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. 3а~авши інформацію на:альника управління економіки Броварської 
МІСЬКО1 ради Саченко Н.І. про ХІД виконання Стратегічного плану економічного 
розвитку міста у 2006 році та за І квартал 2007 року та керуючись пп.22 ст.26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію про хід виконання Стратегічного плану економічного 

розвитку міста у 2006 році та за І квартал 2007 року взяти до відома 
(додається). 

2. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого 
комітету Броварської міської ради, відповідальним за виконання завдань 
Стратегічного плану, забезпечити їх виконання у встановлені терміни. 

з. Фінансовому управлінюо забезпечити фінансування заходів по виконанню 
завдань Стратегічного плану, вюпочених до місцевої програми соціально
економічного розвитку на 2007 рік. 

4. Управлінню економіки забезпечити контроль за ходом виконання завдань 
Стратегічного плану економічного 'розвитку. .... . 

s. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на постшну КОМІСІЮ з 
питань соціально - омічного та культурного розвитку, бюджету, 
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Інформація про хід Вllконання 
Стратегічного плану економічного РОЗВІІТКУ 
м.БроваРII у 2006 та за І квартал 2007 року. 

w J!.лв розв~:ку .. економічного майбyrнього міста Бровари та підвищення 
иого швеСТИЦІИНОI привабливості, Комітетом зі стратегічного планування, до 
якого ввійшли працівники виконавчого комітету Броварської міської ради, 
представники депyrатського корпусу, керівники комунальних підприємств 

міста, представники бізнесу, великих та середніх підприємств, інших установ 
та організаціі, у співпраці з Проектом економічного розвитку міст (ЕРМ) 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), був розроблений 
СтратегіЧНllЙ план економічного РОЗВІІТКУ. Він направлений на вирішення 
питань по трьох стратегічних напрямках: 

- РО3ВllП'ОК 6ізнесу; 
- рО3ВІ""ОК Лlодськux ресурсів; 
- КОJtfУНQЛьна інфрасп'рукп'ура. 
По кожному напрямку затверджений план дій, що включає виконання 

стратегічних, оперативних цілей та завдань, виконання яких дозволить 
поліпшити діловий та інвестиційний клімат в місті, підвищить рівень 
комунальних послуг та стан комунальної інфраструктури, сприятиме 

забезпеченшо підприємств міста кваліфікованою робочою силою. 
Стратегічний план економічного розвитку міста Бровари був 

затверджений рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 23.02.2006 року 
N!! 928-44-04. Пунктом 2 вищевказаного рішення затверджений Комітет з 
управління реалізацією Стратегічного плану, до якого ввійшли міський 
голова, працівники виконавчої влади, представники бізнесу та вищого 
навчального закладу нашого міста. Крім того, розпоридженНJIМ міського 
голови по кожній службі закріплені відповідальні за виконання завдань 
Стратегічного плану економічного розвитку. Щомісячно проводились 
засідання комітету, на яких заслуховувалися безпосередні виконавці завдань. 
УправліННJIМ економіки ведеться постійний моніторинг всіх 30 проектів 
(оперативних цілей плану). 

"Розвиток 6ізнееу" ВКJПQчає в себе три стратегічні цілі: 
Перша ціль: 

"Забезnечити умови для створення і niдтpuмки закладів 
д ·д " інфраструктури малого та cep~ нього .nІ nриємнuцтва • . 

Міська влада надає всеБІЧНУ ПІДтримку розвитку mдприємництва. 
Зокрема, за результатами співпраці міської ради та проекту БІЗПРО, який 
впроваджуєrься в Україні компанією DE~LOPМENТ ALТERNAnYВS Inc. 
та фінансуєrься Агентством США з МІЖНародного розвитку, РlшеНIUIМ 
міської ради від 7 JIИПНJI 2005 року N!! 740-35-04 У м.Бровари створене перше 
в І<иівській області "єдине дозвільне вікно". На виконання Закону Украіни 
"Про дозвільну систему У сф~рі господарської діяльності", яким пер~дб~:ен~ 
видача всіх документів ДОЗВІЛЬного xapaктepy~ за принципом органlЗац1ИИОl 
єдності, рішенням Броварської міської ради вІД 29.12.2005 р. N!! 868-041-04 



