
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про підсумки виконанни Програми соціально -
економічного та культурного розвитку м. Бровари 

за І півріЧЧJI 2007 року 

-

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управлінни 
економіки Броварської міської ради Саченко Н.І. про виконанни Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста за І півріччв 2007 
року, керуючись 00.22 пункту 1 СТ.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядуванни в Украіні" та враховуючи пропозиції постійної комісіі з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджety, фінансів 

та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Інформацію про викон8ННJI Програми соціально-економічного. та 
культурного розвитку міста за І півріччв 2007 року прИЙВJIТИ до відома 
(додаєrься). 

2.Управліннвм, відділам, iнпmм стрyкtypRИМ підрозділам міської ради та 
виконавчого комітету забезпечити безумовне виконанни Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік. 

з.контроль за виконанНJIМ даного рішенни покласти на п~стійну комісію з 
питань соціально-економічного та !С}'льтурного розвитку, бюджety, фінансів 

та цін. 

Секретар міської І.В. Сапожко 

:.'" .. .: ~ . ; 

ЗАТ JipoUpC"8 apYIf8PНII' 2005 р. ЗІІМ. IW 155-2000 



ПОДАННЯ: 
начальник управліllWl економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови В.О.Андрєєв 

начальник фінансового управління ~~.М.зеленська 
ВIlЧ8.JIЬВИI[ юридичного відцілу ~ 

начальник загального відділу 

голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

... . 

000772 

• 

, , 

" \. \' \ -: .. , .. 
, ' . , 

• , 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюх 

А.В.Булка 



Довідка 
про підсумки виконання Програми еоціaJJьно-економічного та культурного 

розвитку міета Бровари за І півріччя 2007 року 

ПРОТJlГом першого півріччя поточного року міський виконавчий комітет 
разом 3 управлінНJJМи, відділами, підприємствами та організацiJIми міста 
спрямовували свою діяльність на викон8ННJI положень Конституції та законів 
Украіни, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та доручеННJIМИ 
Президента України, Кабінету Міністрів Украіни, розпоряджень голови обласної 
державної адмініС1рації, власних рішень та розпоряджень, заходів та завдань, 
визначених Проrpамою соціально-економічного та культурного розвитку міста 
на 2007 рік, С1ратегічним планом економічного розвитку м.Бровари, 
спрямованих на нарощуванНJI економічного потенціалу, а також розв"язання 
найгостріших соціальних проблем. 

Робота господарського комплексу та стан розвитку соціальної сфери міста у 
І півріччі 2007 року характеризується наступними показниками. 

ПРОМИeJJовіеть. 
До основного кола підприємств, що займаються виробництвом промислової 

продукції у м. Бровари, ВКJПOчено 21 підприємство. У І півріччі поточного року 
звітувало про здійснення діяльності 20 підприємств, ТОВ ,,Бтортех", яке було 
включено до основного кола у поточному році, не звітувало. 

Найбільші за обсJIГ8МИ промислового виробництва є - кп ,,І<иівський завод 
amoмїнієвих будівельних конс1рУКЦій", ВАТ ,,Броварський завод будівельних 
конструкцій", філія ,,меркс-Трейд", Казенний завод порошкової металургії. 

ОбсJIГ промислового виробництва в порівняних цінах в цілому по місту за І 
півріччя поточного року склав 241.3 млн.rpн., що на 22.2 млн.rpн. більше 
відповідного періоду минулого року. Темп poc'l)' складає 105.1 %. Проrpамою 
соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2007 рік показник 
темпу росту обсягів промислового виробництва передбачався 105.2%. 

Найвищих темпів зростання дocJlГНYТO на таких підприємствах, як: філія 
,,меркс-Трейд" - + 67.0%, дп "Основа - Бровари" - +42.5%, ВАТ "Броварський 
завод будівельних конструкцій" - +34.5%, Казенний завод порошкової 
металургії - +33.3%, ВАТ ,,кранобудівна фірма "Стріла" - +32.5%. 

Найбільша частка виробленої продукції припадає на підприємства 
металургії та оброблеННJI M~ ( 31.7%) та на підпри~ства харчової 
промисловості та перероблення сшьськогосподарських продуктіВ ( 21.3%). 

Ряд промислових підприємств міста у І півріччі 2007 року здійснювали 
інноваційну дїяльність, пріоритетним напрямком якої є оновлення асортимеНty 
продукції та освоєння нових технологій. 

Броварським заводом будівельних .констрУКЦіЙ на 16 поверховому ~y~ 
були проведені випробування теплофІЗИЧНИХ властивостей (теплопров1ДИОCn) 
огороджувальних конструкцій (зовнішні стіни) з перлітобетонних стінових 



блоків, ЩО ВИГОТОВЛJIЮться підприємством. Проведено 50 замірів експрес _ 
методом з~ допомогою електронного приладу "ТЕРМ 2227-2" (методика та 
прилад Німеччини). Опір теплопередачі зовнiпmьої стіни забезпечить 
зменmеННJI споживання енергоносіїв в квартирах. Виготовлено дослідні зразки 
багатопустоmиx панелей перекритrя з холоднодеформованого арматурного 
прокату періодичного профілю класу А500С(ХД) ДЛJI натурних випробувань, що 
дозволить економити 10-15% металопрокату. Вироблено сymильний барабан 
ДЛJI підготовки перліту довжиною 11,5 м замість 8 м. BBeдeHНJI ЙОГО в дію дасть 
МОЖJIИВість більш ефективно використовувати теплоносій та збільшити 
потужність сymильного агрегату. 

На Казенному заводі порошкової металургії було освоєно 11 нових видів 
продукції: 6 найменувань виробів на основі залізного порошку, 1 Н8ЙМенувaнНJJ 
на основі тугоплавких сполук, 2 Н8ЙМенуванНJI на основі композиційних 
матеріалів, 2 найменуванНJI на основі фрикційних матеріалів. 

У П кварталі 2007 року цех N!!2 хлібокомбінату N!! 10 АТ ,,київхліб" 
розпочав випуск хліба українського домашнього подового, масою 1,1 кг. Також, 
peKOHctpyitOBaнa лінів N!! 5 з виробництва житніх сортів хліба. 

ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" почало виробництво нового продуІСТу -
заправок до перших страв "Універсальна" та "ДmI борщу". 

Проте, ряд підприємств міста в І півріччі поточного року зменmили обсвrи 
вироБНИЦІва промислової продукції. 

Незначне зменшеННJI обсmв промиCJІОВОГО виробництва, в поріВНJlННі з 
відповідним періодом минулого року, сталося на 4-0Х промислових 
підприємствах міста (АТ "Бровари-молоко" - -З.6%, ПВП "Хаман" - -2.8%, ПУ 
,,Броварський завод "Торгмаш" - -6.7%, ІПІ "Бест" оо -9.0%). Є всі підстави 
сподіватись, що вищеназвані підприємства до кінци року дocJII'НYТЬ 
минулорічних темпів виробництва промислової продукції. 

Три підприємства міста допустили більший розрив в оБCJIГах виробництва: 
,,БАТ"Софів" - -4З.4%, ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" оо -Зl.1% та ЗАТ ,,JIюмен"
-12.З%. 

Підприємством ВАТ ,,Броварський шиноремонтний завод" за перше 
півріччв поточного року виготовлено промислової продукціі на суму 77.5 
тис.грн., темп росту до відповідного періоду минулого року складає лише 8.5%. 

..... '. 
На скорочеННJI виробництва ПРОДУКЦІІ хаРЧ?ВОІ ~омисло~оСТ1, перш за все, 

впливає столичний ривок з його перенасичеНІС"ПО РІЗноманІТНИМИ харчовими 

продупами з усіх регіонів Украіни. 

Крім того, основними чинниками, що негативно впливають на розвиток 

промислового виробництва є: 

оо застаріле облвдвaннJJ, пе є енергоємким, що впливає на собівартість 
продукції, внаслідок чого Bo~a стає не.~оmcypентноздатноІС?; ... 

-збільшеННJI собівартоСТІ ПРОДУКЦІІ за рахунок росту ЦІН на енеРГОНОСІІ; 

-високі процентні ставки банківських кредитів; 



.-подорожч8ННJl. робочої сили при загальній нестачі кваліфікованих кадрів 
робl'ПІИЧИХ професій; 

-значна кількість податків та зборів; 

-часті зміни законів та окремих положень, неузгодженість іх між собою. 

Капітальне будівництво. 

Протягом І півріччя 2007 року в місті зберігалась позитивна тeндeнцїJI 
нарощувaннJI обсягів будівництва житла, об'єктів виробничого та соціального 
npизначеНWI, яке ведеться за рахунок різних джерел фінансувaННJI: коштів 

суб'єктів підприємницької діяльності, бюджemиx коштів та власних коштів 
ГPOM8ДJIН. 

На будівництві та реконструкції об'єктів міста було задїJIно 23 будівельні 
організації. 

Продовжують зростати обсяги індивідуального житлового будівництва. 
Протягом сіЧНJI-червНJI 2007 року було npИЙНJlТO в експлуатацію 40 будинків, 
загальною площею 10,3 тис.м2 , що на 28,8% більше, ніж на відповідну дату 
минулого року. 

Всього у І півріччі 2007 року введено в дію 26.7 тис. tl- житла, що на 56,0 
% більше, ніж на відповідну дату минулого року, а саме: два 91-кв. житлові 
будинки з вбудованими офісними npиміщеННJIМИ по вул. Короленко,66 та 66-а; 
80-кв. житловий будинок по вул. Незалежності, 14-г. 

Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків: 

- по вул. Симоненко, 4 - 96-кв. ж/б (І, П черга) ВАТ "ПДСП - 2"; 
по вул. Грушевського, 7144-кв. ж/б ТОВ "Б3БК", 

- по вул. Декабристів, 46 - 160-кв. ж/б ТОВ "ДБК "Меркурій". 
Введено в дію сучасний торговий цешр "Форум" по вул. 

Красовського,25/1, загальна площа 3,0 тис. tl- а також PJIД інших об'єктів: 
0/ комплекс обслуговувaННJI легкового автотранспорту з мийкою, 0,2 тис. 

tl-; 
0/ реконструйовано виробlDPg базу СП "Основа-Солсіф" по вул. 

Будьовиого, 14-А, 4,9 'ШС. м2; 
0/ реконструйована чаC'lИНа npиміщеННJI першого поверху гуртожитку під 

відділеННJI банку АТ ''ВА - Банк" по вул. Незалежності, 3-б, 0,6 'ШС. М2; 
0/ реконструкція магазину під офісне npиміщеННJI по вул. Красовського,6, 

0,9 'Шс. М2; 
0/ переобладнaRНJI чаC'lИНИ індивідуального житлового будинку під офісне 

приміщеННJI по вул. Петровського, 17, 0,1 'ШС. tl-; 
0/ реконструкція з розширеННJIМ магазину по вул. ВОІСЗальна, 38, 0,5 тис. tl-; 
0/ магазин ''Квіти'' по вул. Гагаріна, 11, 0,7 'ШС. tl-; 
0/ aвTOCТOJIНКВ легкового автотранспорту (І черга) по вул. Димитрова, 10 

машиномісць; 
0/ пожежне депо на 6 автомобілів по вул. ЧерllJlXЇвСЬкого, ll-а, 6 

машиномісць, загальна площа 3,0 'ШС. tl-; 



0/ авТОМОбіль~ газозаправний пункт по вул. Київська, 0,02 тис. м2; 
0/ peKOHCТPYКЦ~ частини не житлового приміщеНШІ під банківську установу 

по вул. Гагарша, 14, 0,3 тис. ~; 
0/ реко~струкція з розmиpеННJIМ цілісного майнового комплексу під 

торпвельно-розважальний центр, по вул. Київська, 157, 2,7 тис. ~. 

Введено в експлуатацію дворових вводів газопроводів 4.644 км, з них: 
середнього тиску - 0.625 км, низького тиску - 1.229 км. 

Крім того, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста 
на 2007 рік, за рахунок коштів місцевого бюджету проводиться фінансув8НШІ 
будівництва культурно-виставкового комплексу з гmrдацькою залою на 448 
місць по вул.Гагаріна, реконструкції приміщеНШІ центру реабілітації дітей
інвалідів, реконструкції кінотеатру ім. Шевченка під Палац урочистих подій. 

