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Звіт 
про роботу заСТУПІІІІка міського ГОЛОВІ. Голубо • Г П 

вського •• 

На даній посаді офіційно працюю з 01 2006 • 
• лютого року. Зnдно 

функцtоБНальних повнов~е~~ до моїх обов' JlЗків входиТЬ: організація роботи 
3 розрО ленНJI та реВЛlзаЩI повн?важень ВИКОНJ(ому у гanyзих житлово
комунального господарства, ~аз~фlкаціі, паливно-енергетичному КОМІШексі, 
розробка перспективних плаНІВ І проrpам соціально-економічного розвитку 
міста з питань ЖИТЛОВО-Комунального господарства, з питань підготовlОІ 
житлово-комун~ьного. го~подарства до роботи в осі!ПlЬО-ЗИМОВИЙ період, 
розвитку мереЖІ ~O~IГ, .~~ ~им.анНJI, заходів з цивільної оборони у 
попередженНІ та. ЛІ~ВІДацll наслІДКІВ надз~ичайних ситуацій та розгJUJД і 
візув8IIНJI проеКТІВ РІшень виконавчого КОМІТету. 

для виконання зазначених обов' язків мені безпосередньо 
підпорядковані: служба «050» та управліННJI житлово-комунального 
господарства. 

Крім ТОГО, мною здійснюється координація роботи та контроль за 
комунальними підприємствами: «Служба замовника», 
<cJ)роваритеплоенергомережа», «Виробниче упрaвnіННJI комунального 

господарства», «Бровари-флора», координую ДЇJInьнicть Броварської філії 
ЕГГВАТ <d<иївоблгвз», комунального підприємства водопровідно
каналізаційного господарства, Броварського РЕМ та центру електрозв'язку 

ВАТ «Укртелеком». 
Особисто керую роботою комісій: 

- адміністративної; 
по обстеженню зелених насаджень, що пiдпJlгaють знесенню; . 

_ з питань контроmo за розрахунками за спожиту електричну енерnю та 

природний газ; 

- по реструктуризації боргу; 

- без господарського майна; б і переплавуванНJI •. .. . ... питань перео л8ДR8НВJI 
МlЖВIДОМЧОI KOМlCll З amтyв8ННJI автономного 
житлових будинків, приміщень та споруд, ал . 

. б артирНИХ житлових будниках, 
опалеИНJI в ІСНУЮЧИХ агатокв .. . ОВО"1 по:JП·ТИКИ У житлово-. ... жавНОl Ц1Н 

- З питань реВnlЗlЦl1 дер . KOuv пасажирському транспорті; 
сподаРСТВІ та на МІСЬ '''J • ••• • 

комунальному го ... роботи щодо реВn1З1Ц11 МlСЬКОI 
робочої групи з ~тaнь KOOP.д::~гo господарства та забезпечеRИJI 
програми водопровtДНо-канa:JПЗ . 

. . ою ПИТНОЮ водою, б ... 
населеИНJI МІста JПQсн б тою комісіі з B8ДaНВJI су сидш; 

- до ГPYДНJI2006 року керував ро ~ .єю з житлових питань. -
06 керував КОМІС1 амн або - до червНJI 20 року . . оводиться за окремими план , 

Робота всіх перелічених КОМІсій пр б чих питань, що потребували . . иникиеННJI ро о • 
HeB1ДICJIaднo у разІ В. овавчого коМІтету: . 
вирimеИНJI чи піДГОТОВКИ р1ІПень вИК штабом по П1ДГОТОВЦ1 житлово-

Крім перелічених комісій JI кеРУВбав в опалювальний період 2006-
. та до ро оТИ CJI питання 

КОМУНального господарства МІС. пrraбу, ва JIКИX розг~али . 
2007 років. Було проведево 18 засІДань житлового фонду 'Юста ВСІХ форм 
niдroТОВКИ до опamoвanьного сезону 



впасності , з~~в освіти, КУnьтури, ОХОРОНIІ здоров'я ТО • • . 
та організацlИ МІСта. ' РПВnI, ПIДПрИємств 

В травні 2006 р., за РОЗПорядженНJlМ гопови Ки" .. 
Майбоже~ В.В. було c~opeHO робочу групу з BIIpi~:::O~ о:;асної ради 
П11ТВИЬ СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО розвитку під керівництв р пемних 

б ·· Д ом заступника го-лови о лаСНО1 ради Оротича С І до складу _ .. 
оо rn б .. , ААО1 разом з депутатом 

міСЬКОl ради дду няк.ом С.В. та начanьником фінансового управління Зе-
ленсьКОЮ А.М. входив 1 Я, як заступник керівника робочої групи. 

Робочою групою було РОЗГnsmyтo РЯД проблемних nИ'lЧllUt. • 

б ,"anu, а саме. про-
бnеми, по~е~~ орпв за eHe~ГOHocii підприємствам KOMYHaJlЬHOЇ енерге-
ТПКИ, пов JI~ан1 ІЗ зростаННJlМ ЦІН на ПРИРОДНИЙ газ з 01 сіЧНJI 2006 року та 
проблема п~оnnеННJI М:. Бро~ари. ~a ~езупьтатами РОЗГmrдy роБОЧОIО грynОIО 
до BepXOBH~1 ради УкраІНИ ВІДПОВІДНІ пропозиції, икі, нажanь, до цього часу 
ке враховаш. 

За звітний період до мене надійшло 4 І 28 звернень ГPOM8ДJIН з питань 
житлово-комуналЬНОГО господарства, з них З З65 письмових та 753 - на 

особистих приlомах, JIICИX було проведено 49. Всі звернеННJI були розгnянyri 
і падані відповідні доручеННJI комунanьним підприємствам та службам міста. 

Основним завдвнЮІМ по координації роботи комунальних підприємств 
є ЩцвищеННJI якості послуг, що надаються, підвищенmo ефективності роботи 
Iriдпpиємств по забезпеченню комфортних умов npоживaннJ( мешкaнцRМ 
міста, своєчасного збору коштів за надані послуги. 

Головним розпорядником бюджетних коштів і робочим органом по 
координації дій комунanьних підприємств міста є уп~аВЛіНН~ ЖІ"-,лово
КОМУН8JlЬНОГО господарства, яке вaniчує у своєму склад1 12 працІВНИКІВ. 

