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I.ЗагаJJьні ПОJJоженни 

1.1 Мє",а і завдання ПРОZРllJflll СОІ(іально-єконол,ічноzо n.а 

куль"'урноzо РОЗВU"'КУ ЛІ.БроваРll на 2007 рік 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Бровари на 
2007 рік (далі - Програма) розроблена з метою реалізації єдиної економічної і 
соціальної політики розвитку міста у 2007 році. 

Показники Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2007 рік базуються на аналізі соціально-економічної ситуації, що 
склалася за останні роки, прогнозних розрахунках головних управлінь, 
відділів, а також підприємств і організацій за результатами їх діяльності у 
2006 році, з урахуванням виробничого потенціалу міста, можливостей 

забезпеченості господарського комплексу матеріально-технічними та 
фінансовими ресурсами. 

Мета розробки Програми полягає у необхідності формування орієнтирів 
економічного, соціального і культурного розвитку міста на 2007 рік. 

Основним завданням Програми є вирішення соціальних проблем 
мешканців міста шляхом активізації подальшого економічного розвитку усіх 
сфер господарського комплексу міста, забезпечення стабільної роботи 

підприємств усіх форм власності, збереження досягнутого приросту та 

нарощування обсягів промислового виробництва, збільшення інвестиційної та 
інноваційної складової, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, 

наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів, розвиток соціальної 
сфери. Позитивні результати реформування пріоритетних сфер сприятимуть 
подальшому підвищенню життєвого рівня мешканців міста. 

п. ПРОМИCJIовість. 
Місто Бровари має високо розвинутий промисловий комплекс, основу 

якого складає 21 велике .те середнє підприємство будівельної індустрії, 
металургійної, машинобудівної, хімічної, харчової, деревообробної, легкої 
промисловості. 

Основні показники розвитку промислового виробництва сформовані на 

основі поданих товаровиробниками прогнозних розрахунків, що базуються на 
їх фінансових можливостях та реальних потребах замовників. 

Виходячи з прогнозних розрахунків, очікується, що у 2007 році темп 
росту обсягів виробництва промислової продукції збережеться і становитиме 
105.2% до очікуваних показників у поточному році. 

Найбільший приріст виробництва передбачається в таких галузях як: 
машинобудування ..:.. + 16.3%, деревообробна - +9.1 %, хімічна та нафтохімічна 
промисловість - + 6.5%, виробництво будівельних матеріалів - + 5.0%. 

Найважливішими чинниками збільшення випуску промислової 
продукції є: 

-збільшення обсягів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для 
розвитку промислового комплексу міста; 



-активізація інноваційної діяльності підприємств; 
-удосконалення роботи маркетингових служб підприємств; 
-освоєння нових енергозберігаючих технологій виробництва; 
-нерощування обсягів виробництва конкурентноспроможної продукції та 

розширення ії асортименту, підвищення якості; 
-модернізація застарілого обладнання на існуючих виробництвах та 

створення нових підприємств. 
Так, передбачаЄТЬСJl введення лінії металообробки та лінії порошкового 

нанесеННJI на металеві поверхні на ЗАТ "Люмен". Буде частково 
модернізовано діючі потужності на А ТВТ ,,Бровари-молоко". 
Найпоширенішим наПРJlМОМ інноваційної діяльності промислових 
підприємств міста у 2007 році залИШИТЬСJl оновлення та розширення випуску 
продукції. 

Відповідно збільшуваТИМУТЬСJl обсяги реалізованої продукції. 
Передбачається, що у відпускних цінах виробників вони зростуть на 6.5% до 
очікуваного у поточному році і складуть на одну особу 5252.6 грн. 

З метою розширенНJI ринків реалізації виробленої продукції промислові 
підприємства міста приймають активну участь у виставкових заходах, бізнес
форумах, презентаціях, що дає підстави сподіватися на стале зростання 

промислового виробництва та покращення фінансово-господарського стану 
підприємств. 

ш. Капітальне будівництво. 

Будівництво житла та об' єктів соціально-культурної сфери є однією із 
важливих галузей загальногосподарського комплексу міста, яка формує його 
житrєдіяльність та CyтrЄBO впливає на стан економічних відносин. 

В місті зберігається позитивна тенденція щодо збільшення обсягів 
будівництва. 

За рахунок всіх джерел фінансування, введення в дію загальної площі 
житлових будинків у 2007 році в порівнянні з очікуваним у 2006 році зросте 
на 20.52 тис.кв.м або на 28.8% і складе 91.84 тис. кв.м, з них загальна площа 
введених індивідуальних будинків складе 13.0 тис. кв.м. 

Продовжуватимуться роботи по будівництву культурно-виставкового 
комплексу з ГЛJIдацькою залою на 448 місць, реконструкції кінотеатру їм.т.г. 
Шевченка під Палац урочистих подій, реконструкції вул.Грушевського, 
осушенню територій та водовідведення дощових та талих вод з території 
підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначення 
західної та південно-західної частини масиву "Оболонь". Виконуватимуться 
проектні роботи на будівництво споруд збору, очищеННJI та використання 
поверхневих вод по вул.Київській та прилеглій території, на будівництво 
парку "Приозерний" , на реконструкцію магістральної вулиці Возз"єднання. 

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 будинків. 



ІУ. СПОЖИВЧІІЙ РІІНОК. 
Позитивні тенденції розвитку економіки міста останніх років сприяли 

сталому розвитку споживчого ринку, спрямованого на поліпшення житrєвих 
умов населення та забезпечення їх якісними товарами. 

у 2007 році, як і у попередні роки, утримається позитивна динаміка 
зростання основних показників розвитку споживчого ринку. 

Виходячи з прогнозу рівня грошових доходів населення, обсягів 
виробництва товарів народного споживання та їх надходження в місто, 
прогнозованого рівня інфляції в 2007 році загальний обсяг роздрібного 
товарообігу підприємств торгівлі, включаючи громадське харчування, 
прогнозується в сумі 199.0 млн. грн., темп росту в діючих цінах порівняно з 
попереднім роком складе 104.7 %. 

Зростання загального обсягу роздрібного товарообігу прогнозується за 
рахунок розширення торгових площ, підвищення ефективності роботи 

підприємств торгівлі, впровадження нових технологій і методів 

обслуговування. 
Передбачається, що у 2007 році будуть введені в дію: торгово

розважальний центр по вул. Київській, 157, магазин по вул. Шевченка, 
комплекс - кафе та перукарня в парку "Перемога", магазин-кафетерій по вул. 
Київській, 90. 

у задоволені попиту населення на продукти сільськогосподарського 

виробництва, значну роль відіграватимуть ринки. В 2007 році заповнюваність 
ринків досягне 75-80 % за рахунок покращення умов здійснення торгівельної 
діяльності на ринках для фізичних та юридичних осіб - в чому буде сприяти 
введений в дію критий ринок по вул. Короленка. 

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

Державне регулювання на споживчому ринку буде відбуватись на основі 

затверджених нормативно-правових документів і спрямовуватиметься на 
спрИJIННJI розвитку підприємництва на території міста, підтримку ринкових 
реформ, захист прав споживачів та запобігання проявам недобросовісної 
конкуренціі. 

У. Соціальний захист та соціальне забезпечення населення. 

в основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем 
соціально незахищених верств населення та малозабезпечених сімей. 

у 2007 році буде приділятися зн~чна увага виконанню Програми 
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених верств 
населення міста. За рахунок бюджетних коштів 120 громадянам міста буде 
надана матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. 
Передбачається виплата компенсації за житлово-комунальні послуги 
інвалідам І групи всіх причин захворювання, інвалідам по зору та сім"ям, в 
яких двоє і більше інвалідів по зору, почесним громадянам міста на суму 
348.0 тис.грн. П"ЯТН8Дцяти особам з категорії ветеранів війни та праці, 
інвалідів І групи всіх причин захворювання будуть встановлені телефонні 



апарати на загальну суму 20 тис.грн. Потребуючі будуть забезпечуватись 
засобами реабілітації: колясками, палицями, милицями. 

За рахунок місцевого бюджету буде проведено фінансуванWI доплат до 
пенсії 11 громадянам міста, які досягли 95-річного віку в розмірі 1 ОО гривень, 
5 почесним громадянам міста - по 85 гривень, а також виплачена компенсація 
56 фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 37 тис.гривень. 

На виконанWI даної Програми спрямована діяльність Територіального 
центру обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, на 
обліку в якому перебуватимуть 1750 громадян, з них: 1100- самотніх, 630 -
самотньо проживаючих та 20 - малозабезпечених. На обслуговуванні 
перебуватимуть 450 осіб. Будуть надаватись безкоштовні щоденні обіди 100 
особам, послугами перукаря буде охоплено 20000сіб, надано продуктових 

наборів 1700 громадянам, всім перебуваючим на обліку будуть надані 
безкоштовні медичні послуги. 

у зв'язку з прийняттям змін до Закону У країни "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" з 1 січня 2007 року вносяться зміни щодо 
розміру допомоги одиноким матерям який буде збільшено з 10% до30% від 
прожиткового мінімуму на дітей відповідного віку. Всього у місті в 2007 
році буде виплачено соціальних допомог та компенсацій 3329 сім"ям з 
дітьми за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до 

місцевих бюджетів. 
Відповідно до демографічної ситуації у 2007 році передбачається 

збільшенWI кількості пенсіонерів до 21 ООО осіб. Потреба коштів на виплату 
пенсій становитиме 124.6 млн.грн. Передбачається, що надходжеНWI власних 
коштів збільшиться на 19.1 тис.грн. порівWlНО з очікуваним у 2006 році і 
становитиме 118.8 млн.грн., забезпеченість власними коштами складе 95.3%. 