Споживчиі РИНОК. 
Сфера торгівлі в місті продовжує розвиватись. 
Станом на 01.07.07 в місті працювали 203 магазини, що на 6,2% (на 13 

магазинів) більше, ніж станом на 01.01.06, з них 112 магазинів переважно 
продовольчого профілю та 91 непродовольчого. 

Мережа закладів ресторанного господарства відкритої мережі налічує 97 
об"єктів, з них 6 ресторанів, 64 кафе, 6 барів тощо. В місті працює 3 
супермаркети, один з них - «Форум» відкрився в лютому поточного року по 
вул.Красовського,25/1 торговою площею 1512 кв.м. Крім Toro, працює сучасний 
торгово-розважальний комплекс по вул.Київській,316 загальною площею 45795,5 
кв.м, де функціонує мега-маркет площею 3400 кв.м., ресторан, 2 бари, 2 кафе на 
356 посадкових мicЦJl, магазин "Антошка", торговою площею1728 кв. метрів, 
магазин "Технополіс-l" площею 4737,2 кв.метрів, також продовжують 
відкриватись магазини та відціли по реалізації взyrrя, OДJII'Y, білизни, спортивних 
товарів, ювелірних виробів, мобільних телефонів, парфумерно-косметичвих 

засобів. 
Також розвиваєrьси фірмова торгівля міста. На сьогодні, працює 7 магазинів 

та 14 кіосків фірмової торгівлі, в тому числі два магазини та один кіоск цеху N!!2 
ДІІ <<Хлібокомбінат N!1 О» ВАТ «Київхліб», 8 кіосків Броварського молокозаводу, 
5 пересувних кіосків фермерського господарства ''Журавочка''. 

Ставом на 01.07.2007 на території міста Бровари розташовано 169 
стаціонарних малих архітектурних форм, з вих 107 кіосків, 29 кіосків у складі 
павільйонів очікуванви, 33 павільйони. 155 об'єктів дрібно роздрібної мережі, 
тобто 91 % від загальної кількості малих архітектурних форм здійснюють 
торговельну діяльність. 

В задоволенні попиту населеНШІ на продукти сільськогосподарського 
вироБВИЦ'IВа, особливо в сучасних умовах, мають ринки. Ставом на 01.07.07 в 
місті працювали 4 ривки. Всі ці ривки постійно діючі, відкриті за конструкцією, 
змішаного профілю за товарною спеціалізацією. Ринковий збір у звітному 



періоді склав 493,9 тис.грн., що на 34% більше ніж в аналогічному періоді 
минулого року. 

РозmиpеННJI торговельної мережі міста відбуваЄl'ЬCJI і, в подальшому, буде 
пр~Довжуватись за рахунок коштів підприємств, підприємців та інших приваmих 
ОСІб тощо. 

Зовнішньоекономічна дівльність. 
Підприємства та організації Броварів ведуть широкомасштабну 

зовнішньоекономічну діяльність. Оборот зовнішньої торгівлі товарами у січні
травні 2007 року склав 71,492 млн. дол. США, в тому числі експорт товарів 
CКJIaв 10,108 млн. дол. США, а імпорт - 61,384 млн. дол. США. ПорівНJlНО З 
січнем-травнем 2006 року обсяги експорту зовнішньої торгівлі товарами по 
місту збільшились на 61.75%, а імпорту - зменшились на 20.96%. 

Броварські підприємства експортували порошок залізний, каток ПВК, диски 
фрикційні, полоmо УШІ, вироби із залізного порошку, промислове обладнання, 
алюмінієві профілі, корпуса реКJI8МНИХ конструкцій, пуансон, гідро циклони, 
градирні, електросвітлотехнічні вироби, верхні трикотажні вироби і т.і. до таких 
країн, як: Латвія, Польща, Молдова, Литва, Румунія, Грузія, Білорусь, 
Туреччина, Ізраїль, Німеччина, Росія, Франція, Болгарія, Казахстан, США, Чехія 
та інmиx краін. 

Підприємства імпортували флюс карналітовиіі, пасту для хонінгування 
інструменту, заготовки дисків, пломбувальні пристрої, полоmо нетканне, 
електросвітлотехнічні вироби, комплеJCIYlOчі до градирень, алюмінієву стрічку, 
кондитерські вироби, корма ДJDI тварин, рослини відкритого грунту, добавки ДJDI 
кондитерської та хлібобулочної промисловості і інші. з УГОРЩИНИ, Німеччини, 
Росії, Чехії, США, Польщі, Нідерландів, Бельгії, Італії, Словаччини, Молдови та 
інших краін. 

З метою збільшеННJI обсягів експортних поставок у подальшому міські 
підприємства планують розширювати HOMeHКJlaтypy продукції, освоювати нові 
технології, відновлювати контакти з вже існуючими замовниками та проводити 
пошук нових клієнтів, здійснювати маркетингову роботу щодо пошуку наіібільш 
вигідних умов з доставки власної продукції зарубіжним замовникам та 
підвищувати конкуренmоспроможність продукції, що виробляЄl'ЬСЯ. 

Інвестиційна дївльність. 

Одним з пріоритmmx напрямків діяльності міськвиконкому є cтвopeННJI 
СПРИJIТЛИВОГО інвестиційного КJliмaty, JIКИЙ сприяє приходу іноземних 
інвесторів в м.Бровари. 

З метою подальшого залучеННJI інвестицій в економіку міста рішеННJJМ 
міської ради затверджена "Програма залучеННJI інвестицій та полiпmеННJI 
інвестиційного клімату в м.Бровари на 2007-2008 роки 

Станом на 01.07.07 У місті зареєстровано 81 спільне підприємство та 32 
підприємства зі 100% інвестиціями. Загальна сума іноземних інвестицій станом 



на 01.04.07 року склала 61,640 млв.дол.СІІІА, з них надійшло за три міСJЩі 
поточного року 3523.84 тис.доларів. 

У І півріччі 2007 року у місті зареєструвалось 3 спільних підприємства та 3 
підприємства зі 100% інвестиціями із засновниками з Туреччини, Росії, Лівану, 
Македонії та Німеччини, основними видами дiJШьності JIКИX стануть 
будівництво, виробництво металопластикових вікон, електромонтажні та 
газопроводні роботи, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, 
транСПОР11lі та пасажирські перевезенВJI, оптова та роздрібна торгівля. 

