
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШ ЕННЯ 

Г Про підсумки виконання Програми соціально-економ1Ч}іого 
та культурного розвитку М. Бровари за 2006 рік 
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Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за 2006 рік, виконавчий комітет Броварської 
міської ради відмічас, що в усіх галузях економіки вдалося закріпити 
позитивні тенденціі зростання. Показники, передбачені ПРl)грамОІО виконані, а 
деякі з них і перевиконані. 

Обсяги промислового виробництва в порівняних цінах склали 454.9 млн. 
грн. Темп росту в порівнянні з попереднім роком становить 103.2%. 

За рахунок всіх джерел фінансування введено в діlO 69, 3 тис. кв. м. житла, 
що на 17.9% більше попереднього року. 

Споруджено ряд об'єктів виробничого призначення. 

За розрахунковими даними роздрібний товарообіг, включаючи rpOMaдChKt: 

харчування, досягне 210.0 млн. грн., ЩО в порівнянні з поп,·"еднім роком 
становитиме 111.4%. 

Спостерігаються позитивні зрушення щодо поступового росту в структурі 
товарообігу групи непродовольчих товарів. 

Приділяється належна увага питанням підтримки та розвитку 
підприємництва, залучення інвестицій в економіку міста. 

Поліпшилась ситуація на ринку праці. Протягом звітного періоду в місті 
створено 2979 робочих місць, направлено на навчання та перенавчання 471 
особу. 

Заборгованість по заробітній платі працівникам госпрозрахункових 
підприємств скоротилась на 64.4%. 

ПЛан року по доходах до місцевого бlOджету виконано на 1 01.9%. 
Значний обсяг робіт виконано в галузі комунального господарства міста. 
Проте, незважаlOЧИ на позитивні тенденціі розвитку еКО'tlJміки, стан І. 

окремих її галузях та сферах діяльності потребує поліпшення. 
Зростання цін на енергоносії, що вплинули на вартість промислової 

продукції та її конкуреНТllоздатність, стали причиною зниження обсягів 
промислового виробництва на 9-ти промислових підприємствах міста. 

В структурі зовнішноторгівельного обороту 93.8% складає імпорт. 
Негативне сальдо - 205.4 млн.дол.США. 
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Проблемними питаннями для міста, які потребують вирішення, є 
продовження робіт по осушеННIО територій та водовідведенню дощових та 
талих вод з території підтоплених житлових районів та земель 
сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини 
масиву "Оболонь", реконструкції магістральної вулиці Возз"єднання; 
проведення капітального ремонту житлового фонду міста та капітального і 
поточного ремонту дорожнього ПОКРИ1їя вулиць міста тощо. 

На підставі вищевикладеного, керуючись пп.22 пункту 1 ст.26 Закон)' 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", та врахОВУIОЧИ пропозиції 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

l.1нформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за 2006 рік взяти до відома (додається). 

2.Вважати основними завданнями виконавчого комітету, управлінь, 
відділів, підприємств, установ та організацій міста: 

-забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, 
погашення заборгованості за спожиті енергоносії та заборгованості з виплат'" 
заробітної плати; 

-ефективне використання енергоресурсів та здійснення заходів з 

енергозбереження; 
-збереження досягнутого рівня приросту та нарощуваN.НЯ випуску і 

реалізації обсягів промислової продукції; 
З.Управлінню економіки забезпечити контроль за ходом виконання 

завдань по нарощуванню обсягів виробництва, сприяти участі підприємств 
міста у всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, ділових 

зустрічах 
4. Рішення міської ради від 29.12.2005 року Н!! 2870-41-04 "Про 

затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2006 рік" зняти з контролю, в зв"язку З його виконанням. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитК) , 
бюджету, фінансів та цін. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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ПІДСУМКИ 

ВIІКОllаllllЛ ПРОZРtlJfll' соI(іалыl-екоllоАІічllоzоo 'ІІа «УЛ6lllур,10Z0 РОЗВІІІІІ/(j 
.І". БроваРIІ за 2006 рік. 

Протягом звітного періоду міським виконавчим комітетом разом з 
управліннями, відділами, підприємствами та організаціями міста проводилась 
певна робота щодо забезпечення виконання законів України, aк:riB і доручень 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень, заходів та 
завдань, визначених Програмою соціально-економічного та культурного 

розвитку міста на 2006 рік та Стратегічним планом економічного розвитку 
м.Бровари, спрямованих на нарощування економічного потенціалу міста, 
вирішення найбільш гострих соціальних проблем. 

Аналіз соціально-економічного розвитку міста у 2006 році :,відчить, що р 
усіх галузях економіки вдалося закріпити позитивні тенденції зростання. 
Показники, передбачені Програмою, в основному, виконані, а деякі з них і 
перевиконані. 

І. ПРОМllсловість. 

Промисловими підприємствами міста за 2006 рік вироблено продукції на 
суму 454.9 млн. грн. в порівняних цінах, що на 71.0 млн. грн. більше 2005 
року. Темп росту в порівнянні з попереднім роком становить 103.2 %. 

Виробництво промислової продукції на душу населення складає 4993,75 
грн., що на 16.7 % більше минулорічного. 

Виробництвом промислової продукції по основному колу займалось 20 
підприємств. Найбільші за обсягами промислового виробництва є - кп 
"Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій", ТОВ •• Євро Фудс ГБ 
Україна", ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій, філія "Меркс.· 
ТреЙд". 

Найвищих темпів зростання досягнуто на таких підприємствах, як: філія 
"Меркс-Трейд" - в 2.2 рази, ВАТ "Броварський завод будівельних конструкцій" 
- +56.3%, ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла" - +33.9%, дп "Основа-Бровари" 
-+27.5%, Казенний завод порошкової металургії - + 13.1 % . 

Найбільша частка виробленої продукції припадає на підприємства 
металургії та оброблення металу (32.8%) та на піДІ!риємства харчової 
промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (24.8%). 

Нарощування обсягів промислового виробництва відповідно впливає на 
обсяги реалізації. За 2006 рік темп росту обсягів реалізації промислової 
продукції у відпускних цінах підприємств склав 129.8%. 

Ряд промислових підприємств міста протягом звітного року здійснював 
інноваційну діяльність, але, як і раніше, пріоритетним наПРЯМК\.'І'.\f є оновленю' 
асортименту продукції та освоєння нових технологій. Зокрема, на Казенном}' 
заводі порошкової металургії освоєно 34 нових види продукції, 12 
найменувань виробів на основі залізного порошку, 18 найменувань на основі 



тугоплавких сполук, 3 найменування на основі композиційних матеріалів, 1 
найменування на основі фрикційних' матеріалів, а також освоєно випуск 
порошку феросиціліl0. Десять нових видів продукції розробив та впровадив у 
виробництво цех Н!!2 хлібозаводу Н!! 1 О, впроваджено електронний облік 
сировинних матеріалів, які завозяться автомобільним транспортом на ВА: 
"Броварський завод будівельних конструкцій". На цьому ж підприємстві 
розроблені робочі креслення на оснастку багатопустотних панелей перекриття 
з напівбортами та клиновими шпонками, що поліпшить товарний вид 
конструкцій та збільшить міжремонтний період обладнання. Ведуться також 
роботи щодо подачі цементу на бетонний вузол окремим модулем, що 
призведе до зменшення затрат на його подачу. 

Проте, зростання цін на енергоносії, що вплинули на BSJ.PTicTL промислової 
продукції та ії конкурентноздатність, стали причиною зниження обсягів 
промислового виробництва на 9-ти промислових підприємствах. В порівнянні 
з 2005 роком, допущено незначний спад, на таких підприємствах як: ЗАТ 

"Броварський завод пластмас" - 99.7%, КП "Київський завод алюмінієвих 
будівельних конструкцій" - 96.8%, ВАТ "Бровари-молоко" - 95.6%. 

11. Капітальне будіВНIIЦТВО. 
В місті інтенсивно ведеться житлове будівництво, споруджуються об"єкти 

виробничого та соціального призначення, як за рахунок коштів суб"єктів 
підприємницької діяльності, так і бюджетних коштів та власних коштів 
громадян. 

На будівництві та реконструкції об'єктів міста було задіяно 28 будівельних 
організацій. 

В звітному періоді введено в дію 69.3 тис.кв.м )китла, що на 17.9% більше 
минулого року. Збільшення обсягів житлового будівництва в основному 
забезпечувалось за рахунок коштів населення в порядку пайової участі у 
будівництві багатоквартирних житлових будинків. 

Введено в дію: 
- реконструйоване приміщення гуртожитку та вбудованих I1Dиміщень І-го 

поверху під 5 житлових квартир загальною площею 260 м2 
; 

-реконструйовано 5-поверховий гуртожиток під 33-K~. житловий будинОІ: 
по вул. Красовського, 12-а, загальною площею - 2,2 тис. м-; 

-збудовано 192-кв.житловиЙ будинок з вбудованими при;ліщеннями 
торгівлі по вул. М. Лагунової, 18-б, загальною площею - 6,4 тис. м- (П черга -
96 кв.); 

-реконструйовано об'єкт незавершеного будівництва під житловий 
будинок із добудовою блок-секцій по вул. Кірова, 90-а, загальною площею -
10,1 тис. м2 (11 черга-153 квартири); 

-83 квартирний житловий будинок по вул.Черняхівського,21 загальною 
площею 8.7 тис.кв.м; 

-102 квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями 
соцкультпобyry по вул.Симоненка,2 загальною площею 8.1 тис.кв.м; 

• 



-90 квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями 
соцкультпобуту по вул.М.Лагунової,4б загальною площеlО 7.8 тис.кв.м; 

-198 квартирний житловий будинок по вул.Грушевського,19 загanьною 
площеlО 12.6 тис.кв.м. 

ПРОДОВжyJоть зростати обсяги індивідуального житлового будівництва. 
Введено в діlО 50 індивідуanьних житлових будинків загальною площею 12.6 
тис.кв.м. . 

Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків п,· 
вулицях: Короленка,66, Незалежності, 14г, Симоненка,4, Грушевського,7 тн 
Декабристів, 46. 

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, І О-а 
> Електростанція Енергія- 1 (Промвузол) 
> Магазин по вул. Кирпоноса, 7-а .. 
> котельня майнового комплексу дп "Апрітеп" по вул. Дімітрова, 3(: 
> автогазонаповнююча компресорна станція АГНКС - 40 по вул. 

Незалежності, 47 
> реконструкція майнового комплексу свинарників під садівничо

господарський комплекс (І черга) по вул. Андреєва,2 

> 11 черга Торгівельно-розважanьного комплексу по вул. 

Київській,316-в 
> Цех по виробництву харчових виробів {майонез) по вул. 

Красовського, 19-а 
> Автомобільна стоянка по вул. Черняхівського (р-н теплиць) 
> Реконструкція кв. Н!! 75 по вул. Незалежності, 8, під відділення АБ 

"Київська Русь" 
> Офісні приміщення з допоміжними будівлими ·по вул. Б. 

Хмельницького, 1 (І черга) 
> Реконструкція АТС 58 в м. Бровари по вул. Горького,1 
> Реконструкція з розширенНJlМ АЗС по вул. Київській, 227 
> Реконструкція квартири Н!! 111 під аптечний кіоск по вул. Гагаріна, 

11 
> Другий пусковий комплекс (господарський корпус, 

трансформаторна підстанціи, автостоянка, очисні споруди) - "Критий ринок 
на Київській" - нове будівництво по вул. Київській, 72 

> Реконструкція не житлового приміщення під магазин 
продовольчих товарів та кафетерій по вул. Грушевського, 17/1, кв. 109 



> Реконструкція та розширенНJI виробничого комплексу під 
складський комплекс по вул. Щолківській, 8 

> Цех по виробництву виробів з пластмасу (Промвузол). 
> Виробнича база по вул. Щолківська,1 
> Переобладнана частина приміщень легкоатлегичного манежу та 

прибудова приміщення виставкового залу (магазин "Спорттовари") по вул. 
Гагаріна,30 

> Реконструкція орендованого не житлового приміщення під офіс, 
магазин, перукарнlО по вул. Незалежності, 17 

> Переобладнання частини не житлового вбудованог-о приміщення 
під магазин промислових товарів з влаштуванням окремого входу по ВУІ. 
Незалежності,7 

> Реконструкція квартири N!! 111,112 під відділення КГРУ ЗАТ 
"Приватбанк" по вул. Незалежності,12 

> Підземні гаражі (52 шт.) та господарський блок, який входить до 
складу багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями (ІІІ черга) по вул. М.Лагунової, 18-б 

> Переобладнана частина індивідуального житлового будинку під 
салон краси по вул. Львівська, 8-а 

> Переобладнання приміщення майстерні дрібного ремонту 
автомобілів під авто мийку по вул Гагаріна, 16. 

