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РІШЕННЯ 

Г Про звіт заС1уПника міського голови 
ВОЗНJIка С.М. 

Заслухавши звіт заступника міського голови ВОЗНJIКВ С.М., керуючись 
п. 11 ч. 1 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самОВРJlДУВанНJI в Украіні", 
міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Звіт заступника міського голови ВОЗНJIКа С.М. В3JIТИ дО відома 
(додається). 
2. РоБО1)' заступника міського голови ВОЗНJIКа С.М. визнати задовільною. 
3. Контроль за виконанням даного рішеННJI покласти на міського голову 
Антоненка В.О. 
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ЗВІТ ЗАСТУІІВИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ВОЗWJl( С.М. ПРО РОБОТУ ЗА П mвРIЧЧЯ 2006 РОКУ 

Робота за звітний період npOВQnU" • • ~ ... &acь ВlДПовlДВО до повноважень 
JlвAaJUDt рішеНIUIМ виконавчоro ~OMiT:r>' від 27.06.2006 N!278 "Про розподin 
фysxціоuапьвих повноважень МІЖ МІСЬКИМ roвовою. ЙОГО заступниками і 

РvrnЧИМ справами виконкому. 
ке '10- • 

BiДn~B1ДВO. Д~ .. законодавства та фУНКЦіонапьних обов"язків сприп У 
sдiliCHeННl реamЗВЦ11 повноваже~ь вихонкому у сфері соціапьно - економічного 
розвИТJCY. IJJJаиуввнНJI та. оБJI1КУ.. забезпечення комппексного соціально -
економіЧНОro розвитку МІСТ&, ЗДІйснення державної економічної повітики. 
СпрlUIНВІ РОЗВ~. В MiCT~ промисловості, будівництв&, транспорту. зовнішніх 
екоНОМЇЧВИХ зв ЯЗКІВ, TopnBBI, побутового обспyrовуваиня. виробництва товарів 
народного споживанНJI, наповнення державного та міського бюджетів. 
посилення фінансово - бюджетно і дисципліни, дотримання податкового 
законодавств&, приватизації та оренди комунального майна, ОХОРОНИ 
вавкоJIИШВЬОro природного середовища, земельних відносин, ведеlПUl земельно 
_ кадастрової документації, моніторинry земель та землеустрою. 

Візує проекти рішень міської ради виконкому, РОЗПОРJlДЖеИНJI міського 
roлови відповідно до розподіпу обов 'язків. 

Безпосередньо підпорядковується: 
- Управління економіки; . 
_ Управління комунальної власносп; 
- Земельний відділ . 

. 
С"РJlAІОВУЄ і контролює дїнльн;сmь: 
- кп "Броварські контракти"; . 
_ Аптечних установ комунальних форм влвсвоcn. 

Koopduнye взаЄА.одію 3: • 
- Міськраіонвим базовИМ центроМ зaйнJrrосn; 
- Міським відділом статиСТИКИ; 
- ВідділОМ земельних ресурсів; . 

регіоmшьиою екологічною іиспеКЦ1ЄЮ; 
- земельним кадастроВИМ бюро; . і niдпpиЄМНИЦЬКИМИ струпурами. 

промисловими підприємствами МІста 

Керує ро60ПIОЮ: озвиткУ підприємства та МВJIOГO 
- координаційною радою з питань р 

бізнесу; в натурі земeJIЬВИХ ДЇJIJIВ0к, ві 
- комісії по вибору та обстеже~ . б"дївSИЦТ8В в м.Бровари; 

• зтaJJIYВВUВJI об ЄtmD J' • б ~М; 
реКомек.цовВИl 1IJU1 РО. операцій з Метало PJ"'--
КОмісії по ковтрошо за здїйснeВВJIМ 



• комісії з питань забезпеченНJI своєч .. 
надходжень. ВИІШати заробітної П1lа:НОI c~aТlI пода~~ та інших 
соціальних ВИІШат; • пеНСІЙ. стипеНДІИ та ініпих 

• комісії по контроJПO за ДОтримаННJIМ 
транспортом; правиn перевезень пасажирів 

• конкурсНИМ комітетом по організаці"l та • .. проведеННJI КОНКУРСІВ на 
перевезеННJI пасажирІВ на МІСЬКИХ автобусних . 

• атестаційної та конкурсної комісії. Mapmpyrax. 
. ... '" .' 

КОМІСІІ З питань ЗДlисненНJI ПЩПРИємницької діяльності сфе і то . . 
rpомадського харчуванНJI; у р РПВnI. 

• погоджувальної комісії по вирішенlПО спірних земельних питан ., ь та 
ІІППИХ nи~, пов язаних з розмежуваННJIМ земельних дiтmOK; 

• ко~р~ацlИНО~ P~oК? З питань безпеки дорожнього руху; 
• KOМlCII по ореНДІ об ЄКТІВ комунальної власності. 

3а оперативними даними нв.цходжеННJI до бюджету міста за 2006 рік з 
урвхуваввям офіційних трансфертів з Державного бюджету Украіни (без 
BPaxyвaввJI власних надходжень бюджетних установ) становить 
103878,2тис.ІрН. або 104,5% та більше плаву на 4435,7тис.rpн. 

Плавові показники загального фонду бюджету міста за 2006 рік виконано на 
1015,3тис.ІрВ., або ва 101,9%. 

Проти минулого 2005 року надходжеННJI зросли на 13150,4тис.rpн. або на 
132%. 

Вперше в 2006 році було використано фінансовий інструмент -
ваповвеВШІ доходної частини бюджету через вкладення вільних бюджетних 
Коштів ва депозитні рахунки в банк. За рахунок цього було ~~аио 50,0 
ТИс.грн. Такий фінансовий інструмент буде використовуватись ПОСТІиво. 

Перевиконавї показники надходжень до бюджету міста за 2006 рік по 
спеціальвому фонду. 

При ПJIанових призвачеllWlX на 2006 рік в сумі 20250,7тис.rpв. фапично 
ОдеРжав0 24689,5тис.ІрВ., вадходжеНВJI зросли ва 4438,Отис.rpв. або 121,9 % в 
TOmy-m • 

ст: фапичво одержав0 
БIОАЖет розвитку при ШІані 12247ТВС.ІрВ. о 

13474 2 . більІПИЛИСЬ в 1227,2 або ва 110 И». , тис.грн. вадходжеиня з фапичво одержав0 -
Цinьові фонди при ШІаві 5229,2тис.rpв., б 150,2СИ 

7854,8тис.ІрН. ВJlnY'Qnwевня перевикоНано ва 2625,6тис.rpн., а о О·пuау _ 
т ' ~ ~." у ··ни при планових вадходжеDПAA 
2іlUlсферти з Державного бюджету :: 9тиС rpB. що складає - 96,1 %. 

