522 395 
Потреба у робочій силі, осіб 684 905 1000 .-_. 
Навантаження незайнятого населевня 

ва одне вільне робоче місце, вакантну 
посадУ, осіб 1.5 1.0 1.0 
Середній 

. 
розМІР ДОПОМОГИ ПО . 

безробітпо, грн. 261.18 313.59 375.00 

. . 



Перелік інвеСТllціЙllllХ ПРОРоктів, які передбачаєrься реалізувати у 2006 р. 

На .. npоеК1)' та місце знахОJIЖенlUI об'схту KOIDТOP1IC- ЗамовН11К Інвестор 
на вартіcn. G !:1 
(МnH.rpH.) 

.ііі :І: 

а §о. . • & 
2 3 4 

Ї"ІІРОМИCJJОВІСТЬ 
. S 6 

ёnopeRIUI CТDИ1Ul ммоі rellepauit Не-З,S МВг на базі 6,075 КазеНН1IR завод КЗПМ 
xoreпераціАшlХ УC'l1ПlОВОК порошковоі 

мeтanypпУ 
Прuд6DН1U1, )tOJl1U( та BBeдeНIUIB ДЇIO літl метапообробкн та ліllїї 10,250 ЗАТ llЛюмеll" ЗАТ 
ПОРОDIКовоro HaнeCel1НJl на MeтaJleBi поверхні ,,люмен" 
Ч8С11СОВІ модернізaцis діючпх ПО1)'ЖНостеА 2,950 АТВТ "Брова- АТВТ 

РІІ-МОЛОХО" "БроваРI1-
о' ' молоко 

РекОИС1р)'XЦЇR сICDВДСЬК11Х ПРlsміщень під rnзетниR цех по 8У1і. PeдaкuiR газeтll 
~COBCЬKOro! 16 "Вісті" 
JCомnпскс ПО ВJtpобвицтву харчОВІ'" продУКТів ПО вул. КYJ)'Зова ТОВ lаухртех_ ТОВ 

КОМІШСКС" "Укр-тех-
КОМJJJlекс" 

ВupаБJDAD-СICDВДСЬка база по вул. ЗапізН1SЧніl, 6 ТОВ фірма ТОВ 
ІIШдpJrд" "Фірма 

.,nїДрIA" 
JkI.ora по ПРОМІІCJl080сті 19.275 . 
п.sy'IfIНI ТnО 

JCuтnoBe бvді8НІЩТВО 

132-11. xdб ПО вул. КирпоноСІ, 9-А 24,000 ВКББМР Кошти на-
ceneНIUI 

.J~! квартирний житnовий буJIВВОК по ВІ!{~УШевськоro, 7 (І 32,916 ТQВ"БЗБК" -11-'1epri\ ' .... ..._. -._ ... 
144-х xвapmpний житловий буднвок ПО по б.не3ВПежвос:тї, 14/1 14,200 ТОВ "БДБК -11-

'.'МСРкУРіЯ" 

100 квартирний житловвА буДII'JIОК ПО &уп. Шевченха,4а 11,616 ТОВ "БДБК -11-
"МСРкУРШ" 

160-8 JCIIртврний ЖИТJlовиit буднвок по вул.Декабристів,46 14,754 ТОВ "'БДБК -11-
"МСРкУРій" 

Жвтnові будинки ~~ вyn. Олімпійській 41.600 ТОВ "БДБК Власні 
"МерхуріА" кошти та 

нaceneввs 

два 91 кввртирних житлових буДИIIICJI ПО вул. КорOJlенха,66 28.159 ОПБIDICБ -11-

80-tв DlpТИpвиl житповий буJIВВОК ПО буm.в. Не3aJJежвостї 10.742 ОПБIDICБ -11-

265-111 квартирний ЖИТЛОВИЙ будинок ПО вул. Чер1UlXЇВCькоro 43.016 'QПБIDICБ -11-