Відповідно до рішенВJI міської ради від 15.03.07р N!! 275-18-05 "Про 
затвердженВJI ПоложеВВJI про порядок проведеВВJI конкурсів щодо HaдaнВJI 
земельних ділянок в оренду в м.Бровари" у П кварталі 2007 року було проведено 
3 конкурси, в результаті яких було надано земельні ділянки з резервних 
територій міста площею 90,8091 га в користуванВJI, з них: 31,8225 га - землі 
комерційного використання, 46,9487 га - землі промисловості, 10,5546 га - землі 
житлової забудови та 1,4833 га - землі транспорту. ПеремоЖЦJIМИ конкурсу 
стали 89 учасників, які сплатять благодійні внески до цільового фонду міста 
близько 36.0 МЛН.Ірн. На розвиток інфраструктури міста буде перераховано 102. 
4 МЛН.Ірн., 745 ТИС.Ірн. - на озеленеВВJI та благоустрій міста. 

На виконання розпоряджеВВJI голови облдержадміністрації від 01.03.2007 
року N!! 126 "Про проведенВJI Інвестиційного форуму "Стратегія Киівщини: 
ПаР11lерство. Інвестиції. Розвиток" 4 броварські підприємства ВЗЯЛИ участь в 
Інвестиційному форумі, що проходив у м.Києві 18-19 траввя2007 року. У 
ході роботи форуму містом було представлено інформаційні матеріали щодо 
його інвестиційної привабливості, а саме: Інвестиційний паспорт міста Бровари 
(українською та англійською мовами), Стратегічний план економічного 
розвитку м.Бровари, інвестиційні пропозиції міських підприємств, матеріали 
щодо туристично-рекреаційної привабливості міста. 

З метою пошуку потенційних паР11lерів броварські підприємства постійно 
беруть участь у проведенні міжнародних заходів, а саме: "Агротек. Астава-
2007", 27.02-01.03.2007, м. Астана, Казахстан (учасник - ТОВ ''Бровафарма''); 
vm міжнародна виставка "Промбудіндустрія", 14.03-17.03.2007, м. Астана, 
Казахстан (учасник - кп "КЗАБК"); міжнародна виставка "Будівництво", 
15.03.2007, м.Харків (учасник - ЗАТ "Броварський завод пластмас"); Х 
міжнародна спеціалізована виставка ''Будекспо-2007'', 20.03-23.03.2007, 
м.Мівськ, Білорусь (учасник - кп "К3АБК"); виставка "Порошкова металургія", 
27.03-30.03.2007, м.Мівськ, Білорусь (учасник - КЗПМ); "Агрофорд-2007", 
27.03-29.03.2007, м.Ташкент, Узбекистан (учасник - ТОВ "Бровафарма"), 
"Міжнародна спеціалізована виставка взyrrя", 17.04-20.04.2007, м. Киів 
(учасник - пвп ''І<аман''); ХХХІІІ міжнародна виставка "Примус. Будівництво. 
Україна. Весна-2007", 25.04-28.04.2007, м. киів (учасник - кп "К3АБК"); ХПІ 
міжнародна спеціалізована ви:raвка "Mic:ro ?СХІ столітrя", 22.05-25.05.2007, 
м.Іжевськ, Росія (учасник - кп К3АБК) та ІНШІ. 



Під ~ac візmy до міста Бровари студентів Ньюпортської бізнес-академії, 
м:Бреда, НlДер.лавди, (18 червВJI 2007 р.) та проведеНВJI "Форуму представників 
МІст-побраТИМІВ Украіни та Білорусі" гOCТJIМ презеmyвались нові двомовні 
інвестиційні паспорти міста. 

У І півріччі 2007 року було реалізовано 57 інвестиційних проектів 
загальною вартістю 13822,706 тис. дол. СІІІА, а також розпочато реалізацію 43 
інвестиційних проектів. 

На виконавВJI розпоряджеНВJI Кабінety МініС1рів України від 01.04.2004 р. 
Н!!208-р "Про схвалеНВJI Концепції cтвopeНВJI системи реЙТИВl'ОВОЇ оцінки 
регіонів, галузей національної економіки, суб' єктів господарюв8ВВJI" 
проводиться рейтингуванВJI міста щодо інвестиційної привабливості 
рейтинговим агенством у формі ТОВ "Кредит-рейтинг". 

Розвиток підприємництва. Реформування відносив ВJlaCHocтi. 
Протягом оставвіх років активно розвивається мале ПЇДIJP.иємництво, яке 

істотно впливає на С1руктурну перебудову в економіці. його діяльність 
спрямована на насиченВJI споживчого ривку товарами та послугами, cтвopeНВJI 

умов для розвитку конкуренції, впроваджеНВJI інновацій, наповнеНВJI місцевих 
бюджетів коштами, зменшенВJI piBВJI безробітrя. 

Виконанню заходів Програми розвитку малого підприємництва в місті 
приділяється належна увага. Аналіз результатів ії реалізації свідчить про те, що 
у розвитку підприємництва міста відбуваються позитивні зрymеНВJI. Станом на 
01.07.07 зареєС1рОВано 2350 малих підприємств та 8006 фізичних осіб -
підприємців. 

З метою забезпечеНВJI під1рИМКИ та подальшого розвитку підприємницької 
діяльності у м.Бровари відкрито дозвільно - реєС1раційвий цеН1рУ та 
передбачається відкрИ'lТJl бізнес - інкубатор ДЛJI підприємців - початківців. 

Коло видачі дозвільно - погоджувальних документів розширено з 5 до 60. 
За звітний період до дозвільного цеН1рУ звернувся 201 підприємець, 200 
дозвільно-погоджувальних процедур вирішено позитивно. 

Ставом на 01.07.07 10,2 тис.м.кв. площ, що належать територіальній 
громаді міста, надаво в оренду суб'єктам господарюв8НВJI. 