103,3 ТИС.Ірв. фактично одержано - 25 ~ авь· Ko;Uciї з своєчасної сплати 
За звітний період проведено 8 зас~ :~ соціапьвих виплат, ва 

Пода • ... стипеНД1И та &AUU~ 
ТІСіВ. заробітної мати, певсІВ,. . тв що ДМО змоry зменшити 

JlICRX бу1ІИ заслухані 27 керівНИКІВ ПіДПРиємс , 



борroваність по заробітній платі у місті з 1253 О 
З84б зтис.rpн. станом на 01.01.07. ' ТlJC.rpH. на О 1.08.06 до 
І, б. о. ф. о. 

Ста ІЛЬНИИ lНансовии стан БJОДЖету мі 
ених статей бю ста дозволив забезпечити 

Ilтnaтy ЗВХИЩб .. Ф джету в 2006р., а саме: виплату заробітної платн 
ttnIlUЇВИИJ(8М юджетнОI с ери, оплату КОUVUanьвих б 11,.-.-... ".J&& послуг В юджeт&lfX 

yaraкOBВX та ЗД1Иснити оплату за Х~рЧ)'ВaJПur в заkJIадах освіти. 
ВeJIИXа робота проведена по шдготовці проекту бюджету міста на 2007 рік. 

зaranом проведено 8 нарад з головними розпорJlДllИI(aми на 1Пп .... 
б,· ф. , - вдanОСJl 

yзroд!ІТИ о ЄМИ 1 напрJIМКИ IH~CYВ~, визначити приорітети ВИКОРИстанни 
IOJDТ1В· Скорочено з 77 до 4~ КІЛЬКІСТЬ заходів міських проrpам, JПCi будуть 
ФівансуваТlіСJl У 2007 роЦІ, це дало змогу сконцентрувати кошти на 
пріоритетних напрJlМКах. 

3шроввджено пnануВІННJI бюджету 2007 року за проrpамно - цільовим 
МеТОДОМ. Проведено п"пь дорадчих комітетів та дев"пь семінарів з головними 
розпорJJДНИКВМИ бюджетних коштів. По оперативним даним програмно
цільовий метод дає змогу не тілЬКИ слідкувати за фінансовим рухом бюджетних 
коштів, а й приймати рішенНJI про доцільність програм. Про ефективність 
проведеної роботи говорить те, JIК спокійно і зважено, опрацювавши в 
депyraтських комісіях, ВИ, шановні депутати, на сесії прИЙIWIИ бюджет міста. 

УпраВJJіВНR економіки Броварської міської ради в своїй ctpyктypi має три 
вiдцinв: відціл економічного розвитку та інвестицій; відділ з питань розвитку 
підприємництва; відціл з питань торгівлі і ПОб~ОВОГО .обслуговув~ 
васелеВВJI. Чисельність працівників управліВВJI економucи натчує 16 ЧОЛОВІК. 
Основними завданнями управліШUI є: .'. 

- реалізація в місті державної поліТИJCИ еконоМІЧНОГО 1 СОЦІального розвитку 

У 
.. 

храши; . ... 
- реалізація в місті державної регуЛJIТОРНОЇ політики 1 .дep~aвHOl ПОЛІТИКИ у 

сфері економічної конкуренціі та обмежеНИJI MOHO~МY, ... 
. .•. .. ош·тики у сфеРІ розвитку Внутр1ІПВЬОl забезпечеШUI реamзaцu державНОl п 

торгівлі і послуг; . . ель товарів робіт та 
- забезпечеШUI державної політики у. c~epl зaxymв , 

послуг за PAYVROK коштів бюджету Мlста; .....1 пom . ...uwrи. --J.... ~~ ... інновaцIJПlО A.~, 
- проведеВНJI державної іивеС'l~Оl! .тики в гапузі розвитку та 
- забезпечеВНJI реалізації дep~HOl . пот 

підтримки малого і середньоГО бlЗН~СУ' .. системи У сфері господарськоі 
- забезпечеВНJI фувщіоltyВВIUUI доЗВlJIЬНО1 

дїJlльиостї; обласних та місцевих програм 
реалізація довгострокових державНИХ, U"Мl'V 

• • Jn1.п. .. rvnноГО рОзв.& .... J • 
СОЦІально-еконоМІЧНОГО та ."JJ&a 6 J r 



-'1-

На ВJfКОНания завдань, передбачених ПоnожеННJI • 
Сі\ОJlоміЮI, Biдцlїn9 ~ за звітний період Опрацьовано 487 ДO~Ie:~~ (;::~~~~~ 
N: .. rn1'OвneHO РІшень виконкому, 18 рішень сесї"I' та 11 
~V-- І.... РОЗПОряджень 

мjськоro гоnови. нвестиЦlИНОЮ радою МІста - проведено 10 засідань 
po,rJlJlllYТ? 220 звер~ень суб"єктів господарюванна щодо HaдaнJIJI з~:~= 
AЇJUI!I0X mд нове б~д1ВН~О, реКОНСТРУКЦію існуючих будівель ДJIJ[ зaйНJrrrя 
підпРиЄМНИЦЬКОЮ Д1JUIЬHICТIO. 

І відділ звернень rpомад!Ш ~Bepнynocь мешканців міста з питань: 
-роботи тран~по?;у- n ПІВРІЧЧЯ 2006 року - 36 чоп., в І -півріччі _ 36 чоп.; 
- ПІIТIRЬ ТОРПВnl І rpомадського харчування: П півр.- 5 чоп., І півр.-6 чоп.; 
-3 питань побутового обслуговування: п- півр.- О, І півр.-2 чоп. 
Відділ еКОllомічного розвитку та іпвеСТІщій вїдповїдпо до ПОlСІІвдеlll1Х на 
нього заВДВIIЬ: 

• анanізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере 
участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а 
також формуванні напрямів інвестиційної поnітики, надає пропозиції, 
спрямовані на забезпечення сталого розвитку міста; 

• розробnяє Проrpаму соціально-економічного та культурного розвитку; 
- з метою створеИНJI СnPИJIТJlИвого інвестиційного кnїмaтy в місту, 

розробnяє проrpаму щодо залучення інвестицій; 
• здШсшоє аналіз виконання завдань Стратегічного ІШану економічного 

розвитку міста; 

• розробnяє і подає обласній державній адміністрації пропозиції до проекту 
РегіонаЛьної програми економічного і соціального розв~ області на 
короткостроковий період, приймає участь у ... за~езпечеВНl виконання 
завдань визначених цією програмою на терИТОрll М1ста; 

• бере ;Часть у розробленні заходів енерго-ресурсозбере~еНlUl, 
раціовального використання енергоресурсів, готує . ПРОПОЗИЦІ~ . ~o 

. .. бю.nwетним установам ЩОМ1CJIЧНИX ЛІМІТІВ встановленню ЛІМІТІВ ~, оо 'оо 
тмonичвої та теІШОВОІ евеРПI; споживання води природного газу, еле ...... r 

'..оо • пасажирського та комунального бере участь в орramзВЦll роботи МІСЬКОГО 

траиспорту; 
• • ф •••• о з покnадеВИМИ на нього завдань. 