ISlквартврния житловий буДRRОК ПО вул. Шевченка 22.790 ОПБIDICБ -11-

88-мuквартирвиl житловий будинок ПО вул. ІЗрова 12,619 ОПБIDICБ -11-

JCитловий буднвок ПО вул. KpacoBcIaKOro 21.762 ОПБIDICБ -11-

n черra (96 квартир) 162 _ квартнриоro житловоro буДllВlC)' ПО 12.600 ВАТ "ПДБП-2" -11-

~л. М. Тr""Yв~BO( 18-б 
90 ~ВJdI житловий будинок з вбудовавD-ПРИбудов~и 24.400 B~ї "'IJДБII_2" -11- .. ,-

ПРIlМiЩeВIUIМИ D підземним парxiвroм по Вув. М. Лaryновоl, В . t, ; 
~oвi 'Dо:sмiщc1Dlll буд. 4-а ' 
!б-1И Dартирвиl ZИТJlовий будинок ПО вул. СИМОIIОвка, (І черra) 20,300 ВАТ UПДБП-2" -11-

IS9-тн 1СВ8рТВрВІІЙ житловd будинок по вуЛо ЧерllJlXЇвськоro. 21 15.000 ЗАТ фірма -11-

Шчерra) 
"п,,,"_,," 

ЗО 1CRТЛ0ввх будиRJdв С8ДІІбноro типу 22,50~ •• ТОВ "БДБК Власні 
"МСРкУРій" кошти -

~CЬOM па аспт'n080МУ будіаНІІЦТ8У 
372,974 



іІJIIIII ou ........ 

t::"oвлеlUII 6УДЇВНlЩt1Iа Ilезавершеноі БУlIЇВНlІІІТ80М 7,353 ВК&&МР 
~iI16xв!ВJli по !l!l'. raral!iH!! 18 

І 5уJЇIRlШl1l0 ІДМIНlctpa11lDПо-rocnодарсІоКоro корпусу "CвJl'ln- .~-ДМlnPЇ-. Jir.clnuiiDCЬXoi цePJC8II" па вуn. KoacoBcLKoro " , 

rУJЇIПlurrво ПРUOCnUlfоі Церкви КtIЇВCIoKOro П&1ріарха~ 
с6ська naoacЬu. 
Церква "ПОК-

. аарафil "І10крова ПресВlІТОf БоroродsnU" па вуn. rarapiнa ' рова Пресвnoї 
І 
t &оroРО.DIПU'" 
іРUOJIСТРyкцil MaRuoBOro хоммехсу СВИJlарнmdв під ClUlїВНlrчо- пп Дaшllнінає-
і JOCJ!о.ааDсьюdt XQмпnекс па вуn. АlUФеєва. 2 ВІЛ.В. 
)JcIoOТD по 6yдIBIIIIЦТDY 380,327 
ІIL KOМYВAJJI,НA СФЕРА 

РсХО • паркУ ім. ШевчеJmа 0,500 BJe;&MP ,,"б 
РеХОН • П80кУ "ПОlfозеРНlIП" 0,500 ВК&&МР IоI/б 
PeIDJI~ • паокУ "Перемоra" 10,000 Вк:&БМР мJб 
1iilCМAeoll3lU1ЇК niфriв 34-MЇКOOPВnOнY 1.700 
РСХОНIЩJУащїх А.ереж ЗОВНЇШНLOro oCBЇTneННJI па вуn. КУ1У.Іова 0,900 УЖКГ 
2ІВОД Пl30nPOВОдУ У м.БроваРI' 2,600 ВКБ&МР Обл.бюд-

жет 

5YдiвRJD1ТJlo ШJUIX~ОВОдУ ПА вуn. КуТуЗова 2,000 УЖКГ мJб 
ruoнcrp)'1Cl1iA АIШС1рam.ної вуmщi раЯовноro ЗRaченНJI (аул. 4,500 Вк:&БМР 
Bcm't:JDIIIIВJI) . : 
5YJ1iвиmrraо 31ПtIIовоі JC8Нмїзaniі 22.075 ВКББМР 
5удіаНlЩТJlO ЗJПUJовоі JC1U18JJi381uj па вуn. МВnl'хиівськіА 1,200 УЖКГ 
JCDlJlоапще па вуn. KYJ)'30Ba 5,600 ВКББМР м/б 
5уJIЇВВlЩIВО ТСIDIОМФexd від ТК-2 да тк 16196 1.100 УЖКГ 