За умови діючого законодавства передбачається, що у 2007 році житлові 
субсидії отримуватимуть 3640 сімей. 

Щомісячно проводитимуться засідaнWI комісії з питань HaдaНWI 
субсидій громадянам, враховуючи конкретні сімейні обставини. 

Продовжуватиметься робота щодо ліквідації заборгованості з виплати 
заробітної плати та недопущеНWI випадків ії виникненWI. 

УІ. Трудові ресурси та ринок праці. 

Позитивні процеси, які відбуваються у соціально-економічному розвитку 
міста, відповідним чином впливають на поліпmенWI ситуації у сфері 
зайWIТості. Протягом двох останніх років чисельність осіб, що перебуває на 
обліку у службі зaйWIтості, залишається сталою. Однак, позитивна тенденція 
на ринку праці пов'язана не тільки із зменmеННJJМ безробітrя, а й з помітним 
зростaнWIМ обсягів зaйWIтості, що свідчить про значну роботу виконавчого 
комітету, міськрайонного центру зайнятості, управління праці та соціального 
захисту населення з питань створення робочих місць та легалізації трудових 
відносин між найманими працівниками і роботодавцими. 



Програмою зайнятості на 2007 рік за рахунок усіх джерел фінансування 
передбачається створити 2750 робочих місць. 

З метою забезпечення підприємств міста кваліфікованими спеціалістами 
робітничих професій пріоритетними напрямами роботи визначено професійне 
навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці, підвищення їх 
кваліфікації та збільшення обсягів працевлаштування після навчання. 

Згідно прогнозних розрахунків передбачається, що у 2007 році для 
отримання соціальних послуг до центру зайнятості звернеться 2700 осіб. 
Всього на обліку в Броварському базовому міськрайонному центрі зайнятості 
буде перебувати 3230 незайнятих громадян, з них 2330 осіб вийде на ринок 
протягом року. 

Основним джерелом поповнення ринку праці, як і в попередні роки, 

залишаються громадяни, які звільнились на підставі припинення трудового 

договору, звільнились з роботи за власним бажанням, вивільнені із галузей 
господарства міста та особи, які закінчили навчальні заклади. 

З метою зниження чисельності незайнятого населення у місті, 
Програмою зайнятості передбачається працевлаштувати на вільні та 
новостворені робочі місця 1715 громадян, отримають одноразову допомогу на 
відкриття власної справи 112 осіб. для соціально-незахищених верств 
населення заброньовано 76 робочих місць, 33 робочих місця передбачається 
створити за рахунок надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду 

загальнообов'язкового соціального страхування Украіни на випадок 

безробіття. На навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 

незайнятого населення, особливо молоді, яка не має професії, центр 
зайнятості передбачає направити у 2007 році 395 осіб. Громадськими 
роботами передбачається забезпечити 300 чоловік. 

УВ. Гуманітарна сфера міста. 

Освіта. Освітній простір міста - це 18 дошкільних навчальних закладів 
(3368 дітей), з яких 15 - комунальної форми власності - 3201дитина, 2-
відомчих, 1- приватний; 10 загальноосвітніх шкіл (10238 учнів), серед яких
гімназія ім .. С.ОліЙНика, дві спеціалізовані школи: з поглибленим вивченням 
іноземних мов Н!!5, з поглибленим вивченням предметів природничого та 
суспільно-гуманітарного циклів Н!!7; навчально-виховний комплекс, у складі 
якого - загальноосвітня школа, спеціалізована школа і ліцей; п' ять 
позашкільних ЗаІшадів (6360 вихованців); вечірня школа (215 учнів), приватна 
школа "Фортуна" (105 учнів). 
У місті функціонують вищі навчальні заклади: Економіко-технологічний 

університет, Міжнародний університет розвитку людини "Україна", 
Поліцейський фінансово- правовий коледж, Броварський професійний ліцей, 
Вище училище фізичної культури. 

У 2007 році будуть здійснюватися подальші перетворення у сфері освіти, 
виконуватимуться програми: "Діти Украіни", "Фізичне виховання - здоров"я 
нації", Програма роботи з обдарованою молоддю, Програма поповнення 
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бібліотечних' фондів, Програма з охорони праці та попередженНJI 
травматизму, створюватимуться належні умови для розвитку закладів освіти. 

З метою забезпечення належних умов навчання для дітей з особливими 
потребами передбачається на базі одного із навчально освітніх закладів міста 
організувати класи для дітей з вадами слуху та зору. 

В наступному році виконуватимуться роботи по реконструкції фасаду 
зоm N!!9. Буде виконано ряд робіт по ремонту приміщень навчальних . 
закладІВ. 

Культура. Відділом культури Броварської міської ради у 2007 році 
продовжуватиметься робота спрямована на виявлення та розкриття творчого 
потенціалу, підтримку інтересу різних верств населення до мистецтва, 
відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження 

національної культурної спадщи~и, організацію дозвілля та урізноманітнення 
форм культурного обслуговування населення. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу культури буде 

підготовка та проведення культурно-мистецьких акцій і заходів для 
мешканців міста. Передбачається проведення спільних з управлінням освіти 

урочистостей "Творча обдарованість" по відзначенню кращих художніх . .. 
колеКТИВІВ та окремих виконаВЦІВ у галУЗІ мистецтва, започаткування 

конкурсу класичного мистецтва "Класична нота" та фестивалю поетичної 
творчості "Кришталеве перо", налагодження співробітництва з провідними 
майстрами культури і мистецтв столиці (філармонія, консерваторія, оперний 

театр тощо). 

На проведення культурно-мистецьких заходів у наступному році 

передбачається виділити з міського бюджету - 223.0 тис.грн., на придбання 
музичних інструментів з міського бюджету будуть виділені кошти в сумі 1 SO 
тис.грн., виконуватимуться роботи по встановленню системи сигналізації в 

закладах культури. 

Фізична культура і спорт. Відповідно до затвердженої комплексної 
програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" відділом з фізичної культури 
та спорту у 2007 році передбачається проведення 140 спортивно-масових 
заходів для всіх вікових категорій жителів міста. Будуть проведені 
чемпіонати м. Бровари з футболу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, 
шашок, плавання, легкої атлетики, УШУ, боксу та інших видів спорту. 

Проводитимуться спортивні свята до Дня Перемоги, Дня Незалежності, 
дня міста. Збірна команда міста прийматиме участь у більшості змагань 
обласного рівня. 

Будуть функціонувати всі спортивні споруди міста. За кошти місцевого 
бюджету передбачається будівництво спортивних майданчиків та 
виготовлення проекту на реконструкцію ванни басейну "Купава" . 

На реалізацію Програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" у 2007 
році з БІоджету міста передбачається виділити кошти в сумі 120.0 тис.грн. 

Сім"я і молодь. Відділ у справах сім'і та молоді продовжуватиме роботу 
по реалізації програм: "Молодь Броварів" , "Подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки", "Профілактика 
злочинності в Київській області на 2006-2010 роки", "Профілактика ВІЛ-



інфікованих, допомога та лікуванНJI ВШ-інфікованих і хворих на стд на 
2004-2008 роки". 

В наступному році продовжуватиметься реалізація спільного проекту із 
Представництвом СОС Кіндердорф Інтернешнл в Украіні по реалізації 
проrpами "Профілактика соціального сирітства". Згідно з цією проrpамою 150 
дітей щомісячно отримуватимуть продуктові набори вартістю 87 rpH. кожний 
за рахунок Представництва СОС Кіндердорф Інтернешнл в Украіні. 

У І півріччі 2007 році планується відкриття реабілітаційного центру, де 
будуть обслуговуватись 35- 40 дітей-інвалідів. 

На даний час у місті створено 6 прийом них сімей, де виховується 7 дітей, 
до кінця 2007 року буде створено ще дві прийомні сім"ї. 

У наступному році передбачається: . . 
- органІзаЦІЯ та проведення конкурсно-розважальних проrpам до 

Різдвяних свят, ДНJI захисту дітей, ДНJI міста, ДНJI Святого Миколая, 
Новорічних свят. 

Проводитимуться міські заходи: 

- міський фестиваль творчості дітей та молоді з обмеженими 

функціональними можливостями "Повір у себе"; 
- міський турнір КВН серед студентських команд; 
- міська Універсіада та інші заходи. 

УПІ. Розвиток малого підприємництва. 

У МІСТІ продовжує зберігатися тенденція активного розвитку 

підприємництва, що є наслідком забезпечення стабільних сприятливих умов 
для його функціонувaнНJI, удосконалення регуляторних процесів, ЗНJIТТЯ 
штучних бар'єрів для виходу на ринок нових суб'єктів підприємницької 

діяльності. 
В наступному році передбачається збільшенНJI кількості діючих малих 

підприємств, число яких досягне 990 одиниць, що на 5.3% більше до 
очікуваного у поточному році, що дасть можливість створити 60 робочих 
місць. За рахунок зростaнНJI кількості малих підприємств та реалізації їх 
інвестиційних проектів обсяги реалізованої продукції, виконаних робіт та 
наданих послуг в порівнянні з очікуваним у поточному році зростуть на 
21.3% і складатимуть 559.0 млн.rpн. Внесок малого підприємництва у 
загальних обсягах реалізованої продукції становитиме 55.5%. 

Малі та середні структури є найбільш динамічними, найбільш 
пристосовані до частих змін умов господарювaнНJI, найбільш ініціативні у 
веденні діяльності і в розвитку місцевого ринку відіrpають значну роль. 

Тому, з метою CТВOpeHНJI сприятливих умов для розвитку малого бізнесу 

Проrpамою розвитку малого підприємництва передбачено створення бізнес
інкубатора для H8ДaнНJI організаційних послуг щодо започаткуванНJI власної 
справи підприємцям-фізичним особам, а також бухгалтерських послуг та 
послуг телефонного зв"язку. 