Введено дворових вводів газопроводу 8.128 км, з них: 7,922 км низького 
тиску та 0,206 км- середнього тиску. • 

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2006 рік за рахунок коштів місцевого бlOджету ПРОВОДИЛОСl. 
фінансування реконструкції приміщення центру реабілітації дітей-інвалідів, 
кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка під Палац урочистих подій, приміщень дитячої 
школи мистецтв, фасаду 30Ш N!!9, житлового фонду. 

Частина коштів була направлена на будівництво церкви Покрова 
Пресвятої Богородиці та храму Петра і Павла, капітальний та поточний ремонт 
дорожнього покритrя, проектування та будівництво водовідводу дощових та 
талих вод по масиву "Оболонь" та інших важливих об'єктів. 

ш. СПОЖІІВЧІІЙ РІІНОК та побутові ПОСЛУГІІ. 
Стратегія розвитку сфери торгівлі у 2006 році полягає у зростанні обсягу 

роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, в першу чергу, вітчизняного 
виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку. ... 

Розрахунковий обсяг роздрібного товарообороту підприємств за 2006 рі. 
складає 210.0 млн .. грн., що на 11.3% в діlOЧИХ цінах більше, ніж за 2005 рік. 
Зростання роздрібного товарообороту порівняно з минулими роками 
пояснюється збільшенням мережі роздрібної торгівлі, зростанням обсягів 

реалізації. 
Структура роздрібного товарообороту показує, що підприємствами 

торгівлі міста понад 90% реалізації складала продукція вітчизняного 
виробництва. Спостерігаються позитивні зрушення щодо поступового 



збільшення питомої ваги в структурі товарообороту групи непродовольчи •. 
товарів. 

Протягом звітного року в місті працювало 200 магазинів, що на 5.80/0 
більше минулого року, з них 111- магазинів переважно продовольчого 
профіЛIО та 89 непродовольчого. Зберігається тенденція щодо зміни профілю 
магазинів, їх переобладнання під об"єкти громадського харчування, офіси, в 

" •• •• • • u 

зв язку ЗІ ЗМІНОЮ власниКІВ ПРИМІщення та розширення ВИДІВ ЗД1иснення 

підприємницької діяльності. 
Мережа закладів громадського харчування налічувала в звітному періоді 

96 об"єктів, в тому числі праЦІОВали 6 ресторанів, 64 кафе. В місті працює 2 
супермаркети та сучасний торгово-розважальний комплекс ПО вул.КиївськіЙ, 

316 загальною площею 45795,5 кв. м , де працює мега-маркет площею 3400 
кв.м , ресторан, 2 бари, 2 кафе на 356 посадкових місць, дитячий магазин 
"Антошка", торговою площею 1728 кв.м, відкрився сучасний магазир 
"Технополіс -1" площею 4737.2 кв.м, де реалізується електропобутова техніка. 

Розвивається фірмова торгівля міста. В даний час працює 7 магазинів 
фірмової торгівлі, в тому числі два магазини цеху N!!2 Київського хлібозаводу 
N!! 1 О, який розташований в Броварах. Крім того, функціонує 8 кіосків 
Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського 

господарства "Журавочка". 

В місті працює 4 ринки, постійно діючі, відкриті за 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 838.13 тис.грн., що на 7.9% більше, ніж 
у минулому році. , 

Продовжує розвиватись в м.Бровари сфера побутового обслуговування. 
Станом на 01.01.07 в місті функціонує 7 юридичних осіб - суб"єктіt 
підприємницької діяльності, що надають побутові послуги, які ВКЛЮЧalОТЬ 1 Е 
об"єктів побуту та 264 фізичні особи - суб"єкти підприємницької діяльності. 

Всього в місті працює 105 об"єктів побуту, що на 7,1% більше в 
порівнянні з минулим роком. 51,4% від загальної кількості послуг побуту 
займають перукарні , яких налічується 54. Також в місті працює 15 ательє по 
пошиву одягу, що на 15,4% вище аналогічного показника минулого року, 9 
майстерень по ремонту взyтrя, 5 фотографій, 5 пралень та інші об"єти 
побутового обслуговування. Набирає поширення такий вид послуг, як послуга 

домашньої прислуги, прибиральниці. 
Збільшення мережі сфери побуту посилює конкурентне середовище, що 

сприяє якості надання послуг та забезпеченню населення міста необхідними , 
видами послуг. 

ІУ. 30ВllіWllьоеКОІІомічна діяльність. 
В місті здійснювались заходи спрямовані на розвиток співробітництва з 

регіонами інших країн світу. 



Підприємства та організації міста підтримують зовнішньо-торгівельні 
зв'язки майже з 40 країнами близького та далекого заруБJжжя. Оборот 
зовнішньої торгівлі товарами за розрахунковими даними за січень-грудень 
2006 року складе 2З5.5 млн. дол. США, причому обсяг експорту становитим, 
15.5 млн.дол.США, а обсяг імпорту 220.9 млн.дол.США. 

Попитом на зовнішньому ринку КОРИСтyJоться верхні трикотажні 
вироби, світильники, градирні, комплектуючі частини до промислового 
обладнання, профілі пресовані зі сплаву алюмініJО АД-ЗІ, порошок залізний 
розпорошений, гідроциклони, вугільний концентрат ДГМ клас lЗ-25, лист 
гарячекатаний зі сталі ЗПС, дошки обрізні, концентрати бульйонні, смакові 
приправи і інше. Експортні поставки здійснювались д{\ Польщі, Білорусі, 
Молдови, Росії, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Естонії, Німеччини, 
Сирії, Румунії, Болгарії, Литви, Латвії, Грузії, Великобританії, Франції, 
Швейцарії, Бельгії, Чехії, США та інших країн. 

Міські підприємства імпортували запчастини до автомобілів та 
промислового обладнання, комплектуючі до градиреhЬ, сталь 
електротехнічну, термоіЗОЛlOючі профілі з поліаміду, прокат холоднокатание; 
тонколистовий, рослини відкритого грунту, сировину для харчово і 
промисловості, харчові добавки, кондитерські вироби, корм для тварин з таки>: 
країн, як: Росія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, 
Нідерланди, Бельгія, Польща, Корея, США, Чехія, Молдова, Угорщина, 
Британські Віргінські острови та інших. 

Експортними поставками займалися ЗЗ суб'єкти господарювання 
юридичних та фізичних осіб, імпортом - 86 юридичних та фізичних осіб. 

Підприємства здійснюють торговельно-економічні операції через Північну 
регіональну митницю (митний пост "Бровари"). 

З метою сприяння нарощенню обсягів експортних поставок за кордон 
продукції вітчизняних підприємств до обласного головного управління 
економіки та Білоцерківського інноваційного бізнес-інкубатор)· направлялась 
інформація з комерційними та інвестиційними пропозиціями 12 міських 
підприємств З мовами (українською, російською та англійською). 

Місто Бровари має шість поріднених міст у країнах близького та далекогс. 
зарубіжжя - Рокфорд (штат Іллінойс, США), Фонтене-су-Буа (Французька 
Республіка), Щолкове (Російська Федерація), Слуцьк (Республіка Білорусь), 
Сілламяе (Естонська Республіка) та Красницький повіт (Республіка Польща). З 
усіма містами підписані угоди про співпрацю у різних сферах економічного, 
культурного та громадського житrя, відповідно до яких відбуваються обміни 
делегаціями, налагоджується співпраця між підприємС1'Вами. Виконавчий 
комітет проводить відповідну роботу щодо розширення всебічної співпраці з 

різними країнами світу. 

У. IIIBeCТllQiiil18 діяльність. .. 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності міськвиконкому є створення 

сприятливого інвестиційного клімату. 



Як результат, у місті Бровари спостерігається Зllачне пожвавлення 
інвестиційної діяльності. Так, за 2006 рік інвеСТИЦl1 в основний капітал 
складуть 307 млн.грн., що на 11.7% більше, ніж за 2005 рік. 

Стабільний економічний клімат сприяє приходу іноземних інвесторів в 
м.Бровари. Так, станом на 30.11.06 у нашому місті зареєстроваJfО 76 спільних 
підприємств та 29 підприємств зі 100% інвестиціями. 

Загальна сума іноземних інвестицій за розрахунковими даними н'" 
01.01.2007 року складе 56.5 млн.дол.США, ЩО на 14.9 млн.дол. США або НІі 
36% більше, ніж за попередній рік. 

у 2006 році у місті Бровари зареєструвалось 6 підприємств із 1000/0 
інвестиціями та 8 спільних підприємств із засновниками з Латвії, Литви, Кіпру, 
Німеччини, Хорватії, Туреччини, Сирії, Росії, Великобританії та Данії, 
основними видами діяльності яких стануть будівництво та діяльність у сфері 
архітектури, виробництва будівельних матеріалів, профілів з пластмас, 
продуктів нафтопереробки, хліба та хлібобулочних виробів, послуг 
вантажного транспорту, ремонту автомобілів, оптової та роздрібної торгівлі. 

У звітному періоді реалізовано 91 інвестиційний проект на суму 
60792.1 тис.дол.США. 

З метою подальшого залучення інвестицій в економіку міста рішенням 
міської ради затверджена "Програма залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в м.Бровари на 2007-2008 роки", відповідно до яко, 
буде збільшено обсяг інвестицій в основний капітал у 1,5 рази та надходжеНІ. 
іноземних інвестицій до 5,0 млн.дол., а також створено 500 робочих місць. 

Під час прийому потенційних інвесторів розповсюджуються буклети та 
інвестиційні паспорти м.Бровари з метою підвищення рівни інформування 
потенційних українських та іноземних інвесторів щодо інвестиційної 
привабливості нашого міста. 

До Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
щоквартально направляється інформація з комерційними пропозиціями 
підприємств 3 мовами (українською, росіЙСЬКОIО та англійською). 

Перелік об' єктів комунальної власності територіальної громади м.Бровари, 
що піДJIJlгаІОТЬ приватизації, та інформація про хід приваТ11зації об' єктів 
висвітлюється у засобах масової інформації, а саме: у газетах "Відомості 
приватизації" і "Нове ЖИТІЯ". 

УІ. РОЗВІІТОК підПРIIЄМНllцтва. РеформуваllНR економіКIІ. 
Розвитку підприємництва в місті приділиється важлива увага. Як 

результат, підприємницьку діяльність в місті здійснюють 2317 юридичних осіб 
та 7754 - фізичних осіб, кількість яких у порівнинні з минулим роком зросла 
відповідно на 366 та 974 одиниці, що свідчить про сприятливий бізнесовий 
клімат. 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб за останні два роки збільшилась 
майже на 23%, малих підприємств - на 28%. 

., 



Збільшується кількість зайнятого населення на малих підприємствах і 
складає 5967 осіб, що становить 32% від загальної кількості зайнятих в галузях 
господарства міста. 

Відбувається зміцнення малих підприємств, які поступово 
перетворюються в середні та великі підприємства, такі як ТОВ "Бровафарма" , 
ТОВ "Бест", ТОВ "Астро", ТОВ "Транспортна компанія "Автосоюз". 

Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб"єктів малого 
підприємництва складають 78%. .. 

Обсяги реалізованої продукції малими підприємствами досягли 350 
млн.грн., що складає 41.7% від загальної суми реалізації. 