утворено "Дозвільний центр" та затверджено "Положення про адміністратора 
та порядок його взаємодії з міськими дозвільними органами, суб"єктами 
господарюванНJI та Представництвом Державного комітету України з питань 
регуЛJIТОРНОЇ політики та підприємництва у Київській області". Метою 
CТВOpeHНJI "Дозвільного центру" є вдосконаленНJI та спрощенНJI процедури 
отриманНJI дозвільних документів ДJUI суб'єктів підприємницької діяльності. 
У 2006 році з міського бюджету на облаштуванНJI "Дозвільного центру" було 
виділено 25 тис. грн. З моменту відкриття 534 суб'єкти звернулися в 
"Дозвільний центр" за отриманням необхідних дозвільно - погоджувальних 
документів, із них 105 - стосовно H8ДaHНJI земельної діЛJIНКИ в оренду для 
нового будівництва та HaдaHНJI земельної ділянки в оренду під розташуванНJI 
малих архітектурних форм, 216- ДJUI отримaнНJI дозволу на розташування 
малих архітектурних форм, 97- ДJUI отриманНJI дозволу на розміщення 
об'єктів зовнішньої реклами, та 116- ДJUI отриманНJI дозволів на торгівлю. 
Всього надано 1400 консультацій, 627 дозвільно - погоджувальних процедур 
вирішено позитивно. 

З метою HaдaнНJI допомоги громадянам, які бажають створити власну 
справу, передбачено CТВOpeHНJI бізнес - інкубатора. Управлінням економіки 
були надані пропозиції щодо cTBOpeHНJI робочої групи по вивченню досвіду 
роботи бізнес - інкубатора в містах Київської області, зокрема в м. Біла 
Церква, до складу пої увіЙIШlИ представники бізнесу, Центру зaйНJlтості та 
органів виконавчої влади. На засіданні Координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва вирішено створити бізнес - інкубатор протягом 
2007 року, який буде розміщено в новому приміщенні адміністративного 
будинку. на початковому етапі діяльності бізнес - інкубатора планується 
вадавати консультативно - інформаційні послуги, готувати відповідні 
посібники для підприємців - початківців та посібники для отримання 
дозвільно - погоджувальних документів. 

У 2007 році в місцевому бюджеті передбачені кошти ва компенсацію 
банківських відсотків за кредити, які надані суб'єктам малого 
підприємництва (100 тис. грн). Також передбачено виділеННJI 50 тис. грв. ва 
cтвopeННJI бізнес - інкубатору. 

Заходами "Програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 рр." 
передбачено створеИНJI бізнес - центру у 2008 році. 

Друга ціль: 
" Створити в місті багаторівневу систему залучення інвестииіu в 

. . " 
еКОНОМІКУ МІста. . 

Розпоряджеиням міського голови ВІД 30.05.06 р .. Н!! 95 cтвope~o 
інвентаризаційну KOMic~ для розробки бази даних МІсцевих peCYP~lB, 
проведена іивентаризацm та створена база даних комуиальн~го манна 
територіальної громади (протягом 2~06 року. на проект ,ДїдвищеННJI 
ефективності використання комунальНОI влаСНОС~l за рахунок впр?в~еННJI 
новітньої системи управління комунальними ПІДПРИЄМСТВами МІста було 
виділево 276,3 тис. грн з місцевого бюджету та 342,1 тис. грн. -з державного 



бю~ету}, розробку бази даних по обліку землі планується завершити у 2007 
РОЦІ. 

. В місті спостерігається значне пожвавлення інвестиційної діяльності. 
Тшь~ у 2006 р. в місто надійшли іноземні інвестиції на суму 14,96 млн. 
долаРІВ c~, та внутрішні інвестиції на суму 454,7 млн. грн., з них на 
житлове БУДІВНИЦТВО 315,6 млн. грн. Внаслідок поліпшення інвестиційного 
клімату ~ місті протягом 2006 та за І квартал 2007 року створено 3941 
робоче МІсце. 

Згідно Генерального плану забудови міста, визначені землі ДJIJI 
промислової забудови (технопарк), які надаються інвесторам для здійснення 
підприємницької діяльності. У 2006 році та у І кварталі 2007 року міською 
владою надано 88 дозволів на проведення проектно - вишукувальних робіт 
на будівництво та реконструкцію об'єктів. 

РішеННJIМ Броварської міської ради від 23.11.2006 р. Н!! 151-11-05 
затверджено "Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 
клімату в м. Бровари на 2007 - 2008 роки", відповідно до якої зростуть 
обсяги інвестицій в основний капітал у 1,5 рази, передбачаєrься створення 
500 нових робочих місць. З метою підвищення позитивного іміджу м. 
Бровари, як в Украіні, так і за кордоном, в травні 2007 року виготовлений 
двомовний (україно - англійський) інвестиційний паспорт м. Бровари. 