З фізичними та юридичними особами - суб"єктами підприємницької 
діяльності міською радою укладено 122 договори оренди земельних ділянок на 
загальну площу 57,6340 га. А також продано у власність 20 земельних ділянок 
ДЛJI обслуговув8ВВJI об"єктів промислового, комерційного ВИКОРИСТ8ВВJI та 
земель 1равспортиих підприємств загальною площею 7.9250 га вартіС'ПО 8554.3 
тис.грн. . 

Броварською Oдm кожний четвер проводяться сеМ1Вари щодо ДOBeдeНВJI 

до суб"єктів господарської діяльності вимог податкового законодавства. 
Проведено 14 семінарів, які відвідало 780 осіб. Підприємцим надаво 244 
консультації. 

В місті діє 15 філій банків та відцілень, 4 кредитні спілки. Всі вони надають 
кредити суб'єктам підприємницької діяльності. 



· З метою заб~печеlПlJl сфери малого бізнесу кадрами, 154 особи ПРОЙDlJIИ 
ПІДГОТ~ВКУ, перепІДГОТОВКУ та підвищеlПlJl кваліфікації у ,,міжнародній академії 
управлl~ персоналом", навчально - виробничому цешрі та ТОВ ,,Інститут 
C~КP~PIB"; 8 осіб отримали фахову підготовку ДJIJI зaйвJrrrя підприємницькою 
Д1JШЬНІСТЮ за програмою "Основи підприємництва". 

Створюєrься реєстр суб"єктів підприємницької діяльності, до даної бази 
введено 75 % зареєстрованих суб"єктів. 

В першому півріччі проведено бl процедуру торгів на виконаввя робіт та 
послуг б-ма головними розпорядниками коштів міського бюджету та 4- ма 
комунальними підприємствами, в JlКИХ приймали участь JlК великі, так і малі 
підприємства. Укладено б2 договори на суму 148б7,5 тис.грн. 

Підготовлені і вийшли в ефір репортажі про діяльність 7 - ми підприємств 
та підприємств малого бізнесу в телепередачах телеС1')'дії ,,наше місто". 

Основною метою процесу реформуванВJI власності залишаєrьСJl полiпmеlПlJl 
умов ДJIJI підвищенВJI ефективності діяльності підприємств, установ, організацій, 
а також забезпечеlПlJl надходженВJI коштів від приватизації до бюджету. 

Меmкaвцим міста Бровари у першому півріччі проведено приватизацію 42б 
квартир, в тому числі відомчого житлового фонду б8 квартир. Всі квартири у 
приватну власність ГPOMaдJlH передаюТЬСJl безоплатно. 

Транспорт. 
для забезпечеВВJI збалансованого розвитку автомобільного транспорту в 

місті розроблена та затверджена ,,програма розвитку пасажирського 

автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки". Дана Програма 
передбачає cтвopeВВJI цілісного транспортного комплексу міста із залучеВВJIМ 
до участі у перевезевві пасажирів усіх зацікавлених суб"єктів господарюваввя, 
незалежно від форм власності, які в змозі надавати ефективні транспортні 

послуги населеввю міста. 

Ставом на 01.07.2007 року в місті Бровари функціонує розгалужена мережа 
пасажирського автомобільного транспорту. ПеревезеВВJI пасажирів в місті 
здійсвюєrься автобусами різних класів. 

Маршрутну мережу міського автомобільного транспорту складають 7 
міських та 9 приміських автобусних маршруПв загального КОРИС1')'ВанВJI. Слід 
відмітити, що міським транспортним сполуче~ з'єднані всі мікрорайони 
міста - район "Торгмаш", "ГеологорозвJДК8", "Зелена ГlШJIВива", "34 
мікрорайон". 

Проводиться систематична робота щодо пошуку нових маршруПв та 
надаввя іх на конкурсній основі перевізникам з метою полiпmенВJI 
транспортного обслуговуванВJI пасажирів. 

В зв"зку із закінчеВВJIМ дії договорів на перевезеВВJI пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального КОРИС1')'ВанВJI у серпні поточного року буде 
проведено конкурс на перевезеВВJI пасажирів на міських маршрутах. Крім 
діючих маршрутів на конкурс передбачаєrься виставити маршрути, 



з~опоновані ЖИ1'eJIJIМИ міста та депутатським корпусом, що значно поліпшить 
JIК1CТЬ пасажирських перевезень. 

ПередбачаєrьСJl поповнеННJI комунanьного пасажирського автоtpанспорту: 
незабаром за кошти місцевого бюджету буде придбано 5 комунanьних автобусів, 
що створить конкуренцію приваmим перевізникам на приміських та міських 
маршрутах. 

Членами групи коНtpОnЮ за доtpим8ННJIМ правил перевезень пасажирів 
ПРОВОДИТЬСJl планові комплексні перевірки перевезеННJI пасажирів на маршрутах 
міста., про що складаюТЬСJl відповідні акти. 

Станом на 01.07.07 міські автобусні маршрути обcnyrовують 7 приватних 
підприємців та 4 юридичні особи. 

На міських маршрутах працює 27 tpанспортних одиниць, в JIКИX 
нanічуєrьСJl 281 пасажиромісце. 

На маршрутах працюють в цілому мікроавтобуси марки Mercedes - Benz, 
VOLKSWAGEN, IVEСО, ГАЗ. 

Міські маршрути N!!З-Ка та Н!! 3-Кб обcnyrовують 2 KoмyнanьHi автобуси 
марки ,,втanон", які здійснюють перевезеННJI пільгових категорій HaCeneННJI в 
необмеженій кількості та безкоштовно, всі інші категорії - за затвердженим 
тарифом. 

На більшості маршрутів введена диспетчерська служба, що дає змогу 
коНtpоnювати точне доtpимaнRJI графіку руху, регуnювaннJI посадки пільгових 

пасажирів. 
В основному, в місті вирішено питaннJI облаштувaннJI та благоустрою 

мережі зупинок міського пасажирського tpанспорту сучасними зупинками, 
павільІонами очікування, іншими об"єктами tpанспоpmоі інфраструктури, 
зокрема, СТО, АЗС, тощо. 

Зберігаєrься тенденцїJIзбільшеННJI питомої ваги пасажирських перевезень 
автомобiлJlми великої місткості. Це автобуси марки ПАЗ, "Еталон", "Богдан". 