• .~oвye UПП1 ~ зnдв та інвестицій за звітний період проведено 
Вщцшом еконоМІЧНОГО розвитку . плану економічного розвитку 

2.засідання Комітету з реалізації Стратеп~~~ ВИJ(ованвя завдань згідно 
t.I1ста та 6 засідань робочих груп, ва яких:ння термінів ВИJ(ов8IIВJI . окремих 
JCaJIeIIДapBoro ШІаиу та причини порym jЦИНацїї роботи таксі - одне 
3авдаиь; 2 засїд8ИВJI оперативної ГРУПИ з КООРко"nтету по організаціі та 
11 .. :... • KOUYVnCHOГO ри б 
<lQЩlдuе; ВІДбулось 2 зас1Даввя 666"" r ажирів ва міських авто усних 
npоведеНВJI ковхурсів ва перевс:зem:б:е~о 9 перевірок групи контролю за 
МаРIlIpУТЦ загального JCористувВНВJl, зр ів автомобільним транспортом ва 
.цоrpимlRRJJм правил перевезень пасажир 

"nсь1СИх маршрутах. . ВИКОВaDВJI Програми соціально-
у П півріччі 2006 року проведево анaJП3 . 

ekoaoМЇ1Dloro і культурного 



"n~BI11J\"y м.Бровари за І півріччя та 9 ""І'сn ' 2 
..- ..' ІІЩВ 006 року 
с:оuianьно-еКОН~МlЧИОro 1 КУЛЬТУРНОГО РОЗВІ та розрОблено Проrpаму 
nnoвеАеио анапlЗ виконання Програми ~nVU rrкy ltf:Бровари на 2007 рік.' 
ІІУ- .... -_." ... еННJlIНвести '" ' 
інвеС1'ИЦ1Jf~Оro КJll~~ТY в м.~ровари за 2004-2005 ЦІИ та поліпшеИJUI 
зaJlYЧeJfJUIlнвеСТИЦIИ та ПолшшенНJI інвестицій р.р. ~ розроблено Програму 
2007 .. 2008 р.р.; ного КЛІмату В м.Бровари за 

За звіШllіі період господарськой 
КО~lплекс 1\' 

НDаупdП~fll покаЗНIIК8МII: IIС11І хараКТСРll3увавCJI 
-обсяг промислового виробництва cКJI 340 4 

мnк.rpн.більmе, ніж за відповідниЙ періо'n мвав ,МJШ.грн., що на 135,5 
• 1-\ нупоro роху' 

-ввe~eHO ~ ДІЮ житла у П півріччі 2006 о _ ' 
більше В1ДПОВJДНого періоду минулого року вр ху 47.3 тис.кв.М, що на 9.0% 

. 6 . сього за оперативними 
2006 роЦІ введено 9.3 тис.КВ.м, що на 105 тис кв М (+17 9")' даними у 

-обCJII'И інвестицій в основний к·' .. . о, НІЖ У 2005 році; 
. . І . . апlТan за розрахунковими даними 

DОР1ВUНШ з ПІВРІЧЧЯМ 2006 року зростуть на 1311 б в 
-обсяг прnmx інозе . '" І млв.грн. а о на 62,8%; 

• МНИХ 1НвеСТИЦІИ у П півріччі зростуть на 5961 96 
ше.ДОЛ США 1 досягне. 56500.0 ТИС.дол США. у місті у П пів іччі 2006 ~ 
зареєесtpувanись 1 ПІДприємство зі 100% інвестиціями Р 4 . Р ку 
підприємства. та спшьних 

ВіддiJI з питань розвитку підприємництва: 
- сприиє ~opeННIO .інфраструктур~ ПЇД1рИМІСИ реriои8JJЬНОГО розвитку, 

СТВОРЮЄ РІВноправНІ умови Д.JIJI ВСІХ форм підприємницької дiJшьності на 
території міста; 

- розробляє спільно з Координаційною радою з підтримки підприємництва 
Програму підтримки підприємництва та забезпечує її впонанвя; 

- забезпечує роботу Дозвільного центру; проводить ЩОТIDICНевий аналіз 
звернень суб"єктів підприємницької дinьяності до Дозвільного центру; 

- забезпечує проведення державної peГYJlJlТOpHoi пoniтихи В місті; 
- забезпечує роботу робочої групи щодо обстеження приймальних пунктів 

по заготівлі металобрухту; 
- виковує iвmi функції зriдво з ПОJ(JIвденими на нього завдань. 
Відділом з питань розвитку підприємництва прове~ено аналіз B~BВВНJ[ 

Прогрвми підтримки підприємництва за 2005-2006 р.р. 1 розроблено C~BO з 
~ООРАІІВаційною радОЮ з підтрИМКИ підприємшщтв~ проГJ?8МУ_ mд'1PИМКИ 
ЩЦnpИЄМЬИЦтва ва 2007~2008 рОІСИ. АНапіз результаТІВ реamз~ Програми 
розвRТky малого підприємництва в м. Бровари сВЇДЧИТЬ про те, що ВІДбуваються 
ПозИТИВні зрymеВНJI у розвитку підприємництва міста. . . 

ICinькїcть зареєстрованих фізИЧНИХ осіб за ?ставш два роІСИ о збшьmиnась 
~оайж9 ева 23% (з б117 до 1504 особи) , мВnИX П1ДІІРиємств ва 28Уо (з 1639 до 

7 ОДИНИЦЬ) 
ІСізІь1dсть з~оro населеНИЯ ва малих підприємствах за останні два ~оІСИ . 
1І00000ово збільmyєrься з 5876 осіб до 5961 . нвдходжеВНJI до бюджeтJВ всІХ 



, !lів від суб'Єктів малого піДПРИЄМНицтва см aJ о 
Pl8CJ111 обсJII"И реалізованої ПРОдуКЦіі з 255 до 358Дl 't..~n 78 К, За останній рік 
~ 3 ~~~ 
На BllKoHaнНJI вимог акону у країни Про доз ' , 

roсподарськоі дiJш~НОСті" в місті yтвo~eHO ,,доз:::й с::? : c~:~ 
.nrnaвniННJI еКОНОМІКИ по наданню дозвільно-погоmfl'VD , 
І"Т ' ...... ,.. •• " ... альних докумеНТІВ за 
npllНЦИnОМ органlзаЦ1ИНОI єдносn. В дозвільний центр з '_...и • 

195 б' . а ЗВІJ.IU'U'I пеРІОД 
звернулося су ЄXnВ господарювання за ОТРИМIUIВJIМ конеуnьтаціЙ. 
НадііЬІШО 171 письмове звернеННJI щодо отримаННJI дозвільНО-ПОГО11nJtVD 