Управління ЖКГ розробляє та запроваджує в ЖRТrя проrpами по 
житлово-комунальній сфері, КОШРОJПOЄ вадходжеИВJI та викориCТ8RНJI 
коштів комунальними підприємствами, виковаввя затверджених та 

Ф. ..11>1 Робота УЖКГ ведеться по двом освовним 
про шаисовавих проrp_у~. 

напрJIМICaМ: 

- благоустрій міста; . го фонду та інженерних 
капітальний ремонт. PeKoHCТPYКЦlJJ житЛОВО 

мереж. . ваведено У звіті про виконання місцевих 
- ІПдсумки роботи упр~ ековомічиоrо та культурного розвитку 

програм та Проrpами СОЦlальво-

міста Бровари за 2006 ~~. додат: 1,2 озпочато виконa1ПIJI програми 
Крім зазначених у ЗВІТІ про: .~ Бровари ва 2004-2010 роц 

З8Поо1І'8ШПО піДТОDJIеиню територ . ~ капітального будіввицтва. 
фівансув8.ВИJI поі провоДИТЬСJl через Bl~~cr зазначених проrpам. Крім Toro 

• -~СЯ вИКОААР66#а cnrll 
В цьому роЦІ продо~ .. - єдиного розрaxymcового цe~y», ~-. 

в стадії розробки програма створення « бувати бюджетних ІСОПlТ1В. 
за попередніми розрахунками B~ буде по~ продовжуЄТЬСЯ робота . по 

Разом з тим ynpaвniJlSJlld, noдanm'Ra, але через ЗМ1ВИ 
HOro ГОС r--- б .. 

реформувaвmo житлово-комyJlan& . ві цк проrpама ва ула ДeJIКOl 
n;_. • пит .. -иcr ва державноМУ Pl~ n....иDAmJJf. З цією метою 
~OД1В ДО цього ~ IЦ1OB8ВВJl 1 �COrD&3--
веВJDвачевості і потребує доопр 



ВJlвчаєтЬСЯ переДОВJfіі досвід іНlDJlХ міст • 
ррофinьне міністерство так і шляхом прамо:: c:~ сеМІНарах. ~o провоД11ТЬ 
тв Славутич. Краматорськ. Результатом ЦІІХ ~~НJJ в МІстах Котовськ 
впроввдженНJt в нашому місті методу :~anO":B є розробка п~оепу 
БУДJIНКОВИХ мереж водо- та теrшопостачанна Haдaв~ YВ~ННJI. ВНУТРІШНЬО 
щО дасть можливість суттєво підвt.nnu... JПQ' m В1ДПОВІДНИХ послуг. 

• ··~ .. п сть наданна по~ C\М8rЄВo 
зНЯЗJtтИ втрати води І енергоносіїв через зацікавлен' .' ~ •• •. ІСТЬ У ЦЬОМУ ПІДПРИЄМСТВ 
і ІК настдок. МОЖЛИВІСТЬ акщо не знизити тарифи . " , .• . . на ВІДПОВІДНІ поcnyrи то 
хоч утримати ІХ на тому ж РІВНІ В УМоВах дорожч8ННJI 'оо • 

енеРГОНОСІІВ. 
ДУже важливим питанНJIМ В сучасних УМоВах Є ств б' • • б OpeHНJI о єднaННJI 

СПІввласниюв агатоквартирних б~Д~Нkiв (ОСББ), вому придinaЄТЬСJl багато 
уваПf, але. нажаль. в нашо~ MICn ~ей процес ще не набув достатнього 
попmpеННJI. To~ СЬОГОДНІ УПР~ІННJI ПРИДinaє першочергову увагу 
cтвope~ або ВІдновленню фУН~IIОВВННJI будинкових комітетів. що дасть 
змогу не ~КИ з~ити громадСЬКІсть до контролю якості наданих ПОCnYГ. а 
й до ynpВВЛ1ННJ1 СВОlМИ будинками. цк важлива робота проводитьса спільно з 
l\dською радою і потребує Вашої допомоги. шановні депутати. 
Житловий фонд. 

В нашому місті налічуєтьса 279 житлових будинків. які перебувають у 
комунальній власності і ЗНВХОДJIТЬса на балансі кп «Служба заI\IОВllllка». це 
БJIИЗЬКО 1200 тисяч квадратних метрів житла, яке обслуговує дане 
підприємство. на підприємстві працює 388 чоловік, cepeДНJI заробітна мата 
СЮІ8Дає 1 115.00 гривень. До складу підприємства входить S-n ЖЕКів. 
ремонтно-будівельнІ, механізована та ліфтова дільниці і аварійна служБІ. 

у 2006 році кп «Служба замовника» отримало з міського бюджету 870 
тисJIЧ гривень на поповнеННJI статутного фонду. які були витрачені на прид
бавва 2-х сміттєвозів. 202 -х євро контейнерів. віброrшити Д1lJt проведеВВJI 
дорожніх робіт. газового коректора ДJUI котельві. 2-х насосів. переОб~~авна 
смітrєвоза та придБВННJI двох коробок передач дпа грузових автомоБШ1В. 

Основними проблемами в роботі кп «Служба замо~виха» Є 
педостатність фіиансувВШlJl робіт з капітального ремонту ~овош старого 
житлового фонду місТІ, а такОЖ його поточного ~eMOНТY. вщрахувВНВJI H~ 
JIXИЙ до запроваджеННJI нових тарифів з кварТИРНОІ мати не ПРОВОДИJlИСJl І 

• ІД' орендної мати комунального 
фшавсуввлиCJI за рахунок надходжень в 
м оо. o7Nteaь вина та РІЗНИХ разових Н8ДХ ,...,.. . житлових будинків та 

До 01 листопада 2~~6 po~ тар~ф н::r:~шriв на ці роботи і 
Il]'ибуДИНІСОВИХ територ1И не оо в1ДІПК дув вистачало на заробітну плату. JIICВ 
ЗІбраних коштів від квартирНО1 мати ледь новИХ тарифів підприємство· 
дуЖе часто затримувалась. З BBeдe~ емоВТИ житлових будинків і. 
отримало змогу планово ПРОВО~ потоазо: з меIJII(8ВЦRМИ будинків буде ПЇCJIJI BBeдeННJt побудивковоГО оБJI1КY. ~ та його обсяги. Зрозуміло. що 
ПJIаиувати іх потоЧНИЙ ремоНТ буДИНЮВ 'nanHa і тому вИICJIИКВЄ багато . . . vnвй непопу ..... ·r . 'оо 
П1ДВищеВВJt тарифш МІра B··r " б'ТВО"1 плати вартоСТІ енеРГОНОСI1В, . . альНОІ за ро І' б' 
негативу. але зростанвя МіНІМ • вих матеріалів ДJUI ремонтних ро ІТ. 
IIanивио-мастильвих матеріалів. буд1В~ о' на сміТТЄ3Вanищi (з 01.01.06. 
а також утилізації тверДИХ побyrових ;1~a ~ куб.м) практично поставили 
Вопа зросла з 2,40 грн. до 6.00 rp . 