~Ьвавеовіре~реи. 
В І півріччі поточного року по місту забезпечено надходжень до Зведеного 

бюджету на суму 127851.4 тис.грн., що складає 118.3% від доведеного розпису 
доходів ЗarВJIЬного та спеціanьного фондів бюджетів усіх рівнів та на 60.7% 
більше фактичних надходжень відповідного періоду минулого року. 

До Державного бюджету надіЙIПJlО 7~ 790.7 тис. грн. пода~ та плате~в 
або 112.5% від доведеного розпису доходш загanьного та спеЦlanьного фондш 
Державного бюджету та на 57.7~ більше минулорічного ~iвНJI. 

Доходи місцевих бюджenв ~~адаюТЬСJl з ДO~OДIB загanьного фонду, 
доходів спеціanьного фонду ТІ': офІЦійних tpансфеpnв. До ~aгanьHoгo фО~ 
бюджету міста Бровари надlЙIПJlО 42163,lтис.грн. ДОХОДІВ, в тому ЧИСЛІ 



п~Д~ткових находжень 40520,4тис.грн., неподаткових - 1642,7тис.грн. План І 
ПІВРІ1J1D1 виконаний на 129,8%. 

В поріВНJIIIНі з відповідним періодом минулого року податкові і 
неподаткові надходжеННJI в цілому зросли на 17343,9тис.грн., або на 69,9 %. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 75,0% 
Плата за земmo -6,4% 
Єдиний податок -7,4% 
Місцеві податки і збори - 1,8% 
Плата за торговий патент - 4,9% 

До спеціального фонду зараховано 44539,9тис.грн доходів. Разом надійпшо 
до загального ( без врахування 1рансфертів) і спеціального фонду -
86703,Отис.ІрН., що В 2,7 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. 

За І півріччя 2007 року по закріплених доходах надійпшо 37307,9тис.грн., 
що становить 126,6 % до плану. 

По кошику власних доходів надійпшо 4855,2 тис.грн., що складає 161,5 % до 
плану на І півріччя. 

Крім того, до бюджету міста Бровари надійпши офіційні трансферти на суму 
15099,8 ТИС.Ірн., надійпша субвенція на утримання об»єктів спільного 
користування з районного бюджету - 24,0 тис. грн. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
За І півріччя 2007 року надійпшо податку з доходів фізичних осіб 

31605,8тис.ІрН. при плані 25454,8тис.грн., виконання становить 124,2%. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходжеВНJI по 

податку з доходів фізичних осіб зросли на 13657,6 тис.грн., або на 76,1%. 
Фіксованого податку надійпшо 184,7 тис. грн. 

Плата за землю. 

Плата за землю є другою за величиною складовою частиною доходів 
бюджету міста. При плані 2397,6 тис.грн., фактично одержано 2723,1 тис.грн., 
або 1136 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за землю на 01.07.2007 
року ~овить 1338,8 ТИС.Ірн., що на 149,5 ТИС.Ірн. більше в порівнянні з 
початком року. 

Найбільшу заборгованість по платі за землю мають(контингент): 

КазеНІІИЙ завод порошкової металургії - 1537.9 тис.грн. 

ДІІ "Радіопередавальний цеН1р" - 1288.0 тис.грн. 

rm ,,JIіфтмаркет" - 84.2 тис.грн. 

ВАТ "Софія" - 78.2 тис.грн. 



ВАТ ,Дослідно-експеримевтanьвий завод" - 25.9 'l'Ис.грн. 

дкп "Монтажник" - 12.8 'l'Ис.грн. 

Місцеві податки і збори. 
ПЛан надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 139,2 %. При 

плані надходжень 535,5 'l'Ис.грн. одержано - 745,6 'l'Ис.грн. В порівВJIВні з 
відповідним періодом минулого року надходжеВВJI по місцевих податках і 
зборах збільшилися на 149,8'l'ИС.ГРН. ЗбільmеВВJI надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільmенВJI надходжень по 
ринковому збору. З початку року по цьому податку надійшло 493,9 'l'Ис.грн., що 
на 125,0 'l'Ис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Плата за торговий патент. 
НадходженВJI пла'l'И за торговий патент складає 2065,9 'l'Ис.грн. при плані 

1421,6 'l'Ис.грн., виконaDВJI проmозних надходжень склало 145,3 %. В порівВJIВВі 
з І півріччям 2006 року надходжеВВJI по цьому податку збільшилися на 774,7 
'l'Ис.грн., або на 60,0%. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку 2365,0 'l'Ис.грн., фaкtиЧВо одержано 

3150,1 'l'Ис.грн., виконaDВJI склало 133,2%. В порівВJIВВЇ з відповідним періодом 
минулого року вадходжеВВJI по єдиному податку збільшилися на 804,3 'l'Ис.грн. 

Державне мито. 

Відповідно до Закону Украіни Про державний бюджет Украіни на 2007 рік до 
бюджету міста зараховуєrься державне мито, визначене законодавством. При 
плані надходжень 154,5 'l'Ис.грн., фактично надійшло 183,7 'l'Ис.грн. ВиконавВJI 
становить 118,9 %. 

3аlвитіеть васеяевВR та ривок праці. 

Позитивні процеси, що відбуваються у соціально-економічному розвитку 
міста, відповідним чином впливають на поліпmеВВJI ситуації у сфері зайнятості. 

Ставом на 01.07.2007 року на обліку у Броварському міськрalоввому центрі 
зайнятості перебувало 744 особи, що на 120 чол. або на 13.9% менше, ніж на 
відповідну дату минулого року. 

Із загальної кількості ГPOM8ДJIH, що перебувають на обліку - 539 осіб, або 
72 4% складають жінки, 243 особи (32,7%) - молодь у віці до 35 років, 109 осіб 
(14 6%) - особи, які ПО1ребують соціального захисту і не здатні на рівних 
ко~курува'l'И на ривку праці. Серед незaйВJlтого населеВВJI робітники становлять 
38,7% (288 осіб), службовці - 49,3% (367 осіб). . . . . 