Відкритrя дозвільного центру створює можливості одержати вичерпну 
інформацію та відкрити власну справу, починаючи з реєстрації до отримання 
дозвільно-погоджувальних документів на здійснення підприємницької 
діяльності. 

Реалізація єдиної регуляторної політики у сфері підприємницької 
діяльності, удосконалення дозвільної та реєстраційних процедур сприятимуть 
зростанню кількості підприємницьких структур, надходжень до бюджетів усіх 
рівнів, кількості робочих місць; створенню конкурентного середовища, 
покращенню якості товарів, робіт, послуг. 

у 2007 році з місцевого бюджету на виконання заходів Програми 
розвитку малого підприємництва передбачається виділити 150.0 тис. грн. 

ІХ. Інвестиційна діяльність. 

Основною метою інвестиційної політики у 2007 році є нарощування 
обсягів залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку міста, 
передбачених заходами Програми залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в місті на 2007-2008 роки. 

За прогнозними розрахунками обсяги інвестицій в основний капітал у 
2007 році складуть 347.3 млн. гривень, що на 13.2% більше, ніж очікується у 
2006 році. Основним фактором, який обумовлює подальше зростання 
обсягів інвестиційних ресурсів, залишається економічне зростання, 
збільшення масштабів господарської діяльності, підвищення прибутковості 
вкладення коштів у розвиток виробництва. 

Головним джерелом інвестування у 2007 році, як і раніше, будуть 
кошти підприємств, організацій міста та кошти населення, надходження 

яких передбачається у сумі 285.3 млн. гривень ( 82.1% від загального обсягу 
iнвec~). • 

у 2007 році передбачається реалізувати 26 інвестиційних проектів, в 
тому числі: 3 інвестиційні проекти у промисловості, в будівництві буде 
реалізовано 9 інвестиційних проектів, у комунальній сфері передбачається 
реалізувати 4 проекти, в галузі транспорту - 3, у соціальній сфері буде 
реалізовано 7 інвестиційних проектів. 

у 2007 році передбачається збільшення рекламно - презентаційної 
продукції з питань інвестиційного потенціалу міста. Інформація з цих 
питань висвітлюється на сайті міської ради. Крім того, передбачається 
продовжити практику участі міських підприємств у міжнародних та 
вітчизняних виставках, що зміцнює позитивний імідж міста та 
зацікавленість з боку іноземних інвесторів. 

Прогнозується, що обсяги прямих іноземних інвестицій на кінець 2007 
року досягнуть 52.5 млн.дол.США, що на 2.9% більше, ніж на кінець 2006 
року. На одну особу цей показник дорівнюватиме 573.8 дол. США (табл.!). 



х. Комунальне господарство. 

Житловий фонд міста Бровари становить 378 багатоповерхових 
будинків, з них: 279 житловий будинок комунальної власності, 76 житлових 
будинків відомчого житлового фонду, 10 - ЖБК, 13 - об'єднання 
співвласників багатоповерхових будинків та 6198 - будинків приватного 
сектору. Існує 22 гуртожитки, tpи з них належать до комунальної власності, а 
решта до відомчого управління. 

Загальна площа житлових будинків в місті складає 2055.48 тис. кв . . 
меТРІВ. 

Основними проблемами в комунальному господарстві міста є ступінь 
зносу основних фондів виробничого призначення . Більше половини мереж, 
споруд та обладнання поtpебують заміни. Проте, фінансово-економічний стан 
підприємств житлово-комунального господарства на сьогодні є складним. 

Згідно з проектами "Програми реконструкції житлового фонду" та 
програми "Благоусtpій" у 2007 році планується виконання низки заходів 
направлених на покращення стану У'Іримання житлового фонду та 

прибудинкових територій, території міста в цілому. Зазначеними заходами 

передбачається здійснити облаштування дитячих спортивних майданчиків, 
переобладнання м"якої покрівлі на шаtpОВИЙ дах житлового будинку по вул. 
Короленка,67, ремонт м"яких покрівель будинків по вул.Незалежності,IО, 
Короленка,50, Олімпійській,8, Лагунової,18 та 4; посилення KOHCtpyкцiї 
фундаменту житлового будинку по вул. Возз"єднання, 5а; передбачається 
реконструкція вбудованих бойлерних в житлових будинках за адресами вул. 
Гагаріна,l, Кутузова, 20/2, Короленка,55 та Київська 302а. 

В наступному році передбачається виконати обсяг робіт по капітальному 
ремонту внутрішньо будинкових інженерних мереж: водовідведення в 
житловому будинку по вул. Красовського,2а; водопостачання в житлових 

будинках по вул.Возз"єднання, 5а, Київській, 168, Лагунової, 13а, 
Красовського,2а; опалення - в житловому будинку по вул.Короленка, 56а; 
системи димовиділення в будинках по вул. Незалежностї,5 та Корленка, 70. 

Передбачається капітально відремонтувати 74 ліфти, термін експлуатації 
яких перевищив 25 років. 

З метою економії енергоносіїв здіЙСlПOватимуться заходи на 
впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема буде peKOHCtpyiOBaнo 
та технічно переоснащено котельні по вул.Кірова,96 та Красовського,16; 
удосконалено процеси спалювання газу на котлах 4 котелень міста. 

у 2007 році проводитимуться роботи по peKoHctpyкцiї мереж 
зовнішнього освітлення по вул. Кутузова, а також реКоНсtpукції вулиць 
Олімпійської та Малокиївської, зокрема ділянки зливової каналізації, буде 
виконано експертне обстеження та проект на реконсtpукцію підземного 
переходу по вул.Київській. 

За власні кошти кп "Водопровідно-каналізаційне господарство" 
передбачається заміна напірного каналізаційного колектору по вул.Кутузова 
діаметром 200мм протяжністю 1 км та перекладання водопровідної мережі 
діаметром 150мм протяжністю І км на КОС в с.Димитрово. 



Будуть проведені заходи по покращенню стану безпеки дорожнього 
руху, а саме: встановлення нових дорожніх знаків, нанесення дорожньої 

розмітки, обслуговування світлофорних об"єктів. 

Заступник міського голо J-..mr:; ... озняк 

Начальннк управління економіки ori ~ ( Н.І.Саченко 



Реєстр основних 
соціально-економічних показників 

м. Бровари у 2006 р. 

ПокаЗНllКl1 ОДИНІІЦЯ . 
ВІІМІРУ 

2 3 

тис. ЧОЛ. 

Кількість мешканців міста 

в тому числі: 

-11-. - ЖІНОК 
-11-. . 

- ЧОЛОВІКІВ 
Зайнятість населення 

тис.чол. 

- кількість працюючих 

- В тому числі в промисловості 
Промисловий комплекс 

Кількість підприємств 
Одиниць 

Приріст обсягу промислового виробництва У % 
порівняних цінах 

. 
по ВІдношенню до 

відповідного періоду 2006 року (очікуване) 
Фінанси (на 01.12.2006) 

Доходи міського бюджету 
тис.грн. 

-11-
Видатки міського бюджету 

Шляхова мережа 

одиниць 

Кількість вулиць 

км 

Довжина вулиць 

. -11-
в тому числі твердим покритrям 

т.м2 
Площа ВУЛИЦЬ, проїздів, майданів, тротуарів 

-11-
В тому числі: майданів 

-/1-. 
тротуаРІВ 

Фактична . . 
КІЛЬКІСТЬ 

4 
91.1 

48.3 

42.8 

43.3 

7.7 

22 

105.0 

62767.5 

61701.7 

261 

236.6 

116.76 

1796.13 
29.2 

297.5 



Довжина тротуарів 
км 

119 

Кількість майданів 
одиниць 4 

-/1- 2 
Кількість ШJIJlXопроводів 

-/1- 1 
Підземних переходів 

-/1- 1 
Підземних туалетів 

км 

Загальна протяжність водостоків 22.8 
км 

Мережі зовнішнього освітлення 132.73 
Зелене господарство міста 

га 555.72 
загальна площа зелених насаджень 

га 83.38 
Насадження загального користування 

з них: 

га 39.5 
- парки культури та відпочинку 

га 42.79 
- зелені насадження біля житлових будинків 

га 0.8 
- сквери 
- набережні 0.29 

га 

- міські ліси та лісопарки 17.2 
га 

Вуличні насадження 23.64 
га 

Захисні насадження 10.9 
га 

Насадження житлових районів та 338.0 
мікрорайонів га 

Насадження промислових підприємств 
га 

99.8 

Житлово - комунальна сфера 

Кількість будинків, всього одиниць 6576 
Кількість будинків комунальної власності 279 

одиниць 



Кількість будинків ЖЕК 279 
одиниць 

Будинки відомчого житлового фонду 76 
одиниць 

Кількість багатоповерхових будинків, в яких 23 
створені кондомінімуми (товариства 13(ОСББ) 
співвласників квартир) 

одиниць 
10 (ЖБК) 

Кількість будинків приватного сектора 6198 
одиниць 

Кількість гуртожитків 22 
одиниць 

Обладнання житлового фонду 

Водопроводом /садибного типу 97/58 
% 

Каналізацією / садибного типу 97/31 
% 

центральним опаленням / садибного типу 99.0 
% 

газом 98.5 

Гарячим водопостачання/ садибного типу 68/0 

охоплених централізованим вивозом сміття 100.0 
% 

Кількість будинків, на яких проводиться 
одиниць 4 

_реконстvукція 

Підлягає реконструкціі 5 
Торгівля і сфера послуг 

млн. грн. 190.0 
Роздрібний товарообіг, всього 

- на душу населення грн. 2085.6 
Мережа торгівлі та громадського харчування одиниць 394 
-магазини одиниць 203 
зних: продовольчі одиниць 114 