З метою вдосконалення та спрощення процедури отримання дозвільни>: 
документів для суб'єктів підприємницької діяльності, а також забезпечення ї>: 
необхідною інформацією щодо здійснення підприємницької діяльності 
розпочав роботу Дозвільний центр. Організація проходження дозвільно
погоджувальних процедур та надання консультаційно-інформаційних послуг в 

Дозвільному центрі забезпечується за рахунок матеріально-технічних та 
фінансових ресурсів Броварської міської ради. В жовтні 2006 року на базі 
нашого Дозвільного центру проведено обласний семінар, так як він є першим 
дозвільним центром, який почав працювати у Київській області. З моменту 
його відкриття 369 суб'єктів господарської діяльності звернулися в 
"дозвільний центр" за отриманням необхідних дозвільно-погоджувальних 
документів. Всього надано 1238 консультацій, 462 дозвільно-погоджувальні 
процедури вирішено позитивно, прийнято 162 рішення про відмову. 

Станом на 01.01.2007 суб"єктами малого підприємництва для здійсненн). 
підприємницької діяльності орендується 11.8 тис.кв.м не житлових приміщеНL 
комунальної власності територіальної громади міста. Всього в оренді 
знаходиться 25.8 тис.кв.м не житлових приміщень комунальної власності. 
Надходження від орендної плати за звітний період становлят~ 1189.4 тис.грн. 

У відповідності до генерального плану забудови міста у 2006 році 
суб"єктам підприємницької діяльності міСЬКОІ0 владою надано 57 дозволів на 
проведення проектно-вишукувальних робіт на будівництво та реконструкцію 

об"єктів. 
у вересні 2006 року в місті проведені конкурси на звання "кращий кухар" 

серед підприємств громадського харчування та на звання "КРI\ЩИЙ перукар" 
серед підприємців-перукарів. Переможці конкурсу отримали цінні подарунки, 
решта учасників відзначені заохочувальними подарунками. 

На святкуванні Дня міста організовано виставку-ярмаро·' 
товаровиробників міста. П"ять підприємств відзначено цінними подарунками 
та грамотами за активну участь та найкраще оформлення експозицій. 

Основною метою процесу реформування власності залишається 
поліпшення умов для діяльності підприємств, установ, організацій, створення 
сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові 
інтереси у розвитку приватизованих об"єктів та здійснюють ефективне 
управління ними, формування попиту на об"єкти приватизації вітчизняних та 



іноземних інвесторів, а також забезпечення надходження коштів від 
приватизації до бюджету. 

За звітний рік укладено з юридичною та трьома фізичними особами 
суб"єктами підприємницької діяльності 4 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 2006 році проведено приватизацію 723 

квартир, в тому числі відомчого житлового фонду 92 квартири. Всі квартири у 
приватну власність громадян передаються безоплатно. • 

УІІ. ТраllСПОРТ та зв"изок. 
Для забезпечення збалансованого розвитку автомобільного транспортv 

D МІСТІ розроблена та затверджена "Програма розвитку пасаЖИРСЬКОГ(1 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки". Дана Програма 
передбачає створення ЦІЛІСНОГО транспортного комплексу міста із 
залученням до участі у перевезенні пасажирів усіх зацікавлених суб"єктів 
господарювання, незалежно від форм власності, які в змозі нuдавати ефективні 
транспортні послуги населенню міста. 

Станом на 01.01.2007 року в місті Бровари функціонує розгалужена 

мережа пасажирського автомобільного транспорту. Перевезення пасажирів в 
місті здійснюється автобусами різних класів. 

Маршрутну мережу міського автомобільного транспорту складають 
• 

7 міських та 9 приміських автобусних маршрутів загального користування. 
Слід відмітити, що міським транспортним сполученням з'єднані всі 
мікрорайони міста - район "Торгмаш", "Геологорозвідка", "Зелена галявина", 
"34 мікрорайон". 

На прохання мешканців міста були внесені зміни до схем міськи>: 
маршрутів. Так, на прохання працівників ТОВ "Броварський домобудівний 
комбінат "Меркурій" маршрут N!! 5 було подовжено до їх підприємства. 
Змінено кінцеву зупинку маршруту N!! 1, з врахуванням прохання мешканців 
мікрорайону "Зелена галявина". В зв"язку З будівництвом та відкритrям у 
нашому місті торговельно-розважального комплексу "Термінал" було змінено 
схеми маршрутів N!! 5 та N!! 9. 

Проводиться систематична робота щодо пошуку нових маршрутів та 
надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою поліпшення 
транспортного обслуговування пасажирів. .. 

Один раз в місяць членами групи контролю за дотриманням правил 

перевезень пасажирів проводяться планові комплексні перевірки перевезення 
пасажирів на маршрутах міста., про що складаються відповідні акти. 

Для обслуговування пільгових категорій громадян за кошти міСЬКОГ'1 
бlОДЖету на початку поточного року придбано 2 комунальні автобуси марки 
"Еталон", які здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах N!! 
3-Ка та N!!З - Кб. Перевезення пільгових категорій населення здійснюються 
в необмеженій кількості і безкоштовно, всі інші - за затвердженим тарифом. 



Станом на 01.01.07 міські автобусні маршрути обслуговують 7 
приватних підприємців та 4 юридичні особи. 

На міських маршрутах праЦlОЄ 27 транспортних одиниць. в яки,. 
налічується 281 пасажиромісце .. 

На маршрутах праЦІОЮТЬ в цілому мікроавтобуси марки Mercedes
Benz, VOLKSWAGEN, ІУЕСО, ГАЗ. 

На більшості маршрутів введена диспетчерська служба, що дає змогу 
КОНТРОЛІовати точне дотримання графіку руху, регулювання посадки 
пільгових пасажирів. 

В основному в місті вирішено питання облаштуваJlНЯ та благоустрою 
мережі зупинок міського пасажирського транспорту сучасними зупинками, 
павільйонами очікування, іншими об"єктами транспортної інфраструктури, 
зокрема, СТО, АЗС, тощо. ' 

Зберігається тенденція збільшення питомої ваги пасажирських 
перевезень автомобілями великої місткості. Це автобуси марки ПАЗ, 
"Еталон", "Богдан". 

Надання послуг телефонного зв"язку в місті Бровари здійснюсться від 
восьми АТС монтованою ємністю 24937 номерів та задіяною 24 І 88 номерів. У 
2006 році кількість абонентів телефонного зв"язку збільшилась на 1957 
одиниць. Насиченість телефонних апаратів на 1 ОО мешканців складає 24 
одиниці. 

З метою поліпшення якості зв"язку протягом звітного року були виконані 
роботи по заміні морально застарілої АТС "Квант" на 2000 номерів на нову 
цифрову А ТС-48 типу СТМ-256х з розширенням номерної ємності до 2304 
номерів з одночасною заміною з"єднувальних ліній на волоконно-оптичний 
кабель. При цьому виконана закладка волоконно-оптичного каб~лю дО АТС -4 
з метою виконання робіт по і-і заміні в майбутньому. 

Розширення номерної ємності у місті відбувалось також з розширенням 

діючої А ТС-6. 
Великим попитом у населення міста користується послуга Інтерне 

(безпарольний доступ), яка введена в дію в кінці 2005 року і не потребус: 
спеціального оформлення договору та надається в кредит. На даний час ії 
послугою користується 1.5 тис. телефонних абонентів і кількість бажаючих 
приєднатися до цієї послуги збільшується. 

Для абонентів центральної станції АТС-5 та АТС-6 У 2006 році була 
введена в дію нова послуга Інтернету - широкосмуговий доступ із 
збереженням телефонної розмови під час сеансу в Інтернеті, яку дуже швидко 
оцінили мешканці міста, повністю задіявши весь монтований ресурс - 32 
порти. .. 

В даний час ця послуга отримала новий розвиток: збудовані нові 
площадки на 48 портів кожна на АТС-6, ВМ-І по вул.ЧерняХівського, ВМ- 2 в 
районі заводу "Торгмаш", АТС-4 по вул.Кірова та АТС-48 по вул.Горького, іде 
інтенсивне підключення цієї послуги не тільки абонентам вказаних АТС, а ; 
тим, хто не має телефону, але знаходиться в зоні дії вказаних АТС. Об"єм 



монтованого обладнання достатній до піДКJІІочення бажаючих, а за наявності 
зростання попиту - легко розширюється. ~ 

УІІІ. Фі11811СII. 
За 2006 рік по місту забезпечено надходжень до Зведеного бюджету на 

суму 189339.8 тис.грн., що скпадає 105.3% від доведеного розпису дoxoдi~ 
загального та спеціального фондів БJоджетів усіх рівнів та на 40.0% біЛЬШf: 
минулого року. 

До Державного бюджету надійшло 116063.0 тис.грн. податків та платежів 
або 107.7% від доведеного розпису доходів загального та спеціального фондів 
Державного бюджету та на 42.1 % більше минулорічного рівня. 

Доходи місцевих бюджетів скnадаються з доходів загального фонду, 
доходів спеціального фонду та офіційних трансфертів. До загального фонду 
бюджету міста Бровари за 2006 рік надійшло 54103.8 тис.грн. доходів, в тому 
числі податкових находжень 53647.7 тис.грн., неподаткових -.456.1 тис.грн. 
План 2006 року виконаний на 1 01,9 %. 

В порівнянні з минулим роком податкові і неподаткові надходження в 
цілому зросли на 13150.4 тис.грн., або на 32.1 %. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 

Податок з доходів фізичних осіб - 70.6% 
Плата за землю - 8.9% 
Єдиний податок - 9.7% 
Місцеві податки і збори - 2.4% 
Плата за торговий патент - 7.1 % 

До спеціального фонду зараховано 30390.6 тис.грн доходів. Разом 
надійшло до загального (без врахування трансфертів) і спеціального фонду-
84494.5 тис.грн., що на 26.0 % більше, ніж за відповідний період минулого .. 
року. 

За 2006 рік по закріплених доходах надійшло 47794.5 тис.грн., що 

становить 102.2 % до плану . 
По кошику власних доходів надійшло 6309.3 тис.грн., що скпадає 99.9 % 

до плану. 

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли субвенції: з Державного 
бюджету по загальному фонду на суму 17885.6 тис.грн., по спеціальному 
фонду - 5645.4 тис.грн., з районного бюджету - 50.0 тис.грн. та Дотація-

696.6 тис. грн. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
За звітний рік надійшло податку з доходів фізичних осіб 38222.5 тис.грн.(в 

тому числі фіксованого податку- 351.6 тис.грн.) при плані 37770.0 тис.грн. 
Виконання становить 1 01.2 %. В порівнянні з минулим роком ні1дходження по 
прибутковому податку з громадян збільшилися на 11748.9 тис.грн .. 



Плата за землю. 
Плата за землю є другою за величиною складовою частиною доходів 

бюджету міста. При плані 4950.0 тис.грн., фактично одержано 4830.2 тис.грн., 
або 97.6 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за зеМЛlо.на 01.01.2007 
року становить 1189.3 тис.грн., що на 93.2 тис.грн. більше в порівнянні з 
початком року. 

Найбільшу заборгованість по платі за землю мають(контингент}: 

Казенний завод порошкової металургії - 1465,0 тис.грн. 
ДП Радіопередавальний центр - 1131 ,2тис.грн. 
ВАТ Світлотехніка - 35,6тис.грн. 
пп Ліфтмаркет - 23,2 тис.грн. 
дп Меблевик - 19,4 тис.грн. 
ДКП Монтажник - 11, 7тис.грн. 

Місцеві податки і збори. 
ПЛан надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 108.3 %. При 

плані надходжень 1215.4 тис.грн. одержано - 1316.0 тис.грн. u порівнянні з 
минулим роком надходження по місцевих податках і зборах збільшилися на 

127.3тис.грн., або на 10.7%. 
Плата за торговий патент. 

Надходження плати за торговий патент складає 3814.6 тис.грн. при плані 
3400.0 тис.грн., виконання надходжень склало 112.2%. В порівнянні з 200. 
роком надходження по цьому податку збільшилися на 1608.0 тис.грн., або нн 
72.9 %. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень по єдиному податку 5200.0 тис.грн., фактично 

одержано 5260.2 тис.грн. Виконання склало 1 О 1.2%. 
Державне мито. 

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2006 
рік" до бюджету міста зараховується державне мито, визначене 

законодавством. При плані надходжень 270.0 тис.грн., фактично надійшло 
299.6 тис.грн. Виконання становить 111.0 %. 