Крім того, в місті вперше проведено конкурси за право набyrrя оренди 
земельних ділянок різного цільового призначення. Перший конкурс відбувся 
23 квітня, другий - 29 травня, третій - 4 червня. В конкурсах взяв участь 261 
учасник по 97 лотах. За даними конкурсу буде передано в оренду майже 91,2 
га земельних ділянок суб'єктам господарювання різних форм власності. 
Переможцями конкурсу стали 89 учасників, які сплатять благодійні внески 
до цільового фонду міста близько 36028,9 тис. грн. на розвиток 
інфраструктури буде перераховано близько 102,362 млн. грн, 745 тис. грн. -
на озеленення та благоустрій міста. Суб'єктами господарювання в 
додаткових пропозиціях запропоновано побудувати 11 нових дитячих 
майданчиків, висадити в місті 1 ОО дерев, передати закладам освіти 6 
комп'ютерних класів, 11 ксероксів, на 1 ОО тис. грн. передати обладнання в 
Броварську центральну лікарню, на 150 тис. грн. - обладнання в дитячу 
лікарню, на 220 тис. грн. надати допомоги дитячому будинку ,,любисток", на 
20 тис. грн - придбати меблі в дитячий садо;ок, 35 тис. грн. - на укладання 
тротуарної ШІИТКИ, 67 тис. грн. - на фІНансову допомогу житлово -
комунальвому господарству, 50 тис. грн. -на ремонт асфальтового покритrя 
площею 250 кв. м. по вул. Щолківській, 20 тис. грн. - ва благодійну допомогу 
особам похилого віку, 25 тис. - на ремонт вхідних дверей у під'їздах 
будинків, 505 тис. грн. - на будів~? .. церкви по вул. ГaгapiB~ 325 ти .. с. -
на будівництво церкви по вул. КИІВСЬЮИ, ~40 тис. грн. - ва кamтальиии та 
поточний ремонт дахів, 1 ОО тис. грн. - фІнансова допомога гандбольному 
клубу ,,Будівельник - Бровари" : .. 50 тис. грн. - ва придбання та встаиовлеННJI 
газових плит пільговій катеroРІІ населеИНJI, у яких газове обладнання стало 
непридатним для подальшого користуванвя. 



В місті працює 4 супермаркети, один із них, Форум", відкрився в лютому 
поточно~о року по вул. Красовського, торговою площею 1512 кв. м. Працює 
сучаснии торгово - розважальний комплекс по вул. Київській, загальною 
площею 45795,5 кв. м, де функціонує мега - маркет, площею 3400 кв. м, 
ресторан, 2 бари, 2 кафе на 356 посадкових місць, магазин ,,Антошка", 
торговою площею 1728 кв. м, магазин "Технополіс", площею 4737, 2 кв. м, 
також продовжують відкриватися магазини та відділи по реалізації взуття, 
одягу, білизни, спортивних товарів, ювелірних виробів, мобільних телефонів. 

В місті продовжується будівництво сучасного житла з покращеним 
плануванlU1м. У 2006 році введено в дію 8 багатоповерхових житлових 
будинків загальною площею 56100 м кв. 

Третя ціль: 

"Створити в місті cnpUJlJ7lJlUBi умови для ефективної nідтРZIМЮI 
розвитку бізнесу на основі формування публічно - приватного партнерства ", 

Розвитку підприємництва в місті приділяється важлива увага. як 
результат, протягом 2006 року підприємницьку діяльність в місті 

здійснювали 2317 юридичних осіб та 7754 - фізичних осіб, кількість яких у 
порівнянні з минулим роком зросла відповідно на 366 та 974 одиниці, що 
свідчить про сприятливий бізнесовий кпімат. Кількість зареєстрованих 
фізичних осіб за останні два роки збільшилась майже на 23%, малих 
підприємств- на 28%. У І кварталі 2007 року зареєстровано 77 юридичних та 
274 фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що відповідно на 6 
% та 39 % більше, ніж у І кварталі 2007 року. На виконання стратегічної цілі 
рішенням виконкому Броварської міської ради від 12.12.2006 року 
затверджено новий скпад Координаційної ради (бізнес). Проведено засід8НlU1 
ради, ва пому розглянута ,,програма розвитку малого підприємництва на 
2007-2008 роки", па сприятиме подальшому розвитку малого бізнесу в місті. 
для вирішення актуальних питань розвитку економіки міста, постійно до 
cкnaдy робочих груп залучаються представники бізнесу. До святкування дня 
міста організовано виставку - ярмарок товаровиробників міста, вКJlЮЧаючи 
малий бізнес, ва sпdй були представлені товари та вироби, що можуть 
конкурувати ва ривку Украіни та інших країв; проведено конкурси на 
звання ,,кращий кухар" та ,,кp~ перукар", в яких активну участь взяли 
підприємницькі структури. 