пїдПРIIЄr.fСТВО на межу баНl\"рУТСТВа, а неда 
В1РВТIІ підприємством авторитету і довіРJl CKOHВnIIii менеджмент ПРlfВів до 
ПII'l'8ННЯ Є сьогодні одним з пріоритетів ce~eд HaCeneHНJI. Саме кадрові 
пiдnРlfємства з 1 червНJI 2006 року та деJl~а к:J~П:ИЄ~fстві. ~M!H~ керівНIІка 
поЗИТJlВні результати. ЗмеНlПИJIась КЇnью'сть р ИК1в ЖЕК!в J дшьшщь дає 

• CKapr на JIК1CТЬ п • 
паселення, ВІДНОВJПOЄТЬСJI практичНО зaryбnена обо .. .ocnyr. ВІД 
поточному ремонту будинків, віДНовлено роСоту Т::::ОНШОI дшьшЩ1 по 
ДlВІОВНХ та вентитщійних KaHвniB, комnnеКТУЄТЬСJl п по ПРОЧlJщенню 
робіт по іЗОJUlції стиків. epCOHВn по проведенню 

Підвище~ тарифів знизило рівень збору коштів з 96% до 82% що 
прllЗВело до збlльшенНJI боргу HaCeneННJI пІД· приємств" 1 ' . а маиже до МЛН. грн., 
T~r..ry пщприємств? шукає ШJIJIXИ ЗНижеННJI собівартості тарифів та 
ПIДВ~е~ JlКО~ТІ HВДaнНJI послуг, що поверне довіру HaCeneННJI ДО 
прВЦlВНИЮВ ЖЕКІВ. 

Найбільше комунальне підприємство міста ссБроваРIIТСПЛОСIIСГОI\Iе
реж&» налічує 424 працівники, силами JIКИX забезпеЧУЄТЬСJl теІШОПОстачання 
та гаряче водопостачaннJI HaCeneHНJI та підприємств міста. Середни заробітна 
ПJIата на підприємстві - 1376 гривень. На балансі підприємства 18 котельних, 
36 центральних теІШОВИХ пунктів та 78,6 км теІШОВИХ мереж у 2-х трубному 
вимірі. Робота підприємства постійно знахОДИТЬСJl під пильним оком як 
міської ради, виконавчого комітету так і населеlUlJl та всіх без ВИКJПOчеНВJ( 
КОВТРОJПOЮЧИХ органів через найбільший фінансовий обіг та найвищі серед 
комунальних підприємств тарифи. Це підприємство найбільш 
евергозвлежне, тому зміни цін на природний газ, які почалиСJl з 01.01. 2006 
року та не були компенсовані за рахунОК тарифів або з державного бюджету 
привели до необхідності залучеlПlJl підприємством кредитних коштів ДJJJI 
розрахунків за природний газ та ДО необхідності підвищеВНJI тарифів на 
гариче водопостач8.ВНJI та теплопостачaнRJl,. яке. до ц:ого часу не знахо~ 
розумівия у частини насenевви та депутаТІВ Мlсько!. ради. Хоча проведе~ 
перевірки контрольно-ревізійними o~raн~. фІНансово-господаРСЬК01 
ДЇИЛЬності не виявили значних порушень 1 недоЛ1К1В. 

Загальні підсумки роботи підприємства можна РОЗГJIJIIIYТИ по 

наступних показниках: _ 
1. За 2006 рщ вироблено теплО во! енерГl1, 
всього 339,3 тис. Гкал в тому ЧИСЛІ: 

- НаселеНВJI: 290,6 тис. Гкал; 
.. Бюджет 32,4 тис. Гкал; 
-Iвmi спож. 16,2 тис. Гкал . . 5 Гкал) через: 
Це Ва 3,2% менше ніж у 2005 роЦІ (3~0~ ~C~ води в період підвищеRВJI ціви 
-змевmеВИJI кількості днів надання ШД1ГР1ТО1 

ІІа газ. .d в 4 кварталі вище нормативу. 
Ф '~oro ПОВ1ТРА . - IUClична температура зовш~ іЄВТОВНО ПОВR1СТЮ покривають 

2. Доходи - 40745,~ тис. ~н·,з ;чі iтmoro звіту. 
ВИТрати. Остаточно це буде ВІДОМО mCJIЯ ~вить 3727,5 ТИС. грн., це на 

З.Заборгованість за газ 2006 роху 1 01 2006 р. яка становила 5221,8 
14 . ставОМ на .' , 

94,3 тис,грн.(29%) меВІПе В1Ж 



ТlIС.ІРН' Крім ТОГО, на протязі роь."У було повніс 
?002 по 2005 рою{ вкmочно; ПО погашено борm за газ з - " - ПОВНІС'ПО ВІДСУТНЯ заБОРгованість . 
енергоносії. за enеlC'1'pоенерпю та інші 

4. 3аборговаllїСТЬ Ilасe.nеllllЯ становить 10270 О 
ТlfС.rpи. ( 16,З % ) більше в поріВlUlИНі з MRНy.'nu.o.. ' ТИ8 с. Ірн., на 1672,4 

• • ..шт РОКОМ - 597,6 тис Ірн 
_Заборгован1СТЬ споживаЧІВ В 2006 р. зросла з 8808 1 " 

(б 15 20L) n . , тис. Ірн. до 10378,6 
тис.rpи. а о на , то. РИРІСТ борry виник за останн' 3 • • 
підвИJЦИJIИсь тарифи. І MICJlЦI, КОПИ 

_ЯкщО В 2005 році за послуги сплатили 67,9% абонентів то в 2006 _ 63 90L . . 200 ' р., та. 
_Одночас~о, в ПОРІВ~ННІ з 5 роком підприємство зібрало на 4454,9 
тис.rpв. БІльше через шдвищенНJI тарифів. 