ІХ. 3айнвтість населеннв та PIIHOK праці. 
Позитивні процеси, які відбуваються у соціально-економічному розвит~' 

міста, відповідним чином впливають на поліпшення ситуації у сфер. 
зайнятості. Протягом двох останніх років чисельність осіб, що перебуває на 
обліку у службі зайнятості, залишається майже сталою. Однак, позитивна 
тенденція на ринку праці пов'язана не тільки із зменшенням безробітгя, а й з 
помітним зростанням обсягів зайнятості, що свідчить про значну роботу 
виконавчого комітету, міськрайонноro цеІПрУ зайнятості, управління праці та 
соціального захисту населення з пиraнь створення робочих місць та легалізації 
трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями. " 



На обліку у Броварському міськрайонному центрі зайнятості станом на 
01.01.2007 року перебувало 719 чоловік, що на 9.0% менше, ніж у 
попередньому році. Із загальної кількості громадян не зайнятих трудовою 
діяnьніс11О 74.7% cкnaдaloTЬ жінки, 38.4% молодь у віці до 35 років, 17.1% 
особи, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати 
на ринку праці. Рівень зареєстрованого безробіття по місту складає 1.2%. 

За кількісТlО вакансій навантаження на одне вільне робоче місце на кінець 
2006 року складає 2.2 особи. 

Конкретна робота щодо працевлаштування населення проводиться 
Броварським базовим міськрайонним центром зайнятості, який сприяє 
працевлаштуванню населення, організовує проведення оплачуваних 

громадських робіт, проводить професійну підготовку, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку, надає дотацію роботодавцям на створення роБОЧJlХ місць. 
Двічі на рік проводиться Ярмарок вакансій та професій. Для безробітних, які 
бажають створити власну справу, надається одноразова матеріальна допомога. 

Протягом 2006 року підготовлені та проведені 53 зустрічі роботодавців з 
кандидатами на вільні робочі місця та проведені з ними співбесіди. В 
результаті цих зустрічей 96 осіб працевлаштовані на ці підприємства. 

Працівниками центру зайнятості працевлаштовано 1624 чоловіки. На нові 
робочі місця, які створені за рахунок надання дотацій .роботодавцям 
працевлаштовано 19 мешканців міста. 51 безробітному надано одноразову 
виплату допомоги по безробіттlO для організації підприємницької діяльності у 
сумі понад 233.0 тис.грн. 

За звітний період пройшли навчання, перенавчання та підвищення 
кваліфікації 425 чоловік. Протягом року направлено на навчання 337 осіб, на 
громадські роботи направлено 387 осіб. 

Станом на 01.01.2007 року допомогу по безробіТТlО отримують 532 особи. 
що на 83 осіб менше, ніж за відповідний період минулого року. Сума 
виплаченої допомоги з початку року складає понад 2856 тис.грн. 

У правлінням праці та соціального захисту населення проведено конкурс на 

звання "Кращий роботодавець року"за результатами роботи за 2005 рік, 
організаційний комітет якого ухвалив визнати переможцями міського 
конкурсу за номінаціями серед: 

-підприємств з чисельністю до 20 праЦЮІ0ЧИХ - ТОВ "Камел·lЯ"; 
-підприємств з чисельністю від 1 О 1 до 500 працюючих -ЗАТ "Люмен" та 

ВАТ Броварський завод будівельних конструкцій"; " . -з чисельністю працюючих понад 1 ООО ЧОЛОВІК - Казенний завод 

порошкової металургії. 
Матеріали за результатами проведеного міського конкурсу було 

направлено до участі в обласному конкурсі на звання "Кращий роботодавеЦl. 
року", де лауратом було визнано Казенний завод порошкової металургії. 

х. СоціаЛЬІІІІЙ заХІІСТ населення. 

Чільне місце в роботі міськвиконкому та його служб посідає вирішення 
питань соціального захисту населення. 



В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 
2393 одержувачі соціальних допомог, в той час як у 2005 році їх було 1831. З· 
2006 рік виплачено соціальних допомог на суму 4909.7 тис.грн. , що на 1960.Е: 
тис.грн. більше порівняно з 2005 роком. Чотирьом прийомним сім"ям 
виплачується соціальна допомога на дітей та грошове забезпечення 
прийомним батькам-вихователям. у 2006 році цим сім"ям виплачено 84.1 
тис.грн. 

Значна увага приділяється покращенню умов жи1їя ветеранів війни та 
праці, інвалідам загального захворювання. .. 

За звітний період надана матеріальна допомога за рахунок коштів фонду 
інвалідів 15 особам на суму 3.0 тис. грн., за рахунок коштів головного 
управління праці і соціального захисту населення -20 особам на суму 2.2 
тис.грн. та за рахунок коштів місцевого бюджету - 128 особам на суму 34.3 
тис.грн. 

Інвалідам та ветеранам війни встановлено 20 квартирних телефонів на 
суму 15.1 ТИС.ГРН., а де не було технічної можливості для встановлення •. 
видані 27 мобільних телефонів, з них 7- за рахунок коштів місцевого бюджету, 
а 20 - за рахунок спонсорських коштів. 

Комунальними аптеками міста інвалідам війни та учасникам бойових дій 
відпущено безкоштовно лікарських засобів на суму 36.0 тис.грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 118 осіб. Засобами 
пересування забезпечено 128 чоловік. 

Виділено та вручено інвалідам 7 автомобілів "Таврія"( у 1005 році- 2) з 
правом керування членами сімей та 20 гуманітарних автомобілів. 

Серед учасників бойових дій проведена акція "Зір", де видано 
безкоштовно 145 одиниць окулярів. 

За рахунок бюджету міста щомісячно проводиться доплата до пенсії 11 
громадянам, які досягли 95-річного віку в розмірі 1 ОО гривень, 5 почесним 
громадянам міста - по 85 гривень, 56 фізичним особам, які надають соціальt:-: 
послуги виплачена компенсація на суму 14.0 тис.грн. 

Надавались пільги за житлово-комунальні послуги та послуги зв"язку на 
суму 9217.9 тис.грн. за рахунок коштів державного бюджету. 

За проїзд пільгової категорії громадян міста організаціям - надавачам 
послуг відшкодовано 853.0 тис.грн., в порівнянні з 2005 роком сума 
відшкодування за пільгові перевезення пасажирів зросла в 1.3 рази. 

Значно збільшилось фінансування пільг потерпілим від аврії на ЧАЕС. За 
2006 рік нараховано і виплачено пільг і компенсацій на суму 7000.9тис.грн, що 
на 832.7 тис.більше ніж у 2005 році. Проведений реквієм з нагоди 20-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи. Організовено безкоштовне відвідування 
кладовищ потерпілими від аврвї на ЧАЕС в зоні відчуження та в зоні 
безумовного обов"язкового відселення на поминальні дні. 

В Єдиний реєстр пільговиків занесено 17472 особи або 98% від загальної 
кількості пільговиків. 

На обліку в Територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та 
самотніх непрацездатних громадян знаходиться 1 668 осіб. Відділенням 



соціальної допомоги самотнім на дому обслуговується 449 осіб. Даній 
пільговій категорії громадян надавалась грошова допомога та допомога 
продовольчими та промисловими товарами, зроблено косметичний ремонт 

квартир 9 особам. 
Відділенням соціальної реабілітації надавались медичні послуги та 

послуги масажиста. 

З початку року щоденно харчувалось 60 осіб, всього охоплено гарячим 
харчуванням 165 осіб, з місцевого бюджету на це було виділено 34.0 тис.грн. 

З нагоди державних та релігійних свят 1600 пенсіонерам надані продуктові 
набори на суму 28.9 тис.грн. Спільно з благодійним фондом "Перемога" до 
Великодня було організовано та проведено в кафе "Оазис" благодійний обід 
на 50 осіб. До Дня Перемоги до ресторану "Добродій" були· запрошені 35 
самотніх пенсіонерів та кожному виданий продуктовий набір. На свято до Дня 
Лlодей похилого віку до кафе "Оазис" було запрошено 20 осіб та надано 20 
продуктових наборів. До Міжнародного Дня інвалідів за рахунок коштів 
міського бюджету 23 1 дитина-унвалід до 18 років отримали матеріальну 
допомогу по 50 грн. Кожний на загальну суму 14.9 тис.грн. 

Придбано та встановлено 203 газові плити та 71 газова колонка на суму 
181.3 тис.грн. 

Відповідно до постанови КМУ N!!956 від 12.07.06 "Про проведеННJl 
екмперименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які переБУВaJОТЬ 
під опікою або у відповідних закладах, за принципом "гроші ходять за 
дитиною" у 2006 році виплачено державної соціальної допомоги на суму 276.6 
тис.грн. 59 опікунам, які перебувають на обліку та 16. вихованцям, 
влаштованих в дитячий будинок ,,JIюбисток". 

Одним З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям є житлові субсидії. Станом на 
01.01.2007 року субсидії призначено 3328 сім"ям на суму 1984.3 тис.грн., а це 
на 843 сімей більше, ніж за відповідний період минулого року. Середній 
розмір субсидії - 145 грн. 53 коп., що на 76.13 грн. більше, ніж на відповідну 
дату минулого року. 

Станом на 01.01.2007 року заборгованість з виплати заробітної плати 
МаІОТЬ 3 підприємства та організації міста, яка складає 146.3 тис.грн., що на 
264.9 тис.грн.менше або на 64.4%, ніж на 01.01.2006 року. Найбільшу 
заборгованість мають такі підприємства: ВАТ "Софія" - 663.7 тис.грн., ВАТ 
"Броварський завод комунального устаткування" - 79.2 тнс.грн, ВАТ КБФ 
"Стріла" - 195.0 тис.грн., ВАТ "ДЕЗ" - 72.0 тис.грн., на всіх !lідприємствах 
заборгованість поточна. 

у звітному періоді проведено 13 засідань комісії з питань забезпечення 
своєчасності сплати податків, виплати пенсій, стипендій, заробітної плати та 
інших соціальних виплат, на які було запрошено та заслухано 62 керівники -
боржники. До державної територіальної інспекції праці направлено 7 подань 
для здійснення перевірок на 36 підприємствах-боржниках та притягнення 
керівників до адміністративної відповідальності. В результаті, голова 



правління ВАТ "Софія" Чmон В.Г. притягнутий до ад~1іністративної 
відповідальності, порушена кримінальна справа на КБФ "Стріла". 

Головним спеціалістом з питань безпеки праці та безпечної 
життєдіяльності населення проведено 55 перевірок стану охорони праці на 
підприємствах, в організаціях та установах міста, в тому числі 1 І перевірок 
спільно з інспекторами галузевих інспекцій Держпромгірнагляду. Для 
усунення недоліків керівникам було надано приписи. 

З MeTOIO забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, 
запобіганНJI масовому безробіттю, створенню додаткових гарантій щод •. 
працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і на рівні не: 
можуть конкурувати на ринку праці розроблена Програма зайнятості 
населення міста на 2006-2007 роки. 

На 1 січня 2007 року зареєстровано 243 колективні договори підприємств, 
установ та організацій. До колективних договорів вносяться рекомендації 
щодо обов"язкового ВКJllочення комплексних інженерно-технічн·их заходів для 
забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, забезпечення працівників спеціальним OДJIГOM та іншими 
засобами індивідуального захисту, проведення медичних оглядів працівників 
певних професій, збільшення фондів оплати праці та доведення 
середньомісячної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму. 

Розмір середньомісячної зарплати у місті поступово зростає. Якщо за 
грудень 2005 року вона складала 1083.35 грн., то за грудень 2006 року -
1317.44 грн., що на 21.6 % більше. 

Протягом 2006 року створено 2979 робочих місць в усіх сферах 
економічної діяльності за рахунок зареєстрованих новостворених підприємств 
- юридичних осіб, приватних підприємців - фізичних осіб та надання дотацій 

роботодавЦJlМ. 

ХІ. ПенсіЙ .. е забезпечення. 
Протягом 2006 року до Пенсійного фонду України у м.Бровари надійшло 

146115,4 тис. грн., що становить 123,8 % від обсягів, передбачених планом 
бюджету. При цьому забезпечено надходженНJI власних та прирівНJlНИХ до них 
коштів у сумі 114183,5 тис. грн., які перевищили минулорічні надходження на 
28165 тис. грн. (на 32,7 %) і більше планових завдань на 14,5 %. 