, 192' ,.. •• " ... альних 
дoкyмeНnB, npоцедур~ ВИРІшено позитивно, 78 Отримано вмотивованих 
відмов, 3 MOMellТY BJДKPII1ТJI дозвілы�оro центру 3В ОТРIIl\lаIIПRl\1 
консультацій звеРНУ~ОСR 1230 осіб ~3 14.07.2005 р.), пIIсы\овпхx зверllСllЬ _ 
367, 00311Т118110 ВllРlшено - 460, BIДl\IOB -162. Жодної скарги на роботу 
дозвільноГО центру не надходило. На базі "дозвільного центру' в жовтні міСJЩі 
2006 року проведено обласний семінар, так JП( дозвільний центр в м.Бровари 
перШlIЙ дозвільний центр, який почав працювати в Київській області. В жовтні 
шевці 2006 року проведено нараду з керівниками дозвільних служб міста щодо 
розmиpеНВJI видачі в "дозвільному центрі" дозвільно-погоджувальних 
документів. 
В рамках реалізації державної регуЛJIТОРНОЇ політики за звітний період сесією 
Броварської міської ради прийнято 4 (за І півріччя -1) регуЛJIТОРНИХ актів, 
виконавчим комітетом - 1 О (за І півріччя -1) . Спеціалістами відділу надано 150 
консультації розробникам регуляторних актів 

Робочою rpynою здійснено обстежеВНJI 6 підприємств, JIICЇ здійснюють 
операції з металобрухтом ДJIJI отримaВНJI ліцензій.. . • 

Відділом державної реєстрації юридичних ОСІб та ф13ИЧНИХ ОСlб
підприєt.Щiв за період з червНJJ по грудень ВЮПQЧНО зар~єстр.овано 169 
ЮРИДИ'ІВИХ осіб (січень-травень - 99) на 70 юридичних ОСІб БІЛЬше, 526 
фізичних осіб (січень-травень - 354) на 172 фізичні особи більше, проведено 
311uivv св' о 113 ю unuпитn.f особам та 257 фізичним особам, проведеНО.242 
.~oI ІД цтв p ... ~~..... ф' надано 743 дов1дJCИ 
зміни ПО юридичним особам та 147 - по 13ИЧНИМ, 
юридичним та фізичним особам, надано витЯГИ та ВИШlСІСИ 93 юр~ та 
фізичним особам, надано 467 щорічних підтверджень про ~p~::~ JПd 

Проведена кропітка робота по створенню перетку . 1ИІПИХ' ' 

, Оо' 'ств, а зареєстровВН1 в 
3ДЇЙСlПOють дiJшьиість на терИТОрll МІ шдпр' иємства міста з 
1m.;": Б іславо 92 листи на ~стративиих районах, уло роз , В узагальнений перелік 
ПР~XВНIDIМ надати перелік підприємств-о~еН:1В70 юридичних осіб). За П 
У&UППnо 86 суб"єктів господарюв8ШIJI ( 13 МІ'сто З міста Києва ТОВ 
nїВP' 16 підприємств в ваше , 11[1Ц перереєстровано (ф' авсово-посередницькі послуги), з 
«Дизaйвnpоеxrбуд» - 38 чол. працюючих ~" _ 51 чол, (виробництво 
БРоварського району . ІПІ IІАвл~~ ій-пласт" _ 43 чол. (виробницrво 
JdetaJIоnластикових виробів) та ТОВ -.1Уоі' РКУР 
Jdетцоnластикових виробів), бслуговуваннв населеНIIR: 

Відділ з питань торгівлі і побутового о 



• відділ реалізує державну політиtl'V сnp 
.. •• .'J, JlМОВану на роз 

оПТОВ01 ТОРПВЛl, rpOMaдCLKoro хаРчува • виток роздрібної та 
населення на основі ВИКористаННJI ринко~: ~:Об~О~Оro ОБCJIyrОВу&1ННJI 
звпроваджУє затверджені в ycтaнoвne ханlХМIВ roсподарювВННJI; 

б б ному порJlДКy npавиn •• • 
по ~OBOro о cnyгoBYВaнНJI HaCeneHНJI з б а ТОРПВnl 1 

повноважень за дотримаllНJlМ прав~ ~o ез:::nЧ?'є K~~OJlЬ в межах своіх 
вдосконаленНJI торговельного і побутовоro ~б І, ЗД1ИСНJOє заходи щодо 
видає погодженНJI СПД на здійснеННJI ::;;::::~ н~селеНIIJI: 
поroджеННJI на здійсненНJI роздрібної "'ор. • ЬНОl Д1JlJlЬНОСn та 

б .. РПВnl anкоronьними та 
тютюновими виро ами, дозвоJJИ на розміщеНIIJI 06" • • .. п єкта ТОРПВnl· 

• ВІДПОВІДНО .. до . остано~и Кабінету Міністрів Украіни ~оводить 
ІЦо~евии МОНІТОРИНГ ЦІН на основні rpynи продовольчих товарів; 

- ВНМlЗує СТан проведеННJI державних закупівель ГОJlОВНИМИ 
розпорJIДНИКВМИ бюджеmиx коштів; 

• СПРИJJє забезп~ч~нню державного захисту прав споживачів щодо пості та 
безпеки товарІВ 1 послуг; 

- організовує проведеННJI ярмарок товаровиробників міста та 
сільгоспвиробників раАону; 

- виконує інші функції згідно з покладеними на нього завдань. 
BiдцiJIOM з питань Topгiвni і побутового обспуговувaннJI населенНJI проведено 28 
звсідавь комісії з питань здійсненНJI підприємницької дiJшьності. На засідaннJIX 
РОЗГJlJlВ)'ТO 150 справ щодо HaдaнНJI дозвоniв на розміщеННJI об"єктїв тopгiвni 
(надаво- 32 дозволи), поroдженнь на здіАснеННJI торговельної дiJшьності (надано 
57 погоджень), роздрібної Topгiвni amcогоJlЬНИМИ напоJIМИ та 'ПО'ПОновими 
виробами (надано 154 погоджеRНJI); 

-3 метою ліквідації стихійної тopriвni в місті проведено 16 перевірок щодо 
тopriвni у вевстановnених міСЦИХ; 

-працівники відділу приймають участь у перевірці роботи p~ міста щодо 
ДotpимВВIUI Правиn торгівлі на ривках та з метою покращеRНJI1Х роботи щодо 
3абезпечеВНJI васелеННJI продовольчими і непродовольчими товарами. За 
результатами перевірки складено 28 протоколів про правопорymеШf!l' З~ 
рішеВВJIм адмінкомісії накладено шrpафів на суму . 1870 rpH. ЩОМ1CJ1ЧR1 
перевірки ривків в П півріччі 2006 року спрИJШИ зб1ЛЬшешпо надходжень 
PНllIcOBOro збору до місцевого бюджетку. Так сума H8ДXo~e~ ринкового збору 
за І півріЧЧJI 2006 року склала _ 368,9 тис.грн.~ з~ П mвРІЧЧJ1 2006 - 469,~З 
ТИс.грв., що ва 100,33 ТИС.ІрН. більше ніж У І mВРІЧЧ1; гівпі Праціввихами 

- -• робочою групою перевірено 120. ~ИЄМ~ :~If~eВВJI на суму 
С1Нen'nrnчlUn;\· 155·б ВДІВ. торnВШ накладеВ1 u,-y--
1329~-·~ на ОС1. закл ... на с 1780,42 rpH. • 
B~ r:pH., застосовано фшансових санІСЦ1И б уму yвВВВJI населеВВJI відпОВІДНо 
lДЦiJI з питань торгівлі та побутового о cлyro~ щодо проведеВВJI тендерів 