Підприємства та організації міста підтримують зовніІІІНЬ~ - торгівельві 
зв'.изки майже з 40 країнами близького та далекого заруб1ЖЖJl. Оборот 
зоввїmвьоі торгівлі товарами за 2006 рік cкnaв 246,3 МJПI. дол. СІІІА, 
причому обсяг експорту становив 16,1 млн. дол. СІІІА, а обсяг імпорту -

230,2 млн. дол. США. 
Підприємства міста взяли участь У наступних виставково-ярмаркових 

заходах: 6 мі . 
-"Будівництво - архітектура", 23-26.03.0 , м. нськ, Бшорусь 
-"MOJIДICOBCТPYКТ", 15-18.03.06, м.Виmневе, Молдова; 
_ "Агроворд - 2006", 15.03.06, Узбекистан; 



- "Акватеи-2006", 30.05-02.06.06 Росія' . .... ' , 
-IНВ~СТИЦlИИИЙ ... ФОРУМ "EHepГЇJI зростання", м.Київ, 22-23.08; 
-~ Міжнароднии форум економічного співробітництва "ОАЕ-Україна", 

м.КИІВ, 17-19.09; 
- Х Міжнародний промисловий форум Росія 26-29 09' 
"Пі' ' , ., 

- дмосков я-2006", Росія, 26-29.09; кп "Броваритеплоенергомережа" є 
учасником Програми міжнародної технічної допомоги "Ініціатива з 
енергоефективності в українській промисловості". 

У І кварталі 2007 року підприємства міста взяли участь у наступних 
виставках: 

- 8- ма Казахстанська міжнародна виставка "Промбудіндустрія", 14.03-
17.03; 

- 1 О міжнародна спеціалізована виставка "Строй експо- 2007", Білорусія, 
20.03-23.03; 

- "Порошкова металургія", Білорусія, 27.03-30.03; 
- "Будівництво"- м. Харків, 15.03; 
- "Інтерагро"- м.Київ, 27.01-03.02; 
- "Агрітек Астана 2007",Казахстан,27.02-01.03; 
- "Агро форд", Узбекистан, 27.03-29.03; 
- "Одяг та взyтrя", м. Київ, 23.01-26.01; 
- "Киів Білд", м. Киів, 20.02-23.02. 

"РОЗВUnlОК людськux ресурсів" ВКJПOчає в себе такі стратегічні цілі: 
Перmаціль: 
- "Встановлення nостіиного партнерства між nідnриємUJЩZI. освітніми 

заЮlадами та місиевою владою для Koopдuнa"iї та управління ринком 

робочої СШ" ". 
На викон8ННJI зазначеної цілі переглянуте ПоложеННJI та склад 

Координаційної ради зі cтвopeННJI робочих місць, розпоряджеННJIМ міського 
голови К!! 72 від 25.04.06 року затверджено нову редакцію ПоложеННJI про 
Координаційну раду та новий склад ради, ухвалено план роботи на першому 
засіданні ради. У Броварському базовому міськраіонному центрі зайнятості 
створена база даних потреби у трудових ресурсах та забезпечений вільний 

доступ до неї, визначений перелік підприємств та вакантних посад 
кваліфікованих спеціалістів. За замовлеННJIМИ підприємств міста, центр 
заЙИJlТості організовує професійну підготовку, навчання, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів. на обліку в центрі зайнятості станом 
на 01.01.2007 року перебувало 719 чоловік, що на 9,0 % менше, ніж у 
попередньому році. Рівень зареєстрованого безробіття по місту станом на 
01.01.07 р. складає 1,2%. Працівниками центру зайнятості протягом 2006 
року працевлаштовано 16~~ чол~віКИ. З .~eтo~ з~ов~леННJI потреб суб'єктів 
господарювання в робоЧ1И сИЛІ пеВНОl квamф1КЩ11, ПРОТJlГом 2006 року 
відбулись 53 зустрічі роБОТОДав~в з ~aT~ на вільні робочі місця T~ 
проведені співбесіди. В результаТІ цих ЗУСтрlчеи 102 особи працевлаштованІ 