Станом на 1 січНJI 2007 року забезпеченість власними коштами потреби на 
виплату пенсій та грошової допомоги складає 94,3 %. 

За звітний період загальна сума видатків складає 122209.2 тис.грн., )' 
порівнянні з минулим роком вона зросла на 24,5 млн. грн., або на 2S %. 

Станом на 01.01.2007 року загальна сума недоїмки складає 5510.2 тис. 
грн., в порівнянні з МіlНУЛИМ роком сума недоїмки скоротилась на 10.0%. 

ЗавДJlКИ проведеній роботі по зменшенню недоїмки вдалGСЯ зупинити 
зростання боргу по сплаті основних платежів до Пенсійного фонду. Станом 
на 01.01.07 р. борг по основних платежах становить 4705,7 тис. грн., що на 
360,5 тис. грн. менше, ніж на початок року. 



Із загальної суми борry недоїмка по страхових внесках збільшилась на 
48,1 тис. грн. і становить 2197,2 тис.грн. 

Борг платників, щодо яких порушено справу про банкрутство або вже 
визнано банкрутами, складає 636,7 тис. грн., безнадійний борг -::: 1,8 тис. грн., 
особливий статус боргу - 323 1,4 тис. грн. Тобто дієвий борг станом на 
01.01.07 р. становить 1611,3 тис. грн., що на 3 1 0,4 тис. грн. менше, ніж на 
початок року і складає 29,2 % загального боргу. 

Заходами стягнення охоплено 4607,2 тис. грн., що складає 83,6 % боргу, 
реального до стягнення. 

Найбільші суми боргу мають: Казенний завод порошкової металургії -
3229.9 тис. грн., КП "Броварський завод алюмінієвих будівельних 
конструкцій" - 888.8 тис.грн., ТОВ "Броварська меблева фабрика "Дружба" -
364.1 тис.грн., оо "Ліфтмаркет" - 111.6 тис.грн. 

Протягом року органами Пенсійного фонду проведено 120 перевірок 
платників внесків. Спеціалісти відділу постійно здійснювали контроль за 
дотриманням чинного законодавства по розрахунках платників з Фондом. 

Так, за 2006 рік застосовано фінансові санкції на загальну ~y"~' 883,1 тис. 
грн., 

Протягом 2006 року було накладено 76 адміністративних штрафів на суму 
10,9 тис.грн., з яких погашено 69 на суму 9,9 тис.грн. або 91% від суми 
накладених. 

За 2006 р. на стягнення коштів у судовому порядку подано 71 позовна 
заява на загальну суму 2358,7 тис. грн. Задоволено судами 66 позовних заяв на 
суму 1992,1 тис. грн., що становить 84,5 % від суми поданих позовних заяв. 
Інші позови знаходяться в судах на розгляді. Надходження за позовними 
заявами становлять 2571,3 тис. грн. з урахуванням позовів минулх періодів. 

Порушено справи про банкрутство проти 7 боржників на суму 183,2 тис. 
грн. Визнано 1 О кредиторських вимог із врахуванням розглянутих справ, що 
були порушені в попередніх роках на суму 683,9 тис.грн. Порушено 
ліквідаційні процедури проти 8 боржників на суму 190,0, тис. грн. На 
погашення заборгованості від організацій, проти яких порушені справи про 
банкрутство, надійшли кошти на 0,3 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2007 року на обліку в управліні Пенсійного фонду 
у країни м. Бровари перебуває 2141 О пенсіонерів. 

Протягом 2006 року було оформлено 1353 нових пенсійних справ. По 
наданим заявам проведено 5148 перерахунків пенсій: 

Із загальної кількості пенсіонерів 6614 чол. одержують пенсію в розмірі до 
400 грн., 13217 чол. - від 400 грн. до 1 ООО грн., 685 чол. - від 1 ООО грн. до 
1500 грн., 391 чол. - понад 1 500 грн. 

За 2006 рік отримувачам пенсій виплачено 120771.2 тис.грн., що нн 
23919.0 тис.грн. або на 24.7% більше попереднього року. 

За 2006 рік від страхувальників було прийнято 2698 платників страхового 
збору, в тому числі 1 О 19 юридичних осіб та 1679 фізичних осіб, створено базу 
даних про стаж і внески застрахованих осіб по звітності за 2005 рік. Загальна 
кількість прийнятих індивідуальних відомостей про застраховану особу за 



2005 рік становить 50641, оброблено та відправлено до Центру 50554, за 2006 
звітний рік здано - 5969 індивідуальних відомостей, оброблено та відправлен" 
до Центру 5819. 

ХІІ. РОЗВІ.ТОК соціалы�оo - КУЛЬТУРІІОЇ сфеРII. 
Чільне місце в діяльності міськвиконкому відводиться ,забезпечеННIО 

розвитку галузей соціально-культурної сфери: освіти, фізичної культури, 
охорони здоров'я, культури. 

Одним з головних досягнень у 2006 році в галузі ОСВ;'"'' стало 
встановлення першої в Україні локальної комп'ютерної мережі з головним 

сервером в управлінні освіти, метою якої є створення єдиного 
інформаційного поля освітньої системи міста, модернізація змісту і 
структури управлінської діяльності, створення банку програмно
методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Монтаж мережі 
здійснювався ЗАТ "Мальва" та Інститутом інформаційних педагогічних 
технологій AГlli України. Створення локальної мережі стало можливим Зі. 
умов, коли протягом останніх трьох років у навчальних закладах міСТІ! 
встановлено в;С;АІ комп 'ютерних класів, комп'ютеризовано управлінНJI 
освіти, науково-методичний центр, на що витрачено понад lАfЛН.ZРН. 

коиlтів А.,;ського бlОд."сеmу. " 
Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 18 дошкільних 

навчальних закладів( 15 - комунальної форми власності, 3 - приватних); 12 
загальноосвітніх навчальних закладів: 6 ЗОШ І-ІІІ ст.( школи N!!N!! 1,2,3,6, 
9, 10), 2 спеціалізовані школи І-ІІІ ст.( Н!!5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов і Н!!7 з поглибленим вивченням предметів суспільно
гуманітарного та природничого профілів), гімназія ім.С.ОліЙника, 
навчально-виховний комплекс, вечірня школа ��-ІІІст., приватна школа І-ІІІ 
ст. "Фортуна"; 5 позашкільних закладів освіти: Навчально- виробничий 
центр творчості молоді, Будинок дитячо-юнацької творчості, ДЕІ-П' 

"Камелія", ЦПФВ, ДЮСШ. 
Дошкільні навчальні заклади відвідують 3368 вихованців, з них 600 

дітей віком від 1 до 3 років. Функціонує 21 логопедична та 6 санаторних 
груп. 

Шляхом вивільнення від оренди приміщень ДИ'l'ячих навчальних 
закладів у 2006 році відкрито 6 додаткових груп, які відвідують близько 
150 дітей, Для задоволення потреб батьків функціонують чергові групи з 
12-ти, 14-ти та 24-годинним режимом роботи. 
. 3 метою розвитку творчих здібностей дітей у дошкільних навчальних 

закладах діє 17 груп з вивчення іноземних мов, 11 гуртків з ритмічної 
гімнастики та хореографії, 5 - художньо-естетичного напрямку. 

На грудень 2006 року У місті налічується 11249 дітей шкільного віку, 
з них 10239 - навчаються У загальноосвітніх закладах, 105 - У приватній 
школі І-ІІІ ст .. "Фортуна", 215 - У вечірній школі, 250 дітей віком до 1&.' 
років - студенти професійного ліцею, 450 - студенти вищих навчальнИ>: 
закладів. Функціонує два навчальні заклади, де можуть навчатися діти з 



російськомовних сімей. На базі загальноосвітніх навчальних закладів 
праЦІОЮТЬ 56 груп продовжено го дня, які відвідують 1874 учні. Для всіх 
першокласників організоване гаряче харчування, відшкодування вартості 
якого фінансується місцевим бюджетом. Охоплено гарячим харчуванням, 
у тому числі і за батьківські кошти, 84% школярів. 

Мережа загальноосвітніх закладів стабільна, однак не в пооній міРі 
задовольняє потреби населення. 1400 учнів навчається у другу зміну. 
Перехід на однозмінне навчання є настійнОІО вимогою часу. Проте, на сьогодні 
однозмінне навчання можливе лише в ЗОШ І-ІІІ ст .. Н!!I, Н!!3, н!!о. У зв»язку із 
інтеНСИВНОIО забудовою мікрорайонів у найближчий час на двозмінне 
навчання перейде і школа Н!!6. 

Для розвитку нахилів, здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і 
духовних запитів у закладах освіти розгалужена мережа профільних 
класів та класів поглибленого вивчення предметів. У 2006 році таких 
класів налічується 73 (2115 учнів). У закладах освіти діти мають змогу 
вивчати іноземні мови: англійську, німецьку, французьку, польську, 
іспанську, причому 1552 учні вивчають дві іноземні мови. 

Досягненням 2006 року є запровадження поділу класів на групи при 
вивченні української мови (відповідно до наказу МОН) у гімназії т 
школі Н!!5. У 2007-2008 р.р. планується здійснювати такий поділ у всі>: 
спеціалізованих закладах. 

Протягом 2005- 2006 навчального року в олімпіадах з базQl1ИХ дисциплін 
та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України взяло участь більше 1000 учнів. 4100 учнів узяли участь у І етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад, 1342 - У 11 ( 564 стали призерами), 102 
- У НІ (22 призери), 5 - У VI (3 стали призерами). За результатами олімпіад 
і конкурсу Малої академії наук перше місце посіла СЗОШ І-ІІІ ст.Н!!5, друге -
ЗОШ І-ІІІ ст.Н!!9, третє - СЗОШ І-ІІІ ст.Н!!7. 

У 2005-2006 р.р. стали призерами: 
- 1 призер Міжнародного конкурсу з української мови ім .. П.Яцика; 
- 3 призери Всеукраїнського конкурсу "Об'єднаймося ж, брати мої"; 
- 2 призери Всеукраїнського конкурсу "Вірю в майбутнє твоє. 

Україно!". 
На основі використання сучасних методик створено банк даних прс. 

дітей, які мають особливі нахили та обдарування, ПРQслідковується 
динаміка розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості, 
проводиться прогнозування його подальшого розвитку. У продовж останніх 
років кожний 14-ий випускник нагороджений золотою або срібною 
медалями. У 2006 році 44 випускники отримали золоту, 21 - срібну 

медалі; 
За рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється стимулювання 

праці педагогічних працівників: отримують доплати керівники закладів 
освіти, їх заступники, завідувачі бібліотек, учасники педагогічних 
експериментів, керівники зразкових художніх колективів та учителі, за 
поглиблене викладання предметів. 



У 2006 році експериментальна робота за педагогічним проектом «Росток» 
у чотирьох навчальних закладах (гімназія, СЗОШ І-ІІІ ст.Н!!5, НВК і зоm 

Н!! 1 О) набула регіонального рівня, а СЗОШ Н!!5 за даним проектом визнана 
обласним опорним закладом освіти. 

Поновилася скарбниця навчаЛьних програм та посібників, створених 
броварськими педагогами, затверджених науковою радою Київського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Це вчителі 
Ткаченко М.І., Тимошик Л.І., Савченко О.П., Борець о.г. 

Протягом 2006 року поповнена матеріально-технічна база закладів освіТІ І 
на суму 1425,9 тис. грн. 

В освітньому просторі міста збережена мережа позашкільних закладів, 
в яких організована робота 12 творчих об'єднань, 106 гуртків, 19 спортивних 
секцій, клубів за інтересами. Ці заклади працюють за різними напрямами: 
науково-технічний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, 
спортивно-оздоровлюючий, еколого-натуралістичний. Різними формами 
позашкільної освіти охоплено 6020 дітей. 

У місті функціонують вищі навчальні заклади не комунальної форми 
власності, які забезпечують можливість частині підлітків та молоді 
здобувати вищу освіту, не виїжджаючи за межі Броварів. 

