
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КІIJЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про підсумки виконання Програми соціально -
Г економічного та культурного розвитку м.Бровари 

за І півріччя 2006 року 

·'/ 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
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та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

l.1нформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за І півріччя 2006 року прийняти до відома 
(додається). 

2.Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради та 
виконавчого комітету забезпечити безумовне виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2006 рік. 

З.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін. . . 
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Довідка 
про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бровари за І півріччя 2006 року 

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

найгостріших соціальних проблем. 
Робота господарського комплексу та стан розвитку соціальної сфери міста 

у І півріччі 2006 року характеризується наступними показниками. 

Промисловість. Одним з основних напрямів розвитку економіки міста є 

забезпечення стабільної роботи промислових підприємств. 
До основного кола підприємств, що займаються виробництвом промислової 

продукції у м. Бровари, включено 20 підприємств. У І півріччі поточного року 
здійснювали діяльність 19 підприємств, rrn "Ліфтмаркет" не працювало, в 
зв"язку із зміною власника. 

Найбільші за обсягами промислового виробництва є - кп ,,київський 
завод amoмінієвих будівельних конструкцій", ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна", 
ВАТ ,,Броварський завод будівельних конструкцій", філія "Меркс-Трейд", 
Казенний завод порошкової металургії. 

Обсяг промислового виробництва в порівняних цінах в цілому по місту за І 
півріччя поточного року склав 219.1 млн.rpн., що на 41.4 млн.rpн. більше 
відповідного періоду минулого року. Темп росту складає 107.8 %. Проrpамою 
соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2006 рік показник 
темпу росту обсягів промислового виробництва передба;ався 105%. 

Найвищих темпів зростання досягнуто на таких ПІДПРИЄМСТВах, як: ВАТ 
"Кранобудівна фірма "Стріла" -в 2.1 рази; ВАТ "Броварський завод 
будівельних конструкцій" - +92.1%, дп "Основа - Бровари" - +31.4%, ВАТ 
"Софія" - +12.7%, цех N!!2 хлібокомбінату N!!10 - +12.6%, Казенний завод 
порошкової металургії - + 10.7%. 

Найбільша частка виробленої продукціі припадає на підприємства 
металургії та оброблення MeT~ (33.8%) та на Підприє~ства охарчовоі 
промисловості та перероблення СІльськогосподарських ПРОДУКТІВ (27.5 Уа). 



Ряд промислових підприємств міста у І півріччі 2005 року здійснювали 
інноваційну діяльність, пріоритетним напрямком якої є оновлення асортименту 
продукції та освоєння нових технологій. 

Так, на Казенному заводі порошкової металургії було освоєно 26 нових 
видів продукції: 1 О найменувань виробів на основі залізного порошку, 13 
найменувань на основі тугоплавких сполук та 3 найменування на основі 
композиційних матеріалів. 

Броварським заводом будівельних конструкцій застосовувалась зола .. 
винос, яка поліпшує укладання бетонної суміші та позитивно впливає на 
довговічність бетону, до виробленої бетонної суміші застосовувались 

суперпластифікатор, ПРИСКОРlOвач твердіння та проти морозна домішка. на 
Житомирському механічному заводі придбано 10 металоформ вартістю 56 
тис.грн. для виготовлення пінобетонних блоків. 

На дп АТ "Київхліб" "Хлібокомбінат N!! 1 О, цех N!!2" реалізовано 8 видів 
інноваційної продукції, а саме: 4 види тістечок та 3 види тортів на основі 
рослинних вершків, - на суму 21,8 тис.грн. та торти "Фруктово-ягідні" з 
додаванням свіжих фруктів, - на суму 5,1 тис.грн. 

Одним З найважливіших факторів, що стримували і стримують розвиток 
інноваційної діяльності в промисловості, є застаріле обладнання. 

Проте, незважаючи на позитивні тенденції росту промислового 
виробництва, сім промислових підприємствах знизили обсяги виробництва. В 
порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту складає: ВАТ 

"Броварський завод комунального устаткування - 99.6%, АТ ,,Бровари-молоко" 
-98.2%, ЗАТ "Люмен" - 92.6%, ТОВ "БМФ "Дружба" - 84.7%, ПУ 
"Броварський завод "Торгмаш" - 76.9%,ВАТ "Броварський шиноремонтний 
завод" - 73.4%, ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" - 69.3%. 

Головними проблемами, що негативно ВПЛИВаІОТЬ на розвиток 

промислового виробництва є: 

-висока конкуренція з боку інших товаровиробників; 

-збільшення собівартості продукції за рахунок росту цін на енергоносії; 

-високі процентні ставки банківських кредитів; 

.. подорожчання робочої сили при загальній нестачі кваліфікованих кадрів 
робітничих професій; 

-значна кількість подаТI(ів та зборів; 

-моральний знос основних фондів; 

-часті зміни законів та окремих положень, неузгодженість їх між соБОIО. 

Капітальне будівництво. Протягом січня .. червня 2006 року в місті 
зберігалась позитивна тенденція нарощування обсягів будівництва житла, 
об' єктів виробничого та соціального призначення, ЯІ(е ведеться за рахунок 



різних джерел фінансування: коштів суб'єктів підприємницької діяльності, 
бюджетних коштів та власних коштів громадян. 

На будівництві та реконструкції об'єктів міста у І півріччі 2006 року було 
задіяно 27 будівельних організацій. 

Підрядними організаціями всіх форм власності виконано підрядних робіт 
власними силами на суму 128,2 млн.грн., що на 28.7% більше відповідного 
періоду минулого року. 

В звітному періоді введено в дію 16,9 тис. кв.м житла, що на 99% більше, 
ніж на відповідну дату минулого року. Введено в дію реконструйоване 
приміщення гуртожи!ку та вбудованих приміщень І-го поверху під п"ять 
житлових квартир та магазин по вул. Київській, 290 на суму 535,9 тис. грн., 
загальна площа 0,26 тис.м2 (ОП "Броварипромжитлобуд"); проведено 
реконструкцію 5-поверхового гуртожитку під 33-кв. житловий будинок по 
вул. Короленко, 12-а на суму 939,9 тис. грн., загальна площа - 2,2 тис. м2 

; 

завершено спорудження 192-кв. з вбудованими приміщеннями по вул. М. 

Лагунової, 18-б (П черга - 96 кв.). 
Продовжують зростати обсяги індивідуального житлового будівництва. З 

початку 2006 року було прийнято в експлуатацію 32 будинки, загальною 
площею 8,0 тис.м2 • 

Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків по вул. 
Кірова, 90 (11 черга) ТОВ "Меркурій", по вул. Черняхівського, 21 (П черга) 
Фірма "Підряд". 

Введено в дію перший пусковий комплекс "Критий ринок з блоком 
громадського харчування та автостоянкою" по вул. Короленко, 72, загальною 
площею - 3,36 тис. м2, а також ряд інших об'єктів: 

> комплекс громадського харчування по вул. Драгоманова, 2; 
> комплекс по обслуговуванню автомобілів по вул. с. Разіна, 5; 
> реконструкція та розширення АЗС по вул. Черняхівського; 
> дільниця контролю та огляду автотранспорту по вул. Фрунзе, 2-а; 
> автомийка на два блокпости по вул. Кірова, 57; 
> блок побутового обслуговування по вул. Олімпійська, 1 О-а; 
> електростанція Енергія - 1 (Промвузол); 
> магазин по вул. Кирпоноса, 7-а; 
> котельня майнового комплексу дп "Апрітеп" по вул. Дімітрова, 30; 
> автогазонапОВlПОюча компресорна станція АГНКС - 40 по вул. 

Незалежності, 47; 
> реконструкція майнового комплексу свинарників під садівничо

господарський комплекс (І черга) по вул. Андреєва,2; . 
> торгівельно-розважальний комплекс по вул. Київська,316-в; 
> цех по виробництву харчових виробів (майонез) по вул. Красовського, 19-

а· 

> ~томобільна стоянка по вул. Черняхівського (р-н теплиць); 
> реконструкція квартири по вул. Незалежності, 8, під відділення АБ 

. "Київська Русь"; 



> офісні приміщення з допоміжними будівлями по вул. Б. 
Хмельницького, 1 (І черга). 
Введено в експлуатацію газопроводів середнього тиску - 0.023 км, 

дворових вводів - 2.448км, З них: середнього тиску - 0.045 км, низького тиску -
2.403 км. 