Непродовольчих одиниць 89 
- дріБОРОЗдРіБна мережа одиниць 90 
-ринки одиниць 4 
-торriвельнім8ЙДанчики одиниць 1 
із загальноі кількості - фірмових магазинів одиниць 7 
- підприємств громадського харчування одиниць 96 
(відкрита мережа) 
в них місць 

. 
2917 МІСЦЬ 



Кількість побутових підприємств одиниць 7 
СоціаJJЬНО-КУJJЬТУРна сфера 

Медичні заклади, всього одиниць 6 
в тому числі: 

Поліклініки, всього 
одиниць 2 

Потужність амбулаторно-поліклінічних відвід 750 
установ /зміну 

- для дорослих одиниць 1 
Потужність амбулаторно-поліклінічних відвід 600 
установ для дорослих /зміну 

- для дітей одиниць 1 
Потужність амбулаторно-поліклінічних відвідув 

150 
установ для дітей /зміну 

Лікарні, всього одиниць 2 
Кількість лікарняних ліжок · 780 ЛІЖОК 

- для дорослих одиниць 1 
Кількість лікарняних ліжок · 650 ЛІЖОК 

- для дітей одиниць 1 
Кількість лікарняних ліжок · 130 ЛІЖОК 

3агIUlЬНООСВ;n'Н; навчlUlЬН; заклад" (усіх одUНUІ(Ь 
12 

форм власносn,і) - всього 

Кількість місць у загальноосвітніх закладах · 11497 МІСЦЬ 

Кількість учнів у загальноосвітніх закладах чол. 10558 
В тому числі: 

- загальноосвітніх шкіл (державних) одиниць 11 
Кількість міСЦЬ у загальноосвітніх школах · 11362 МІСЦЬ 

Кількість учнів у загальноосвітніх школах чол. 10453 
- гімназія ім. Олійника одиниць 1 
Кількість місць у гімназії · 700 МІСЦЬ 

Кількість УЧНіВ у гімназії чол. 569 
- вечірня загальноосвітня школа одиниць 1 
Кількість учнів у вечірній школі чол. 215 
- приватна загальноосвітня школа "Фортуна" одиниць 1 
Кількість місць у приватній школі · 135 МІСЦЬ 

Кількість учнів у приватній школі чол. 105 
ДUnUlчі дошкільні заЮlадu одuн",(ь 18 
Кількість місць у дошкільних закладах · 3474 МІСЦЬ 

Кількість дітей у дошкільних закладах чол. 3368 
В тому числі: 
- дошкільні заклади (комунальної власності) одиниць 15 
Кількість місць в дошкільних закладах · 2954 МІСЦЬ 

Кількість дітей в дошкільних закладах чол. 3201 
- відомчі дошкільні заклади одиниць 2 
-приватні одиниць 1 



І 

Кількість місць в дошкільних закладах місць 520 
Кількість дітей в дошкільних закладах чол. 167 
Вищі учбові заклади (включаючи коледжі І-ІУ одиниць 5 
рівнів акредитаціі) 

Броварський професійний ліцей одиниць 1 
Вище училище фізичної культури одиниць 1 

Позашкільні навчальні заклади 
одиниць 5 

Бібліотеки (міськрайонні) одиниць 3 
Клуби одиниць 1 
Музеї одиниць 1 
Міський культурний центр одиниць 1 
в тому числі кінозал одиниць 1 
Школи естетичного виховання одиниць 2 
в тому числі: 

- дитяча музична школа одиниць 1 
- школа мистецтв одиниць 1 
в них учнів чол. 792 
Дитячо-юнацькі спортивні школи одиниць 3 
Спортзали одиниць 17 
Підліткові клуби одиниць 6 
Стадіони одиниць 1 
Спортмайданчики одиниць 24 
Басейни одиниць 4 
Шаховий клуб одиниць 1 

ПриватизаціD 

Кількість об"єктів комунальної власності, що одиниць 
139 

змінили форму власності 
Надходження коштів до бюджету з початку тис.грн. 

14750.1 ... 
приватизацll 

в тому числі за поточний рік тис.грн. 1451.9 
3аЙНDтість населеННD (на 01.12.06) 

Кількість осіб, які перебувають на обліку в чол. 
706 

центрізaйRятості 
в тому числі жінок і молодь до 35 років чол. 598 
Надходження від підприємств, організацій та 
установ у фонд загальнообов"язкового 
державного соціального страхування України 
на випадок безробіття тис.грн. 4992.0 
Виплата допомог по безробіттю та інших 
видів допомог з фондУ тис.грн. 3004 

Пенсійне забезпечеННD (на 01.12.06) 
Надходження до пенсійного фондУ тис.грн. 

Виплата пенсій та допомог тис.грн. 110228.2 
Кількість отримувачів пенсій та допомог, які чол. 20972 



перебувають на обліку в органах соціального 
захисту 

Об"єкти ~yдiBHIIЦTBa станом на 01.10.06) 
Кількість об"єктів, збудованих одиниць 

(відремонтованих, реконструйованих) за 
59 

рахунок коштів всіх джерел фінансування 
Загальна кошторисна вартість тис. ІРИ. 65451 
Освоєно коштів по об"єктах, всього (9 місяців тис. грн. 

297353 2005 р.) 
Зареєстровано (на 01.12.061 

Підприємств, всього одиниць 2208 

тов 
одиниць 1208 

Акціонерних товариств одиниць 69 
Приватних одиниць 791 
Державних одиниць 13 
КООП одиниць 63 
Асоціаціі, дирекціі, дочірні підприємства одиниць 64 
Приватних підприємців осіб 7529 
Надійшло коштів за реєстрацію ТИС.Ірн. 89.5 



еКОНО&.IЧООГО І СОЦlального розвuткy МІста bpOBapl1 на .lUU·/ рІК 

2005 рік 2006 рік 2006 рік до 2007 рік 2007 рік до 2006 року 

ОДОНUЦИ 
звіт очікува 2005 року, % прогноз ПРllріст 0"-

Показнmm 
Вllміру 

не (+), 
Вllконан знижеll 

НJI ои(-) 

Темп росту обспу промислового % 
виробництва ( у порівНJIНИX цінах) 118.0 105.0 105.2 
Обснг реалізованої промислової продукції 

тис.грн. 
У відпускних цінах підприємств 364910.8 449105.0 123.1 478513.0 +29408.0 106.5 
Обсп інвестицій в основний капітал 
(капітальних ВКJШДевь) 

тис.грн. 274652.0 306900.0 111.7 347300.0 +40400.0 113.2 
Обснг ПРJIМИX іноземних інвестицій (по тис.дол. 

наростаючому підсумку) США 41254.66 56500.0 137.0 57500.0 +1000.0 101.8 
Роздрібвий товарооборот торгових 

організацій 1 підприємств усіх форм 

власності ( у діючих цінах відповідних тис.грн. 

років) 188510.0 190000.0 100.8 199000.0 +9000.0 104.7 
Обснг експорту товарів тис.дол. 

США 19689.65 14700.0 74.7 15500.0 +800.0 105.4 
Обснг імпорту товарів тис.дол. + 

США 184429.88 180000.0 97.6 180000.0 - О 100.0 
BBeдeНВJI в експnyатацію об"єктів 
соціальної сфери за рахунок усіх джерел 
фівансуванвя: 

З~ноіпnощі~ла тис.кв.м 58.9 71.32 121.1 91.84 +20.52 128.8 
-у тому числі за кошти підприємств та 
організацій усіх форм впасності та 

паііової участі 
тис.кв.м 

населення у порядку 

(багатоквартирні будинки) 49.2 58.82 119.6 78.84 +20.02 134.0 
-у тому числі за рахунок коштів населення 

тис.кв.м 
(індивідуальне будівництво) 9.69 12.5 129.0 13.0 +0.5 104.0 



Обсяг реалізованої продукції У відПУСКНllХ цінах Вllробнпків м.Бровари 

(ТІІС.ГРН.) 

Назва підприємства 2005 2006 2007 2007 
факт 

. 
прогноз прогноз до ОЧІ кув. 

ВІІКОН. 2006 
очікув., % 

енний завод порошкової 

~гiї 36312.0 41025.0 42000.0 102.4 

"Бровари -молоко" 4125.4 4900.0 5000.0 102.0 
r "Броварський завод пластмас 12688.9 13700.0 15000.0 109.5 
:3 БМФ "Дружба" 1509.4 1630.2 1795.0 110.1 
ів ,,меркс-Трейд" 20700.0 53100.0 56000.0 105.5 

~ Н!!2 хлібокомб. Н!! 1 О 16256.0 21100.0 21100.0 100.0 
r "Броварський завод 

івельних конструкцій" 39223.6 53432.0 56328.0 105.4 
r "Кранобудівна фірма "Стріла" 

9229.9 12500.0 15800.0 126.4 
"Броварський завод "Торгмаш" 5024.5 4250.0 4350.0 102.4 
r "Броварський шиноремонтний 
'ЗХ' 2726.5 2781.5 2800.0 100.7 

r "Софія" 10593.5 10600.0 11400.0 107.5 
r "Броварський завод 
~ального устаткування" 1814.0 1175.0 1700.0 144.7 
"Київський завод алюмінієвих 
,івельних конструкцій" 75646.0 84000.0 90000.0 107.1 

В "Євро Фудс ГБ У!фаїна" 81923.0 65538.0 68800.0 105.0 

Г"Люмен" 22930.5 18498.0 22000.0 118.9 
"Шфтмаркет" 7407.6 - - -
"Основа-Бровари" 16800.0 20000.0 21000.0 105.0 

: ,,вест" 24500.0 25100.0 102.4 

П Каман" 
" 

5700.0 6340.1 111.2 

В ,,німецько-українська НВФ 
)овафарма" 10000.0 11000.0 110.0 

: ,,майар" 675.3 1000.0 148.1 
:аОГО по підприємствах 364910.8 449105.0 478513.1 106.5 



Обсяг реалізованої продукціі у відПУСКНllХ цінах Вlfробників м.Бровари 

і 
(тис. грн.) 