- Економіко-технологічний університет. 
- Коледж економіко-технологічного університету. 
- Броварське представництво Вищий навчальний заклад Відкритиї 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
- Броварське вище училище фізкультури. ~ 
- Поліцейський фінансово-правовий коледж. 
У вузах III-lV рівнів акредитації денною формою навчання охоплено 

732 студенти, заочною - 968. У вузах 1-11 рівня акредитації денна форма 
навчання забезпечує доступ до освіти 1196 студентам, а заочна - 516. Вищі 
навчальні заклади акредитовані та мають ліцензії на здійснення освітніх 

послуг. 

У 2006 році значно покращено матеріальну базу закладів освіти. 
Облаштовано шатрові дахи СШ Н!!5, СЗОШ N'l7. За кошти цільового фонду 
проведено ремонти у дитячих навчальних закладах: "Теремок", 
"Джерельце", "Ялинка", "Малятко", "Теремки", "Червоні вітрила" , 
"Колосок" та у навчальних закладах: 30Ш Н!!5, зоm Н!!9, ЗОШ N'l2 • 

Мережа закладів ОХОРОНІ. здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 
діяльність яких спрямована на збереження та покращення ЗДОРС\JI'Я населення. 
забезпечення потреб населення в лікарських засобах і медичном}' 
обслуговуванні. 

З метою підвищення якості первинної медичної допомоги проведена 
робота щодо підготовеки лікарів первинної ланки (дільничних терапевтів) по 
програмі загальної практики - сімейної медицини. Підготовлено 5 лікарів для 
роботи в філіалі поліклініки в мікрорайоні "Торгмаш", aJle із-за відсутності 



належного приміщення здійснити роботу вказаних лікарів на засадах сімейної 
медицини не вдалось. 

Закладами охорони здоров'я міста виконується понад 1 О медичних 
програм. Безкоштовно забезпечуються ліками пільгові категорії населення -
ветерани ВВВ, хворі на цукровий діабет, учасники ЧАЕС. 

Відбулися позитивні зміни в наданні медичної ДОПОМU"и матерям і дітям. 
Проведено реконструкціlО і капітальний ремонт пологового будинку з 
обладнанням в ньому сімейних пологових залів, де проводяться партнерські 
пологи, що позитивно сприйнято населенням. 

В звітному періоді збільшилась кількість випадків виявлення венеричних 
захворювань. Зросла кількість випадків виявлення хворих на туберкульоз на 
21.6%, онкохворих на 1.8%, виявлено хворих хронічним алкоголізмом 42' 
випадків або на 1.8% менше минулорічного показника. 1 Найбільшою 
залишається смертність від серцево-судинних захворювань, злоякісних 
новоутворень та травм і отруєнь. 

Для поліпшення якості надання медичних послуг необхідно вирішити 
питання фінансування будівництва полікЛІНІКИ, придбання медичної 
апаратури, особливо рентгенапаратів та флюорографа. 

Потребують поліпшення житлово-побутових умов та забезпечення житлом 
медичні працівники, так як даний фактор суттєво впливає на забезпечення 
галузі кваліфікованими кадрами. 

Значна увага приділяється розвитку масової фіЗllЧllОЇ КУЛЬТУРII. Місто 
має потужну спортивну базу і кадровий потенціал. Результативно 
працюють три дитячо-юнацькі спортивні школи, вище училище фізичної 
культури, школа вищої спортивної майстерності з легкої атлетики Н!!2, 
спортивні секції та гуртки, в яких займається 2750 юнаків та дівчат міста. 
Розвиваються 18 видів спорту, більшість з яких олімпійськї: Результатом 
їх роботи є участь спортсменів міста в міжнародних, Всеукраїнських та 

обласних змаганнях. 
Людмила Блонська стала першою у легкоатлетичному багатоборстві на 

зимовому чемпіонаті світу з легкої атлетики. Плавці Олег Лісогор, Сергій 
Бреус, Андрій Олійник повернулись із золотими медалями з чемпіонату 
Європи з водних видів спорту. Олег Лісогор виграв і1ершість Європи з 
плавання на короткій воді. Сергій Дзінзірук відстояв титул чемпіона світу з 
боксу серед професіоналів за версією WВO. Андрій Коваль, Юлія Висовень, 
Олексій Носач повернулись з перемогою з клубного чемпіонату світу з 
УШУ, Лижниця Валентина Шевченко неодноразово перемагала на етапах 

Кубка світу. 
З кожним роком збільшується кількість спортивно-масових заходів оо 

місті. Традиційними стали міжнародний юнацький турнір з вільної боротьби 
"Дружба", присвячений видатним українським борцям, міжнародний турнір :J 

гандболу пам"яті Володимира Багатікова та Мельниченка, з боксу - на призи 
С.Дзінзірука, міжнародний турнір з плава.нНJI на призи. Заслуженого майстра 
спорту Олега Лісогора. Вперше в 2006 роЦІ проведено МІжнародний фестиваль 



тайцзіЦlоань (мистецтво шовкової ниті) з УШУ, Всеукраїнський Кубок з 
мотоциклетного спорту. 

Протягом року відбулися змагання за програмою сп~ртивних ігор 
школярів, Універсіади, спартакіади "Здоров"я", чемпіонату м.Бровари з шахів, 
футболу, УШУ, легкої атлетики, плавання та інших видів спорту. 

Всього протягом 2006 року проведено 123 спортивно-масових заходів. 
Приділяється належна увага спортивним спорудам. Проведена 

реконструкція шахового клубу, залу боксу, фізкультурно-оздоровчого 
закладу "Ппавальний басейн "Купава", підключеfJО спорткомплекс 
"Світлотехнік" до міських мереж тепло- та водопостачання. Проведено 
електронне обстеження плавального басейну "Купава", виконано проектно
кошторисну документацію, проведено підсилення фундаменту, проведено 

ремонт роздягалень та душових кабін. Проведенно електронне обстеження 

та розроблена проектно-кошторисна документація плавального басейну 
"Лідер". На черзі його реконструкція. 

В місті збудовано 2 універсальних спортивних м.lЙданчики i~ 
синтетичним покриттям для ігрових видів спорту, завершується будівництво 
третього такого майданчику. На будівництво та реконструкцію спортивних 

споруд у 2006 році використано 645.3 тис.грн. коштів міського бюджету. 
Створені необхідні умови в МІСТІ для проведення дозвілля як 

підростаючому поколінню, так і жителям старшого віку. Діють дитяча музична 

та дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський 
культурний центр. 

Працюють аматорські об"єднання, гуртки та СТУДll з різних жанрів: 
вокальні, хореографічні, театральні, естетичного виховання дітей. Працюють 
колективи: зразковий teatp-студія"Едenьвейс", Народний фольклорний 
ансамбль "Доля", колектив сучасного танцю, студія бального танцю, Народний 
хореографічний колектив "Черевички", колектив народного танцю "Барвінок", 
ансамбль сучасного танцю "Альтаір" , хореографічний колектип "Весenинки" . 
сучасний оркестр, ансамбль домбристів "Акорд", хор молодших класів ТIL 

літературне об"єднанНJI "Криниця". 
Протягом 2006 року проведено 327 різноманітних заходів: концерти, 

конкурси, молодіжні вечори, виставки образотворчого мистецтва, вечори
зустрічі, лекції, розважanьні програми для дітей, звітні концерти закладів 
культури, театралізовані свята. Виконавці та художні колективи брали участь у 
Міжнародних, обласних, міських конкурсах, де займали призові місця. 

У 2006 році проведено реконструкціlО актової зали дитячої школи 
" " . мистецтв з облаштуванНJlМ глядаЦЬКОІ зали м якими КРІСЛами та повним 

убранством сцени. 
На проведення культурно-мистецьких заходів у 2006 році виділені кошти 

з бюджету міста в розмірі 190.0 тис.грн. 
Протягом 2006 року відділом У справах сім'і та ~молоді, його 

структурними підрозділами - центром соціальних служб для сім'ї, дітей Тl.і 
молоді, об' єднанням підліткових клубів за місцем проживання, центром 



ранньої медико-педагогічної реабілітації дітей - інвалідів виконувались заходи 
міських програм підтримки сім'ї, дітей та 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'; обдарованоlІ' 
МОЛОДДІО, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залИШИJlИСЬ бе:. 
батьківського піклування. 

Зокрема, у звітному періоді відповідними службами організовано 
проведення лекцій, бесід, надавались консультації, надавалась шефська 
допомога соціально-незахищеним категоріям сімей підприємствами та 
організаціями міста. 280 дітей із соціально-незахищених сімей, включених до 
програми "Профілактика соціального сирітства" отримали допомогу 
продуктовими наборами на суму 154776 гривень. 

Продовжує діяльність "Молодіжна рада міста". За звітний період 
проведено 17 засідань та загально-виборні збори, на яких розглядаються 
питання, що стосуються життя студентської та учнівської молоді. 

Спільно з відділом у справах сім"ї та молоді та відділом культури 
Молодіжною радою міста проводяться різнопланові захо.:!и, концерти, 
конкурси, фестивалі, акції. 

у червні 2006 року відбувся Всеукраїнський футбольний турнір серед 
центрів реабілітації наркозалежної молоді. У турнірі взяли участь центри міст 
Києва, Житомира, Коростеня та Броварів. 

у грудні 2006 року відбувся другий турнір з міні-футболу серед центрів 
ресоціалізації наркозалежної молоді на базі спортивного комплексу 

"Металург" . 
Працює об"єднання підліткових клубів, у якому функціонує шість клубів 

у різних мікрорайонах міста. Працює 22 гуртки різного напрямку, у яких 
займається 640 дітей та підлітків, в тому числі діти із соціально незахищених 
категорій сімей. До роботи клубів залучаються діти "групи ризику". Протягом 
2006 року в підліткових клубах проведено 99 заходів, в яких взяло участь 2098 
дітей та підлітків. '" 

На виконання міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
період до 2008 року У 2006 році оздоровлено 72 дитини із соціальне.. 
незахищених категорій сімей у дитячому оздоровчому закладі "Меркурій" 

Запорізької області. 
у міжнародному дитячому центрі "Артек" оздоровилися 9 дітей, з них 4 -

дітей-інвалідів; 8 дітей були направлені до дитячого табору м.Фонтене - су
Буа (Франція). 

Для оздоровлення дітей соціально незахищених категорій виділено 
кошти з міського бюджету на суму 50.0 тис.грн .. 

З метою підтримки студентської обдарованої молоді кращі 1 О студентів 
вищих навчальних закладів міста отримують стипендію за рахунок коштів 
міського бюджету, розмір якої було підвищено з 50 грн. до 70 грн., за 
результатами зимової сесії. За 2006 рік стипендію виплачено 20 студентам на 
суму 7200.0 грн. • 



До Дня студента проведено фестиваль творчості "Студентський вернісаж" 
в якому взяли участь чотири вищі навчальні заклади міста. Під час фестивалю 

13 студентів міста були відзначені Почесними грамотами Броварської міської 
ради та цінними подарунками. 

у місті проживає 302 дітей з обмеженими фізичними можливостями. В 
грудні в міському культурному центрі "Прометей" для даної категорії дітей 
проведено Х ювілейний фестиваль творчості "Повір у сGбе". Під час 
фестивалJО всі діти отримали солодкі подарунки, а учасники виставки творчих 
робіт та концертної програми у подарунок отримали ще й м"які іграшки Ті. 
книжки. 

В рамках виконання міської програми соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, які залишилися без батьківського піклування 27 студентам згідно 
рішення виконавчого комітету надано матеріальну допомогу на суму 22.8 
тис.грн. 

Проводиться виплата матеріальної допомоги випускникам із числа дітей 
- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З3 зазначений період 
таку допомогу отримали 6 випускників ll-х класів на суму 7803 грн. та З 
випускники 9-х класів на суму З955.5 грн. 

У грудні опікунам (піклувальникам) для придбання шкільної та спортивної 
форми 75 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 

• 
виплачено матеріальну допомогу на суму 9199.5 грн., з розрахунку 122.66 грн. 
на одну дитину. 

у м. Бровари створено шість прийомних сімей, у яких виховується семерСІ 
дітей (дві сім"ї створені у 2006 році). На обліку перебуває три сім"яї, які мають 
намір створити прийомні сім"ї, з них дві пройшли навчання та отримали 

відповідні довідки та рекомендації 
Продовжується реконструкція приміщення центру ранньої та медико

педагогічної реабілітації дітей-інвалідів. для проведення робіт із коштів 
бюджету розвитку міста у 2006 році виділено І О 16 тис. грн 

ХІІІ. ЖIIТЛОВО-lСомунальне господарство. 