Крім того, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста 
на 2006 рік, за рахунок коштів місцевого бюджету проводиться фінансування 
реконструкції кінотеатру ім.Шевченка під Палац урочистих подій, будівництва 
парку по вул.ОлімпіЙськіЙ та інших об"єктів. 

СПОЖИВЧІІЙ РИНОК. Стратегія розвитку сфери торгівлі у першому пвріччі 
2006 року полягає у зростанні обсягу роздрібного товарообороту підприємств 
торгівлі, в першу чергу, вітчизняного виробництва, формуванні та стабілізації 
споживчого ринку. 

Розрахунковий обсяг роздрібного товарообороту підприємств в першому 

півріччі 2006 року склав 99 млн.грн. , що на 18.5% більше відповідного періоду 
минулого року. Зростання товарообороту в поточному році порівняно з 

минулими роками пояснюється збільшенням мережі роздрібної торгівлі, 
зростанням обсягів реалізації. 

В структурі товарообороту підприємств торгівлі міста, 90% реалізації 
складала продукція вітчизняного виробництва. Зберігається тенденція щодо 
збільшення питомої ваги в структурі товарообороту групи непродовольчих . 
товаРІВ. 

Станом на 01.07.06 в місті працювали 193 магазини, з них 115 магазинів 
переважно продовольчого профілю та 78 непродовольчого. Зберігається 
тенденція щодо зміни профілю магазинів з продовольчого на непродовольчий, 
іх переобладнання під об'єкти громадського харчування, офіси, в зв'язку зі 
зміною власників приміщення та розширення видів здійснення 
підприємницької діяльності. 

Мережа закладів громадського харчування налічувала в звітному періоді 
89 об"єктів, з них 6 ресторанів, 57 кафе, 1 їдальня тощо. В місті працює 2 
супермаркети та сучасний торгово-розважальний комплекс по 
вул.КиївськіЙ,316 загальною площею 45.8 тис. кв.м, де працює мега-маркет 
площею 3400 кв.м, ресторан, 2 бари, 2 кафе на 356 посадкових місць, відкрився 
сучасний магазин "Антошка", торговою площею 1728 кв.м, де реалізуються 
товари для дітей. 

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

В задоволені попиту населення на продукти сільськогосподарського 
виробництва, особлиВо в сучасних умовах, МаІОТЬ ринки. В першому півріччі 
2006 року в Mic~i працювали 4 ринки. Всі ці ринки постійно діючі, відкриті за 
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конструкцією, змішаного профілю за товарною спеціалізацією. 25 лютого 2006 
року на території ринку по вул.Короленка розпочав роботу єдиний в місті 
критий ринок загальною площею 3358,9 кв.м, в тому числі торговою - 2535.5 
КВ.М. Ринковий збір У звітному періоді склав 368.9 тис.грн. 

Зовнішньоекономічна діЯJJьність. Підприємства та організації Броварів 
підтримують зовнішньо-торгівельні зв'язки майже з 40 країнами близького та 
далекого зарубіжжя. Оборот зовнішньої торгівлі товарами у січні-травні 2006 
року склав 83,35 млн. дол. США, в тому числі експорт товарів склав 6,26 млн. 
дол. США, а імпорт - 77,09 млн. дол. США. 

У І півріччі поточного року броварські підприємства експортували 
запчастини до промислового обладнання, алюмінієвий профіль, порошок 
залізний розпорошений, суміш паяльну, диски, каток ПВК, градирні та їх 
комплектуючі, гідроциклон ГЦ-71 О, світильники, верхній трикотажний одяг і 
інші товари. Експортні поставки здійснювались до Вірменії, Литви, Латвії, 
Білорусі, Чехії, Німеччини, Росії, Франції, Польщі, Казахстану, Молдови, 

Туреччини, США та інших країн. 
Міські підприємства імпортували комплектуючі до градирень, заготовки 

до дисків, пломбувальні пристрої, автоматеріали, фотоплатівки, полотно 
нетканне, флюс карналітовий, кондитерські вироби, корма для тварин, 

світлотехнічну продукцію, рослини відкритого грунту з таких країн, п: Росія, 
Молдова, Чехія, Польща, Угорщина, Німеччина, США, Британські Віргінські 
острови, Нідерланди, США та інших. 

Управління економіки сприяє підприємствам міста у нарощуванні обсягів 
експортних поставок продукції, надаючи інформацію з комерціЙНИМИ 
пропозиціями міських підприємств 3 мовами (українською, російською та 
англійською) до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України і головного управління економіки та зовнішньоекономічних зв'язків 
Київської ОДА. 

3 метою пошуку ділових партнерів підприємствам у І півріччі 2006 року 
пропонувалась участь у випуску альманаху та компакт-диску "Діловий імідж 
України. Партнерство та інтеграція у світову економічну співдружність" та 
міжнародному інтеграційному проекті "Мости дружби. Україна-Польща 2005-
2006", а також участь у різних заходах: Міжнародні виставки "Молочна 
індустрія", "М'ясна індустрія" (Росія); V Московський міжнароДНИЙ салон 
і1ПlОВацій та інвестицій (Росія); ділова зустріч українських та польських 
підприємців (Польща); форум "Фінансування та страхування експорту
імпорту" (Україна) і т.і. Броварським підприємствам також було запропоновано 
налагоджувати співпрацю з Асоціацією Сприяння міжнародному бізнесу та 
розвитку (м.Кременчук), а також будівельними компаніями Півдня Африки. 

Головними проблемами розвитку зовнішньоекономічної діяльності є: 
висока конкуренція серед зарубіжних виробників, У тому числі різке зниження 
замовлень з країн Європи по виготовлеmпo трикотажних виробів на умовах 
переробки давальницької сировини; тривалий період оформлення митних 



документів при відвантаженні продукції, яка потребує аналізу у митних 
лабораторіях. 

З метою збільшення обсягів експортних поставок у подальшому міські 
підприємства планують розширювати номенклатуру продукції, освоювати нові 
технології, відновлювати контакти з вже існуючими замовниками та проводити 
пошук нових клієнтів, здійснювати маркетингову роботу щодо пошуку 
найбільш вигідних умов з доставки власної продукції зарубіжним замовникам 
та підвищувати конкурентноспроможність продукції, що виробляється. 

ІнвеСТllційна діяльність. У місті Бровари спостерігається значне 

пожвавлення інвестиційної діяльності. Так, за розрахунковими даними 
інвестиції в основний капітал у І півріччі 2006 року складуть 115,0 млн.грн., що 
в 2.1 рази більше, ніж за І півріччя 2005 року. При цьому у капітальне 
будівництво буде направлено 99.0 млн.грн.(86%}, з них: 96.0 млн.грн. - на 

житлове будівництво, на придбання машин та обладнання - близько 11.0 
млн.грн.(9 .6%}. 

За джерелами фінансування капітальні інвестиції у І півріччі 2006 року 
розподіляться наступним чином: 

-кошти державного бюджету складатимуть 74 тис. грн., що становитиме 
0.06% від загального об"єму; 

-кошти місцевих бюджетів - 2196 тис.грн. або 2.0%; 

-власні кошти підприємств - 49278 тис.грн. або 42.9%; 

-кредити банків та інші позички - 4974 тис.грн. або 4.3%; 

-кошти вітчизняних інвесторів - 6912 тис.грн. або 6.0%; 

-інші джерела фінансування - 51566 тис.грн. або 44.8%, 

з них приватні - 49500 тис.грн. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року капітальні інвестиції 
в розрізі джерел фінансування зростуть: за рахунок коштів державного 
бюджету - на 76%, власних коштів підприємств - в 3.2 рази, їнmиx джерел 
фінансування - на 680/0, в тому числі кошти приватних осіб зростуть на 61 %. 

Станом на 01.07.06 зареєстровано 62 спільних підприємства, 31 
підприємство зі 100% інвестиціями та 1 представництво іноземної фірми. 