Ао ФYRкцiовanьиих обов"язКЇВ здійснює ІСоорДИВ Op .... WUUVAUIII' проведено 
ГОnов 06 ці ГОJIОВНИМИ розп ~--
70 ІІИМИ розпорJIДВИICами. В 20 ро елі за видами процедур: відкриті 
ТОР nPоцедур державних закупівeJIЬ,.~ Т01 ЧИaкyпiвnЯ в одвого ВИJ(онавци -2 в 
ціп 111 -12, запит цінових пропозицШ.- ~ , :езпосередпьо приймав участь у 

oltly ва суму 24954,2 тис.грИ. ВiДДJЛ 



npоведеННі 8 торпв ГОЛОВниt.Пf РОЗПОРJlДllИкDПf коштів З '006 • • • 
наданО 42 консультації з питань організації Зn"Vnів.~ 32· а - PI~ ВІДДШОМ • .~.. -&11І, КОНСУЛЬТВЦl1 З ПІIТaНЬ 
npoBeдeННJI ~o~eдyp. закупІВель, 58 консультацій з питань зanовнеННJ( 
щоквартальНОI ЗВІТНОСТІ про державні закупівлі. 

YnplIJl.JlillllD eKOllOl\liKl1 ПРІIЙl\lало участь В розробці: 
_зaranьного кредитного р~йтингу м.Бровари; 

. -npоекту Проrpами СОЦІально-економічного та культурного розвитку 
IС1IЇВСЬКОЇ області на 2007 рік; 

-ЗaraJIЬНОЇ потреби Київської області по забезпеченmo балансу між обсягами 
будів~а та п~требою продукції п~дприє~ств будівельної індустрії; 

-у ПІдведеННІ щоквартальних П1ДСУМКІВ виконaRНJI Проrpами соціально
економічного та t.<Yльтурноro розвитку Київської області за 2006 рік; 

-у створенНІ статистичного бюлетеНJI "Основні соціально-економічні 
показJППCИ міст-членів Асоціації міст Украіни та rpOMaд за 2005 рік"; 

-у підготовці матеріалів щодо участі у форумі "Довіра через діалог: засади 
управпіввя репутацією міської влади на основі розвитку діалогу впади та 
coцiВnЬHo відповідальних бізнесів, rpOMaдCLKocтi, засобів масової інформації"; 

-у підготовці угоди між Броварською міською радою та ЩоnківсьЮІМ 
муніципальним районом, па була в подальшому укладена 08.09.2006 року у 
М.ЩОJПCово Московської області Російської Федерації; 

-у підготовці матеріалів щодо участі в інвестиційному форумі "EHepГЇJI 
зроCТ8ННJI", що проходив 22-23 серПНJI 2006 року в рамках загальнодержавної 
виставковоі акції "Барвиста Украіна"; 

-у розробці та обговоренні діловими колами міста доцільності реалізації 
Місцевої Іввестиційної програми міста Бровари на 2006-2011 р.р. У рамках 
міжнародного проекту "УКРАІнА - єс. ~apoднi інвестиці~ проrp~ ~ 
іиctpумевт залучення інвестицій у розвиток ІНфраструктури МІСТ та репон1В 

Украіви"; •. 
_. . ди про шефську допомогу МІЖ Броварською МІською 
у П1ДГОТОВЦІ уго ... м СИЛ У аіни 

радою та військовою частиною А-2272 ВІИСЬКОВО- орських кр 

м.Феодосія; . ... та поniпmеВRJI 
-у розробці "програми зanyчеННJI IнвесТИЦ1И" 

інвестиційного клімату в Київській області на 2007-2009 роки ;. _ 
., ноі обота щодо реamз8ЦU положеНJ:' 

. -у прове~еНВ1 р.?з ясшо~anь саме. РІ). продовжеННJI курсу європейської 
УНІВерсалу нацlональНОI ЄДIIocn, а . Украіни до Європейського Союзу; 2). 
1RТeгpaцiї Украіни з перспективоЮ BCТfI!Y . ості із Законом Украіни ССПро 
взаЄМОВигідва співпраци з НАТО у ВlДПОВ1ДН 

Основи національної безпеки Украіни"; оо оо обласної державної aдмiвicтp~i 
. -у виконанні ДоручеИIIJI roлови ~~ЬКОІпромислового призначеRВJI, іх 

~IД 26.10.06 N!!З6-1 ,,щодо ОБ.' єкnв підприємств"; 
1RВеатарвзвцїї і ДJIJI забезпечеВВJI обmкy ТВКИХступника голови Київської ОДА 

-у Виконаиві Доручеввя пе~ШОГОфе::ИНвості та JlКoCТЇ н8ДВнни послуг 
ВlІСараша В.М. ,,щодо показНИКІВ е 
38"оху та мовления"; 



-у виконанні ДоручеНIIJI Кабін ..• 
N!!22S49/1/1-06 "Щодо внесення ЗМі~до ~HICТPIB У~аіНИ від 23.06.2006 
енергозбережеИНJI Украіни"; OМJlJJeKcHol державної ПрОrp8М1І 

-з нaroДИ див міста проведено а м . • 
оВОЧами та іншою сільськогосподарсь~о:ОК по Т~РПВnI м"ясом, JdIцRми, 
иасenеННJI цiH~, два конкурси, а саме: ПРОдукЦІЄЮ за доступними ДJIJI 
- конкурс кухарІВ "Кращий кухар міста-2006" 
перукар міста-2006" та виставку-арма " та конхурс перукарів "Кращий 
участь 27 суб'єктів господарюванна. рок товаровиробників, в пій В3J1J10 

Робота земельного відділу характеризуєть , ,. . са наступними показниками. 

В обов Jl3КИ ВІДділу входить: 

» УЧВСП: .~ роботі комісіі та рад по спрИJIНIПО роботи в 
71(ОJlІІСlи; иконкому 

» підготовка проектів ріше~ь ~iCЬKOЇ. ради та виконавчого комітету із 
земельних питань та доповщає ІХ на вщповідних засіданНJIX· 

» ~TOBKa договорів оренди земельних дїJulнOK з ю~идичними та 
фІЗИЧНИМИ особами; 

» контроль за сплатою орендної плати; 
» ведеНИJI реєстру ЗВJIВ громадян на отримВННJI земельних дїЛJIнок ДЛJI 

будівництва та обслуговуванНJI житлових будинків та господарських 
будівель; 

» BeдeНWI планового матеріалу щодо розміщеННJI об'єктів будівництва в 
м.БроварИj 

» виконВНВJI актів вибору та обстежеННJI земельних дiшmок під будівництво 
об' єктів в м.Бровари та викопіювань до акту вибору та обстежеВВJJ 
земельних дimmOK; 

> розгJIJIД письмових звернень ГPOMaдJIН та юридичних осіб із земельвих 
питань, в межах повноважень H8ДaннJI відповідей та підготовка проектів 
відповідей, що надаються за підписом міського голови та його 
заступників; 

> прийом громадки із земельНИХ питань; 
> ВИКОВВНИJI доручень міського голови та його заступників. 