на Пі~иємства. Двічі на рік центром зайиитості проводиться ярмарок 
ваканСІИ. ~ИРОб~а практика учнів загальноосвітніх шкіл м. Бровари 
проходить ВІДПОВІДНО до ІШану - графіку за домовленістю Навчально -
виробничого центру творчості молоді та управління освіти з підприємствами 
міста (ВАТ "Софія", ВАТ "БЗБК", ВАТ "ПДБП-2", ЗАТ "Броварський завод 
пластмас"). 

Друга ціль: 
"ПОд - І вишення КОНЮ!Rенmосnроможності місцевих підприємств на 

ринку кваліфікованої робочої сши через створення привабливих умов праці 
для кваліфікованих працівників ". 

В зв' язку із значною потребою підприємств, установ та організацій 
міста у кваліфікованих працівниках, особливо робітничих професій, 
Броварський базовий міськрайцентр зайнятості проводить семінари, круглі 
столи, дні інформації та презентації професій на підприємствах з таких 
питань: 

- можливість підбору персоналу через державну службу зайнятості; 
- можливість організації оплачуваних громадських робіт; 
- можливість працевлаштування безробітних ПШJIXОМ надання дотаціі 

роботодавцям; 
- організація професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації безпосередньо на робочих місцях. 
Протягом 2006 року та у І кварталі 2007 року проведено 78 таких 

семінарів, 2 круглих столи та 2 дні інформації, 21 мешканець міста 
працевлаштований на нові робочі місця, створені за рахунок HaдaННJI дотацій 
роботодавцям, пройшли навчання, перенавчання та підвищеННJI кваліфікації 
600 осіб, громадськими роботами охоплено 562 особи. 

для закріплення кадрів підприємствам пропонується відродження 
інституту наставництва та введення соціальних пакетів, що збереже кадри, 
які вже працюють на виробництві, та збільшить кількість бажаючих 
працювати за таких умов. 

Також, при проведенні семінарів обговорювалися питання щодо IIlJIJIXЇB 
подальшого удосконалення співпраці центру зайнятості з роботодавцями 
щодо вирішення соціально - економічних проблем. На кожному семінарі 
роботодавці знайомляться з порядком, формами і методами співпраці центру 
зайнятості із роботодавцями та послугами служби зайнятості ДJIJI 
роботодавців. 

Третя ціль: 
_ "Створення багаторівневої системи nідготов1Ш та nереnідготов1Ш . . . . ." 

квалІфІкованих спеЦІалІстІВ '. . . . .. 
УправлїНИJIМ освіти сП1ЛЬ~О з .ке~1ВИИКами mдприємст~ ПІ~отовлении 

та затверджений план - графІК BIДВJДyВaнНJI ~ ШКІЛ П1ДПр"иємств, 
метою якого є ознайомлеВИJI та пропаганда роБІТНИЧИХ профес1И серед 
учнівської молоді. 



• Складені альбоми проспеJC1'ів про робітничі професії. У закладах освіти 
МІСта, а. саме 30Ш І-Ш ст. Н!! 2, 6, 9, 10 діють агітбригади, sпd виступають з 
теа~алIЗ~Ваними вист.авами, рекламуючи робітничі професії. У закладах 
ОСВІТИ МІста вихованЦІ навчально - виробничого центру творчості молоді 

проводить pe~aмy спеціальностей, які можна здобути у цьому закладі з 
отримaннJIМ СВІДОцтва про робітничу професію. 

Практичними психологами загальноосвітніх шкіл створено базу 
даних психологічних методик по визначенню індивідуальних особливостей 
серед учнівської молоді, а також проводиться профорієнтаційна робота. З 
цією метою організовуються екскурсії на підприємства міста та району, 
м.Києва. Випускники 9-х - ll-х класів беруть участь у Днях відкритих 
дверей, sпd проводить Броварський професійний ліцей. 

На студії ефірно - кабельного телебачення "Наше місто" вийшли до 
ефіру телевізійні програми про діяльність і розвиток підприємств нашого 
міста, в яких була порушена тема ринку робочої сили. Серед таких 

підприємств- "Бровари - флора", ТОВ "МВСС", ТОВ "СВТ", СП "Бітунова 
Україна", ресторан китайської кухні "Колібрі", торговий дім "Ліза", 
підприємство "Дніпро- авто", салон "Імперія меблів". Крім цього, 
підготовлено до ефіру програми про роботу та послуги Броварського центру 
зайнятості. 