Загальна сума іноземних інвестицій на 01.04.06 року складає 46,128 
млн.дол.США, що на 22,525 млн.дол. США (або в 1,95 рази) більше, ніж станом 
на 01.04.05 року. На душу населення припадає 514,24 дол.США. 

У 2006 році у місті Бровари зареєструвалось 3 підприємства зі 100% 
інвестиціями, а саме: ТОВ "МС Транспорт" (Латвія), ТОВ "Реєстратор Сапфір" 
(І<іпр), ТОВ "ВЕКА Україна" (Німеччина). 



ТОВ "Смарт-Моторс", до складу засновників якого увійшло спільне 
українсько-російське підприємство ТОВ "Північзахідтрансбуд"; хорватське 
підприємство у формі ТОВ "Перфект Маркетинг" та турецьке підприємство у 
формі ТОВ "Гюр Іншаат" перереєструвались у наше місто, до складу 
засновників пп "Дека-Інвест" ввійшли представники Сірії та Росії, дО ТОВ мп 
"Фірма Мрія" - представники Великобританії та ТОВ "Аскент-Нафта" -
представники Німеччини. 

У звітному періоді реалізовано 52 інвестиційні проекти на суму 90.7 
млн.грн. 

З метою пошуку ділових партнерів та залучення іноземних інвестицій 
міські підприємства брали участь у всеукраїнських та міжнародних виставках: 
"Будівництво - архітектура", 23-26.03.06, м.Мінськ, Білорусь (учасник - кп 
"КЗАБК"); "Молдконструкт", 1 5-18.03.06, м.Вишневе, Молдова (учасник - ЗАТ 
"Броварський завод пластмас"); "Агроворд - 2006", 15.03.06, Узбекистан; 
"Акватен-2006", 30.05-02.06.06, Росія (учасник - ТОВ "Бровафарма"). 

Участь у подібних заходах є один з шляхів залучення інвестицій в 

економіку міста. 

Розвиток підприємництва. Реформування відносин власності. 

Протягом останніх років активно розвивається мале підприємництво, яке 
істотно впливає на структурну перебудову в економіці. Його діяльність 
спрямована на насичення споживчого ринку товарами та послугами, створення 

умов для розвитку конкуренції, впровадження інновацій, наповнення місцевих 
бюджетів коштами, зменшення рівня безробі'ІТЯ. 

За перше півріччя поточного року зареєстровано 144 юридичні особи, що 
на 69% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Зареєстровано також 
438 фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. 

На виконання заходів щодо забезпечення підтримки та подальшого 
розвитку підприємницької діяльності У м.Бровари у першому півріччі 20 особам 
з числа безробітних було надано одноразову виплату допомоги по безробітrю 
для відкрИ'ІТя власної справи на загальну суму 85 тис. грн. 

Станом на 01.07.2006 суб"єктами малого підприємництва для здійснення 
підприємницької діяльності орендується 12.4 тис.кв.м не житлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста. Всього в оренді 
знаходиться 25.1 тис.кв.м не житлових приміщень комунальної власності. 
Надходження від орендної плати за І півріччя 2006 року становлять 492.6 
тис.грн. 

Обсяги реалізованої продукції малими підприємствами складають 49% від 
обсягів реалізованої продукції в цілому по місту. 

Міська влада надає всебічну підтримку розвитку підприємництва. у 
відповідності до генеральнОГО плану забудови міста суб"єктам підприємницької 
діяльності надаються пропозиції щодо розташування об' єктів торгівлі для 
здійснення ними підприєМНИЦЬКОЇ діяльності, розглядаються пропозиції та 



проектні рішення по будівництву нових торгових центрів та модернізації 
діючих ринків з метою перетворенНJI їх на торгівельно-сервісні центри. 
Зокрема, розглянуто проекти: 

- розташування торговельно-офісного центру по вул.Грушевського; 

- переобладнання кафе під магазин по вул. Кирпоноса,7а; 
- магазину з продажу промислових товарів по вул. Черняховського; 

- переобладнання частини індивідуального житлового будинку під салон 
краси по вул.ЛьвівськіЙ,8а; 

- ресторанного комплексу по вул.Гагаріна ( парк "Перемога"); 
- магазину-офісу по вул.КиївськіЙ,234; 
- реконструкції частини інженерного корпусу під крамницю та кафетерій 

по вул.Красовського,25; 

- магазину-кафе по вул.КиївськіЙ,282; 
- ресторанногго комплексу по вул.Черняховського (в районі хлібозаводу); 

- розширення магазину "Гном" з господарським блоком по 
вул.КиївськіЙ,231. 

Підготовлені і вийшли в ефір репортажі про діяльність підприємств та 
підприємств малого бізнесу в телепередачах мережі телебаченНJI "Наше місто". 

Основною метою процесу реформування власності залишається 
поліпшення умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, 
установ, організацій, а також забезпеченНJI надходженНJI коштів від 
приватизації до бюджету. 

у першому півріччі поточного року укладено з юридичною та трьома 

фізичними особами суб"єктами підприємницької діяльності чотири договори 
купівлі-продажу об"єктів комунальної власності територіальної громади на 
загальну суму 1451.9 тис.грн. Із них надійшло до місцевого бюджету 1209.9 
тис.грн. 

Загальна площа приватизованих приміщень складає 603.8 кв.м. 
Мешканцям міста Бровари у першому півріччі проведено приватизацію 

315 квартир, в тому числі відомчого житлового фонду 37 квартир. Всі квартири 
у приватну власність громадян передаються безоплатно. 

Транспорт. Станом на 01.07.2005 року транспортна мережа міста складає 
9 - приміських маршрутів та 7 міських. ПеревезенНJI пасажирів на приміських 
маршрутах здійснюють 5 юридичних осіб, на міських - 3 юридичні особи та 
7npиватних підприємців. Існуюча транспортна мережа розроблена з 

ypaxyвaнНJIМ побажань жителів міста. . .." . 
Протягом звітного пеРІОДУ ЗДІИСНЮВались планОВІ 

групи контролю за дотриманНJIМ правил перевезень 

населеННJI. 

перевірки членами 
пільгової категорії 

у січні поточного року за кошти міського бюджету придбано два автобуси 
"Еталон", з метою поліпmеНIUI пості перевезення пасажирів, особливо 
пільгової категорії. В даний час маршрути даних автобусів зв"язують район 

.". . .. 
"Торгмашу" з Центральною раионною ЛІкарнею та ПОЛІКЛІНІКОЮ. 



Проводиться систематична робота по вивченню пропозицій населенНJI 
міста щодо відкритrя нових маршрутів та HaдaнНJI їх на конкурсній основі 
перевізникам з метою поліпшенНJI транспортного обслуговуванНJI населенНJI. 

Фінансові ресурси. В І півріччі поточного року по місту забезпечено 
надходжень до Зведеного бюджету на суму 79543.1 тис.грн., що складає 108.7% 
від доведеного розпису доходів загального та спеціального фондів бюджетів 
усіх рівнів та на 44% більше фактичних надходжень відповідного періоду 
минулого року. 

До Державного бюджету надійшло 45524.5 тис.грн. податків та платежів 
або 110.1 % від доведеного розпису доходів загального та спеціального фондів 
Державного бюджету та на 47.9% більше минулорічного piBНJI. 

Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду, 
доходів спеціального фонду та офіційних трансфертів. До загального фонду 
бюджету міста Бровари надійшло 24819,2 тис.грн. доходів, в тому числі 
податкових находжень 24658,8 тис.грн., неподаткових - 160,4 тис.грн. ІІлан І 
півріччя виконаний на 106,1 %. 

В поріВНJlнні з відповідним періодом минулого року податкові і 
неподаткові надходження в цілому зросли на 6326,9 тис.грн., або на 34,2 %. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
-податок з доходів фізичних осіб - 72,3% 
-плата за землю -9,6% 
-єдиний податок -9,5% 
-місцеві податки і збори - 2,4% 
-плата за торговий патент - 5,2% 

До спеціального фонду зараховано 7195,3 тис.грн доходів. Разом надійшло 
до загального ( без BpaxyвaнНJI трансфертів) і спеціального фонду -32014,5 
тис.грн., що на 45,5 % більше, ніж за відповіДНИЙ період минулого року. 