І SyдїВВlЩIВО ВОДОпРОводУ па ауn. Стаоотооїш.ка 1,200 УЖКГ 

БудівlDlЦТllО naвiпr.ЙОВУ бювeтJlОro водопостаЧIUIНJIВ парку ім. 0,030 ВК&БМР м/б 
Шев"енка . 
5yдiJIDIЦ'1'JIo павiпr.Йову бlODeтJlОro водопостачl1ВRR па ВУJI. 0,450 ВК&БМР м/б 

l"JJYШСВСЬХОro .. 'о - _.1",#,. .. : -' 
ПOJlШlanьний водопровід паокУ "IIepeмora" 0.610 ВК&БМР м/б 

Всього по JCOМУНВЛLllіR сфеоl S4,3б5 

IV. ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Aвtoмнfbca по вyn. КіровІ, 57 ТОВ "МІОС BJIВCНi 

Лтlі' коlDtII 

craвцia техиічвоro обcnyroвувlВllJl вантажних автом06іпів по вуn. ІШ ГОРОХОВ- -11-
запыlJllпlil cькиlо.в. 

5УдіаllИЦ'Пl0 СТО nеrXDВИХ автом06іпів по вуJI. Чкanoаа. 7 ВКФ "Кобa.n" -11-
1СоМПDекс 06cпyroвувlВllJl nerкOBOJ'O автотранспорту з мпІЬсою по .цп JCoтeneBeць -11-

~ 1Свівська. 90-а Ю.О. 

РекоllC'rpyJщia иезавершеноro будівllИЦ1'llС:~ aдr.dвicтpaТНВHoi ІП1"Бест" ІПІ.,БеС12 

бwiuі з цeНТDOM 0&:.&31& uii'J'iiUUUl автом06іпів по вуn. ЧкaJJова. 3-а 
AIтocтDIIIIК8 та npиміщеRD охорони. o6cnyroв)'DIНIIJI uтомобiniв ТОВ "АC'lpО ТОВ 

ва розі ВУJI. Шоnкiвсьха та б. Нcзuасвості Лтlі' ..АС'1'РО" 

BtIooro 
У.СОт", 1R..ИА СФЕРА 
Topriвтt та З8КnІЩП побутоваro обenyraВ~НIІS HaCeJletlUS: 

PexORc1pyap підсобних npиміщенr. МІІ'8!1ІН)' "1Cвпrи" ПІД ·тав "Книrи" 
0,020 

. 
1'OpJiвeт.1Ii та офісні npиміщеRИJI по буJJЬL нсзuожкоm,3 
~Будівll1ЩТaо 'Toprobo-офісilЬro центру по вУn. Кoponенха . r __ .. ,-.. 

..- "Ф; ;.ІП1' Мem.нИ1С 'ІПІ' •. ~ 

І<.Б. Мет.вих 
U. 

PexollCrpyxцis з розпmpoRJJDI цШОro М8ЙROJIОro КOМlDleкcy mд тов "Вест ТОВ 

tUprobo-розвaжam.1ІИЙ цевтр па вуJI. кшвськіR. 157 
Лdи маркет" • .вест 

JIaIbI . марке'і' 
І 

5уAiввицnо мaraзиву "Споpnoвари" па вуn. ЧерахівсЬКОro, JI 
.......... 'цп ДрЄНОВ 1.0. ІПІ 

раАоlli буде 2s 
ДрєнОI 
LO -

-21" 



. 
11I1Ї1J11111Т11O ІСРlnOro PI~ на розі ВУJl. Корonенка та вр. 
ІСІUlськоі D 34-МУ квapтani 
1fiiiНllll'l'lo .s8l'831111)' по ВУJI. ];оryнськоro 