І 
Назва підприємства 2005 2006 2007 2007 

і 
факт 

. 
прогноз прогноз до 

~ ОЧІІСУВ. 

ВІІКОН. 2006 
• СИ очікув., о 

:азенний завод порошкової 

[еталургії 36312.0 41025.0 42000.0 102.4 

~T "Бровари -молоко" 4125.4 4900.0 5000.0 102.0 
оАТ "Броварський завод пластмас 12688.9 13700.0 15000.0 109.5 
~OB БМФ "~ба" 1509.4 1630.2 1795.0 110.1 
~іліJl "Меркс-Трейд" 20700.0 53100.0 56000.0 105.5 

~ex Н!!2 хлібокомб. N!! 1 О 
І 16256.0 21100.0 21100.0 100.0 
ІАТ "Броварський завод 

rдівельних КОНС1Рукцій" 39223.6 53432.0 56328.0 105.4 
JAT "Кранобудівна фірма "Стріла" 
і 9229.9 12500.0 15800.0 126.4 І 

ІУ "Броварський завод "Торгмаш" 5024.5 4250.0 4350.0 102.4 
іАТ "Броварський шиноремонтний 
~oд" 2726.5 2781.5 2800.0 100.7 

~AT "Софія" 10593.5 10600.0 11400.0 107.5 
ІАТ "Броварський завод 
І 1814.0 1175.0 1700.0 144.7 [о~ального устаткування" 
tп "Київський завод алюмінієвих 
І 

75646.0 84000.0 90000.0 іудівельних конструкцій" 107.1 
І 

~OB "Євро Фудс ГБ Україна" 81923.0 65538.0 68800.0 105.0 
r 
ІАТ "Люмен" 22930.5 18498.0 22000.0 118.9 
m "Шфтмаркет" 7407.6 - - -
Щ "Основа-Бровари" 16800.0 20000.0 21000.0 105.0 

Ш,,Бест" 24500.0 25100.0 102.4 

lВП ,,каман" 5700.0 6340.1 111.2 

ГОВ "Німецько-українська НВФ 
,Бровафарма" 10000.0 11000.0 110.0 

'ПІ "Майар" 675.3 1000.0 148.1 

8сього по підприємствах 364910.8 449105.0 478513.1 106.5 



ТеJ\IПU ПРОJ\ІІІСЛОВОГО Вllробнuцтва за ОСПОВНІІJ\ІІІ 
впдаllll ПРОІlllсловоі дівЛLНОсті у поріВllПllUX ціllах 

(у розрЬі підПРllЄJ\IСТВ 11. Броварu) 
си о 

Види промислової діяльності 2006рік (очік.) до 2007 рік(прогноз) до 
2005 року 2006 року (очі~) 

Всього 105.0 105.2 
. ДоБУВІІа ПРОМllCJlовість 
Видобування енергетичних матеоіалів 

Видобування неенергетичних матеріалів 

Обробllа ПРОМІІCJlовість 

Харчова ПРОJ\IІІCJlовість та перероБЛСllllЯ 
сільськогосподаРСLКllХ ПРОдУктів 108.4 102.5 
ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" 80.7 103.1 
ВАТ "Бровари -молоко" 91.5 103.6 
пп "Бест" 102.4 
Цех Н!!2 хлібокомбінату Н!! 1 О 117.5 100.0 

Легка ПРОJ\ІІІCJlовість 130.3 104.1 
ВАТ "Софія" 101.9 103.4 
ПВП "Каман" 107.3 
пп "Майар" 105.0 
ВuроБНllЦТВО дереВllНl1 та ВllготовлеНllЯ 

Вllробів з дереВПНl1 в 2.1 раЗl1 109.1 
ТОВ БМФ ,.дружба" 105.2 104.9 
Філія ,,меркс-Трейд" в2.4рази 109.2 
Хімічна та нафтохіJ\lічна ПРОJ\ІІІCJlовість 89.9 106.5 
ЗАТ "Броварський завод пластмас" 89.2 107.3 
ВАТ "Броварський шиноремонтний завод" 93.1 111.6 

ВllроБНllЦТВО інШllХ неJ\lеталевих міllералЬНllХ 

Вllробів (будівельнux матеріалів та 
СКЛОВllробів) 125.5 105.0 
ЗАТ "Броварський завод будівельних 

! .... " КОН"lРУЩШ 125.5 105.0 
Метаяургія та обробленнв Meт8JIY 112.6 104.9 
Казенний завод порошкової металургії' 100.2 100.3 
Київський завод алюмінієвих будівельних 

КОН\іlРукцїи 112.3 107.1 
дп "Основа-Бровари" 142.4 104.6 

МашuноБУдУваннв 65.9 116.3 
ПУ "Броварський завод торгмаш" 83.4 101.9 
ВАТ "Кранобудівна сЬірма "Стріла" 125.4 122.6 
ВАТ "Броварський завод комунального 

100.0 устаткуванllJl" 100.0 
пп "mФтмаркет" 1.0 -

Інші 123.6 104.6 
ЗАТ "Люмен" 82.3 139.9 
ТОВ "Німецько-уКраїнСЬка НВФ "Бровафарма" 110.1 



еновні показники розвитку споживчого ринку міета 

Оди-
ПОК8ЗНІІКІІ 

. 
2005 НИЦІ 

виміру факт 

1 2 6 

. Магазини - всього об"єк- 189 
тів 

.. І.Продовольчі -11- 114 

універсальні 8 .. . 
спеЦІалІзоваНІ 2 
змішані 104 

.2.НеnpоДовольчі магазини: - 11 - 75 

спеціалізовані 

вузькоспеціалізовані 

змішані 

~. Дрібнороздрібна мережа 

J.Ринки 
~ 

~. Заклади громадського 
харчування відкритої 

Імережі - всього 
І • 
І В НИХ посадкових МІСЦЬ 

~.1. Кафе 
! в них посадкових місць 
~.2. Ресторани 
І в них посадкових місць 

-11-

56 
6 
13 

126 

4 

89 
2596 

57 
1599 

6 
571 

2006 
очікува 

не 

7 

203 

114 

8 
2 

104 

89 

68 
7 

14 

90 

4 

96 
2917 

63 
1920 

6 
571 

2007 
прогноз 

8 

206 

116 

10 
2 

104 

90 

69 
7 
14 

90 

3 

98 
3027 

64 
1960 

6 
571 

2007 
до 2006 

% 

101,5 

101,8 

125,0 
100,0 
100,0 

101,1 

101,5 
100,0 
100,0 

100,0 

75,0 

102,1 
103,8 
101,6 
102,1 

7 
571 



РОЗВІІТОК інфраструктури малого піДПРІІЄМНІІцтва у М. Бровари 

• ПокаЗНllКИ 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2007 І! , 
'п очікуване 

. 
ПРОГНОЗ рІК ДО 

і 
2006 
року, % , 

і 2 3 4 5 6 
І Кількість малих 
І 

І підприємств,ОДИНИЦЬ 898 940 990 105.3 
, Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис.осіб 
населення, ОДИНИЦЬ 100 105 110 104.8 

, Середньорічна кількість зайнятих 
працівників, осіб 5967 6139 6197 100.9 

· Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), малих 
підприємств, млн. грн. 351 461 559 121.3 

· Частка малих підприємств у 
загальному обсязі реалізованої 

: 
продукції (товарів, робіт, послуг), 

% 49.0 51.0 53.0 103.9 
І Загальна сума надходжень до · , бюджетів всіх рівнів, одержаних від 

діяльності малого підприємництва, 

МЛН. грн. 62.1 71.9 75.5 105.0 

· Кількість об' єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва, 

од. 

.1 -бізнес-центРИ - - - -

.2 -бізнес-інкубатори - - 1 
'.3 -лізингові центРИ - - - -
'.4 -технопарки - - - -
'.5 -фонди підтримки підприємництва - - - -
'.6 -інвестиційні, інноваційні фонди і - - -

компаніі -
'.7 -інформаційно-консультативні 

установи 3 З З 100.0 
'.8 -небанківські фінансово-кредитні 

установи - 2 З 150.0 



Введення в діlО загальноі площі багатоквартирних 
. ~~ТЛ~ВІІХ будинків за рахунок коштів підприємств та 

оргаНІзаЦІІІ УСІХ форм власності та населення у порядку пайовоі участі 
тис м2 

" 2005 2006 
Назва об' єктів міста рік, рік 

звіт (очік.) 
3б-кв. ж/б по вул. Білодібровна,6 2.01 
77-кв. ж/б по вул. Кирпоноса, 7-а (ІІІ черга 62 кв.) 3.7 
54-кв. ж/б по вул. Незалежності, 17 (11 черга 196 кв.) 13.08 
92-кв. ж/б по вул. М. Лагунової, І8-б (І черга 96 кв.) 6.37 
'еконструкція ПРlfміщеННJI управліННJI освіти під гуртожиток ДЛJl 
ЧІпелів по вул. М.Лагунової, 9 0.31 
24-кв. ж/б по вул. Ш. Алейхема,93 7.61 
І2-кв. ж/б по вул. Грушевського, 1 1 7.96 
5-кв. ж/б з вбудованими офісними приміщеннями по вул. 9.01 
:ірова,90 (І черга) 