Студія ефірно - кабельного телебачення ,,наше місто" щомісячно 
інформує населення про розвиток ринку робочої сили та потреби певних 
підприємств у робочій силі, а також заплановано та постійно проводиться 
висвітлення діяльності підприємств м. Бровари 

"КОАfунальна інфраструктvpа" ВКJПOчає в себе 4 стратегічні цілі: 
Перmаціль: 

"Модернізаuія інфраструкmwu. 3 метою створення білЬUI 

6. . " nрива ІЛUВUX УМОВ Інвестування . 
для вивчення стану доріг міста з метою визначення першочерговості іх 

ремонту, розпорядженням міського голови від 31.03.2006 року Н!! 50 "Про 
проведевня інвентаризації доріг міста" була утворена комісія ДJIJI організації 
та проведення робіт з їх інвентаризації. Спеціалістами управління житлово
комунального господарства спільно з працівниками виробничого управління 
комунального господарства проведен? обстеження ~opiг та визначені 
пріоритети проведення ремонтних роБІТ на дорогах МІста. Протягом 2006 
року на капітальний та поточнИЙ pe~oнт . Д~рожнього покриття бу~о 
витрачено 1792,6 тис: грн (вул. Інт~рнацlо~алIСТ1В, Богунська, ПолярИИК1В, 
Разін&, М.Лагунової (тротуар), Гагарш&, КиlВСЬка, Тургенєв&, Петровського, 
Матросов&, бульвар Нез~ежності (ділянка), ~болонська (Ділянк~), Радг~спна 
(ділянка), дороги на MICЬKO~ кладовИЩІ), на реконструкцІЮ. дорІГ та 
тротуарів по місту було профшансовано 10,8 тис. грн, виконанІ ро~оти з 
реконструкції вул. Грушевського на суму 584,2 тис. грн. на засІДання 



викон~чого K~MiTeтy, яке відбулось 13 лютого 2007 було винесено питанНJI 
та ~РИИНJIТе РlшеННJI про затвердженНJI переліку вулиць, що піДJIJIГaЮТЬ 
капІТальному ремонту у 2007 році, кошти (11 млн. 400 тис. грн) на ремонт 
яких передбачені місцевою програмою соціально - економічноro розвитку 
міста на 2007 рік. У квітні - травні поточного року виконаний капітальний 
ремонт дорожнього покритrя дїЛJIнки - перехрестя вул. ЧеРНJIXівськоro -
бульвару Незалежності, діЛJIНКИ на вул. Кутузова, ділянки на вул. Осипова, 
вул. Старо - Троїцької, вул. Андрєєва - вул. Сєрова. До кіlЩJl року 
планується проведенНJI ремонту ще 19 доріг у місті. 

Виробничим управлінНJlМ комунального господарства проведено 
інвентаризацію існуючих мереж освітленНJI. Управлінням житлово
комунального господарства на розгляд сесії Броварської міської ради 26 
квiТНJI винесено проекти та ПРИЙНJIті рішенНJI про затвердженНJI "Програми 
енергозбережеННJI по кп "Броваритеплоенергомережа" на 2007 рік" та 
"Міської програми розвитку водопровідно- каналізаційного господарства та 
забезпеченНJI населенНJI якісною питною водою на 2007-2010 рр.". 

Друга ціль: 
- " Забезпечення безперебійного постачання енергоносіїв та водll за 

рахунок розширення та вдосконалення існvючих мереж та впровадження 

енергозберігаючих технологій "0 
кп "Водопровідно - каналізаційне господарство" була проведена робота 

по вивченшо можливості часткового переведення водоспоживaннJI на 

водоспоживанНJI з артезіанських свердловин. 3 метою забезпечеННJI 
населення якісною питною водою, сесією Броварської міської ради було 
ПРИЙНJ!те рішеННJI про будівництво 1 О бюветів. Відділом капітального 
будівництва на теперішній час збудовано 4 бювети по вуJIИЦJIМ Короленка, 
Олімпійській, Незалежності та в парку ,,llриозерНИЙ". Глибина свердловини 
становить 167 Мо 3 14 тpaвНJI розпочато будівництво бювету по вул. 
Грушевського. ПРОТJlГом 2006 року на фінансуванвя Програми 
перспективного розвитку водопровідно - каналізаційного господарства та 
забезпечеННJI населеННJI JlКЇсною питною водою З міського бюджету було 
виділено 221,1 тис. грн., а саме: на будівництво водопроводу по вул. 
Старотроїцькій - 2,2 тис. грн., на впровадження енергозберігаючих 
технологій - 119,9 тис. грн, реконструкцію вузла прийому у самопливиу 
мережу по вул. Незалежності - 100 ТИСо грн. 