За І півріччя 2006 року по закріплених доходах надійшло 21788,4 тис.грн., 
що становить 106,6 % до плану. 

По кошику власних доходів надійшло 3030,8 тис.грн., що складає 102,7 % 
до плану на І півріччя. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли субвенції: з Державного 
бюджету на суму 7329,7 тис.грн., з районного бюджету - 16,0 тис.грн. 

Податок 3 доходів фізllЧНUX осі6. 

За І півріччя 2006 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 17948,2 
тис.грн. при плані 16531,7 тис.грн. Виконання становить 108,6%. 

В поріВНJlНні з відповідним періодом минулого року надходженНJI по 
податку з доходів фізичних осіб зросли на 6447,4 тис.грн., або на 56,1%. 
Фіксованого податку надійшло 180,8 тис.грн. 



Плаll,а за ЗЄАUlIО. 
Плата за землю є другою за величиною складовою' частиною доходів 

бюджету міста. При плані 2324,5 тис.грн., фактично одержано 2381,5 тис.грн., 
або 102,5 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за землю на 01.07.2006 
року становить 1163,6 тис.грн., що на 67,5 тис.грн. більше в порівнянні з 
початком року. 

Найбільшу заборгованість по платі за землю мають: Казенний завод 
порошкової металургії, дп "Радіопередавальний центр", дкп "Монтажник", 
ВАТ БЗБК, дп "Меблевик", ВАТ "Світлотехніка" . 

Місцеві nодаn,/(ІІ і з60ри. 

План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 102,6 %. При 
плані надходжень 580,9 тис. грн. одержано - 595,8 тис.грн. В поріВНJlННі з 
відповідним періодом минулого року надходжеННJI по місцевих податках і 

зборах збільшилися на 17,3 тис.грн. Збільшення надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільшення надходжень по 
комунальному податку. З початку року по цьому виду податку надійшло 203,3 
тис.грн., що на 22,2 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Плата за торговuй nатент. 

НадходжеННJI плати за торговий патент складає 1291,2 тис.грн. при плані 
1217,5 тис.грн., виконання прогнозних надходжень склало 106,1 %. В 
порїВНJIННі з І півріччям 2005 року надходжеННJI по цьому податку збільшилися 
на 273,7 тис.грн., або на 26,9%. 

Єдиний податок з су6"єюnїв nідnриєл.ниЦЬКОі діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку 2535,0 тис.грн., фактично одержано 

2345,8 тис.грн. Виконання склало 92,5%. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження по єдиному податку у співставних одиницях 
збільшилися на 476,9 тис.грн. 

Дер:нсавне .It.llто. 

Відповідно до Закону Украіни Про державний бюджет Украіни на 2006 рік 
до бюджету міста зараховується державне мито, визначене законодавством. 

При плані надходжень 101,1 тис.грн., фактично надійшло 125,0 тис.грн. 
Виконання становить 123,6 %. 

Споживання енергоносіїв установами та організаціями міста, що 
фінансуються ~ міського. бюджету. Рішенням виконавчого. комітету 
Броварської міської ради ВІД 24.01.2006 року Н!! 11 встановлено ліміти 
споживання води, електричної та теплової енергії, природного газу на 2006 рік, 
установам та організаціям, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста. 
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Аналіз фактичного споживання даних ресурсів у І півріччі 2006 року 
показує: 

електроенергія - перевищення ліміту (на 25%) в цілому відбулось за 
рахунок надмірного використання електричної енергії такими установами, як : 
міський культурний центр "Прометей" на 9.7 тис. кВт год. (75%), УправлінНJIМ 
комунальної власності на 4.4 тис. кВт год. (в 2.4 р. - занижена заявка на 
потреби в електроенергії, в зв"язку З переїздом у нове приміщення), 
територіальним центром обслуговування пенсіонерів на 5.2 тис. кВт год. (26%), 
центром СПР "Любисток" на 5.6 тис. кВт год. (54%) та УправлінНJIМ освіти на 
182.9 тис. кВт год, також незначним перевищенням ліміту іншими бюджетними 
організаціями; 

теплопостачання - перевищення використання теплової енергії складає 

0.01%; 
водопостачання - незначне перевищення ліміту на рівні 0.2 %; 
природний газ - економія склала 12.1% (37468 м. куб.) за рахунок 

Управління освіти (ліміт на 2006 рік був розрахований по фактичному 
споживанню газу 2005 року, коли до Управління освіти був включений ЦСПР 
"Любисток") та територіального центру обслуговування пенсіонерів, який 
взагалі не використовував природний газ, в зв'язку з встановленням 

електроплит, що, в свою чергу, вплинуло на збільшення використання 
електроенергії (на5.2 тис. кВт год.). 

Зайнятість населення та ринок праці. Позитивні процеси, що 
відбуваються у соціально-економічному розвитку міста, відповідним чином 
впливають на поліпшення ситуації у сфері зайнятості. 

Станом на 01.07.2006 року на обліку у Броварському міськраіонному 
цешрі з8.ЙШ1Тості перебувало 864 особи, що на 90 чол. або на 9.9% менше, ніж 
на відповідну дату минулого року. 

Серед незайнятого населення, яке перебувало на обліку станом на 
01.07.06р. робітники становлять 41,6 % (359 чол.), службовці - 49,1 % (424 
чол.). 

За даними центру зайнятості станом на 01.07.2006 року кількість вільних 
вакансій складає 1287 ОДИНИЦЬ, з них: робітничих професій - 893, службовців -
238, вакансій, які потребують осіб без кваліфікації -156. 

За січень - червень 2006 року працівниками центру зайнятості 
працевлаштовано 655 чол. На нові робочі місця, які створені за рахунок 
надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 8 мешканців міста, 20 
безробітним надано одноразову виплату допомоги по безробітrю для 
організації підприємниЦЬКОЇ діяльності на суму 85055 Ірн. 

За січень - червень 2006 року на професійне навчання направлено 176 
чол., всього з початку року навчалося 264 осіб міста, на громадські роботи 
направлено 199 осіб. 
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Протягом б місяців поточного року на підприємствах, установах, 
організаціих та у фізичних осіб-роботодавців міста створено 1372 нові робочі 
MicЦJI. 

Станом на 01.07 .Обр. допомогу по безробітrю отримують б22 чол. Сума 
виплаченої допомоги з початку 200б року складає понад 1400,0 тис. грн. 

Активно веде свою роботу клуб "Пошук", під час відвідування якого 
безробітним надається методична допомога в оволодінні корисними знаннями 
та практичними навичками самостійного пошуку роботи. За січень-червень 

відбулося 43 семінари з техніки пошуку роботи, які відвідали 527 осіб. 
Центр зайнятості проводив групові та масові заходи за участю 

роботодавців та незайнятого населення, а саме: презентація професії 
"продавець" та "адміністратор" на замовлення торгівельних підприємств, які 
розташовані у торгівельному центрі "Мега -маркет". 

Протягом січня - червня 200б року центром зайнятості організовано і 
проведено 18 семінарів з представниками підприємств, установ та організацій 
міста і району, на яких були присутні 174 роботодавці. На таких семінарах 
роботодавці ознайомлювалися з напрямками роботи центру зайнятості, з 
послугами, які надає служба зайнятості, в тому числі про можливість 
організації оплачуваних громадських робіт, проведення стажування на 
виробництві таінші питання. 

Соціальний захист. Значна увага в місті приділяється питанням 
соціального захисту населення. В управлінні праці та соціального захисту 
населення на обліку для отримання допомоги сім'ям з дітьми перебуває 2131 
сім'я, яким у І півріччі поточного року профінансовано соціальних допомог на 
суму 1992.б тис.грн., що складає 84.4% від потреби у фінансуванні. 

За рахунок коштів місцевого бюджету виплачено компенсацію на суму 7.3 
тис.грн. 48 особам, що надають соціальні послуги. 

Виплачується соціальна допомога на дітей чотирьом прийомним сїм"ям та 
грошове забезпечення прийомним батькам. За шість місяців виплачено 33.5 
тис.грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 45 . ветеранів війни та 
інвалідів загального захворювання. 