Протягом І півріччя 2007 року працевл.аштоваво 815 ОСІб. На НОВІ роБОЧІ 
MicЦJI, які створені за рахунок HВДaDВJI дотацій роботодавцим працевлаштовано 8 



Me~iв міста, 3~ бс:зробі11lИМ надано одноразову виплату допомоги по 
безробl~ для органІзацІЇ підприємницької діяльності на суму 161,8 тис. Ірн. 

За СІчень - червень 2007 року на професійне навч8IIНJI направлено 169 осіб, 
всього з початку року навчалося 247 осіб міста; на Іромадські роботи 
направлено 243 особи. 

Станом на О 1.07.2007 року допомогу по безробітпо отримують 542 особи. 
Сума виплаченої допомоги - складає понад 1164,0 тис. Ірн. 

За даними центру зайнятості С'І8Ном на О 1.07.2007 року кількість вільних 
вакансій складає 569 одиниць, з них: робітничих професій - 349, службовців -
148, вакансій, які потребують осіб без кваліфікації - 72. 

Протягом І півріччя 2007 року у місті створено 1583 робочих місць, що 
складає 57.5% до завдання на рік (за січень - червень 2006 року створено 1014 
робочих місць), у тому числі: для найманих працівників у юридичних осіб - 325, 
для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців - 1258 (довідково: 
шляхом надання дотацій роботодавцям - 8, шляхом виплати одноразової 
допомоги по безробітпо - 33). Щомісячно проводиться моніторинг по 
створеmпo нових робочих місць, в тому числі за видами економічної діяльності 

З метою морального та матеріального заохочеННJI роботодавців до 
збережеННJI та cтвopeННJI нових робочих місць (у тому числі для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями) збільmеННJI кількості працюючих, 
підвищеННJI пості робочої сили відбулося засідання орraвiзаційного комітету з 
проведеННJI в місті конкурсу на звання "Кращий роботодавець року", на пому 
ухвалили визнати переможцями міського конкурсу за номінаціями серед: 

- підприємств з чисельніС'ПО працюючих від 21 до 100 осіб - ЗАТ СП 
,,Бротеп-Еко"; 

- підприємств З чисельніспо працюючих від 101 до 500 осіб - ЗАТ фірма 
,,підряд"; 

- підприємств з чисельніС'ПО працюючих від 501 до 1000 осіб - ВАТ 
,,БЗБК". 

Матеріали по результатах проведеННJI міського конкурсу направлено до 
обласного оргкомітету, де лауреатом обласного конкурсу було визнано ВАТ 
,,БЗБК" , дирепор -Дудар М.І. 

Соціальний захист. 
Значна увага в місті приділяєrься питанням соціального захисту 

населеННJI. В управлінні праці та соціального захисту населеННJI на обліку 
перебуває 4001 одержувач соціальних допомог, JIКИМ у І півріччі поточного року 
виплачено 5500,1 тис. грн. 

Ставом на 01.07.2007 року на обліку перебуває 1040 осіб, які одержують 
державну соціальну допомогу по догляду за дитиною до доcяrнеННJI нею 

трирічного віку. 
Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 04.04.2007 р. Ни 605 з 1 квітня 

2007 року у Київської. обла:rї продовжуєrьс~ експеримент. з призначеННJI і 
виплати державної СОЦlальНОI допомоги на ДІтеЙ-СИРІТ та ДІтей, позбавлених 



батьківського ~іклувaннJl, які перебувають під опікою (піклуванвам) і 
прожив~ть У с1М'.JIX опікунів (піклувальників) за принципом "гроші ходить за 
дитиною ~ З 1 КВ1'ПU1 2007 року було призначено та виплачено 68 опікунам 
зазначеН01 допомоги 132,0 тис. грн .. 

За рахунок КОШІ'Їв місцевого бюджету 88 фізичним особам, які надають 
соціальні послуги інвалідам 1, 2 і 3 групи всіх причин захворювamu: та хворим, 
виплачено - 3,8 тис. грн. 

Виплачується соціальна допомога на дітей шести прийомвим сім"ям та 
грошове забезпечеНВJI прийомвим батькам. За шість місяців виплачено 48.7 
тис.грн. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 52 ветерани війни та інваліди 
загального захворювaНВJI. 

За кошти місцевого бюджету надана матеріальна допомога 105 особам на 
суму 38.6 тис.грн. Крім того, за рахунок бюджету міста 67 гpoM8ДJlllaм надана 
допомога на вирішенВJI соціально-побутових питань на суму 13,5 тис. грн. та 38 
гpoM8ДJIВaм - на хірургічне В1ручamu: на суму 25,1 тис. грн. 

В поточному році в 1.4 рази в поріввявві з відповідним періодом минулого 
року зросла сума відШКОдyDанва за пільгові перевезенВJI пасажирів і cКJIaдaє 

623.0 тис. грн. 
Забезпечено засобами пересуванвя 13 інвалідів та ветеранів війни. 

Комунальними аптеками міста відпущено безкоштовних лікарських засобів 
інвалідам війни та учасникам бойових дій на суму 14.5 тис.грн. 

Надавались пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги та послуги 
зв"язку на суму 5199.9 тис.грн. з державного бюджету та на суму 202.0 тис.грн. з 
місцевого бюджету. 

Нараховано і виплачено в І півріччі 2007 року пільг і компенсацій 
потерпілим від аварії на ЧАЕС на суму 3735.1 тис.грн., на обліку яких перебуває 
5304 особи. 

Ставом на 01.07.07 на обліку в Територіальному цеН1рі обслуговувamu: 
пенсіонерів та самотніх непрацездатних ГPOM8ДJIВ знаходиться 1710 осіб. 
ВідділеllНJlМ соціальної допомоги самотнім на дому обслуговуєrься 416 осіб. 

В звітному періоді даній пільговій категорії ГPOM8ДJIВ надана грошова 
допомога та допомога продовольчими та промисловими товарами на суму 54.4 
тис.грн .. 

ВідділеННJIМ соціальної реабілітації надавались медичні послуги. 
В першому півріччі щоденно харчувалось 85 осіб, видано 9280 обідів на 

суму 34403 грн., це майже в1рИЧЇ більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року. 