&уIІЇІНlЩТВО .s8l'831111)' по ВУJI.Ше8qеmca; 

iyдiвH~ Kor.llU1eKCY 3 кафе, перукарнею в парку "nepeMora", 
.уІ. rarвpml 

BCIoOro по тоопвnі: 
КYJlьТW8: 
P5QHcтpyкцbI кінотеа1рУ ім. ШевqеJІКВ під Палац уроqпcnlХ 
ОДШ 

-~a.oro ПО КУJlЬтУРі: 
CoulllJlIollllR З8Х1IСТ ІІ8СCnСІІІІН 
Opraнbaцil робоm Міського пентру реабiJIітаuiі JliтeA-iнвaniдi. 

В&:ьоro 
Засобll •• 8&:овоl illlbOPat8uii 
РOJПОВСЮджеlUUl тenевЬіАиого сигналу по Украіні 

Ba.oro 
В&:ьоro по couiDJJbJliR сфері 
ВСЬОГО 

--:- r ~.~ ... 

-. -.,. '.J~~ •• _"~ •• ... r.· 

--о 
.. ' .. 

.. 1.9 - . 

0,070 

0,120 

0.21 

2,900 

2.900 

1,450 

1.450 

2,100 

2.100 
3,16 

451.721 

. ... - "" 

ТОВ"СБС" 

ІП1 "АМТ 
rшаст" 
ІП1 Горбаq 

Б.О. 

ІП1 Шара-пова 
Н.М . . 

ВКББМР 

УпрaвnінJUI у 

справах cit.l'ї та 
мonоді 

CТYJlїJI 
місто" 

,. : · 

. . · 

'. : · 

"Наше 

~.JD 

ТОВ 

"СБС" 
ІП1 ..АМТ 
rшасТ' 
ІП1 
Горбаq 

Б.О. 

пп 
Шарanова 
н.м . 

. 

'''-.,:-

. . . 



Місцева програма з.ведена на 2006 рік . 
. ' 

Джерела ФінансуваВllН 

Місцевий бlОДЖет . .- t І 

t ... 
.~ ї: е ..а 

r . .= !Е а І ::r . 8:ас § g І '= u • ;: . 8:ас а Ne І ІІІ О W .- = :11 о ;: - = =- ... . 
о ti ІІІ t:( \с) \с) = о&- 12 ec al 

пІп Місцеві програми е: ІІІ о 0& ес :11 о '= = .!:3 ,= = '. іе 0& ІІІ ІІІ = ..а = 5 • '. 1_ ~ & = u t:( = 
== ~ .- = ~ 

ес .- аІ = \с) 11: t ·ї ІІІ ІІІ О = '" = о 
.,Q о о .,Q о ІІІ аІ U = ес u = а І 

.,Q ..а u :.с ~ !. = f- О • І .s t:: .- о а t:: 
.- І .- cu = \с) . .. I:f ~ = ;~ ~ =- t:( u 

:.с <:) 
\с) \с) 

; 

1. Соціально-економічного розвитку 16767.8 4662,8 4720.0 1500,0 5685.0 200,0 

2. СоціIШЬ1l0-КУЛЬТУРНОГО розвИТІСУ 340,0 340,0 

3. Соціальиоrо захисту Иш:eJlеИИJI 755,0 443,0 300.0 12,0 

Охорови навкОJlиlllЮООro 
, 

4. 690,0 690,0 
природньоro середовища 

5. 
ВнерroзбережеВJUI та 

125,0 5,0 120,0 
ев~roзабезпечевви . . 1 
." .... .' . ' . 

6. ПЩrpимки сїм'і та молоді 97,9- 97,9 - - - -
7. Проrpама розвитку малоro 

24,0 24,0 
ШДПРИЄМJШЦТDа . 

ВСЬОГО: 18799.7 5572,7 5830,0 1500,0 5685.0 12,0 200,0 

~ 
"\ 



Місцева програма соціаJJы�о-економічпоrоo РО3ВІІТКУ 

· • 1 Джереав ФіпВПСУВВПl1R в т.ч • :' .~ 

АПСЦевпй бlОДЖет .. 
.!!І 

~ 
.= а. 