59-кв. ж/б по вул. ЧерняхіВСЬКОГО,2І (І черга) 5.9 
~2-КВ. ж/б з вбудованими приміщеННJlМИ торгівлі та культсоцпобуту 

вул. М. ЛВІ'УІ!ОВОЇ, 18-б (11 черга 96 кв.) 6.4 

'еконструкція об'єкту незавершеного будівництва під житловий 
іуДИRОК із добудовою блок-секцій 10.1 
П черга -153 квартири) по вул. Кірова, 90-а 
'еконструАовані приміщенНJI гуртожитку та вбудованих приміщень 
-го поверху під 5 житлових квартир та магазин по вул. Київська, 0.2 
:90 
'еконструкція 5-поверхового гуртожитку під 33-кв. житловий 

2.2 іудинок по вул. Красовського, 12-а 

: х 91-кв. ж/б по вул. Короленка,66 12.47 
:О-кв. жJб по вул. Незалежності,І4-г 4.94 
'О-кв. ж/б по вул. МЛагувОВОЇ,4-б 8.02 
'б-кв. ж/б по вул. Симоненка,4 (І черга) 7.96 
59-кв. ж/б по вул. ЧеРНJIXівського, 21 (ІІ черга) 6.53 
~O-кв. ж/б по вул. Декабристів,46 
ОО-кв. ж/б по вул. Шевченка, 4а 

Іб-кв. ж/б по вул. Симоненка,4 (ІІ черга) 

,агатоповерховий 2-х секційний )І(/б з приміщенНJIМИ соціально-
'оргівельної сфери по вул. Шевченка 

44-кв. ж/б по вул. Незалежності, 14/1 
К/б по вул. Київській 
44-кв. ж/б по вул. Грушевського.7 а черга) 
Jсьоrо по 1\1. БроваРl1 55.95 58.82 

Введення в дію загsльноі площі 

індивідуальних'житлових будинків за рахунок коштів населення , 
" 2007 рік 

2005 рік 2006 рік (очік.) 
Назва об'єктів міста (прогноз) - 9.69 12.5 13.0 М· Бj)овари 

. 
2007 рік 
(прогноз) 

9.27 
8.39 

10.22 

9.97 

9.91 
9.24 

21.84 
78.84 

" 



Загальні характеРИСТИК_І обсягів капітальних BКJlaдeHЬ 
М. БроваРl1 

- Показники 
(ТІІС.ГРН.) 

2005 рік 2006 рік 2007 

Загальний обсяг інвестицій в основний 
(очікув.) (прогноз) 

капітал за рахунок усіх джерел 

rbінансувJ!ННЯ (у цінах відповідних років) 274652.0 306900.0 347300.0 
Із загального обсягу капітальних 

вкладень: 

- за рахунок коштів державного 

бюджету 883 325 -. 
місцевих - за рахунок КОШТІВ 

бюджетів 11617 3950 5000 

" - за рахунок власних коштів 
підприємств, 

. . .. . 
оргаНlзаЦIИ та ІНШИХ 

юридичних осіб 103531 108762 110000 
- кошти іноземних інвесторів - 5650 2000 
- кошти вітчизняних інвесторів 18066 21600 15000 
- кредити банків 29955 42900 40000 
- інші джерела фінансування, 

вКJПQЧаючи кошти населення 110600 123713 175300 

). 



Основні показники ринку праці міста 

Показник 2005 рік 2006 2007 рік 
рік( очікУване) прогноз 

1 2 3 4 
Середньорічна чисельність наявного 

населення, тис.осіб 90.4 91.3 92.5 
ЗайНJIте населення у віці 15-70 років, 
тис.осіб 52.7 53.3 53.8 
Звернулося за сприянням у . 

незайнятих працевлаштуванНІ 

[ромадян протягом року, осіб 3456 3050 2700 
llисельність незайнятих громадян, які 
перебували на обліку у державній 

CJIY)I(бі зайнятості на початок року, осіб 1051 888 710 
Працевлаштовано незайнятих громадян 

l!Ротягом року, осіб 1837 1600 1430 
Рівень працевлаштування дО тих, які 
п~ебували на обліку, % 53.2 52.5 53.0 
Взяли участь у громадських роботах-

всього, осіб 424 385 380 
Проходили професійне навчання, осіб 426 410 400 
ПО"!реба у робочій силі, осіб 862 600 600 
Навантаження незайнятого населення 

ма одне вільне робоче місце, вакантну 
ПОСадУ, осіб 1.03 1.3 1.1 
Середній 

. 
допомоги по РОЗМІР 

бе~обіттю, грн. 356 437 440 



Основні покаЗНllКl1 РОЗВIIТJCy зв'язку ,- Показники ОДІІНІІЦЯ 2006 20060чік. 2007 2007 до 
Вllміру завдання прогноз 20060чік. 

% 
lриріст абонентів 
:enефонного зв' язку Одиниць 865 1894 500 26.4 
lрирjст ~адіоточок Одиниць -1150 -1150 -1100 
V!OmoBaнa ємність 

:enефонноі мережі Номерів 24937 24937 24937 100.0 
Jадіяна ємність 

:-елефонноі мережі Номерів 24000 24115 24615 102.1 
-Іаявність основних 

:елефонних апаратів Одиниць 23800 23858 24358 102.1 
-lаявність основних 

fелефонних . 
апараТІВ у 

{аселення Одиниць 21130 21116 21646 102.3 
-Іасиченість телефонних . 

100 шараТІВ на 

4ешканців Одиниць 23.6 23.6 23.8 100.8 



" J 

1 

1 

2 

tJ 

4 

5 

6 

7 

'8 

9 

10 

11 

-12 
... 
'І 

--

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІйних ПРОЕКТІВ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ 
ЗАВЕРШИТИ У 2007 РОЦІ 

Найменування об'єкту та місце його Орієнтов- Інвестор Кількість 
знаходження на вартість створених 

(млн. грн.) (збереже-

них) місць 
2 З 4 5 

І. ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Придбання, монтаж та введення в 10,250 ЗАТ "ЛJOмен" 195 . . . .. 
Д1ІО ЛІНJI металообробlСИ та лінії (збер.р.м.) 
ПОРОUIкового нанесення на металеві 

поверхні 
Часткова модернізація діJOЧИХ 2,950 АТВТ "Брова- 105 
потужностей ри-молоко" (збер.р.м.) 

Створення спільної діяльності 45,450 Казенний завод 972 
КЗПМ з ТОВ "ТІП< "Велс" порошкової (збер.р.м.) 

металургії 

Всього по ПРОМllсловості 58,650 
11. БУДШНИІІТВО 

Будівництво житлового комплексу 26,500 ТОВ "БЗБК" 

по вул. Постишева, І-в (І секція) 
144-х квартирний житловий будинок 56,420 ТОВ "БЗБК" 

по вул.Грушевського, 7 
108 квартирний житловий будинок 18,000 ТОВ "БДБК 

по вул. ШевчеНІса,4а "Меркурій" 

160-и квартирний ЖИТЛОВИЙ будинок 25,000 ТОВ "БДБК 

по вул.Декабристів,46 "МеРІ <урі й" 

Багатоквартирний ЖИТЛОВИЙ 42,000 дп "Будівель-

БУДИНОІС по вул. ОлімпіЙСЬІС8, В р.-ні но-інвестицій-

буд 8-а та 10 на група З" 

151 квартирний ЖИТЛОВИЙ будинок 26,200 ОПБmКБ 

по вул. ШевчеНJСВ, 12 
289-ти [(вартирний житловий 67,000 ТОВ "Смартекс 

БУДИНОІС по вул. ЧернJlXОВСЬКОГО, в Системз" 

пайоні розміщення ЗОШ Н!! 1 О 
2 багатоповерхових житлових .. . 88,000 ВАТ "ПДБП-2" 

будинка по вул. СимонеНІса, в раИОН1 

басейну "}(упава" 
30 житлових БУДИflIсів садибного 7,000 

типу 

Всього по ЖІІТJJОDОМУ будіВllllЦТВУ 356,120 

Illші об' ЄІСТІІ 

І ' 



І 

Із Відновлення будівництва 11,000 ВКБ міської 
незавершеної будівництвом 

ради 
адмінбудівлі по вул. Гагаріна,18 (ІІ 
черга) 

14 Будівництво адміністративно-госпо- Свято-Дмит-
дарського корпусу "Свято-Дмит- ... 

рІІвська церква 

ріївської церкви" по вул. 

Красовського 

Їs Будівництво Православної Церкви Парафія "Пок-
Київського Патріархату , парафія рова Пресвятої 
"Покрова Пресвятої Богородиці" по Богородиці" 
вул. Гагаріна 

Всього по будівництву 367,120 
ш. КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

16 Підземний перехід для пішоходів по 0,800 ТОВ "Пр од-
вул. Київській, в районі агросервіс" 
MeraМapKeтy 

~7 Реконструкція ПС 110/35/10кВ 2,000 ЗАТ "А.Е.С. 14 
"Княжичі" Киівобленерго" 

Водопостачання та . 
водов~ведення,всього 

18 Прокладка водопровідної мережі по 0,400 кп водопро- 375 
вул. Андреєва-Київська відно-каналіза- (збер.р.м.) 

ційного госпо-

дарства 

19 Заміна насосного обладнання на 0,600 кп водопро- 375 
каналізаційних насосних станціях відно-каналіза- (збер.р.м.) ... 

ЦІИНОГО госпо-

дарства 

І, Всього по комунальній сфері 3,800 , 
IV. ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
20 Станція технічного обслуговування 0,550 ТОВ "Вілар" 

вантажних автомобілів та мийка по 
вул. Киівській 

21 Комплекс обслуговування легковоt"О 0,200 rm Котелевець 
автотранспорту з мийкою по вул. 