За 2006 рік комунальними підприємствами міста виконано значні обсяги 
робіт по забезпеченню житrєдіяльності народного господарства міста. 

На виконання програми "Покрівля" відремонтовано м"якї' покрівлі в І О 
житлових будинках за адресами: Незалежності, І О п.6; Незалежності,З п.l,2,З; 
Возз'єднання,11 п.l,2; Воззєднанння, 7, п.l; Короленка,60-б П.1 ,:;. . 
Короленка,68,п.5; Олімпійська,4 п.1,2; Енгельса, 1 п.З,4; Постишева,5-б, п.1,2; 
Грушевського.З, п. 7 ,8,9; шатровий дах на одному житловому будинку по вул. 
Красовського,2-а .. На дані роботи використано З95.0 тис.грн. бюджетних 
коштів, що на 229.7 тис.грн. або у 2.4 рази більше, ніж у 2005 році 

На виконання Програми "Оселя" - використано З4,0 тис. грн. Зроблено 
експертне обстеження 41 ліфта, термін експлуатації яких перевищив 25 років. 

Збудовано 1 О нових дитячих майданчиків на виt(онання Програми 
Подвір'я" - за адресами: вул. Б.Дубравна,2-а, Красовського, 15-19, 
Грушевського, 17-17-б, Незалежності, 12- 12-а, Гагаріна, 8-10, Гагаріна,9, 



Короленка,47, Гагаріна,23, Черняховського, І 9 (пішохідний бульвар), 
Короленка,68, на будівництво яких витрачено 200 тис.грн., у 2005 році було 
збудовано 5 дитячих майданчиків на суму 100.0 тис.грн. 

Продовжувались роботи по реконструкції житлового фонду. Виконано 
переобладнання м'якої покрівлі в шатровий дах ж/б по вул. Гагарі на,2; 
реконструйовано приміщення місць загального користув&ння гуртожитку по 
вул. Гагаріна, І 2, виконано проектні роботи та реконструкція внутрішньо 
будинкових мереж водовідведення ж/б по вул. Возз'єднання, 5-а. На ці роботи 
профінансовано із міського бюджету 539,1 тис. грн. 

Виконано капітальний та поточний ремонт дорожнього по~риття на суму 
1864,8 тис. грн. у тому числі: 

-поточний ремонт та утримання доріг, площею 9865,4 м2 на суму 768,0 ти, 
грн.; 

-капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 1064,5 тис. грн., 
проведено капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок бульвару 
Незалежності, вулиць Воїнів Інтернаціоналістів, Богунського ,Полярників, с. 
Разіна, вул. М. Лагунової (тротуар) загальною площею 14746,6 м2• 

Проводилось обслуговування об'єктів благоустрою та озеленення міста: 
утримання доріг в зимовий період, прибирання територій, вивіз твердих 

побутових відходів, утримання міських кладовищ, поховання безрідних, 
обслуговування мереж зовнішнього освітлення, зріз аварійних дерев, садіння 
дерев, кущів, газонів, утримання квітників, тощо. На ці роботи витрачено 

5725.2 тис.грн. бюджетних коштів. 
На виконання місцевої програми соціального захисту населення придбано 

203 газових плити та 71 газова колонка для пільгових категорій населення на 
суму 181,3 тис. грн. У 2005 році витрачено 39,9 тис. грн. на які придбано 2'· 
колонки та 43 плити. 

Виконано реконструкцію вузла прийому в самопливну мережу по вул. 
Незалежності, в рамках виконання Програми розвитку водопровідно
каналізаційного господарства та забезпечення населення міста чистою питною 

водою. 

З метою економного витрачання енергоносіїв виконано монтаж приладу 
обліку теплової енергії в котельній по вул. Київська,22S; проведено заміну 
пальників на п'яти котельних та виконано заміну наСОСНОГО'та електричного 
обладнання насосної станції другого підйому по вул. Щолківській на суму 
386,0 тис. грн. .. 

Для створення умов суттєвого зниження аварійності та ризику дорожньо 
транспортних пригод в місті нанесено дорожню розмітку, проводиться 
поточне обслуговування 16 світлофорних об'єктів, вперше за багато рокі9" 
додатково придбано та встановлено на вулицях міста 157 дорожніх знаків. 

На виконання місцевої програми охорони навколишнього середовища :J 

міського бюджету направлено 272,1 тис. грн. За рахунок цих коштів придбано 
новий сміттєвоз, збудовано парк в районі масиву "Торгмаш" обладнаний 
сучасними дитячим та спортивним майданчиками. 



Поповнені CTaтyrHi фонди за рахунок внесків органів місцевого 
самоврядування комунальним підприємствам на суму 3 019,7 тис. грн. У том. 
числі: 

КП "Броваритеплоенергомережа" -1 170,0 тис. грн. 
кп "Служба замовника" 870,0 тис. грн. 
Виробниче управління комунального господарства - 830,0 тис. грн. 
кп "Броварифлора"- 150,0 тис. грн. 
Ці кошти використані для придбання основних засобів та спеціального 

транспорту . 
Всього у 2006 році на розвиток галузі комунального господарства із 

міського бюджету направлено 1 3 1 02.1 тис.грн. 
За 2006 рік КП "БроваРIIТСПЛОСIIСРГОl\lсрсжа" вироблено ~39.3 тис.Гкал 

теплової енергії, що на 3.2% менше, ніж у 2005 році. Це зумовлено, в першу 
чергу, температурними умовами, які у 4 кварталі вшщі за нормативні та 
зменшенням кількості днів подачі гарячої води в період підвищення ціни на 
газ. 

За період підготовки до опалювального сезону виконано ремонт 18-ти 
котельних, 36 центральних теплових пунктів, 75 км теплових мереж. Замінено 
15 насосів, 200 одиниць запірної арматури, замінено 3.8 км трубопроводів, в 
тому числі в пінополіуретановій ізоляції -2.5 км. Загальний об"єм виконаних 
робіт власними силами підприємства складає 2607,8 тис.грн., що на 37% 
більше, ніж у 2005 році. 

Після реконструкції та 5-річної консервацll введена в експлуатацію 

котельня по вул.КиївськіЙ, 296/1, що дозволить додатково забезпечити 
новобудови міста теплом до 8 Гкan/год. ~ 

З початком опалювального сезону прийнято 2 котельні 
радіопередавального центру, підготовчі роботи на яких проводились під час 
запуску опалення. 

Комунальним підприємством водопровідllо-каllалізаціііног-

господарства протягом 2006 року реалізовано питної води 5903,2 тис. куб. м .• 
перекачено та очищено 4887.4 тис. м. куб. стоків. 

Значну увагу підприємство приділяє питанню зменшення витоків та 
зменшенню кількості аврій на мережах водопроводу. За 2006 рік усунено 
випадків аварій: на водопроводі-l08, на водовідведенні -947. У порівнянні з 
2005 роком є тенденція щодо їх зменшення. 

За власні кошти підприємство за звітний період виконало такі основні 

роботи: 
-в рамках виконання "Програми енергозбереження" І! хлораторній 

встановлено 2 насоси імпортного виробництва на загальну суму 67тис.грн., що 
стабілізувало тиск, забезпечило безаварійну роботу хлораторної та дало 
економію по електроенергії 50тис.кВт за квартал; 

-продовжується робота по енергозберігаючих технологіях на станції 2 
підйому - придбано насос з комnектуючими на суму 75тис.грн. та реГУЛЯТОl' 
частоти обертів електродвигінів на суму 135тис.грн.; 

-виконано ремонт Деснянського водозабору на суму 38,8тис.грн.; 



-переКJJадено аварійну ділянку водопровідної мережі дialмeтpoM 63мм 
ДОВЖИНОІО S7M.n. до ж/б N!!S4 по вул.Короленка; 

-ПРОКJJ.адено водопровідну мережу діаметром 160мм довжиною 28м.п. по 
вул.Ст.Разlна., на території зош К!!1 -12м.п., на вул.Кірова(міліція} -32м.п., на 
вул.Шевченка, 13 - 2Sм.п.; 

-на території водоочисних споруд перекладено 150м теплотраси, виконаНа 
роботи по їх ізоляції, виконано гідровипробування; 

-відремонтовано дахи заranЬНОIО площею - 850 кв. м; 
-виконано ревізію з чаСТКОВОIО заміною 15-ти засувок на водопровідних 

мережах міста; 

-виконано ремонт 38 водопровідних та каналізаційних колодязів; 
-для підвищення ккд і зменешення витрат газу, замінені два застарілих 

котли на новий економний котел марки КГБ-50 ваРТІСТЮ 8 тис.грн для 
опалення адмінприміщення КП ВКГ по вул.Карбишева,8; • 

-закінчені роботи по забезпеченню резервного водопостачання котельні по 
вул.Кірова (виконано третій ввод водопроводу); 

-придбано екскавотор "Беларус 82,1" вартістю 180тис.грн; 
-для каналізаційних очисних споруд придбано енергозберігаючий насос 

фірми "FL YGT" вартістю 1 05тис.грн.; 
-розроблено заходи по відновленню адміністративно-побутового корпус)' 
по вул.Металургів,52. Змонтована система опалення АБК, ведуться 

підготовчі роботи для виконання внутрішніх ремонтно-відновлювальних 

робіт. 
3а результатами виробничої діяльності підприємство є збитковим, 

поскільки діючі тарифи не відшкодовують рівень фактичних витрат. 
Значним є рівень зносу основних фондів виробничого призначення: по 

водопостачанню 57,2% та по водовідведенню 59% . Подальше зношення .. 
основних фондів може бути критичним з точки зору забезпечення 
ефективності використання майна, а також впливатиме на вартість послуг. 

для поліпшення фінансового становища підприємства та його подальшого 
розвитку необхідно привести діючі тарифи на послуги централізованого 
водопостачання та водовідведення до 100% відшкодовування витрат 
підприємства, а також передбачити в частині тарифів витрати на капітальн і 
інвестиції ДЛJI розвитку підприємства. 

Броварською філією ВАТ "Київоблгаз" за 2006 рік проведено 
обслуговування розподільчих газових мереж, дворових вводів та ввідних 
газопроводів, а також 25 реryляторних пунктів та 51 шафового реryляторного 
пункту, проведена їх ревізія та наладка обладнання. 

Перевірено герметизацію вводів інженерних комунікацій у 132 висотних 
будинках та громадських будівлях. 

Прийнято в експлуатацію 1257 одиниць газових лічильників~ Проводились 
ремонтні роботи газових приладів, як у житлових будинках, так і на 
комунально-побутових об'єктах. 

Основною проблемою підприємств житлово-комунального господарства 
міста залишається заборгованість споживачів за отримані послуги. В зв"зку З 



підвищеННJlМ цін на газ та підвищенНJlМ тарифів на теплоенергіJО рівень 
проплати абонентами СПОЖІІТИХ послуг змеНШИВСJl, особливо за останні три 
міСJlці року.Так, в поріВНJlнні з 2005 роком, заборгованість "поживачів за 
використаний природний газ збільшилась на 42.9% , теплової енергії - на 17%. 

ХІУ. ВllКОllаllllИ l\ІісцеВllХ програJ\I за 2006 рік. 
РішеННJlМ Броварської міської ради від 29.12.2005 р. N!! 87-41-04 було 

затверджено 7 місцевих програм на 2006 рік, а саме: Програма соціально
економічного розвитку; Програма соціально-культурного розвитку; Програм •. 
соціального захисту населення; Програма охорони навколишнього ПРИРОДНОГСJ 
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 18 799,7 тис.грн. Протягом 12 місяців 2006 року, 
рішеннями Броварської міської ради було внесено зміни до Місцевих програм 
та збільшено фінансування на 13 282,9 тис.грн. Тобто фі'tансування по 
програмам, станом на 01.01.07 складає 32 082,6 тис.грн., з них: кошти 
місцевого БJOджету - 26 535,6 тис.грн. (82,7 %); субвенції - 5535,0 тис.грн. 
(17,25 %); спонсорські кошти - 12,0 тис.грн. (0,04 %). 