І ~! t ,= - і t Ке ІІІ 
_ t:{ 

оа. 
,3апст заходів 

В 
о оа.а. ІІІ о 

= І піп 'І t t оа. 'І а; е і !Е СІ •• 
Іі (·і ІІІІ ІІІІ :ІІІ а. ... 

\с8 

~ 
О О '" 

ІІІ\С8 
О .; ·3 ·і і = t:[ 

і 51 ІІІІ .-ct \с8 t"t ~ (It 1. \о 

1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 
3аміва дахів иа шатрові, в т.ч. 717,0 717,0 

1. СпІПN!!5 142,0 142,0 
1 

СпШN!7 575,0 575,0 · · 2. Рекои,,1. . фасадУ~ЗОIIIN!9 200,0 200,0 
3. Капітальвий peMOJIТ приміщень 

reриторіапьиоro цеатру 450,0 450,0 
рбcлyroвув8ВВJI пенсіонерів та 
ЩJидб8ВВJI облвдвВИВJI 

4. ~ековстрyzщiя приміщeввJI · 
центРу реабілітації дi~i 900,0 900,0 
bmалідів 
Реконструкція кінотеатру їм. 

5. 'F.r. Шевченко під "І»швц 747,5 _ 747,5 ,~ 
. 

fpочистих подій" .. ~ ." " - -
БудіВництво С1СВеру по вул. 

б. 200,0 200,0 
Рлімпііська " о 
КапіТВJIЬВИЙ ремонт та 

7. ' рековструщія житлоilого фонду, 335.0 185,0 150.0 
всьоro 

Проектування та будівництво 
8. 30.0 30.0 

1!1Ipg~,Приозервий" ' 
"------

•• 
а t t 
а ! і ё!; ... 

12 а.- \с8 

і·; ,= '" СІ = а. . - = с s.. О r: g. 
СІ 

СІ • ІІІ е: 
о а \с8 
СІ о О СІ 

:ІІІ 

10 11 12 

" -

-

------ ----

ВПКОIIIlВСЦЬ 

13 

Відділ освіТІ! 

Відціл освіПI 
!управління праці та 
соціanьноro ЗВXJІСТУ 
населеНIIJI .' 
Вiдnіл у справах сім'і та 

молоді 

ВКБ мїСЬКВllКОІIКОМУ 
." -

'І 

УЖКГ 

УЖКГ 

. 
ВКБ міськвиковко)1)' 

-

.... 

~ 
f.o 



. г 9. fпРО~8Ма,додвjр'", І 200,0 

• і: ~РОжРама перспexт.ивirоro OЗВИТJCY ВОДОПРОВJДИО· 

10. Е· ацііЬЇого госпоДарства та І 150.0 
. абезпечеВВJI иасenеВВJI якісною 

____ ОЮ ВОДОІО 

удіваицтво водопроводу по 

10.1 Уll. СтарОІроіцька І 75,0 

І • 

10.2Сп;ввджеВВJI. 1 75 О 
в !'9_зберiraючих техволоriй ' 
naroустрій міста: 

11. безпосередньо иапот~чве , 4050 О 
бмyroвувавии об'єпш ' 

ою 4 ""----_IL...-....... 

12. \Капітальний та поточний 
\ремонт дорожв:ьоro поІСрИТ'l'Jl 

t
екоиструхція мереж 

13. oBHimвьoгo освітлеlПlJl міста 
ул. Кутузов&, вул. Гaraріиа 

14: tpекОil~ухція приміЩень 
IцитЯОl ШІШnИ мистецтв 

15 Ct,ахіичеНВJ[ рековстрУщіі 
. иміщеВИJI мкц "Прометей" 

16. ~ництво пам"~ воінам· 
raицвм ~ 

f:
0peryв8ВJUI генершноro ПJI8В) 
правила забудови) . 
розробка Правил забудови 

17. корегувавп червових лівій 
r 

1500,0 

100,0 

100,0 

55,0 

100 О .00; , , 

150,3 
110,3 
40,0 

4050,0 

150,3 
110,3 
40,0 

200,0 

150,0 

75,0 

75,0 

100,0 

100,0 

55,0 

100,0 

1 1 

1500,0 

.' '-

J ~ .. ~ '1' 