Земельний відділ міської ради складається з 7 спеціалістів (два 
спеціВJIiсти були введені штат з 26.07.2006р.). 

За звітний період на розгJIJlД відділу нвдїіЬпло 2673 зао та звернень, з 
~ 1874 від фізичних осіб та 799 від юридичних осіб та суб'єктів 
mщдpи~кої~иоari. • . . 

на всі звервеВИJI надані письмові B~~B~, ~ac:mвa особливо сmрних 
IПrraвь розгтrдвлась з виїздом на місце спеЦІаЛІСТІВ В1ДЦU1Y. 

З ._~ • проведено 10 засідаН6 ІІ0zoдЖУВIllI6ноl КОА.ісіІ по 
. а ЗВІ'J:.lSип пеРІОД . питань пов'язаних 

ВИРuпеввю спірних земельних питань та UППИX, 3 



розме~"уваННJlМ земenЬНlfX дinянок, підгот 
земельНИМ відділом. РОЗГJUlнуто 106 CII;rp" ~BKa та BeдeH~ JlКОЇ здіАСНIОЄТЬCJI 

ІІХ ""ІІІа"", на JIIQ запроmyвanось 2~tI rpО)fВДJIИ. .,7 

На РОЗГJIJIД міської ради підroтовnено 43 " 
ріOJень прийняті радою. npoeXnB РІшень, з JIICИX 38 

Із земель резервних територіЯ міста під озмі е ,. . 
и8ДВНО 27 земельних дi~HOX на площу 45,5га. р Щ RНJI об ЄКТІв БУДIВНlщтва 

Продано у влаСНІСТЬ 16 земельних ділJlНОК на JlКИХ • . , РОЗМІщене нерухоме 
М8І1ио, що JlВЛJIЄТЬСJl влаСНІСТЮ покупців, на загальну суму 10828100 гр". 
3aranьHa площа проданих земельних ділJlНОК становить 15,3га. Планові 
И8ДХоджеННJI ~o бlоджету розвит~ перевихонані на 1295655,26 гр". 

для П~Р1ВНJlННJI в 2005 роЦІ за тахий же період міською радою продано 25 
земельних Д1JIJlН?x з~ьною площею 35га на суму 11745950 гр". 

На ПР~ТJlЗI ЗВІТНОГО періоду відділом підготовnено 191 договір оренди 
земельних Д1JIJlНOx на площу 56,7га. 

для порівНJIННJI, за цеЯ же період в 2005 році вихонано 172 договори на 
мощу 68,6га. 

Здійснено перерахувань юридичними та фізичними особами коштів від 
втрат сinьсьхогосподарсьхого виробництва на суму 626922 гр". 

За цеЯ же період 2005 року здіЯснено перерахувань від втрат 
сinьськогосподарсьхого виробництва на суму 7668 zpH. 

на ПРОТJlзі 2006 року відділом брав участь у розробці проекту 
«ІІідвищеННJI ефехтивності ВНІСористанНJI хомунanьноі впасності IIJJUIXОМ 
впроваджеННJI новітньої системи ynpaвnінНJI міськими земельними ресурсами», 
JIКИЙ визнаний переможцем Всеухраінського хонкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. на фінансувaннJI даного проекту в 2007 
році з Державного бюджету місьхій раді надійде 490 nI"Се гр, .. 

Відціл також брав ахтивну участь у розробці Правил забудови м.Бровари, 
JПd затверджені Броварською місьхою радою від 21.09.2006р. 

Одним із структурних підрозділів Броварської міськоі радо є 
УпраВJIінви комунальної масності. Згідно ПОJlожении, Управління 
ЗДЬЇСRІОЄ такі напрвмКD дівJlЬНОсті: 

1. В межах своіх повноважень здіЯсmoє функції щодо упрaвniннJI майком 
kOUVD" • оДИТЬ приймання-передачу загальнодержавного 

".J пальНО1 власносТІ та пров . . повідності з чиввим 
ХСИтлового фонду У xoмyвanьнy власНІСТЬ, У вІД 
3цонодавством. 

2' . иватизвцію майвІ, що перебуває у хомуввльвій 
• Оргашзує та проводить пр аціі затвердженою Броварською 

~C!lOcтi, згідво З програмою приватиз , 
МісьхоlO радою. 



3. Організує та ПРОВОДIІТЬ ПРlfваnfЗацїю державного ik-ИТЛОВОro фонду. згідно 
з дiJочим законодавством. 

4. ЗдіRсИІОЄ функції щодо орендниХ відиосJOJ в межах своіх повноважень. 

За друге піврічча 2006 року в Управління надіiimnо БJJН3ЬКО 700 JJИстів. 
звернень та ікmиx документів, в тому числі 246 звернень rpoMaдm. Було 
розроблено та подано на розгЛJJД сесій міської ради 33 проекти рішень та на 
розгmrд виконкому 23 проекти, піДГОТОВJJено 220 наказів по основній дЬшьності. 

Станом на 01.01.2007 року У Структурному підпорядкуванні Броварської 
міської ради налічується 35 комунальних підприємств та організацій. а саме: 
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Назва відцілів. упраВJJінь та організацій 

кп ,,Аптека .N!! 230" 
кп ,,Аптека .N!! 249" 
кп ,,Аптека матері і дитини" 

кп "Служба замовниха" 
~ .. , " кп ,,БроваритеШІоевергомеlolежа 

кп ,,Бровари-Флора" 

кп "Оздоровчо-реабілітаційний центР" 
кп <<Броварибудінвеcn) 

кп «Бровариземлеустрій» 

Фізкультурио-оздоровчий цеН'Ір Плавальнии басеви 
,,купава" 

Міський КУЛЬтУРНИЙ центр . 
Відціл у СпРавах сім'ї та молоДІ . " Телестудія ,~e МІСТО 

• ІІРІ· та соцзахисту населения . . Упn8ВJIШRJI lЩ1 обcлyroвувавня пеНСІонерІВ та 
Територіальний центр 

самітних mом8ДJПI )мYН8JIЬHOГO господарства 
УпnaвniввJI ЖИТJIОВО-КО 

Виконавчий комітет БМР 

Відділ ЖИТJIОВИХ субсидu! 
Відділ капітального будівництва 
УnoaвniввJI освіти 
ЗОШN!!2 

1.1JrrIrчии е цеВТР ТВОрЧоСТ1 мо 
Навчально-вироБНИЧИЙ 



27 
28 
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35 

в 2006 році, з~дно розпорядженНJI міського голови від 22.09.2006 Не 157, 
була ~pOBeдeHa РІчна. Інвентаризація основних засобів, що перебувають на 
БВJIанСl KOМYH~ЬНl~ ПІдприємств та організацій м.Бровари. У відповідності 
д? результапв lнв~нт~ризаці! на 01.10.2006 на балансах комунальних 
ПІДПрИЄМСТВ та органІЗацІЙ оБЛІКОВУЮТЬСЯ основні засоби на загальну суму 
560,1 МJПI. грн. 
По результатам інвентаризації Управлінням спільно з балансоyrpимувачами 

була проведена робота по перевірці основних засобів, щО ПРИЙIПJJИ в 
непридатність до експлуатації та пiдnяraють списанню. 