кп С'Броваритеплоенергомережа" та кп "Водопровідно- каналізаційне 
господарство" проведена інвентаризацiJI зовнішніх мереж тепло- та 
водопостачання, BOдoBiдвeдeННJI та розроблені заходи по заміні теплових 
мереж. кп С'Водопровідн~ - кан~із~ійне господарство" визначені 
пріоритетні напрями замІНИ ЗОВНІ~~ мереж воД~~остач8ВНJI. та 

BoдoBiдвeдeННJI по м. Бровари. У 2006 РОЦІ mдприємством ЗД1Иснено теХНІчне 
переобладнання насосної станціі 2-го підйому по вул. Щолківській та 
реконструкцію водоочнсних споруд за P~OK субвенцп з державного 
бюджету (245,5 тис. грн) та коштів місцевого бюджету (75 тис. грн). У 2007 



році продовжені роботи щодо реконструкції водопровідних каналізаційних 
мер.еж та споруд в м Бровари. кп "Броваритеплоенергомережа" у 2006 році 
замІнено 3,8 км трубопроводів, в тому числі 2,5 п. км зовнішніх мереж 
тепnоп~с~чанНJI H~ попередньо ізольовані пінополіуретаном . 

ВІДДШОМ капІТального будівництва були YКJIaдeHi інвестиційні угоди на 
проектуванНJI та будівництво елементів інфраструктури та інженерних мереж 
з забудовниками та розробниками проектів у ІУ житловому районі, по вул. 
Олімпійській та промислово-комунальної зони в районі Об"їзної дороги в м. 
Бровари (рішенНJI Броварської міської ради Н!! 420 від 12.09.06 р., Н!! 526 від 
22.11.2005 р., Н!! 459 від 10.10.2006 року). 

Броварською міською радою в період з листопада 2006 р. по квітень 
2007 р. були ПРИЙЮlті рішення про наданЮІ в оренду юридичним та 
фізичним особам 11 О земельних діnянок для комерційної та промислової 
діяльності в м.Бровари. 

РішеННJIМ міської ради від 26.04.2007 року Н!! 290-20-05 виділені кошти 
на "Проектування, коригуванНJI робочого проекту та будівництво 2- го вводу 
газопроводу в м. Бровари" (460 тис.грн). Станом на 01.06.2007 р. ПРОКJIадено 
1700 м газопроводу. 

Третя ціль: 
- "Організація ефективного vnравління комунальними підприємствами 

через створення єдиного розрахункового центш та приватизацію частини 

комунальних послуг ". 
для спрощеННJI процесу оплати за спожиті комунальні послуги на 

даний час на базі банків ''Мрія'' та "Імекс- банку" продовжується 
дослідженНJI доцільності впроваджеНИJI електронної картки розрахунків, 
BBeдeННJI пої дасть можливість уникнути розповсюджеИНJI паперових 
квитанцій та великої кількості розрахункових книжок. 

у І кварталі 2007 р. управлінням житлово- комунального господарства 
була проведена процедура відкритих торгів по вивезенню смітrя із 
залучеИИJIМ суб' єктів господарювaнНJI( 2 учасники). Переможець - виробниче 
управліННJI комунального господарства. В даний час вивчається IIИтaННJI по 
залученmo суб' єктів господарювaнНJI ДJIJI обслуговувВННJI житлових 
будинків які підпорядковані ЖЕКу Н!! 2 (положеННJI про залучеНИJI суб'єктів 
господар~вания до надaНИJI послуг З УТРИМВНЮІ житла розроблено фвхївцими 
Міжнародної громадської організаціі "Центр спрИJIНШІ житловим та 
муніципальним реформам"). 