УЖКГ 

УЖКГ 

УЖКГ 

юккг 

УЖКГ 

Відділ КУЛЬТУРlt 

Відділ КУЛЬтурl1 

ВідJfш "l'ЛЬтурll 

Відділ містобудуваШIJt та 
архітеКТУРl1 

" 
~ 

.' 



------~lїїіё~шcЬifа. ро6оПі по -пjjоexry 
'ПідвИJЦelПIJl еф~ості 
икориc:т&.ВJlВ об'ЄК"1iJi 
ерухомості хомувап. власності 

18. О~Dпро~адже~ИОDітвьоіl 190 О 
8JШ1IIСfaІСОl моnеш'! - • 

"" $ 
еремоХЩІІ ВсеухраіиСfalСОГО 

ОПУРСУ проепів та програм 
ОЗD~ місцевого 

OBpJIДYDВВJDI2004 роху 

РевлїзВЦЇJIЗВХОдів прQепу 
'IIiд1JВЩeJlllJ1 ефепиJiиості 
!впорисТ8ВВJI КОМУИШНОЇ 
!Власності за РВХУИОІС 

J.: \.19. равПЇВВJIIСОМУНaлDJJИМИ І 437,5 
g::_ Boвїтвr.oI """""'" 

'- - . ·иємствами міста" -.'-. . . 
еремоЖЦlt Bceyxp~cfalCoro 
~опурсу проепів та Проrpам 
розвитку місцевого .
~ОDРядУВaJIIUt 2005 року 
!рековструщїJI басейну "Купава" 

20. \вИГОТОDJIеИВJI проектУ на І 290,5 
рековcтnVICПiю Dавии 

21. \другий ВВОД raзопроводу 
: 

~ І 22 \БУдіввицтво !,овоі 3JЩВовоі 
. lкaвалізації - . 

22. !реконструкція вул. 
Ir~BCЬKOro 

~
еконстрУІЩЇJI майданУ ва 

3. еретиві ВУЛ. ГaгapiB~
езалехсвості (Ш черга) 

24. IПрое~aввJ( та бу~вицтво 
1в9ДOBIДВ~дY масиву "Оболонь" 

2835.0 

~500.0 

300.0 

200,0 

30.0 

190.0 
.. 

87,5 350,0 

90,5 

2835.0 

І:а: .-. -- 2500.0 

300,0 

200.0 

30.0 

, \ 

lYпрВВJl~ВJI комувапьвоі 
!впасвоСТ1 

у правлівВJI КОМYllалЬІіоі 

~aCHOcтi 

200,0 /ВКБ міСЬКВllКОНКОAlУ 

ІВКБ міСЬКВllКОНКОAlУ 

Вj<Б l\li&:LDIIKOНXOl\ry·:~ 

ІВКБ міСЬКDIIКОIIКОl\IУ 

ІВКБ міСЬКВIІКОВКОМУ 

ІВКБ l\Iіськвпконкоr.ry 

3 
~ 
~ 
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ЗАВСТ заходів 

1 2 

t
омпnексва проrpама 

1. СФізичне ВИХОВВВВJI ~ 
ДОРОВ' JI ваціі'" І 

~:-фівавсовоі 2 . имхи жіночій комав,ці-
. d~~1-Шmзr.uщбо~ 

САвтомобіліст" 

3 \KYJlbtypbo-мистецьхих 
• Рахо.ци ва 2006 рік 

4 !Комплексва проrpама 
• \РОЗВИТКУ футбоm' 

Місцева програма соціально - культурвоro розввтку 

f 
І:» 

d 
ІІІ 

G 
.і= 

~ = 
3 

95,0 
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