Загалом за П півріччя 2006 року було списано з балансів комунальних 
підпрИЄМСТВ та організацій 121 одиницю основних засобів, що прийшnи в 
непридатність до експлуатації. 

Прпйни1ТИ У комунальну власність об'єmв відбувається у відповідності 
до Закону УкраінИ <<Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності», одноіменної постанови Кабінету Міністрів Украіни та ПоложеНВJIМ 
про порядок передачі у комунальну власність територіальної громади м.Бровари 
зaraльнодержавного житлового фОНДУ, що перебував у повному господарському 
віданні або в оперативному управлінні підпрИЄМСТВ, установ та організацій. 

Передача об'єктів відбувається поетапно У чітко визначеному 
законодавством порядку. УпрaвniВНJI спільно з представниками 
бвлаисоyrpимувача житлового фонду та комунальних ~ проводить 
перевірку технічного ставу об'єкту, що пропонується до передаЧІ ЗІ СЮlВД~ 
відповідних актів обстежеННJI технічного стану та СЮlВДaнJIJIМ КОШТОРИСІВ. 
Поетапно проводяться роботи по п~ревірці паспортного режиму та порядку 
проживання в гуртожитках. що передають~я. б~ансоyrp~ачем 
niдroтовmoЄІЬся та передається технічна докум~нтац1Jl та довІДКИ. вирuпyються 
ІІИТаНИЯ про фінаисувaННJI BmpaT на ремонт будІВель. тощо. 



За другу ПОЛОВІІНУ 200~ P~I\1' в КОмунanьну масність теРlfторіальної rpомвди 
"1.Бровари прийнято таКІ об єкти: 

"Н!! Назва організаціі. що Об"єкт передачі Дата прийНJl'ml 
зlп передала житловий фонд 

у комунальну . 
влаСНІСТЬ - ЗАТ «Броварський завод Житловий будинок 21.08.2006 1. 

пластмас» по вул.Киnпоноса,1 
2. дп «Радіопередавальний Державний житловий 14.11.2006 

центр» фонд по 

ВУn.КиївськіЙ,22S (l S 
будинків) та по вул. 
Кутузова,6 (6 
будинків) 

3. тов БДБК ,,меркурій" Ш-IV під'їзди 26.12.2006 
(rypтожиток) по 

вул.ОлімпіЙській,6 

4. ТОВ БДБК ,,меркурій" 23 квартири у 26.12.2006 
житловому будинку 
по вул.ОлімпіЙ-
ській,6 

s. Броварський об'єднаний По 26.12.2006 
міський військовий вул.Грymевсько~,2 

комісаріат Київської області I.Земельна Д1ЛJlНI(а 

4200кв.м. 

2.АдмінбудїВJIJI 
З.Будівлі гаражів - 4 
IштУlUI 

ФорматорнDX підстанцій: 2.ПрпUнвто зовнішніх мереж та транс 

організації, передала Об"єкт передачі Дата не Назва що 
прИЙВJ1ТrЯ зlп . 
у комунальну 

мережі 

власність 

зовінiпmi мережі 14.11.2006 1. ІПІ <<Броварибудіивест» 
тепnо- газо- та 

електропоСтач8НIUI 

до житлового 

будиmcy по вул. 

ЧеDRJlXовського,21 
14.11.2006 Трансформаторна 2. ТОВ <<lБК «Місто» підCТ8IIЦЇJI по 

вУл.постиmева,IВ 
'--



то ТОВ «Дал ас» 
ТраНСформаторна 26.12.2006 
підстанція по 

- вул.Лндрєєва,2 

На даний час ПРОВОдиться роботи по передачі у KOмyRanьнy власність 
ЖJJТлового фонду. ' що перебуває на бanансі військової частини А0799 (14 
ЖJJТлових б~динК1В); rypTO~ТКY по вул.Геопоriв,5, що перебуває на балансі 
КазеlDlОГО П1дприємс~а «КlровгеолоГЇJD); rypтожитку по вул Енгenьса,10Б, що 
перебува: на баланСІ ЗАТ «д.арницьке ремонmо-будівельне упрaвnіННJl); та 
ЖlJТловии фонд (13 будинКІВ) , що перебуває на балансі Київського 
оБJJДержпідприємства по племінній справі в тваринництві. 

Проте, часто підприємства звеРТ810ТЬСJI до Броварської міської ради з 
прох8ННJIМ про ПРИЙНJIТГJl житлового фонду У комунanьну власність, не маючи 
коштів ДJIJI проведенНJI ремонту, що передбачений діючим законодавством, не 
маючи необхідної технічної документації або маючи незакінчені судові справи з 
висепеННJIМ мешканців, які були заселені в гуртожитки з порymеННJIМИ дЬочого 
порядку. 

Наприклад, до міської ради неодноразово звертапОСJl керівництво ОП 
<<БроварипромжитлобуД» з пропозицією про ПРИЙВJlТrJl 4 житлових будинків та 
2 гуртожитків У комунальну власність містІ, проте на ПРОХВНВJI надати технічну 
документацію стосовно житлового фонду та провести спільно з комунальними 
службами обстежеВВJI житлового фонду не реагувало. .. . 

Передача в оренду комунального майна регулюється Законом УКР8llDlІ 
порJJДКОМ використaНВJI плати за оренду державного майна", "Про оренду 
державного та комунального майна", "Методикою розрахунку . 
затвердженою постановою Кабінету Мiнic~iB Украіни, а також рuпеННJIМИ 
Броварської міської ради та виконавчого КОМІтету. 

За П півріЧЧJI 2006 року підготовлено 14 проектів ріш~НЬ B~OВКOМY, на 
ІІСИХ розгЗIJIВyТO 130 питань стосовно оренди майна теРИТОРlальНОI громади м. 
Бровари. .. .. 

на викон8НВJI Закову Украіни «Про засади державНОІ pe~pHO~ 
.. . . УпрaвniввJlм комунальНОI вnaCHOCТ1 

політихи у сфері господаРСЬКОІ Д1JIJIЬHOCТ1) .. CHOCТI· та приватиз8Ц1Ї • • . _~ КОUVRальНОІ вла 
разом з ПОСТ1ЙВою КОМІСІЄЮ З jjA.LRП60 ••• ~-

б . кти рішеннь ради: упо опрацьовано таю прое • порJJДКy вИІСОРИCТ8ВВJI плати 
1. "Про затверджеВНJI Meтo~ р~зрax:r: ~ Бровари та внесеИВJI змін та 

за користув8ВНJI майном теРИТОРlальНОI ~::.итлов"их приміщень", затверджене 
д?повнень до типово~о ~oгo~opy op~": 10.2006 Н!! 118-09-05. 
РIПІеНВJIМ БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради вІД . порJIДок передачі в оренду майна 

2. "Про затверджеНИJI положеННJI ПР?.. редакціі". затверджене рішеВНJIМ 
теРИТОріальної громади м.Бровари в 6 ~B~ 1-10-05.· 
Броварської міської ради від 26.10.200 - о порJIДОК передачі в оренду майна 

в· зв'язку з прИЙlU1ТIЯМ положеННJI пр e,nnweHo ПonожеВВJI та створена 
. Б и бу.:nо затв 'Z",..,. ... 