За кошти місцевого бюджету надана матеріальна допомога б9 особам на 
суму 18180 грн. 

Забезпечено засобами пересування б3 чоловіки, з них: колясками - lб, 
"стоіІСами"-14, милицями - 12, палицями - 21. 

Виплачено компенсаційних виплат на суму 464.4 тис. грн. (за пільговий 
проїзд та проїзд один раз на рік ветеранів:війни, військової служби та органів 
внутрішніх справ). 

Комунальними аптеками міста відпущено безкоштовних лікарських засобів 
інвалідам війни та учасНИІСам бойових дій на суму 2б.2 тис.грн. 
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Надавались пільги за житлово-комунальні послуги та послуги зв"язку на 
суму 3205.5 тис.грн. з державного бюджету та на суму 159.3 тис.грн. з 
місцевого бюджету. 

Значно збільшилось фінансування пільг потерпілим від аврії на ЧАЕс. За 
перше півріччя профінансовано і виплачено 3067.6 тис.грн. 

В Єдиний реєстр пільговиків занесено 17244 особи або 98% від загальної 
кількості пільговиків. 

Станом на 01.07.06 на обліку в Територіальному центрі обслуговування 
пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян знаходиться 1628 осіб. 
Відділенням соціальної допомоги самотнім на дому обслуговується 423 особи. 
Даній пільговій категорії громадян надавалась грошова допомога та допомога 
продовольчими та промисловими товарами. 

Відділенням соціальної реабілітації надані медичні послуги 432 особам, 
послуги масажиста надано 13 особам. 

В першому півріччі щоденно харчувалось 60 осіб, видано 3780 обідів на 
суму 10565 грн. 

Придбано та встановлено 105 газових плит та 41 газову колонку на суму 
89.7 тис.грн. 

Одним З основних напрямків соціального захисту сімей з низькими 
доходами залишається допомога по програмі житлових субсидій. 

В першому півріччі 2006 року до відділу житлових субсидій звернулось 
понад 5.0 тис.сімеЙ. Станом на 01.07.2006 року субсидії призначено 3116 
сім"ям на суму 713.6 тис.грн. Середній розмір субсидії - 28 грн. 54 коп. 

В звітному періоді проводилась робота з підприємствами усіх форм 
власності щодо збільшення фондів оплати праці та доведення середньомісJIЧНОЇ 
заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму. 

Станом на 01.07.2006 року заборгованість з виплати заробітної плати 
мають 8 підприємств та організацій міста, яка складає 906.5 тис.грн. У 
поріВНJlННі з відповідним періодом минулого року заборгованість змеmпилась 
на 781.4 тис.грн., або на 46.3%, разом з тим, в порівнянні з початком поточного 
року вона зросла на 495.3 тис.грн або в 2.2 рази. Найбільшу заборгованість 
мають такі підприємства: ВАТ "Софія" - 461.5 ТИС.ГРН.; кп "Служба 
замовника" - 172.7 тис.грн.; ВАТ КБФ "Стріла" - 96.2 тис.грн.; Броварський 
завод комунального устаткування - 89.9 тис.грн. 

У звітному періоді проведено 5 засідань комісії з питань забезпечення 
своєчасності сплати податків, виплати пенсій, стипендій, заробітної плати та 
інших соціальних випЛат, на які було запрошено та заслухано 25 керівників -
боржників. 

Головним експертом з умов праці проведені перевірки стану атестації 
робочих місць за умовами праці на 30 підприємствах міста, видано 17 приписів 
керівникам ДJUI усунення виявлених порушень. 

Пенсііне забезпечення. у м.Бровари проживає 20667 пенсіонерів, що 
СІСЗІ8Дає майже чверть загальної чисельності населення та 35.1 % працездатного 
населення міста. 
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В першому півріччі 2006 року отримувачам пенсій виплачено 57230.9 
тис.грн., що на 9948.4 тис.грн. або на 21.0% більше відповідного періоду 
минулого року. 

До Пенсійного фонду міста за перше півріччя 2006 року надійшло коштів 
на суму 67702.9 тис.грн., з них власних надходжень на суму 51349.9 тис.грн., 
що становить 110.4% до планових завдань. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли 
на 13.8 млн. грн. або на 36.8%. За додатковими ставками надійшло 2477.4 тис. 
грн., планові завдання виконані на 189.6%, а в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року збільшились на 46%. 

Проте, незважаючи на позитивні результати, загальна сума недоїмки 

складає 6189.5 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 
сума недоїмки зменшилась на 284.5 тис.грн. або на 4.4%, але протягом 

першого півріччя поточного року зросла на 77.1 тис.грн. або на 1.3%. 
Забезпеченість своєчасного фінансування виплати пенсії та допомоги 

власними коштами за червень 2006 року становить 95.0%. 
Найбільші суми боргу мають: Казенний завод порошкової металургії -

3505.9 тис. грн., ВАТ КФ "Стріла" - 73.5 тис. грн., борг новоутворений, 

"Комунальний Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" -
802.0 тис.грн., завод знаходиться в стані ліквідації; А ТВТ "Світлотехніка" ~ 
545.0 тис.грн., порушена справа про банкрутство, направлена позовна заява до 
Господарського суду; ВАТ "Софія" - 326.1 тис.грн., rrn "Ліфтмаркет" - 87.8 
тис.грн., дп "Меблевик" - 322.7 тис.грн., підприємство в стадії ліквідації 
шляхом приєднання дО ТОВ БМФ "Дружба" та інші. 

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

За звітний період нараховано 335 фінансових санкцій на суму 402.2 
тис.грн., накладено 34 адміністративних штрафи. Підготовлені матеріали ДЛJI 
подачі 27 поз"вів до Господарського суду на суму 936.1 тис.грн. 

Протягом І півріччя було призначено 648 нових пенсій та проведено 
перерахунок по 3325 пенсійним справам. 

Виплата пенсій здійснюється своєчасно. 
Розвиток соціаJlЬНО - КУJlЬТУРНОЇ сфери. В першому півріччі поточного 

року забезпечувались належні умови ДmI діяльності закладів освіти, культури, 
охорони здоров"я та фізичної культури. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів у місті налічує 12 шкіл, в 
яких навчається 11009 учнів. Дисципліни в навчальних закладах викладаються 
українською мовою, У зоm І-Ш ст. Х! 9 - українською і російською мовами. 
Дві загальноосвітні школи - спеціалізовані: Х!5 - з поглибленим вивченням 
іноземних мов та Х!7 - з суспільно-гуманітарним та природничим профілями. 

У гімназії їм. С.ОліЙНИка проводиться навчання за двома міжнародними 
програмами: міжнародний ринок - 9 мас та підприємництво в дії - 7 мас. 

Цікавим та змістовним ~тrям живуть заклади освіти міста. В 
загальноосвітніх закладах ОРГаН1зовано проведена державна підсумкова 
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атестація. 923 випускники l1-х класів та 1198 випускників 9-х класів 
загальноосвітніх закладів міста склали основний державний звіт та отримали 
документи про освіту: 44 випускники отримали золоті медалі та 20- срібні; 54 
випускники отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з 
відзнакою. 

На виконання Програми "Обдарована дитина" у травні 2006 року 
проведено свято "Творча особистість", де відзначено обдаровану учнівську 
молодь 

Близько тисячі учнів загальноосвітніх закладів міста ПРИЙНJIJIИ участь в 
олімпіадах з навчальних дисциплін, 299 - стали переможцями П етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та 78 з них прийняли участь у ИІ етапі, 4S 
юних броварчан стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад. 

Протягом січня-червня матеріально-технічна база закладів освіти 
поповнилась на суму 1425.9 ТИС.грн. 

За благодійні кошти придбано побутову техніку, телевізори, магнітофони 
та відеомагнітофони, принтери, копіювальні апарати, газові колонки для 
підігріву води, телефони, спортивний інвентар, навчальні посібники, 
підручники та інше. 

За рахунок благодійних акцій загальноосвітнім навчальним закладам міста 

N!! 1, 3, 6 були передані комп"ютерні класи на суму 89.5 ТИС.грн. та обладнані 
відповідними меблями на суму 10,2 тис. грн. 