Всього У 2006 році до Місцевих програм було внесено 98 змін, з них до 
Програми соціально-економічного розвитку - 79; Програми соціально
культурного розвитку - 8; Програми соціального захисту населеННJI - 4· 
Програми охорони навколишнього природного середовища - 2; Програми 
енергозбережеННJI та енергозабезпечення - 1; Програми підтримки сім'ї та 
молоді - 3; Програми розвитку малого підприємництва - 1. 

Найбільша кількість змін ініційована управлінням освіти - 28, 
управлінНJlМ житлово-комунального господарства - 21, відд:лом капітального 
будівництва міськвиконкому - 18, управлінНJlМ праці та соціального захисту 
населення - 6. 

ПРОТJlГОМ січНJI - грудня 2006 року програми було просрінансовано та 
виконано на суму 20273,5 (63,2 % передбачуваного на рік). 

Коротко "РО (JIIKOHaIlHR КОЗ/СНО; "рогРlIAIlІ: 
1. Програма соціально-еКОllомічного РОЗВІІТКУ: 

Обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складають 29 300,0 тис. 
грн., виконано та профінансовано робіт на суму 17 879,6 тис. грн. (61,0 % до 
річного завдання). 

Протягом 2006 року 30 заходів місцевої програми соціально·· 
економічного розвитку виконані повністю, а саме: 

-заміна дахів на шатрові, в т.ч. СпШ N!!5, N!!7 - 692,3 тис. грн. (96,6 %), 
.:. реконструкція фасаду ЗОШ N!!9 -.305,0 тис. грн. (1 ~O.O %), 
.:. капітальний ремонт ПРИМІщень теРИТОРІального центру 

обслуговування пенсіонерів - 295,0 тис. грн. (100,0 %), 
.:. реконструкція приміщення центру реабілітації дітей інв~.лідів - 1 О 16,0 
тис. грн. (100,0 %), . . .. 

• :. будівництво скверу по вул. ОЛІМП1иська - 170,7 тис. грн. (100,0 %), 



·:. проектуваННJI та будівництво парку "Приозерний" - 29,9 тис. грн. (99,7 
%), 

.:. програма "ПодвіР'JI" - 200,0 тис. грн. (100,0 %), 

.:. благоустрій міста - 5712,8 тис. грн. (93,8 %), 
.. • u 

-.. каПІТальнии та поточний ремонт дорожнього покриття. - 1792,6 тис. 
грн. (99,6 %), 

.:. реконструкціJl приміщень ДИТJlЧОЇ школи мистецтв - 284,9 тис. грн. 
(103,6 %), 

.:. закінчеННJI реконструкції приміщеННJI міського культурного центру, -
132,0 тис. грн. (98,S %), 

.:. завершеННJI роботи по проекту "ПідвищеННJI ефективності 
використання об'сктів нерухомості ком. власності шляхом впровадженнv 
новітньої управлінської моделі" - 186,6 тис. грн. (98,2 %), 

.:. реалізація заходів проекту "Підвищення ефективності використання 
комунальної власності за рахунок впровадження новітньої системи 
управління комунальними підприємствами міста - 431,8 тис. грн. (96,S 
%), 

.:. реконструкція вул. Грушевського - 584,2 тис. грн. (97,4 %), 

.:. реконструкція майдану на перетині вул. Гагаріна - Незалежності (ІІІ 
черга) - 189,4 тис. грн. (94,7 %), 

.:. реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченко (проектні роботи) - 50,0 тис. 
грн. (100,0 %), 

.:. проектні роботи з виготовлення "Техніко - економічного розрахунку 

транспортного сполучення Бровари - Київ - Бровари" - 150,0 тис. грн. 
(100,0 %), 

.:. реконструкціJl мереж гарячого та холодного водопостачаННJI ДН ... 
"Зірочка" - 50,0 тис. грн. (100,0 %), 

.:. проектуваННJI реконструкції магістральної вулиці районного значення в 
м. Бровари (вул. Возз'єднаННJI) - 80,0 тис. грн. (100,0 %), 

.:. Проектні роботи щодо будівництва школи - садка N!! 1 на існуючому 
подвір'ї ЗОШ І-ІІІ ст. N!! 1 - 9,6 тис. грн. (96,0 %), 

.:. будівництво бювету в парку "Приозерний" , ПРОф:'іlансовано та 
виконано -13,7 тис. грн. (65,2 %), 

.:. виконаННJI заходів безпеки дорожнього руху - 200,0 тис. грн. (100,0 %), 

.:. РеконструкціJl ДНЗ "Ромашка" - 94,7 тис. грн. (99,7 %), 

.:. Будівництво Адмінбудинку по вул. Гагаріна, 18 - 501,4 тис. грн. (106,7 
%), 

.:. РеконструкціJl їдальні СпШ N!! 7 -100,0 тис. грн. (100,0 %), 

.:. Будівництво спортивних майданчиків - 284,2 тис. грн. (95,0 %), 

.:. Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл - 230,0 тис. грн. (100,0 %), 

.:. Капітальний ремонт та реконструкція дошкільних навчальних закладів 
- 229,8 тис. грн. (99,9 %), 

.:. Будівництво інженерних мереж ДИТJlЧОГО містечка по програмі 
"Кіндердорф інтернешнл" - 100,0 тис. грн. (92,6 %), 

• 



·:. !1ридбання комплекту професійних динамічних мікрофонів, 
МІКРОфонних радіосистем та комутаційного обладнання - 16,9 тис. гр.
(99,4 %). 

По 15 заходах роботи виконувались, згідно проведеного фінансування; 
реконструкція кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко під "Палац урочистих подій" -
1403,2 тис. грн. (89,0 %), капітальний ремонт та реконструкція житлового 
фонду - 967,6 тис. грн. (70,7 %), програма перспективного розвитку 
водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення 
якісною питною водою - 222,1 тис. грн. (75,3 %), корегування генерального 
плану (правила забудови) - 87,5 тис. грн. (58,2 %), реконструкція басейну 
"Купава"- виготовлення проекту на реконструкцію ванни - 336,2 тис. грн. (28,3 
%), осушення території та водовідведення дощових та талих вод з території 
підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначення 
західної та південно-західної частини талих вод масиву "Оболонь" в м. 
Бровари ( І-етап "Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву 
"Оболонь" в м. Бровари) - 433,2 тис. грн. (15,7 %), реконструкція басейн) 
"Лідер" (проектні роботи) - 24,9 тис. грн. (24,9 %), проектні роботи ТІ1 
добудова корпусу ЗОШ N22 - 15,4 тис. грн. (15,4 %), реконструкція 
спортивного залу гімназії ім. с. Олійника та реконструкція класу фізики -
200,0 тис. грн. (66,7 %), реконструкція теплиці кп "Бровари - Флора" - 20,0 
тис. грн. (66,7 %), реконструкція доріг та тротуарів - 10,8 тис:·грн. (21,6 %), 
виготовлення проекту відводу в постійне користування земельної ділянки під 
будівництво нового кладовища по вул. Кутузова - 9,9 тис. грн. (82,5 %), 
будівництво поливального водопроводу в парку "Перемога" зі спорудами 
збору, очищення та використання поверхневих вод 1 О-го мікрорайону м. 
Бровари - 0,5 тис. грн. (0,5 %), реконструкція мереж зовнішнього освітлення 
міста вул. Кутузова, вул. Гагаріна - 0,7 тис. грн. (0,7 %), проектування та 
будівництво павільйону бюветного водопостачання по вул. Грушевського -
14,1 тис. грн. (67,1 %). 

Через брак фінансування 11 передбачуваних заходів програми H~ 

виконувались. 

2. Програма соціально-культурного РОЗВ •• ТКУ: 
Заплановані видатки на рік з урахуванням змін складають !J21, 7 тис. грн. 

Протягом 2006 року програму профінансовано та виконано на суму 876,7 тис. 
грн. (95,1 % до річного завдання). 

Всі заходи програми, крім одного, виконані повністю: комплексна 
програма "Фізичне виховання - здоров'я націі"" - 95,0 тис. грн. (100,0 %), 
проведення культурно-мистецьких заходів - 190,0 тис. грн. (100,0 %), 
будівництво церкви Петра і Павла - 250,0 тис. грн. (100,0 %), будівництво 
церкви Покрова Пресвятої Богородиці - 246,7 тис. грн. (100,0 %), будівництво 
церковного комплексу Свято - Дмитріівської парафії УІЩ (церква, недільна 
школа, адмінбудинок) - 50,0 тис. грн. (100,0 %), забезпечення фінансове: 

. 1 . б "А б··" 45 О підтримки жіночій - комаНДІ -ЛІГИ з ганд олу ВТОМ0 1ЛІСТ - , тис. грн. 

(112,5 %). 



Один захід не фінансувався - "Будівництво Римо-Католицької церкви". 

3. Програма соціаЛЬІІОГО заХllСТУ lІаселеllllЯ: 
Заплановані видатки на 2006 рік, з урахуванням змін, складають 1079,0 

тис. грн. В 2006 році програму профінансовано та виконано на 916,7 тис. грн. 
(85,0 % до запланованого) в тому числі: 
- надання громадянам міста матеріальної допомоги за окремими рішеннями 
виконкому - 89,8 тис. грн.; 
- відшкодування ЖКП та послуг зв'язку інвалідам, профінансовано та 
виконано - 2З 8,З тис. грн., • 
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста -
28,9 тис. грн., 
- здійснення за рахунок коштів бюджету міста виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги - З6, 1 тис. грн., 
- міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року,-
50,0 тис. грн., 
- ліки безкоштовні інвалідам війни, учасникам бойових дій, профінансовано та 
виконано - З4,7 тис. грн., 

- безоплатне встановлення квартирних телефонів соціально незахищениr 
верствам населення - 12,9 тис. грн., 
- встановлення газових плит та колонок пільговим категоріям населення -
181,З тис. грн. 

Один захід виконаний повністю - придбання автобуса д.'~ч перевезення 
пільгової категорії населення, профінансовано та виконано - ЗОО,О тис. грн. 

4. Програма ОХОрОНIІ наВКОЛllWНЬОГО ПрllрОДНОГО сереДОВllща: 
Заплановані видатки з урахуванням змін становлять 240,0 тис. грн. 

Протягом 12 місяців 2006 року програму виконано та профінансовано на 201,5 
ТИС.грн. (84,0 % від річного плану) в тому числі: будівництво смітrєвих 
майданчиків з встановленням євроконтейнерів - 1,5 тис.грн. (З,8 %), 
придбання смітrєвоза з метою своєчасного вивезення смітrя - 200,0 тис. грн. 
(100,0 %). 

5. Програма енергозбережеННR та енергозабезпечення: 
Заплановані видатки з урахуванням змін - З95,0 тис. грн. Протягом січня

грудня 2006 року програму профінансовано та виконано на ~79,8 тис. грн. 
(70,8 %), а саме - будівництво міні ко:rельні зоm Н!! 3. Один захід не 
виконувався зовсім - придбання лічильниКІВ теnnо-, водопостачання. 

6. Програма ПЇДТРІІМКІІ сім'і та молоді: 
Заплановані видатки на рік - 97,9 тис. грн. Програму профінансовано та 

виконано -70,2 тис. грн. (71,7 %). 
Комплексна програма центрів соціальних служб для молоді "Соціальна 

підтримка сімей" - 19,2 тис. грн. (56,6 %), MiCЬK~ програма ~оціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьКІВСЬКОГО П1клування, на 2005-



2008 роки, профінансовано та виконано - 43,8 тис. грн. (77,1 %), міська 
програма з питань з обдарованою молоддю на 2002-2005 роки - 7,2 тис. грн. 
(100,0 %). 

7. Програl\lа рО3ВІІТКУ I\lалого підпрllЄl\lllllцтва: 
Заплановані видатки на рік - 49,0 тис. грн. Програму виконано повністlО. 

Начальник управління економіки CtfL ~/ Н.І.Саченко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. М. БроваРІІ. вул. Гвгвріllа. 15. телJ факс(294) 6-29-60 
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Міському голові 
Антоненку Ь".О. 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 22.02.2007 року, проект рішення: 

- "Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м.Бровари за 2006 рік"; 

а 

Начальник управління економіки Н.І.Саченко 
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