терИТОРlальиої громади м. ровар 



комісія по оренді об'єктів KOlt""'aJlL " 
• • '" • .J •• НОІ власності З • .. зосmанНJI KOMICII. • а ЗВІТННІІ період проведено 3 

на 01.01.2007 діє 260 ДОГОВОРІ·В 
Б оренди KOМYН!!l"~ rpoМВДlI М. ровари: UoЩIІНОro маЯва територіальної 

1ё Орендодавці 
Кількість ЗнахОДИТЬСJl Отримано 

ПІП 
договорів в оренді. орендної 
оренди м2 

JШатиза . 
1. m "Служба замовника" 148 

МІСЦЬ 

2. Виробниче 
16199 453212 

управлінНJI 14 146 71758 
комунального господарства 

m 8 146 
3. IIБроваритеплоенергомережа" 

34907 

4. кп "Бровари-Флора" 4 133 3837 
S. кп "0здоровчо- 1 141 6820 

реабілітаційний центр" 

б. IJnавапьний басейн "Купава" 2 131.3 8275 
7. Територіальний центр 2 270 13491 
8. Відділ КУЛЬтУРИ 2 46 2991 
9. Міський КУЛЬтУРНИЙ центр 1 244 11586 
10. УnpавлівшІ освіти 54 2942 89093 
11. 30Ш І-Ш СтУІІенів Н!! 2 2 - 420 
12. зоm І-Ш ступенів Н!! 7 6 - 6826 
13. Виконком 16 2006 3 

Разом: 260 22404.3 703219 

НадходжеlПlJl від оренди майна за П півріЧЧJI 2006 року становить 703 
тис.грн., що в півтора рази перевищує перерахувания від орендної плати за І 
niвpіЧЧJI. . 

З період з 01 червUJI укладено та продовжеио 106 договорів оренди. 
на ПРОТJJЗі П півріччя 2006 року зДЇЙСlПOвалась рeaпiзaцiJI програми 

"ЩцвищеНRJI ефективності викориCТ8ВВJI об"єкriв иерухомоcri комунальної 
масності mnиxОМ впроваджеВИJ( новітньої управпівсь~оі моделі", а саме: 
npидбllВВJl комп'ютериої техніки, пiдкmoчеНIIJI до мереЖІ Інтернет, cтвopeНIIJI 
єдиної nО1WJЬиоt систеМИ BcтaнoвneННJI програмного забезпечеННJI ДJIJI 
СТВореНИJ[ єдиної бази комун'альsиx підприємств міста Бровари. 

Орraнiзаціі, які були забезпечені комп'ютерами та орrreхнікоЮ: 

~ ·1 ТJ"--ть І ЗВ1'8JlЬва сума{!рв.) ~вих підприємств. . ~A: • 



та матеріanЬНІІХ цінностеА (шт.) 1. УпраВJJіllllП ЖІІТЛОВО-
KOJ\lYIlaJlLIIOГO господарства 

5 13745.00 

1. Фіflаllсове управліlllfЯ 2 
3. УпраDJJіllllЯ eKOllOJ\liKl1 4991,00 

4 
4. кп 

9911.00 

dJроваРllТеплоеllеРГОJ\lсре-lКа» 
7 9237.80 

5. BUKOIIKOJ\I Броварської 6 12675.60 
I'lіської раДl1 

6. кп «Служба 3аJ\IОВllllка» 16 23394.10 
7. Виробниче управліllНЯ 12 14106.60 
KOJ\!yfl8JlLIIOrO господарства 
8. кп <сБроваРII-Флора» 10 10615.40 
9. МіСЬКIIЙ КУЛЬтУРНlfЙ центР 5 5025,65 
10. терlІторіалы�llйй центр 6 5395,90 
оБCJJYговування пенсіонерів та 
caJ\loтaїX громадян 

11. УпраВJJіння освіти 8 9189.00 

12. УпраВJlіння KOМYHaJlLHOЇ 33 57083,55 
ВJlacHocтi 

3аraльна сума передано 114 175370.60 
матеріальних цінностей: 

Нематеріальні активи, JIКi придбані і знахОДJIТЬСЯ на балансі Управління 
комунальної власності, та в подальшому підлягають передачі, згідно проекту. на 
бanaвси к~мувальних підприємств м. Бровари станОВЛJIТЬ загальну суму 347 
233.34 грн. (триста сорок сім тисяч двісті тридцять три rpH •. 34 коп). 
Була проведена незалежна експертна оцінка комунального майна на загальну 

суму 240200 ,ОО грн.( з вих кошти місцевого бюджету 67 400.00 ІрН.) 
Приватизація жотла 

Приватизовано станом на 01.01.2007 з початку приватизації: 
Всього квартир - 18545. в т.ч. комунальної власності - 16700. 

відомчого житлового фонду -. 1 845 ICВap~; 
За 2006 ріх приватизовано: всього - 723 квартири. 13 вих 
оо комунальної власноСТЇ 631 квартири 
оо відомчого житлового фонду - 92 квартири. . 
За Друге півріччя 2006 року приватизовано всього - 461 ~артира, ІЗ вих 
оо комунальної власноСТЇ -402 квартирИ; 
оо відомчого житлового фонду -59 квартир. 



Вllдано дублікатів свідоцтв про право власностї на ЖІІТЛО всього за рік -зо 
ШТ, В т.Ч. за друге півріччя 2006 року - 16 Ш1'уК. 

Внесено змін та ~O~OBHeHЬ до свідоцтв про право власності на житло за 2006 
ріК -278, за дp~e ПІВРІЧЧЯ - 145 штук. 

ВІЩано ДОВІДОК ПО звернеННJIX rpOM8ДJIH, запитах KOМYНВnЬHIIX служб, 
адВОІСатів, суддів та інших - 132 шт. 

ВIІДано за 2006 рік 1962 приватизаційних rшатіжних доручень громадинам 
ДJUI оформления житлових чеків в відділеннях Ощадного банку м.Бровари, в т.ч. 
за П півріччя -1111 штук. 

В Даний час проводиться приватизація житла по переданих повноважеНИJIX 

від 14 організацій, що yrpимують в господарському віданні державний 
житловий фонд. 

За звітний період проведено 20 особистих прийомів rpOMВДJIH, на JIКЇ 
звернулосЯ 130 осіб, розгnянyrо письмових звернень - 1496 та прИЙНJlТо 
керівників підприємств, установ і організацій -280 чол. 
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