5. 3a~Llla креДII!орська заборгованість становить 3943,1 тис. 
rpH., це на З5 уа менше в ПОРІвнянні з минулим роком, КОЛИ цк сума становила 
6067,2 тис. грн: Це борги за e~ePГ?Hocii -.3727,5; ремонтні матеріали та 1'руби 
- 95,1; викованl роботи - 54.3; ІНШІ матеРІали та послуги - 66,2 тис. грн. 

6. Кредити БФАТ "Укрінбанк " по кредитним угодам станОВЛJIТЬ 
2060,0 тис. грн. Графік погamенна виконується щомісJIЧНО. 

7. Ремонти. 
-Виконано ремонт 18-ти котельних, 36 ЦІП, 75 км теrшових мереж. 
-Звмівено 15 насосів, 200 одиниць запірної арматури 
-Звмівено З,8 км трубопроводів (проти 3,7 км у минулому році) в т. ч.В lП1У 
2,5 км. 
-Загальний об'єм виконаних робіт власними силами підприємства СlCJIадає 
2607,8 Т.Ірн. 
Це на 37% більше ніж в 2005 році. (1908,8 т.грн.). 
Введена в експлуатацію котельна по вул.l<иівська,296/1 піCJIJI реконструкції 
та 5-ти річної консервації, що дозволить додатково забезпечити новобудови 
міста теплом до 8 Гкал/год. . . 
на початку ОП8JПOВaJIЬного сезону прИЙНJJТO 2 KOTeJIЬВ1 Рад10передавальноro 
цеm.pу ремовтні роботи на JПCИX проводились під час запуску опалeНD. 

8. Евергозбереженвв . . 
На • 2006 аuncnnnnЧИ видш' еним коштам з МІського бюджету в 

ПРОТJI31 року з~ 6.1 -- • • 

сумі 1480 т. грН. та коштам державного бюджету в СУМІ 531,8 т. грн. виконаш 
роботи по: 
-капітальному ремоиту котла nТВM-50; 
-заміні 23 пальвиків на 5-ти котельних; . го 16' 

• • o-rп..Hl Красовсько J , 
-МОR'raWV Х1М1чного деаератора на к ~"",uor ." 296Б' -._"J . vотельm Київська, , 
-реконструкції вузла обmку газу на А 

-заміиі тепломереж. . 2006 році змеНШИТИ СПОЖИВ8RВJI в 
ЕверroзбережеНIUI дозвоЛИЛО ТІЛЬКИ в О 5% елеrtpоенерriї на 12,7 %. 
nорївВJПmi з 2005 роком природного газу ~ в~вих тарифів було З8XJJадено 
Pe8JIЬHO шд' час обрахув:ку і введеННЯ ост ... ва 472 7 кВт\Год, або 175,8 

, • ТI"М1oeHepru ' 
МеRIПе необхідної кількосП еле~"r 254 7 тис грн ЩО становить 1,28 грн. 

-'" або J ." ТИс.грн., та газу на 371,3 ТИС.М A1 V
" 

аа І Гкал, або майже відсоток. 



БезуМОВНО' це тіnьки початок, Цlsфра мапІ, . 
БУЛIS освоєні наприкінці року, CyrrEBOIO ЦfI але оскIлыа� кошти nPийumи та 
очіl\"уОfО, що енерroзбереженНJ[ дасть нам ЦllфР~ буде в 2007 році.І ми 
10%. На 1 меmквнци Броварів у 2006 eKOHOltl1l0 енергоносіїв бmfЗЬКО 

• ..~ витрачено з бlОn- 31 . 
капІтальних ІнвеСТИЦІп ДJIJI ПокращеННJI теппопо ~eтy rpH. 
це було 9,27 Ірн. на 1 мешхаНЦJI. стаЧaННJI, ТОДІ JIК У 2005 році 
9. НедоnіКII: 
- Biдcyтнic~ кадрово,:о резерву серед інженерного cкn оо. 
робочих спеЦІвnьностеи. Це є проблемою і підп ри аду, маИСТРІВ та 

• б' ємство над цим працює 
- стаРlНИJ1 автомо шьного парку, вік автомоб" І О 15 • • 
.,. оо". ШІВ - роКІВ а без 

спеЦІВnЬНОІ земnеРИИНОІ теХНІКИ підприємству неможnнво ' 
10. ПерспеКТIIВII: працювати. 
-встановлення когенераційноі установки на котельні по вvл кі 

• • J" рова. 
-з~на старих з~оmених КОТЛІВ на нові, високоефективні, з високим ККД. 
- ЗВМІна ПВJJЬНИК1в, 
- оновлення магістральних трубопроводів. 
11. Нагороди: 
- у червні 2006 року за даними державної статистичної звітності більш ніж 
1000 підприємств України ( підприємство посіло 16-те місце) було 
відзначено дипломом переможци Національного бізнес-реіітинry з 
присвоєнням звання "Шдер галузі" за основним видом діяльності (КВЕД-
40.3) ,,виробництво та розподілення тепла" 
- 2-е місце та Диплом за участь в змагавнях по пожежно-прикладному 
спорту серед невоєнізованих протипожежних формувавь підприємств. 

Бпаroустрійміста 
на території міста Бровари знаходиться 192 вулиці загальною 

протJDКВiстю 122,7 км, з JIКИX 86 - грунтові та 106 вулиць мають асфальтове 
поІСрИ'lТJl протяжності 80,3 км, яке В свою черry має фізичвий знос майже 
50%. Крім того всі ці вулиці необхідно освітити та прибрати. Саме цю 
відповідальну роботу виковує Виробниче управлівВJI. ко~syвальвого 
господарства. на цьому підприємстві працює 194. пр8Ц1ВRИICИ, cepe~ 
заробітна плата становить 1070,00 гривень. До складу ПІдприємства входить. 