Управлінням освіти Броварської міської ради зaкmoчена угода із ЗАТ 
"Мальва", що при Академії Педагогічних Наук України про встановлеННJl 
локальної мережі в межах управління освіти та між управліННJ1М освіти і 
загальноосвітніми закладами міста. Роботи по встановленню мережі 
проводяться за благодійні кошти ЗАТ ,,мальва" на суму 150 тис.грн. Така 
локальна мережа є пілотним проектом і вперше встанОВJПOється в Україні, а 
саме в нашому місті. 

У закладах освіти створюються мультимедійні кабінети, діяльність яких 
покликана підвищити ефективність навчально-виховного процесу. 

Електронні підручники з історії, фізики, хімії, біології, географії, 
зарубіжної літератури використовуються в усіх закладах освіти. Педагогічні 
працівники ПРОХОДJlТь спеціальні курси за програмою ,,lntel". 

З січня 2006 року 3643 учням 1-4 класів організовано гаряче харчування. 
Мережа закладів охорони здоров' я міста ВКJПOчає 7 лікарняних закладів, 

діяльність яких спрямована на збереження та покращеННJl здоров'я населеННJl, 
забезпечення ПО'Іреб населення в лікарських засобах і медичному 
обслуговуванні. 

Закладами охорони здоров'я міста виконується 15 медичних програм. 
Безкоштовно забезпечуються ліками пільгові категорії населення - ветерани 
Великої Вітчизняної війни, хворі на цукровий діабет, учасники ЧАЕС. 

Значна увага приділяється розвитку масової фізичної культури. В місті 
функціонують 'ІрИ дитячо-юнацькі спортивні школи, Броварське вище училище 
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фізичної культури, в яких займається 2751 чоловік. Розвивається 18 видів 
спорту, працює 84 тренери-викладачі. 

В першому півріччі поточного року проведено міжнародний юнацький 
турнір ,Дружба", присвячений видатним українським борцям, в якому взяло 
участь 400 учасників з 1 З країн близького та далекого зарубіжжя. Пройшов УІІІ 
міжнародний турнір з гандболу пам"яті Володимира Багатікова за участю 1 О 
команд: з Броварів, Мінську, Кишинева та інших міст та міжнародний турнір з 
плавання на призи Заслуженого майстра спорту Олега Лісоroра. 

Вперше в цьому році проведено Всеукраїнські змагання з мотоциклетного 
сорту на Кубок Броварського міського голови та І міжнародний фестиваль 
тайцзіцюань (мистецтво шовкової ниті) з УШУ. 

Протягом півріччя відбулися змагання за програмою спортивних ігор 
школярів, Універсіади, спартакіади "Здоров"я", чемпіонати м.Бровари з шахів, 
футболу, УШУ, легкої атлетики, плавання та інших видів спорту. 

На повну потужність працюють спортивні споруди - плавальний басейн 
"Купава" , спорткомплекс "Світлотехнік", шаховий клуб та зал боксу. 

Спортсмени міста успішно виступали на міжнародних, всеукраїнських та 

обласних змаганнях. Олег Лісогор неодноразово перемагав на етапах Кубка 

світу з плавання, Людмила Блонська виграла чемпіонат світу з легкої атлетики 
в закритих приміщеннях, що проходив у Москві. Команди "Транспортник" та 
"Нафком" досягали перемогу в першості У країни з гандболу та футболу. 

В місті діє п"ять закладів культури: дитяча музична школа, дитяча школа 

мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр. В 
закладах культури працюють аматорські об'єднання, гуртки та студії з різних 
жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного виховання дітей. 

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

В першому півріччі поточного року працівниками культури були 
організовані та проведені святкові концерти та інші заходи до Новорічних свят, 
зустріч Масляної, Весни та проводи Зими, до професійного свята - дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва, дня Перемоги, 
святкування дня захисту дітей, випускного балу -2006, дня молоді, дня 
Конституції Украіни. 

над вирішенням проблем молоді, жінок, дітей, молодих сімей активно 
працювали відділ у справах сім"і та молоді, центр соціальних служб для 

молоді. 
Виконувались заходи щодо реалізації програм "Молодь Броварів", 

"Соціальна підтримка сім'ї", "Профілактика явищ у молодіжному середовищі" 
та міських програм: відпочинку та оздоровлення дітей, роботи з обдарованою 
молоддю, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
батьківського піклування. 

30крема, у звітному періоді відповідними службами організовано 
проведення лекцій, бесід, надавались КО~СУЛЬТ~ії~ н~авалась шефська 
допомога соціально-незахищеним .категорlЯМ С1меи П1ДПРИЄМСТВами та 
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організаціями міста. 150 дітей із 124 соціально-незахищених сімей, ВКJIЮчених 
до програми "Профілактика соціального сирітства" щомісJIЧНО отримують 
допомогу продуктовими наборами на суму 87 гривень. 

Троє дітей оздоровлено в МДЦ "Артек": 2 дітей під опікою та 1 
обдарована дитина. 

Продовжує діяльність "Молодіжна рада міста" .За звітний період 
проведено 11 засідань , на яких розглядаються питання, які стосуються жи'l'ТЯ 
студентської та учнівської молоді. 

На виконання рішення виконкому щодо підтримки студентської 
обдарованої молоді затверджено 1 О кандидатур на призначення стипендій 
кращим студентам вищих навчальних закладів міста за результатами зимової 

сесії. Протягом звітного періоду виплачено 10 стипендій на суму 3.0 тис.грн. 
У червні 2006 року відбувся Всеукраїнський футбольний турнір серед 

центрів реабілітації наркозалежної молоді. У турнірі взяли участь центри міст 
Києва, Житомира, Коростеня та Броварів. 

Студентам, із категорії дітей-сиріт та дітей, які залишились без 

батьківського піклування та продовжують навчання в навчальних закладах 
різних рівнів акредитації, рішенням виконавчого комітету надано матеріальну 

допомогу 27 студентам на суму 12.5 тис.грн. 
Продовжується реконструкція приміщення центру ранньої та медико

педагогічної реабілітації дітей-інвалідів, відкриття якого передбачається у 

вересні поточного року. Для проведення робіт із коштів розвитку міста у 2006 
році виділено 1 О 16 тис. грн. 

ЖИТJlово-комунаJlьне господарство. Основним завданням комунальних 
підприємств міста є - виконання заходів по забезпеченню життєдіяльності 
народного господарства міста. 

На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Бровари на 2006 рік управлінНJIМ житлово-комунального господарства у 
першому півріччі проведена наступна робота. 

на обслуговування об' єктів благоустрою в першому півріччі 
профінансовано 2530.5 тис.грн., з них 119.4 тис.грн.- забогованість минулого 
року, фактично виконано даних робіт на суму 2725.6 тис.грн. 

На виконання програми ,,подвір"я" профінансовано 148.5 тис.грн., 
витрачено на проект, топозйомку та будівництво ДИтJ1ЧИX майданчиків 131.8 
тис.грн. 

Вшсонано ямковий ремонт доріг на суму 526.8 тис.грн. Розпочаті роботи по 
реконструкції гуртожитку по вул.Гагаріна,12, ведуться роботи по буді~ництву 

парку в районі "Торгмаш" · 
Придбано 105 газових плит та 41 газову колонку на суму 78.0 тис.грн., 

виконано робіт по встановленню на суму 11.7 тис.грн. 
Протягом звітного періоду стабільно працювало кп водопровідно

каналізац~ого господарства міста з безперебійного забезпечення 
водопостачання та BoдoBїдвeдeHНJI. Подано питної води 3639.8 тис.куб.м, 
перекачано та очищено стічних вод 2655.4 тис.куб.м 
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В рамках виконання ПроІ"рВШ еверсозбережевня в хлораторній цеху 
водоочисних споруд встановлено 2 насоси iB0'7~MHOTO виробництва, які 

стабілізували тиск, забезпечили безаварійну роботу ХІ'10раторноі, вартість яких 
67.0 тис.грн., в результаті чого економія ~їеюроенерлї за квартал складає SO 
тис. квт/год. З метою впровадження енергозберіraючих техиолоnй на станції 2-
го підйому придбано насос з комrшеr.-.-ryIOЧ5D.m на СУМУ 50 7Ис.грн. В будівлі 
реагентного господарства цеху ВОС 3&\Іінено Сі2рі вікна на мeтanоnластикові 
на суму 6 тис.грн. 