Київська, 90-а 
22 Реконструкція незавершеного 5,000 rm "Бест" 50 

будівництвом адміністративної 

будівлі з центром обслуговування 
автомобілів по вул. Чкалова, 3-а 

~ Всього 
5,750 

- V.СОШАJ'''НА СФЕРА 
Торгівля та заклади побутового 

- об~говуваННJI населення: 



І 
РекоНСТРУКЦія з розширеННJIМ цілого - 4,500 'З ТОВ "Вест 100 
майнового комплексу під торгово- Лайн Маркет" w 

роЗВ8Жальиии центр по вул. 

Київській, 157 
4 Будівництво комплексу з кафе, 0,120 IПl "777" 18 

перукарнею в парку "Перемога" , 
вул. Гагаріна 

:S Реконструкція павільйону під 0,300 IПl Танцура 10 
капітальну споруду перукарні з О.П. 
добудовою кафетерію та 

оздоровчого комплексу по вул. 

Короленка, 56-б 

~6 Павільйон-магазин-кафетерій по 0,400 IПl Машуров 8 
вул. Київській, 90 О.В. 
Всього по торгівлі: 5,320 
Культура: 

7 Реконструкція кінотеатру 
. 

3,129 ВКБ міської ІМ • 

Шевченка 
. 

Палац ПІД урочистих ради .... 
ПОДІИ 

Всього по культурі 3,129 
Соціальний захист населення 

l8 Дитяче містечко по вул. Шевченка, 10,169 Асоціація 37 
14 будинків "сос-

Кіндердорф 

Інтернешнл" 

Всього по соціальному захисту 10,169 

населення 

Фізична IСУльтур~ і спорт 
29 Реконструкція плавального басейну 14,412 ВКБ міської 

"Купава" (І етап -посиленНJI ради 

~ . І) ЦJyндaмeНТ1B . . 14,412 Всього по фізичній культур. • 
спорту 

Всього по соціальній сфері 33,030 
- 468,350 2259 ВСЬОГО -



Зведені місцеві програми на 2007 рік 

Ng 
пІп 

1 

Назва проrрами 

2 
1 І Соціально-економічного розвитку 

2 ,Соці8JlЬНО-КУЛЬТУРНОГО розвитку 

3 ,Соціального захисту населення 

'4 IОХОРОНИ навколиlUНЬОГО природнього 
середовища 

5 IПідтримки сім'і та молоді 

Обсяrи на 

рік 

3 

15103,0 

1003,0 

928,6 

34,0 

87,8 

6 l~poгpaMa розвитку маЛОГО1 150 О 
ПІДприємництва ' 

7 ІПрограма залучення інвеСТlluій 40,0 

8 І ~p,:гpaM~ .. підтримки засобів маСО.1Іоіl 700 О 
IнформаЦl1 ' 

ВСЬОГО: І 1804~.4 

Джерела фінансування в т.ч. 

':5: 
:5: :z: q: 
.а :z: 
с; О 

І!-& 
СІ 
м 

4 

5303,0 

903,0 

928,6 

87,8 

150,0 

40,0 

700,0 

8112.4 

t ~ СІ 
!!ІІ!! ... ~ 
fIIIiii :5: U q: ІІІ ._ 
2 м :Е \08. 

5 

5500,0 

• 

':5: 
~ q: 
о :z: 
.а о 
.5 -& 
~ 

6 

2400,0 

100,0 

5500.0 І 2500.0 

':5: 
:5: 
:z: q: 
ІІІ :z: 
СІ о 

а.-& 
& 
7 

Примітка 

8 
1900,0 

(спецфонд) 

34,0 
(спецфонд) 

., 

1934.0 



МІсцева nporpaua соцlanЬН04кономl"ноrо розвитку 
... . .-

Джес enа фІнансування в Т .... 

If 1[- IS 
If НІ ЗмІст 38xoдlB 

06с:яrи на if Примtnca Виконавець .80 (; піп рІк !-& аа ti аа 

"'2 і-& ~IS "'8. 81S 
с( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 PeКOHcnмcuiA ЮНDТ881DV ім. т.г. Шевченко піА"П8nаu VDOЧиcrих полІй" 4000 400,0 ВКБ мІськвиконкому 

2 Рекан вул. rDYW.BCbкora 11240 11240 ВКБ мІСЬквиконкому 

Осушення територ'й та 80аое.а8еаення аОЩ08их та твлих 80а 
:І територli' п.атоnлених житлО8их районІ8 та земел .. 

8&0,0 8&0,0 
3 cbfьсьноеоспоаарсьноео ПРU3Н.Чення 3lJJt,aHoT та п/8аенно- ВКБ мІськвиконкому 

зах.аноТчаr:muнu тanих 80д маси8, ·О6олонь" 8 М. Б#JоеаJJи 
'818П - Ао вул. КИТВськоі 
Bt.n.RVn. -масмву· " 

4 
Проектування та реКОНcrpy1Щія MarictpВnbHoi вулиці paAoHHora значення 
8 М. &рОвари . (вул. Ва33't:Aнання)~ 2000,0 2000,0 ВКБ міськвиконкому 

5 6уд1вНИЦ180 КУЛЬ1УРНD-8ИCF8ВКОвara коммексу 3 rnядацькоlO 38ЛОIO НВ 
44ВМIСШ. 

400,0 400,0 ВКБ мІськвиконкому 

6 Реконструкц\А басеану мaBВnbHoro "Купава" 500,0 500,0 ВКБ міськвиконкому 

1 '~HDBIllIt"' CnDDТИВНIilIt u .. ill 2000 2000 ВКБ мІськвиконкому 
8 ьуаl І" 880АУ 3600 3600 вJ(Б_мІсыc8нкомvv 

9 
Реконструкція вул. КИ1вськв 3 вnаunyванням споруд noвepxнoBora стоку 

500,0 500,0 ВКБ міськвиконкому (прое,""і роботи) 

10 11'8 '"""" паоку .. 1400 1400 ВJПi мІськвWlO"КОМУ 
"підвищення ефеlm1ВНor:n викориcraння комунanloноі власності шляхом 

11 впровадження новlnfьо' системи управnіння міськими земепьними 130,0 130,0 Виконком БМР 
l~ес:урсами 

12 капітальний оемонт 1'8 оеКОНCl"DYlCUія житловora ФондУ . 631 О 5000 131,0 УЖКГ 

13 Snaeovem"IO мІста 8 том., числІ: 43000 43000 УЖКГ 
встановnення "лежачих пonіцеаських" біля wкln Micra 64-,0 640 

14 капiтamtний та поточний ремонт дорожньоra покриnя 1900,0 1900,0 
УЖКГ 

(спецфон.а) 

15 Реконcnмcція ФаС&АУ зош І-ІІІ Cf. Nl9 5000 500,0 УправлІння освіти 
16 400 400 Вl.aаlл кvль1wи 
17 Помбання МYlичних іНСфумеНtiв 1500 150,0 Відділ КVЛЬ1Уои 

18 Реконструкція примІщення центру реaбlnітацП дlтeй-Інвanідів 115,0 715,0 Відділ У справах сім1та 
МОЛОl11 

КорееуваннягенерапьногОПЛIН1(П".ёunаза6,ао8и} 1000 100,0 
Відділ містобудування та 19 lоозообка ПОIВИn ибvАОВИ 

врХЇТ81ПУРИ 
.Шl'е~ання червоних лІнІй .. - . .. 

20 ПроеlrТНі роБOnt по проектуваннlО 87зних знаків у Mlcro 30,0 30,0 Відділ МI~БУАуваННА та 

21 ПDDrDама "НlroаОI1Ж8ННЯ· 300 300 Виконком 6МР 
22 ПООI'D8JotI змlцнення поаВОПООAl1КУ 500 500 ФІнансове vnоавnіння 
23 ПDОrDамJtпl.araJo ____ ки тв виховаННА 38ХИСНИків БаТloківwини 150 150 ФІнансове vnоавnlння 

24 
Проrpама :аабезпечення БровврськоТ мІськоТ орraнізаціТ ветеранів віАни, 

28,0 28,0 Виконком 6МР праці та :аброАних см 

ВСЬОГО: 151030 53030 55000 2400,0 19000 



МІсцева nporpaMa соцlanьно-куnь",рноra PD3BМТJCy 
........ п. 