- цех благоусторію; 
- цех санітарної очистки; 

- ритуальний цех; 

- транспортний цех; 

- допоміжний цех; 

- міськсвітло; 

- готель «Спорт». . ємство ае за рахунок ївшої 
. кп .ВУКГ .. єдине Koмyвanь~e Ш~:, хоча бюджеlНИХ призначень 
AWIьиосn прапично покриває СВОl вид "'~ше фінансування, як правило 
,", . . 9 місяців а под- оо 
~ОРІЧВО вистачає тшькв ва І чеНі за ріmеНВJIМИ міСЬКОl ради. 
ВирhuyєrьСJl за рахунок додаТІСОВИХ призва r::ry оmиrnЄ'1'ЬСЯ за ставом доріг 
З ..,"; mmиємства зача &.\&666- • 
вач8ИRо, що робота цього ~r жить від фінансування. Міська рада 
у місті, але нажаль, це в першу чергу звnе ДJIКИ чому ми постійно проводимо 
nPвділяє цьому питаввю велику yвary, зав 



поточні ремонти доріг та асфanьтовог 
)lісЬКОro бюджету: о ПОІСрlfТlЯ ВУЛlfЦЬ. За P~OK коп..: 

w ~~&B 

J(апіталЬНllli ремонт ДОРОЖНЬОГО ПОІСрИ 
8)'Лlfці Незалежності, Воїнів Інтернацt;я H~ C~IY 840,0 ТlіС. грн. ( дїJulнкa 

. ) П 10налlСnВ Богун ПоJIJIPНИКlв Оточний ремонт доріг 788 О ' ~ЬKOГO, С. РазінІ, 

Ре)fОНТИ та нове асфальтуванНJI фl'н ' ТИС. грн. КрІМ того капітапьні 
В 20 6 

. ансуєrься за р 
бюДЖету. О РОЦІ З державного бюдже б ~OK державноro 
ремоНТ доріг 2 400 тис. грн., з них _ 1800 О ту упо Видшено та освоєно на 
ЮІЇВСЬКОЇ і ГагарінІ, а 600 ТИСА BRТp' ТИСА BRТpalleHO на ремонт вупиць 
радгоспна і ТургенєвІ, Обоnонська, д::О на pe~IOНТ вулиць МатросовІ, 
побачили асфальт. а ВУЛИЦІ Радгоспна JПCi нарешті 

на цей рік планується подалЬШИй ремонт в' . 
завжди не вистачає, тому наші уnиць Мlста, хоча коШТІВ JII( 

фінансування. плани в першу lІергу запежать від 

Залишається невирішеною до кінци пробnема 
побутових відходів з приватного сектору міст&, який напl'чує

В

Б
И

=:У ТВ6 еs
рдих 

б • Т' 500L .. &~ЬKO , ТИС. 
удивюв. ІЛЬКИ 70 ЦЬОГО населення зaкmoчиnи договори, апе й з них 

M~e половина не платить за послуги, тому ці роботи nЯraJOть на збитки 
mдпpиємства. ми працюємо над цим і, думаю, знайдемо вихід. 
. В~ою проблемою запишається захоронеННJI померnиx, адже 
ІСИУЮЧИИ цвинтар уже переповнений, а новий до цього часу ще не 

побудований через BiдcyrHiCTL фінансувВННJI і, думаю, недооцінки цього 

питання всіма нами. 
на балансі і обслуговуванні кп ВУКГ знаходиться 137 км ліній 

enеlC'l'pопередач зовнішнього oCBiTneННJI та 4 300 світлоточок. На 
сьогоднішній день освітленість вулиць становить 60 - 6S %, що сьогодні не 
З8Довinьняє ні місцеву владу, ні населеННJI, тому сьогодні підприємство 
працює над запровадженням нових енергозберігаючих світильників, йде 
Шlанова заміна звичайних енергоємких ламп накamoвавня на натрієві. 

Особливої уваги заслуговую перевезеННJI пільгових пасажирів нашому 
місті. Сьогодні цю проблему вирішують два комунальні автобуси, що 
знаходяться на балансі підприємства. Хоча треба зазначити, .що ЮІ ВУКГ ~e 
є транспортним підприємством і утримання та експлуа~ ~ автобус~ 
теж дають додаткові збитки підприємству. р~требує В1ДПов1ДВИХ ЗМІн 
вартість перевезеlПDl одного пасажира та умови u в1ДППСОдувавня. . 

Міська рада не обходить увагою кп ВУКГ своєю увагою, у 200~ роЦІ 
ва поповиеИВJI статутногО фонду було виділено 8.30 тисяч гривень, JПQ були 
Витраllеиі вИICJПOЧИО на придбання основНИХ захоДІВ (Додатки 3,4). 

'П_.к.. _ ~; nnnиємствОМ Є кп <<БроваРII - ФJlОР8), 
LU&ИМеИІІІИМ комунальним ~.!"' б' 

Q • • S4 ацівВИКИ СереДНЯ заро lтна плата СICJI8Дає 
е BВJIlIiyЄ у своєму складІ пр . ся два парки відпочинку 

1 027 гривень на балансі підприємства знахоДИТЬ .' ' . міста. прибиранням парІОВ, газоmв, 
ВОВО ЗвймаєтьCJI озеленеllВJlМ нашоГО . м аварійнИХ та старих дерев. Це 
~садхою дерев, кущів та квітів, а також зрlЗгоО часу бу.па йому передава кп П1'""'и тe-.nnnn J1I(а сво . .. '" ~}I ємство має свою Ш~-J • отребує J(ор1JПlОl peKoHCТPYXЦU 
«Броваритепnомережа» і яка, сьогоДНІ, п 



чеN8-"1 застарілі аварійні KOHCТP,V1.'"II·" 
у- J .'Чll та велике 

опanеННJJ, що ПРlfЗВОДlfТЬ до ДодаТКОВl1Х зб . . енерroСПОЖlfВ8ННJI ДJUI 
у 2006 році кп «БроваРII _ Фnо 8» ~TKIB ПJД~РИDlства. 

поповнення статyrиого фонду 150 тис:' r~o ВIIД1Лено міською радою ДJUI 
екскаватора. Крім того, за рахунок ко ЯКІ. уnи ви~ористані на придб8НИJt 

. ШТІВ спецвщд· 
бnагоуСТРОЄМ МІСта, було ПРlfДбано ротацій 1лу по Контрото за 

ну косарку ДпJI покосу трави. 