Прокладено 11 О погонних метрів С2.\rоп.-пвноro каналізаційного колектора 
діаметром 800мм із залізобетонних труб ез зaлL'"1ьиу суму 177.3 тис. грн. 
Виконано ремонт Деснянського водозабору Не ~~- ] 0.5 11SС.ГРн. 

Перекладено аварійну дїЛЯНf\.'"У во.:rоrrpоsШо1 J4ережі ДОВ-АСИною 28 М по 
вул.С.Разіна, виконано роботи по очистШ Ш2rJlШЮSХ2.N!!1 цеху водоочисних 
споруд. Ведуться робоп[ по підrотоваі EJiЁ_I;lluрИ~4ства до роботи в осінньо

зимовий період. 

Якісно надавались пос.ї}ТИ '1 "іеiiLїlоо:аОfЗDечения та гарячого 
водопостачання. За І півріччя поточного РОії::; кп -Ьроваритеплоенергомережа" 
вироблено 217.8 тис.Гкал теплової енергіі. аі ОЩ11,:-Шево - ] 85.9 тис.Гкan, з них: 
населенню - 157.9 тис.Гкал, бюджеrEtии сп~.а - 18.5 тис.Гкал., іншим 
споживачам - 9.5 тис.Гкал .. 

Відповідно до плану ремонтних poorr с:1і2ЕОИ ва n .липнg 2006 року : 
-закінчено pmohtho-відноВІПОЮcri ро.попи ва 7-МJ/J котельнях, 17 

тепnопунктах, відремонтовано близьш n 81D1 О·(!Qі!їВоИоІо1Ь в.а.сосвото обладнання, 
1200 одиниць технологічної арма:rypв,. ЕЄпавШШfaО 06 одиииць насосних 

агрегатів; 
-замінено 0.62 км тешrових jiI[ep~ в 1ПDИq чисШ :в півополіуретановій 

ізоляції - 0.3 км; 
-проведено повторні випробрaнem ~ :rpyбопроводів, на 

виявлених поривах провоДJrIБС[ робomв JШ) )l!:.)-a:;smm!ВИіІ'~ 
-продовжуються роботи по\ 1ШІ!ЕЇіDаm;sШWlj' ~ :котла КВГМ-30, 

котельної по вул.Кіров~9б та ІШ1!ІІ2 JППfВМ-5AD ШDteJlЬ'ВW по .DyJLВезалежності, 
26/1. - ~... 

Передбачається ВИІСОШLТИ ремввпг шm~ d!)Ю) om:в шдприємства в 

кількості 2380 ом на. суму 22б~ 'IJИCJIPEiL 
Броварською філіею ВАТ "R'rЮfet9b2s"" ЩР~ \Об~roвув~ 2S 

реryляторних пувпів та. 51 IШiф(l)E'Pfi!: P:n)1llJI!lqJH ИХ пy.вrrm. ПереВІрено 
герметизацію вводів ів:жеиерtlИX l1!mL}&jiil.2!'I!!iii У iI~ !ВИСDПШX будинках та 
громадських будівлях.. ПровоДИ!!Il!1с& ~~ааввJl ~ових .мереж та 
обладнання на ~ виrcoayвa:вcm рetИmВП' IJ""'c=@!!JНИ'Z щр>ИJ'a.7U"8 111( У житлових 

будинках, так і на. об~єпах ІШИJШf"F'RIФ~t!!I!Шi <Dфf;pи. 
Основною проблемою Щі,. tpи:вm:пв іa.lі111ЩQJDm-з.шмyвamawrD тос.подарства 

міста залишається заборroвaиfc:JlJi, за mwaе1 шnntЩJ1JJИ. С'П!8Вm4 :ва 101.07.2006 року .. -заборгованість спожива.чів. мrc:ratш:» J!0Х[Ш 1m !Ш)дD.IJОCDl9анню cкnsдaє 
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3063.2 ПІС·ГРН., з НІІХ: госпрозрахункові організаціі - 294.6 тис.грн., населення-
2745.2 шс.грн., бюджетні СПОЖllВачі - 23.4 ТИС.грН. 

ВІІКОН8ННВ I\lісцеВllХ nporpal\l. 

Рішенням Броварської міської ради від 29.12.2005 р. Х!! 87-41-04 було 
затверджено 7 місцевих програм на 2006 рік, а саме: Програма соціально
економічного РОЗВIlТА-У; Програма соціально-культурного розвитку; Програма 
соціального захllСТУ населення; Програма охорони навколишнього природного 
середовища; Програма енергозбереження та енергозабезпечення; Програма 
підтримки сім 'ї та молоді; Програма розвитку малого підприємництва". 

На виконання заходів зазначених в Місцевих програмах на 2006 рік, 
передбачалось використати 16 767,8 тис.грн. Протягом 6 місяців 2006 року, 
рішеннями Броварської міської ради було внесено зміни до Місцевих програм, 
та збільшено фінансування на 4 999,9 тис.грн. Тобто фінансування по 
програмам, станом на 01.07.06 складає 21 767,7 тис.грн., З них: кошти місцевого 
бюджету - 15 120,7 тис.грн. (69,5 %); державного бюджету - 5 685,0 тис.грн. 
(26,1 %); спонсорські кошти - 12,0 тис.грн. (0,1%); субвенції - 950,0 тис.грн. 
(4,4 %) 

Всього за 6 місяців поточного року до Місцевих програм було внесено 39 
змін, з них до Програми соціально-економічного розвитку - 33; Програми 
соціально-культурного розвитку - 4; Програми охорони навколишнього 

природного середовища - 1; Програми соціального захисту населення - 2; 
Програми енергозбереження та енергозабезпечення; Програми підтримки сім'і 
та молоді та Програми розвитку малого підприємництва зміни у І півріччі 2006 
році не вносились. 

Найбільша кількість змін ініційована управлінням освіти - 1 О, управліННJJМ 
житлово-комунального господарства - 9, відділом капітального будівництва 
міськвиконкому - 9, управлінням праці та соціального захисту населення - 4. 

Протягом січня - червня 2006 року програми було профінансовано на суму 
9 206,7 тис.грн. що складає 42,3 % передбачуваного на рік, виконано робіт на 
суму 8589,7 тис.грн. (39,S %) та 93.3% від профінансованого. 

KOPOIII«O ПРО .lI«онання «03lCHO; nрогРtIA'": 
1. Програма соціально-економічного РОЗВИТКУ: 

Обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складають 19 590,8 
тис.грн., профінансовано - 8 022,8 тис.грн. (41,0 % до річного завдання), 
ВИІСонано робіт на суму 7 481,3 тис.грн. , що складає 93.3% від 

профінансованого. 

Протягом 6 місяців 2006 року передбачувані на рік 23 заходи програми не 
ВИІСонувались, по 16 заходах роботи виконувались, згідно проведеного 

фінансування: 

-заміна дахів на шатрові, в т.ч. СNШ Х!!5, Х!!7 - 394,2 тис. грн. (ДО річної 
потреби-48,2 %); 
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-реконструкція фасаду 30Ш Н!!9 - 76,5 тис.грн. (30,0 %); 
-капітальний ремонт приміщень територіального центру обслуговуванlUl 
пенсіонерів профінансовано - 280,0 тис.грн. (94,9 %), виконано - 270,4 тис. грн. 
(91,7 %); 
-реконструкція приміщенlUI центру реабілітації дітей інвалідів - 810,8 тис.грн. 
(79,8 %), виконано - 810,5 тис. грн. (79,8 %); 
-реконструкція кінотеатру ім. т.г. Шевченка під "Палац урочистих подій" -
957,3 тис.грн. (81,3 %), виконано - 917,3 тис. грн. (77,9 %); 
-будівництво скверу по вул. Олімпійська - 85,7 тис. грн. (42,9 %), виконано-
86,6 тис. грн. (43,3 %); 
-капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду, профінансовано -
269,8 тис. грн. (40,3 %) , розпочаті роботи; 
-проектування та будівництво парку "Приозерний" профінансовано та виконано 
- 13,7 тис. грн. (45,7 %); 
- програма "Подвір'я" - 148,5 тис. грн. (74,3 %), виконано - 131,8 тис. грн. 
(65,9 %); . ··v 