І ДжеJ ела Фlн.н~нНА • т.ч. 
1 « 

ІІі 
os os . ІІІ: 

НІ 3MIc:r 3IIXDДIB 06сяrина 11І:, І, і, Примtnaa Виконав.ць 
піп рІк 30 аа 11-!.g. 1а І :І ~.g. .. І 1'1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коммексна п~ама 8ФlзичН8 .иховання - адарав'я нацП" 120,0 120,0 Вlддln Фlз/супь1УРИ тв СПОрТу 

І 

2 3аDe3П8Ч8ННJI qalHaHcoBaJ підтримки жіночій комаНДl-майстрtв 1 - піпі 3 &0,0 Вlддln фl3купьтури тв CnОР1У 
r&НA6anv 8Aвтauo6ln1cr-

&0,0 

3 3аDe3neчeнНJI фІНансовоТ підтримки чanовlЧlЙ командІ-майстрІВ вища 500,0 500,0 Вlддln фl3купьтури тв CnОР1У nlR13 ra_НА6OnV.8Бvдlвenьник" 
4 KVnb1YPha-МИС1'8Ullкі 31XDди на 2007 аlк 2230 223,0 BLaдIn IСУпьтwи 

ВУСУI.ниwn.о •• мl. на meDumoDIr м. SDO •• DU 1000 1000 
5 БvаlвниU18D ueDКВИ П8"R)а та Пввnа 500 500 Виконком БМР 

Бvаlвнишво ueакви ПОВС8ЯТОТ БоraаDAиul 500 50,0 
ВСЬОГО: 10030 103.0 100.0 '--- -- -



МІсцева nporpaMa соцlanьно 38ХиС1У населеННА ... _ ..... 
Джеl enа ФІнансування в Т .... 

os: 

ІІІ 
os: os: 

іІ 
s 

НІ 
Змlc:r иходlв 

06сяntна і! і! ПримfnIa Виконавець 
піп рІк ~I іо 1I В:І .s& .. Оа, :r І .. 
1 2 3 4 5 & 7 8 9 

1 Програ.,. coцIanloНOВO захuсту пенсіонерІв, Інвм/а/в та 703,8 703,8 
соWм .. IIfНfU_UЩ8НUX B1IRl:mB HIJC8IIfIНH.: 

1.1. НlДанНА rpОМIДЯНIМ Mlcra матерlan"НО1 допомоrи за окремими 130,0 130,0 
оlшенНАМИ виконкому 

1.2- ВІдшкодуванНА жкn та nocnyr зв'язку IHBanlдaM ивхв. та па зору; 
н_анНА nln .. r па квармl'1t coulan"HD-НuвхиwенIА катеГОDП наcenення 348,0 348,0 

1.3. 3а6апеченНА продyкraвими на60рами наА6In .. ш мanааа6апечених 10,0 10,0 YnplвnlHНA праці та 
,гоом_ян Mlcra та clмеlз аm.ми 3 наraaи аеDlll8ВНИХ СВАТ соцlan"ного 3ВХИСТУ 

1.4. 3а6uпеченНА 6uкоunoвними 061аами МІПааа6uпечених гоом_ян 686 686 наcenенНА 

1.5. 
,;SДlисненНА за рахунок КОШТІВ ОIОД81У Mlcra вимат компенсвЦІІ 

:сЬЬичним осо6ам яld H_aкm. соцlan"нl noCIJYnI 37,0 37,0 

Бе30матниl та пln .. говиЙ Blдnycк лІкарських засо6lв за рецептами 
1.6. лІкаря У раl амбулаторного лlкуванНА онремих rpyn насепенНА та за 50,0 50,0 

певними катеГОDlями 3ВХВОРIOВ8н .. 
1.7. IlаraшенНА 3ILaapraUHacn за lС8аР1ИIJYта житлавснсамvнan"НI паcnvrи 20.0 200 
1.8. BcraHaвneHНA тenешаніа пln .. говим катеraDlям насепенНА 200 200 
1.9. ВимlІ1И па пахаваннlО 200 200 Виконком &МР 

2 
Прrмp.... n/атриlllfII Iiров.рсыfDT "'СІаІІрІІОонноТ орган/з.qI1 

20,0 20,0 
YnравлlнНR праЦІ т. 

Товариств. Червоно_Хрест. соцІм"ного :uutucтy 

Програ.,а n/атриlllfII Центру реа6lлlт.qII'Інвan/а/в -Пра2Нвнн.- YnравлІнНR nрацІ та 
3 20,0 20,0 coцIMloНrмo З_UСту 

"/cwta nprмpвмa B/anolfUHIfY та D3iJоровлвнНR аlтеІ Н8 nер/оа ао 
2QQ8 pOlfY, Dmeepc1мeH. рlшеНН.1І .,Ir:ыfDT рваи в/а 11.08.03 Н. 25Q. .,0 .,0 
13-24 

4 a}ouoDaaneHНA аітвА Ь 6vаинkV змlшаного 'ТИnv ·nlO6иcralC" Вlддln у спрпах сім' та 
Сі) O3дopaвneHНA апви coЦlan .. Ha НUIXИJW!них катеraDIИ 500 500 ммодl 
npiUl6aHНA rмfвolC IIIUI аheй соцJan"на НВ3lXИwених иатеraрlА 
_ННА 61nе1ів АnЯ .аітвй та cvnоов~их 
ха анНА .апви в 8ha-cnаР1Ивна таааРI е1Ьман 
.. ,r:wra nD02llil... ован,ст.. н. : ОА 1:10.0 1ЗО.О S ВU&ШКUДYllанНА за пра апви аа ШICUI.МICr& 130. 131] УпрaвnlнНR ocвlnt 

в 118 -"lfитen .. ІНІ 50 
ВСЬОГО: 928& 928& 
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МІсцева nporpaMa пІДТРИМКИ сІм' та мanад' 
... _ •• .-w8 

І сы�ансування в Т.Ч. 

IS 

1[1 
IS 

IS 

1I 
s 

НІ 
ЗмІст 38ХОДlв 

06сяrи на 1I іl Примtnra ВиlCOнаввц," 
nfп рІк 

~I 
аа (І В:Іі ~. .. !Оо. :z , .. 

1 2 3 4 5 & 7 8 9 
Mlr:wra програма саqlanьноао зuиr:mу BlmeiJ-сuрlm та Вlтеа, .", 
aanишuлися 6а 6атwrlвсыс0оo nlмyeaнНII, на 2005-2008 polfU, 75,8 75,8 
:wnверамен. р1шенНІІ.. ..,r:wraТ раВи вІВ 1&.12.2004 10581·28-24 
v том" Ifиcnl: 
В, MlI11IplВnbHB дапамаПl CJYAetmlM 13 чиcnв дnвм-QIp" та дnв." 
п0з6ввnених 681Ьківськаra пIICl1YВIННЯ' 

Blддin у справах clмТ та 
1 6\ ВИМатв Maтe~ВnbHaT Аапамаrи АhяМ-СИDатам Аа 18 aaкlB 20,6 20,6 

мanод' 
В) аднарааВI дапамаПl ДhJlМ-СИратам, АЮ Н8ВЧ81DТbCR У 24,б 24,б 
ІВПІІ1ьнаасвhнЬс IIКn8l18X мlСПІ 

r)M818pIВnbHB дапамаПl СІУдентам внз 1з ЧИCn8 Ahe~ptr та дheй 28,7 28,7 
паз6ввnених 681Ькlвськаra пlКnуВ8ННЯ 
r) Чlcncaве пaraweння 38&apraaaHDcrt аа lСВармl1У та комунальнІ 2,0 2,0 
ПDСІМ\'І 

Мlсь .. пра.,. ... 3 питань ра6amи 3 о6аарованаlO мanОВВIО на 

2 21102-2005 РOllU, 38твер"""а plшенн ... 5роварськаТ .. ,cькar раВи 12,0 12,0 відділ У справlХ сім' та 
віВ 14 6ер8:l"" 2002 р. h.4IOo35-JЗ мanодl 

~п8НАП 1D8ШИМ ClYАентам мlСПІ 12,0 12,0 
ВСЬОГО: 87,8 87.8 



Місцева nporpaMa підтримки MВnoro піДПРИЕмництва 
... -.. . .. 

llJiepena сы�ансуеаннАR в т.ч. 
':1: ':1: 

IS 

їІі 
:І: 

НІ 06сяrи на 11:[ :1:1:[ :1:1:[ 
Примітка Виконавец .. ЗмІст заходІв JII :І: 8 :І: 8 :І: 

піп рІк ~.; 
о о ·0 

21'12 JII~ I~ .. 108- -і , 1'1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 С1ВОDення 6ізенс - iHкv6aтopy 50,0 50,0 УправлІння економіки 

2 КомпенсацІя банків BlдccmclB за кредити, якІ H8ДaIOТbCA суб'єктам малого 100,0 100,0 Управління економіки 
ПШПDивмниuтва 

ВСЬОГО: 150,0 150.0 
---

Проrpама залучення інвестицІй 
... -.... 

~"lJena ФІнансування в т.ч. 

':І: 
Ii~ .. ':1: 

IS 

НІ 06СRrи на 11:[ :1:1:[ 
:І: 

Зміст заходІв 
:1:1:[ 

пІп рІк 
JII :І: 1!St; 8 :І: 8 :І: Примітка Виконавец .. 
~.; 8- О О .. О 

21'12 JIIi1- Ііі-100 .s .. а. ~ :І 1'1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Проrpама залучення ІнвестицІй та поліпwення Інвестиційного кпІмату в 

40,0 40,0 Управління економіки м. Бровари на 2007-200В рр. 

ВСЬОГО: 40,0 40.0 
-

Проrpама пІдтримки засобlв масовоТ IнформацП 

.... -.. ., .... 
l1жеl ела сЬінансування в т.ч. 

tS 
Ii~ ':І: 

IS 

11:[ 
:І: 

НІ 06сяrи на :1:1:[ :1:1:[ 
ЗмІст заходІв 

рІк 
JII :І: Ііі 8 :І: 8 :І: Примітка Виконавец .. піп ~.; 

о о ; о 21'12 ~iI-100 а.іІ-.. а. ~ , 1'1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ПDОМВта nocnvr кп БDОВВDСЬКС'! міськоТ Dааи ''ТenеCТVlllя "Hawe мІсто" 400,0 400,0 Виконком БМР 

2 Р8410МDвлення 600 60.0 Виконком БМР 
3 Сvбвенuія на гвзетv "Нове жипя" 400 40,0 Виконком БМР 
.. ВиПVcк ГВ3ВТИ "ПаНОDвма" IнсЬОDмаuійнl поcnуги та iHwl 2000 2000 Виконком БМР 

ВСЬОГО: • 7n"-"- 700.fJ" 'f 

~9~i~~ ... ~J.~* 
~.~:y \~~~ .. ~1 ~._ ~ а о 

C\1s ~ "'ш -',' ;'А 
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