Броварська філія по еКСплуата -
ссКпівобnnЗ» є обласним піДПРlfємство:1І газов:го господарства ВАТ 
абонентів міста та району. Це підnpиєм~ яке за езпечує газопостачання 
своЇЙ діяльності кошти міського бюrrwе: практично не ~икористовує в 

б . . ~ -J' але завжди вІ rrrvvvєrьCJI 
птре и МI~Ta 1 надавало значну допомогу по встаном _. J ."J на 
наданих МІською радою пільroвій категорії населен::НЮ безкоштовно 

Ф. . . . ПА газових ПЛИТ та 
коnонок. ШIJI У СПІВпраЦІ з виконавчим комітетом пр . _ . ОВОДИТЬ ряд проrpам по 
покращеюпо Над1ИВОСТl газопостачання міста та НОВl·И- газиф· .-_ . lкацll, це зокрема 

другии ~B1Д ~o~o~oдy високого тиску у м. Бровари та газопостач 
нових М1КрораиОНlВ МІСТа. ання 

Взагалі підприємство працює стабільно і не ВИКJIИКає нарікань міської 
влади та населеШUl. 

Броварський РЕМ та ЦЕ3 Кеl ВАТ «Укртелеком» не BXOДJIТЬ до 
складу комунальних підприємств міст&, тому співпраци з ними носить 
епізодичний, в разі необхідності, характер і координацїJI роботи цих 
підприємств практично неможлива. 

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаціііного господар
ства є підприємством обласної власності тому його діяльність не може бут 
ПРОКОВТРОJIЬована міською владою в тому ж обсязі, що і комунальні 
підприємства міста, але зважаючи на те, тарифи на водопостачання 
затверджуються виконавчим комітетом міської ради, JIКИЙ до речі визнав 
роботу Даного підприємства у 2006 році незадовільною, та поставив 
пиraвви перед обласною радою про відповідність займаній посаді керівника 
підприємства. 
Середньомісячний обсяг наданих підприємством послуг становить: 
В иатурanьвих показниках: 
-водопостач8ВWI 500,0 тис. МЗ; 
-водовідведеlШJI - 420,0 тис. мз 
в ГРошовому виразі: 
-водопостач8ВWI- 892,0 тис, грн .. 
- водовїдведеlШJI:"" 705,0 тис. грН. . ємCТJI становить 1100,0 грн. 
СередвьоміСJlЧВа заробітна !Шата по ~и ~OM ва 01.01.07 становить 
Заборгованість иасenеВНJI за споЖИТІ .послyrи ачів ставовить ЗЗ 15,0 тис. 
3045,0 тис. гри. Загальна заборroвamсть споЖИВ 
Гри.. .ств, JП(е пр8lCtИЧВО не веде 

Є е mnnnИЄМCТJIО МІ - • • ще одне комув8ЛЬВ UЧ't-r е равліННJI по експлуат;аЦII І 
lІїцоі виробничої діяльвості - це ВDРОб~м при реорганізації цього 
ремонту житлового фоНДУ. правонас 
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І 

І 
І 

І 

, 

І 
Назва прarpами 

І 
І 

1 

і 
Праqlама 

"Паl(ріВnR" 

, 
І 

Назва :ІІаlШAУ 

2 
ВСЬОІа, • т.Ч. 

hniтanIoH"" ремонт М-".' 
noкplBВn" lІСІІ5 
Etccnepт1ll:аа пlфтів 

8сьаІа, реlа"СУрУlці" ."TnOВ". 
6уА"нalв :11 упаwryван""м 
W81pOB ... да.l. в т ч 

ЗВ ІТ 

про виконаня мІсцевих nparpaM за 2006 рІк 

Джерепа фl"а"суаан"" та СУМІІ 

МlСЦеВ1l1Їі 61ОAJIQП 
ВартІст .. 3аraпloН .. Й Впасн, Єкаnoп" &IОАJIC8Т ЦlПlоов .. 11і Цln .. o.~, м Сneцра 
за80АУ ФOtvI НОшnt РО3ВІІТІУ 1810"0\ фонд УНОI(-

мо.раА peMOtfТ 

11 ДорІІ' 

3 4 5 6 7 8 9 10 

219.0 219,0 

185,0 185,0 

34.0 34,0 

8&5,7 В&5,7 

\ Прае", ad6 па ВУ" 8a:a-СА"аIlНIІ 5 

, 20.0 20,0 
РеlO"CYJIУ1ЦІ1І1ІІ6 па 8УП 

І 8a:l"CAMa"HII,5 140.0 Проrpaма 1400 

2 реао"страу8цIJ 
Pel-Цill внутрlшнl. та :аО8"IШ"11І 

IIIMTnoaoro фондУ мереж водавlд.веАен"" мl6 па 
, 8У" ДIм"paBa.4 

І 
242.7 242.7 

І P8IDMCТPYIЦI" ІУРТО1ІІItТIУ па 
8У" raraplНa.12 155.0 155.0 

І 
Р81D"CYJIУІЦIІІ АВХУ па 

і 
І 

ву" rarBplНa.2 300.0 300.0 
Праекr А811У па 

І 8У" КаРОММ'О.67 8.0 80 
І 8СЬОІа, вт" '02.2 .". ......... uJ..", 102.2 

6УАІ8НИЦтао BOAonpo8OДV па ..,..r ......... · ......... • ВУІІ СтароtuОЩІо1l8 3 -................ 2.2 :1:! 
............... см ... Р8IDІІCТilУ'ЦIIІ 8у:апв IIIJ"'ИО"V в -..... ,. .. ca.'onn ...... V "ерему па 

І 8У" He:aanelllНoCTI 100.0 ,ОО!) 

І 

ПРОфl"а" с: фаа .... " е ПРІІМ "а 
Cno"c:ap с l(awт .. о.ано .... оНа""1І ;а 

..... aawтм "!А-8 та .... оНа .... 1І 

орr-цtіі за.D.1I. 