прогр;ма перспективного розвитку ВОДОПРОВІдно-каналlзацlИНОГО 

господарства та забезпечення населенНJJ якісною питною водою -
профінансовано і виконано 75,0 тис. грн. (25,4 %); 
- благоустрій міста - 2530,5 тис. грн. (60,4 %), виконано - 2725,6 тис. грн. (65,1 
%); 
- капітальний та поточний ремонт дорожнього покритrя- 859,3 тис. грн. (57,3 
%), виконано - 800,6 тис. грн. (53,4%); 
-реконструкція мереж зовнішнього освітленНJI міста вул. Кутузова, вул. 
Гагаріна - 0,7 тис. грн. (0,7%), виконання по даному заходу не має; 
-реконструкція приміщень дитячої школи мистецтв - 100,0 тис. грн. (100,0 %), 
виконано - 85,5 тис. грн. (85,5 %); 
-KoperyвaнНJI генерального плану (правила забудови) - профінансовано і 
виконано -35,7 тис. грн. (23,8%); 
-реалізація заходів проекту "ПідвищеННJI ефективності використанІОІ 
комунальної власності за рахунок впроваджеННJJ нові!Ньоі системи управліННJJ 
комунальними підприємствами міста - 350,3 тис. грн. (80,1 %), виконано -
112,1 тис. грн. (25,6 %); 
-реконструкція басейну "Купава" виготовлення проекту на реконструкцію 

ванни - 0,2 тис. грн. (0,1 %); 
_ реконструкція вул. Грушевського - 153,3 тис. грн. (25,6 %), виконано 142,5 

тис. грн. (23,8 %); 
- реконструкція майдану на перетині вул. Гагаріна - Незалежності (Ш черга) -
161,4 тис. грн. (80,7 %); 
-проектування та будівництво водовідводу "Оболонь" - профінансовано і 
виконано -1,3 тис. грн. (4,3 %); 
- реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченко, профінансовано та виконано - 1,6 тис. 
грн. (3,2 %); 



-проектні роботи з виготовлення "Техніко - економічного розрахунку 
транспортного сполучення Бровари - Київ - Бровари" -профінансовано і 
виконано 90,0 тис. грн. (60,0 %); 
- будівництво бювету в парку "Приозерний" , профінансовано та виконано -
13,7 тис. грн. (65,2 %); 
- реконструкція спортивного залу гімназії ім. с. Олійника - профінансовано і 
виконано 88,1 тис. грн. (88,1 %); 
- виготовлення проекту відводу в постійне користування земельної ділянки під 
будівництво нового кладовища по вул. Кутузова - 3,1 тис. грн. (25,8 %), 
виконано - 0,1 тис. грн. (0,8 %); 
-будівництво поливального водопроводу в парку "Перемога" зі спорудами 

збору, очищення та використання поверхневих вод 1 О-го мікрорайону м. 

Бровари - 1,0 тис. грн. (1,1 %), виконано - 0,2 тис. грн. (0,2 %); 
-виконання заходів безпеки дорожнього руху - профінансовано і виконано 20,0 
тис. грн. (20,0 %); 
-реконструкція ДНЗ "Ромашка" - профінансовано і виконано 48,1 тис. грн. (50,6 
%); 
- будівництво адмінбудинку по вул. Гагаріна, 18 - 50,0 тис. грн. (50,0 %). 

Повністю використані кошти на виконання заходів, а саме: закінчення 
реконструкції приміщення міського культурного центру, профінансовано -
133,0 тис. грн. (99,3 %), виконано - 132,0 тис. грн. (98,S %), завершення роботи 
по проекту "Підвищення ефективності використання об' єктів нерухомості ком. 
власності IПЛJIXом впровадження новітньої управлінської моделі", 
профінансовано - 190,0 тис. грн. (100,0 %), виконано - 186,6 тис. грн. (98,2 %), 
проектування реконструкції магістральної вулиці районного значення в м. 
Бровари (вул. Воз'єднання) - 80,0 тис. грн. (100,0 %), 

2. Програма соціально-культурного розвитку: 
Заплановані видатки на рік з урахуванням змін складають 665,5 тис.грн. 

ПРОТJlГом І кварталу 2006 року профінансовано 314,2 тис.грн. (47,2 %) до 
річного завдання), використано 263,7 тис.грн. (39,7 %). 

По трьох заходах виконання не було. По іншим заходам програми 
виконання здійсшовалося відповідно до обсягів фінансування: комплексна 
програма "Фізичне виховання - здоров' я нації", профінансовано та виконано -
59,0 тис. грн. (62,1 %), проведення культурно-мистецьких заходів, 
профінансовано та виконано - 124,4 тис. грн. (65,S %), виконано - 123,9 тис. 
грн. (65,2 %), будівництво церкви Покрова Пресвятої Богородиці - 100,0 тис. 
грн. (100,0%), виконано - 50,0 тис. грн. (50,0 %). 

Один захід виконаний повнісТІО - забезпечення фінансової підтримки 
жіночій -команді І-ліги з гандболу "Автомобіліст" - 30,8 тис. грн. (102,7 %). 

3. Програма соціального захисту населення: 

Заплановані видатки на 2006 рік, з урахуванням змін, складають 875,0 
тис. грн. В січні - червні 2006 року програму виконано на 603,2 тис. грн. (68,9 
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%). На виконання програми профінансовано 625,0 тис. грн. (71,4 % до 
запланованого) в тому числі: надання громадянам міста матеріальної допомоги 
за окремими рішеннями виконкому - З6,4 тис. грн. (70,0 %), виконано - З6,2 
тис. грн. (69,6 %), відшкодування житлово-комунальних послуг та послуг 
зв'язку інвалідам, профінансовано та виконано - 124,6 тис. грн. (8З,1 %), 
забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста - 14,0 
тис. грн. (ЗЗ,З %), виконано - 12,5 тис. грн. (29,8 %), здійснення за рахунок 
коштів бюджету міста виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги - 7,З тис.грн. (ЗО,4 %), безкоштовні ліки інвалідам війни, 
учасникам бойових дій, профінансовано та виконано - 2З,0 тис. грн. (25,6 %), 
безоплатне встановлення квартирних телефонів соціально незахищеним 

верствам населення - ЗО,О тис. грн. (100,0%), виконано - 9,9 тис. грн. (ЗЗ,О %), 
встановлення газових плит та колонок пільговим категоріям населення - 89,7 
тис. грн. (99,7%). 

Один захід виконаний повністю - придбання автобуса для перевезення 
пільгової категорії населення, профінансовано та виконано - ЗОО,О тис. грн. 
(100,0 %). 

4. Програма охорони навколишнього природного середовища: 
Заплановані видатки з урахуванням змін становлять З90,0 тис. грн. 

Протягом І півріччі 2006 року програму профінансовано 201,5 тис.грн. (51,7 % 
від річного плану) в тому числі: будівництво сміттєвих майданчиків з 
встановленням євроконтейнерів - 1,5 тис.грн. (0,8 %), придбання сміттєвоза з 
метою своєчасного вивезення сміття - 200,0 тис. грн. (100,0 %), виконано на 
200,0 тис. грн. (51,З %),. 

5. Програма енергозбереження та енергозабезпечення: 
Заплановані видатки з урахуванням змін -125,0 тис.грн. Протягом січня

червня 2006 року програма не виконувалась через брак фінансування. 

6. Програма підтримки сім'і та молоді: 
Заплановані видатки на рік - 97,9 тис. грн. З початку 2006 року 

профінансовано 19.2 тис.грн.(19.6%), заходи програми викопувалась 
відповідно до проведеного фінансування. 

7. Програма розвитку малого підприємництва: 
Заплановані видатки на рік - 24,0 тис.грн.). Протягом січня - лютого 

програму виконано. 

Начальник управління економіки Н.І.Саченко 
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