Четверта ціль: 
_ "Забезпечення екологічно - безпечних умов діяльності .міста ". 
Південно - західна і центральна частина міста не має зливової 

каналізації стічні води скидаються в рельєф місцевості, що є причиною 
підтоплеШ:Я чаСТИНИ території міста та житлової забудС?ви по вул. Київській, 
Грушевського та Оболонській. ~ ~сушеННJI територій та ~од~відведеНШІ 
дощових та талих вод з терИТОрll mдтоплених житлових раиоН1В та земель 



сільськогосподарського призначенНJI західної та південно - західної частини 
масиву "Оболонь" протягом 2006 року з місцевого бюджету було виділено 
433,2 ~c. грн. Міс~евою програмою соціально - економічного розвитку на 
2007 РІК передбачеНІ кошти на проектування та будівництво водовідводу 
ДОЩО~ИХ та талих вод по масиву "Оболонь" ( на рік - 860 тис.грн, у І кварталі 
ПРОфl~ансовано 133,0 тис. грн.), проектування реконструкції вул. Київської 
та БУДІВНИЦТВО споруд для збираННJ[ та використання вод поверхневого стоку 
(1 мли. грн). 

З початку реалізації Стратегічного плану в місті збудовано 17 
майданчиків Д1UI збору твердих побутових відходів та встановлені євро -
контейнера біля житлових будинків. 

для покращенНJI екологічної ситуації в місті та cтвopeННJ[ умов для 
відпочинку жителів міста, протягом 2006 року з міського бюджету було 
виділено 170,7 тис. грн. на будівництво скверу по вул. Олімпійській; 29,9 тис. 
грн. - на проектування та будівництво парку "Приозерний"; 50 тис. грн. на 
проектні роботи по реконструкції парку ім. Т.Г.Шевченка. Також, у 
минулому році на будівництво спортивних майданчиків було витрачено 284,2 
тис.грн. 

Місцевою програмою соціально - економічного розвитку міста на 2007 
рік передбачено 140 тис. грн на проектування та реконструкцію парку 
"Приозерний" , проектування та будівництво нових дитячих та спортивних 
майданчиків (200 тис.грн). 

Проте, слід відмітити, що деякі завдання, терміни виконання яких 
передбачались у 2006 році, були перенесені на 2007 рік, а саме: 

- ОГОЛОUIення і проведення перUIОГО конкурсу на нццання послуг з 

утримання житла суб"єктами господарювання, незалежно від форм власності 
(конкурс планується провести протягом цього року); 

_ провести інвентаризацію та створити базу даних місцевих ресурсів 
(проведена інвентаризація та створена база даних комунального М8ЙНа, 
площа проінвентаризоваиих земель становить 92% від загальної площі). 

Виконання завдання по проведенlПО проектно - пошукових робіт щодо 
будівництва заводу по переробці сміття не виконано в зв'язку з прийнятим 
рішенням Броварської міської ради від 23.03.2006 року Н!! 957-46-04 про 
скасування виділення земem:ної ділянки для розташування 
смітrєсортувального заводу в райОНІ Промвузла. 

Протягом останніх років у місті спосте~іга~~я стаб~иий 
економічний розвиток. Однак, ефективне виконання всІХ цшеи Стратепчного 
плану можливе лише за умови .. С~ИЙНЯ'1'ТJI питань розвип<>: бізнесу, 
людських ресурсів та комунальНО1 Інфраструктур~ JIК елемеИТ1В одного 
цілого. Успіх в реалізації цих проектів ~опоможе ПlДИJIТИ ва вИЩИЙ p~Be~ 
якість житrJI у місті, промислово - БІЗнесовий та культурно - ОСВ1'tНІИ 

розвиток Броварів. 

Начальник управління економіки Сачеико Н.І. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
YIlPАВJПННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. БроваРII, вул. Гаrирінв. 1 S, тел} факс:(294) 6-29-60 
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наН!! за 
~-------- ~-----~~------

Міському голові 
Антоненку в.о. 

г 

.19.06'".03-
ПОДАННЯ 

Управління економіки просить винести на розгляд сесії Броварської 
міської ради ,яка відбудеться 14 червня 2007 року проекти рішень: 

- ,Дро внесення змін та доповнень до рішення Броварської .міської 
ради від 28.12.2006 р. J{g 193-14-05« Про затвердження програми соціально
економічного та культурного розвuтку міста на 2007 рік"; 

L 

- " Про обмеження щодо nродaзtey алкогольних напоїв на території 
м.Бровари "; 

"Про хід виконання Програми розвuтку naca~cupCЬKoгo 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки за 2006 рік 11,' 

,Дро хід вuконання завдань Стратегічного плану економічного 

розвитку міста Бровари". 

Начальник управління економіки ~ /' н.І.Саченхо 

--------------_. 
1в:::A~~1 . .J.L.. or.w, р. J 
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