11 12 ІЗ 14 15 
211,& 211,& 

115,0 185,0 

33,& 33,& 

539.1 SJ',1 

20,0 20,0 

133,0 133,0 

7,7 7.1 

73,7 73,7 

211,7 216,7 

8,0 8.0 
100,0 100,0 

О,О 0,.:1 

100,0 100.:11 -



І 
, 1.8_.ro 8flро ..... _НН. 1 1 , 

388'0' \ ! DHDpnulJeplr8 __ ....... n.".: 
ЗВ .. " ЗВ •• О 38.,0 

М'сц ... npDrp~Ma :І ам'на Hacocнara т8 
8HepraaSepeм8HHR ItIНIICrРIІЧНDrO a6n.АН.ННН 

4 т8 • " .СОСНО, СПІ"цIr АpynпD підйому 

8HeprD3BSe3n8 .. eHH n о 8у.."Щonlilса.1Сій 750 75,0 75,0 7s.a .. Манта1ІІ ПРИМАУ D6nіху темово' 

f eHeprli 8 IIDтen"HI по 

І .у.."Ки1IС1оllа,225 45,0 45.0 45,0 45,а . , З.мIН8 nВn''HIIIIIЇI НІ коте"""1 266,0 266.0 2&&,0 21&,0 

K8nIТВn,""IIIM т8 ВCbora, 8 т." 18&",8 18&if 8 1712,& 1712,' 

пото"ний ремонт 6 opr 2005 РОКУ 237,5 237.5 237,4 237,4 
5 

AOpo1lOtoro ПатаЧНlllі pe .. ,.Нf 787.8 787.8 725,1 725,1 
покр"Т11І ВУnIllЦ," К.пlтвn"НIІЙ ремонт 839.5 839.5 830,1 830,1 

Ре"онструкцl .. Ре1lOКС:ТРУЩ'" АаР'" та тротуар'. 

6 Qoplr та троту.рlв 
11.0 '1 О 10,8 10,8 

К.пlnn"НlllііІ 
Квпlтaп"ниііІ ремо"т Aoplr 

1 71.3 713 71,3 71,3 . 
р.монт Aoplr 

Кenlтan~ .. iiI рема", Aoplr 65.0 &5,0 &5,0 

Мlсцев. проірама 
Ba.ora o6cnyro.yв.""" 06·CIIТII 
6nlroycrpo .. І , .. 5723.3 4455.4 '261.9 5712,8 5712,' 

В 
соЦ'.""но- Боpr2005р 119,5 119.5 111,5 111,5 DIIOHo .. I"Hora 

PO:llIIIIТI&V 
з.raп ....... фО"А 4335.9 4335.9 4325,4 4325,4 

І Цin"ОВlliil фо..,. 1267.9 1261.9 12&7,9 12&7,9 . ЕіпaraycrрМ'ф\"а"с Aonoмora 
9 СПОНСDРС"~КОUWИ 

2200 220,0 219,7 ,0 СПОНСОРС"К'ІСОШТ 
~""Іма~."ч .. _ .. -

.. cnOHcopтc.. •• AOnOMOr8 
52 '8 52,1' 52,18 , ЗаllDДИ по по.раще ...... 6e:snelC .. 

11 
МIСЦllа npDrpa,.. AOPO""oro руау ,. 6naroYCТPli 
по а.орон' працІ "'lСТа 384.9 3849 384,9 384,' 

І І Т.Ч. БоРІ' 2D05р 12.8 12.8 12,_ 12,' 
КапІт." .. " .. '" І l<.nlТ.II .. H .. iiI ремонт 1C"'nO.Dro 

12 p ... OIIТ *ИТnОlоr о фо"ду 
фОНАУ І 

І 210.0 ;1,00 210,0 210,0 
К." р.МАф. за 

1 З ра •• спонсор,коштl 
І 

І 

32. :J &0.0 381.0 374,8 

І 
6УА'.Н"ЦТВО .. ,.й.1 ....... IСI. ~II" 
з60РУ -пв тв "РМА6.м"" 

Мlсцв.а npDrpaM а a6n.A"8""" 2,0 20 . 
1.5 '.5 



/ 14/ 080РО"И /~.~r~ч~rа~pr~~2~0~0~5~Р~-------------Т------~~---------r--------r-------,-------~~--------r--------r-------r--------,-------~------~~------~~~----~ 
.... ІІоnи ....... оta І О •• рен. т. р.цl ... IІ" ..... 
с_редОDмща /' аИ':ОIlИСТ8"И" ПРИРОА""ІІ 

ресурсі.· "PWl6аи"" СМІПсuо:ау 

15 

16 

17 

Проrpама 

.. Под.lр ...... 

РеконструкцlА І 

SYAII""ЦТII0 ДIІІТRЧСro 
м.ЙданчиlІУ 

~e.OHCТPYICЦIA ... ере. 

:aOBHIWHloora осаітnен"я, в т ч 

85,4 

200,0 

85,4 10,0 10,0 

20ОО 200,0' 200,0 

мер.. : 8,0 8 О 0,7 0,7 
20.HlwНlooro І SоР' 20О5р 0,7 D 7 0,7 0,7 
ос.lтnення І i1poelC1'HI робот.. 7,3 73 0,0 0,0 І 

МІа&е .... porp .... , 
cuI ..... иDfО ~ •• 1OCtY .. аса....... і 

БуАІвницт.о П8РКУ 

і1р.,..,Оа"н" та ваановnен"" 
'8:а08"'1 пn .. т 
ЦIn~оа"іІ фан:. 

90,0 900 89,7 19,7 
91,3 91,3 91,3 91,3 

181 • районІ 

19 

20 

OOТoprмaw" 

... _ ... - "РМ'" ...... ' .... С1І_: 
QIIIOCtY_ -.1 __ ....... ".10"""_ ----_ ......... ..... 

Р8конструкцl. 
,_nnмцІ кп 

.. &роаар ... ·фnора .. 

170,7 17О7 170,7 170,7 

12,0 12,0 ',9 9,' 

30,01 ЗО,ОI 20,0' 20,0 
ВН8СІІморвнlа B~oro 8ТЧ 3020,0 3020,0 301',7 301',7 

Mlcu •• oro' кп ·Спум6а 3аМ08НІІIІ.· 870,0 870,0 870,0 170,0' 
21 \ caMoaPRдYB8H"" у ВУКГ ІЗО О 830,0 82',7 82. 7 

ста нІ фОНА"' , ~"C'"" \ КП-6рО··Р .. тепnа ... ·Р·IІІ8· 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 
ПIА":СМНIІІЦ".ОТАІ!КП ·&РО •• рМ.ф,,-ора· 150,0 15О,О 150,0 150,0 
Аатац'" .мтno_ .. ,КП -Спум6. 3.ма8""а" 

22 І камунan .. "ому 
racnaA8~ . , 256,0 

13803,& 

Начапьник YnpaВnlHHA 

Начальник віддlnу ппанування 
та бугаnтерського обпlку 

256.0 
4930.4 85.4 4807.6 

25&,0 25&,0 
90.0 2025,41 18&4,8 658,2 60.0 14073,8 14017,3 

в о МОРОЗ0ва 

в В.ФісочеltlСО 



,l{O//l1m"K ~ 
титульний список капітального ремонту на 2006 рік 

N!! Адреса 
Вартість 

п/п 
Тис. грн. 

Заг~ьний та цілЬОВИЙ фОНДИ 429,0 (ЗАГАЛЬНИИ - 219,0; ціЛЬО8ИЙ-210,О) 
1 ЕкспеРПlе обстеженНJI 41 ліфта, Tepl\liH 34,0 

експлуатації ЯКИХ перевищив 25 років 
2. Капітальний ремонт м'яких покрівenь: 305,0 

2.1 ЖИТЛОВИЙ будинок по ВУЛ. Незалежності, 10 п. 6 16,5 
2.2 ЖИТЛОВИЙ будинок по ВУЛ. Незалежності,3 п. 1,2,3, 40,0 
2.3 ЖИТЛОВИЙ будинок по ВУЛ. Возз'Еднання,l1 п.1,2 42,7 
2.4 ЖИТЛОВИЙ будинок по ВУЛ. ВОЗЗЕднаннНJI, 7 п.1 22,9 
2.5 Житловий будинок по ВУЛ. Короленка,60-б п.1,2 29,8 
2.6 Житловий будинок по ВУЛ. Короленка,68 п.5 15,9 
2.7 Житловий будинок по ВУЛ. Олімпійська,4 п.1,2 37,3 
2.8 ЖИТЛОВИЙ будинок по ВУЛ. Енгельса,1 п.3,4 30,1 
2.9 Житловий бvдинок по ВУЛ. Постишева,5-б п.1,2 27,3 
2.10 ЖИТЛОВИЙ будинок по ВУЛ. Грушевського,3 п. 7,8,9 42,5 
3. Капітальний ремонт шиферних покрівenь 90,0 
3.1. ЖИТЛОВИЙ будинок по вуЛ. Красовського,2-а 90,0 

Бюджет розвитку міста 296,6 

4. Реконструкція житлового будин,КУ ~o вул. 296,6 
Гагаріна, 2 з переобладнаннвм м пої 
покрівлі в шатровий Дах 

ВСЬОГО 
725,60 

Начальник управління 
в.о. Морозова 



ЗВІТ 

IlаЧWIМ1І11\\' 
YJKКJ' l;p01lapct.l\~) 

місм\ої РаJtи 
МОРОЗОJlій 13.0. 

про I1ридбаlIшt ОСtlОВШfХ засобів за РахуІІОК КОІІІТЇп 
IlидіnСШJХ рішсннями сесії міської ради на ПОllовпеШIЯ С'ra''УПІОI'О фоtrJlУ 

І;роварському виробничому упраВJlіШfJО 
комупа.пьпого господаРС'сва за 200бріх. 

Н:ЩХО}lЖСJJlfll I(ОII''І'ів : 

1.30.0 І.2006р. ЗJ'ідпо з рішснням сесії міської ради 
Н!!910-43-04 від 26.0І.06р. 300000,00 ''РІІ. 

2.02.02.2006р. Зl'іДIІО з ріШСШІЯМ сесії міської ради 
Н!!91 0-43-04 від 26.0 1.06р. 'га Н! 898-43-04 
від 26.0 1.06р. 200000,00 I1'Н. 

3.18.04.2006p. ЗI'і}що з рішеJJНЯМ сесії міської ради 
Н!! 898-43-04 від 26.0 І.Обр. '1'8. Н!! 954-45-04 
від І. . р. 6 03 06 130000,00 грн. 

РАЗОМ: 

тоВУКГ 

РАЗОМ: 630000,001'P'" 

23295,83 '1'11. 
275000,00 1'Р1І. 
154583,33 ''РІІ. 
11300,00 ''РlІ. 
39000,00 ''Р1І. 
6583,34 ГРН. 
2975,88 ''Р11. 
1250,0011'11. 
2200,00 11'11. 
28029,00 1'Р11. 
19333,33 ''Р". 

563SS0,71 1'Р'1. 

66449,29 11>11. 

C.O.OpJrOB 

д.Г.ІІігоuськиЙ 



ЗВІТ 

f fаЧWІJ.JIІІКУ 
Y)KКJ' lipOIJapCLKoї' 

MicLKOЇ Ради 
Морозовій В.О. 

110 БроваРСLКОМУ ~JfробllJfЧОМУ управліШllО комyrlалLlIоr'О госнодаРС"І'ва 
про ЦI1fLОВС ВИКОРJfстаШIЯ кош-гів ШЩШШХ ДJІЯ 

поповrrСIШЯ ста1УЛIОГО фонду 

згідно рішсння БроваРСl,КОЇ міСІ,КОЇ ради Н!! J 65- J J -05 від 23. J J .06р. 

І. НадіЙШJlО 13. J 2.2006 р. 200000.00 грн 

П. ВІfкористапшr (з ПДВ): 

1. Автомашина ГЛЗ-33023-4J5 620000.0011Ш• 
2. Автобус АО-483 99924.00 грп. 
3. С-l'апок дерсвообробний 19378.98 гр". 
4. С'гапок дсревообробний циркулярна пилка 7034.94 грН. 
5. УГJlова ШJJифмашинка 890.5 J грН. 

6. Тслсвізори TOSHIВA 2 J LZR28_ ..:..{l_0_ш_1.:...·) ___ '1"11 0'O"l4~9""I·М60"'"'гр~1I~. _ 
РАЗОМ: 199720.03 І'РП• 

Ш. ПовеРІIСIJО в бюджет 29.12.2006 р. 279.97 гр". 

С.О.Орлов 

Д.Г.ПіГОВСLКИЙ 
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