Придбано та встановлено 105 газових плит та 41 газову колонку на суму 

89.7 тис.грн. 
ОДQИМ З основних напрямків соціального захисту сімей з низькими 

доходами залишається допомога по програмі житлових субсидій. 
Ставом на 01.07.2007 року субсидії призначено 4063 сім"ям, з вих: 2342 

(57.6%) сім"ї складаються тільки з пенсіонерів, 10 сімей складаються з учасників 
бойових дій, 463 сім'''ї мають у cКJIaдi учасників війни. Нараховано субсидій на 



суму 1795.5 тис.грн., профінансовано - 1780.7 тис. грн., заборгованість складає 
14.9 тис. грн. Середній розмір субсидії - 63 Ірв. 89 коп. 

Станом на 1 ЛИПНJI 2007 року заборгованість із виплати заробітної плати 
складала .276:8 тис. грн. ( ВАТ "Софія"), що на 58.4 тис. Ірн. більше порівНJJно з 
поперeдmм МІсяцем та на 629.7 ТИС.Ірн. менше, ніж на відповідну дату минулого 
року. 

у звітному періоді проведено 9 засідань комісії з питань забезпечення 
своєчасності сплати податків, виплати пенсій, стипендій, заробітної плати та 
інших соціальних виплат, на які було запрошено та заслухано 42 керівниIOl. 

В місті діє Рада з питань безпеки праці та безпечної житrєдіяльності 
населення. ВиконанНJJ заходів міської проІрами полiпmенНJJ стану безпеIOl, 
гігієни праці та виробничого середовища сприяє полiпmеншо стану охорони 
праці на підприємствах, в установах, організаціях міста, а також зменшеншо 
аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, але 
випадки 1р8Вматизму ще мають місце. З початку року на виробництві сталося 
17 нещасних випадків, з них 2 - смертельні. 

Пенсііне забезпечення. 
На обліку в управлінні Пенсійного фонду у м.Бровари перебуває 21033 

пенсіонери, що складає майже чверть загальної чисельності населення та 35.1 % 
працездатного населення міста. 

В першому півріччі 2007 року 01римувачам пенсій виплачено 70468.7 
ТИС.Ірн. Забезпеченість власними коmтвми щодо виплати пенсій склала 104.4%. 

До Пенсійного фонду міста за перше півріччя 2007 року надійшло власних 
коПІТЇВ на суму 73613.8 ТИС.Ірн., що на 9464.04 ТИС.Ірн. більше запланованого і 
на 22264.1 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року, що становить 
114.7% до планових завдань. 

За додатковими ставками надійшло 4924.7 тис. Ірн., планові завдання 
виковані ва 129.3%, а в порівнявні з відповідним періодом минулого року 
збільшились в 2 рази. 

В першому півріччі поточного року вдалося зупинити зростання боргу по 
сплаті освовних платежів, ТаІОІМ чином борг на 01.07.2007 року становить 
4216.0 тис.грн., що на 489.7 ТИС.Ірн. менше, ніж на початок року. 

Кількість боржників зменшилась на 15 одиниць, але станом на 01.07.07 їх 
кількість ще досить значна - 172 боржники. Протягом півріччя до платників 
було застосовано фінансових санкцій на суму 236.6 ТИС.Ірн .. , накладено 48 
адмініС1ративних Ш1рафів на суму 6732 Ірн., з яких погашено 47 на суму 6596 
Ірн. 

Протягом І півріччя було призначено 655 нових пенсій та проведено 
перерахунок по 1065 пенсійним справам. 

Розвиток соці8JIЬНО - культурноі сфери. В першому півріччі поточного 
року забезпечувались належні умови для діяльності закладів освіти, культури, 
охорони здоров"я та фізичної культури. 



Го~~~ним дoc~ellllJlМ 2007 року в галузі освіти стало встановлеННJI першої 
в ~КP81В1 локаль~ОI комп'ютерної мережі з головним сервером В управлінні 
ОСВІТИ, метою ПОІ є cтвopeННJI єдиного інформаційного поля освітньої системи 
міста, модернізацiJI зміС1У і ctpуктури управлінської діяльності, cтвopeННJI банку 
програмно-методичного забезпеченНJI навчально-виховного процесу. 

у березні 2007 року проведено підключеННJI мережі Інтарнет до 
загальноосвітніх закладів міста. УnpавлінНJI освіти у 2007 році працює над 
завд8ВНJIМ комп'ютеризації дошкільних навчальних закладів. 

Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 18 дошкільних навчальних 
закладів, з них 15 - комунальної форми власності, 3 - приватних; 12 
загальноосвітніх навчальних закладів: б ЗОШ І-Ш ст.( школи N!!N!!1,2,3,б,9, 10),2 
спеціалізовані школи �-ІІІст.( N!!5 з поглибленим вивчеННJIМ іноземних мов і N!!7 
з поглибленим вивчеННJIМ предметів суспільно-гуманітарного та природничого 
профілів), гімназiJI їм.С.Олійника, навчально-виховний комплекс, вечірНJI ІІІКола 
П-Шст., приватна школа І-Ш ст. "Фоptyна"; 5 позашкільних закладів освіти: 
Навчально-виробничий центр творчості молоді, Будинок ДИl'JlЧої та юнацької 
творчості, ДЕlЩ ,,камелїJI", Центр паtpіотичного та фізичного вихов8ВНJI, 
Дитячо-юнацька спортивна школа. 

Дошкільні навчальні заклади відвідують 33б8 вихованців, з них БОО дітей 
віком від 1 до З років. Функціонує 21 логопедична та б санаторних груп. 
Щорічно, починаючи з 2000 року, вводиться додаткові штатні одиниці 
iнCtpyктopiв з фізичної КУЛЬ'ІУРи та керівників С1Удій зображувальної дiJIльності, 
з 2005 року запроваджена практика пос1упового BBeдeННJI у штатний розпис 

дошкільних навчальних закладів посад лікарів. 
Шляхом вивільнеННJI від оренди приміщень у 2007 році створена ще одна 

група у ДИЗ "Золота рибка ". 
За результатами роботи експериментального майданчика по ДНЗ "Ялинка" 

зібрано та надано матеріал на розгляд КабінC'l')' МiнiCtpiв про присвоЄННJI 
закладу імені В.О.Сухомлинського. Від Інституту екології JПOДИІІИ на 
управлiвнJI освіти за підписом директора надіслано схвальний лист про високий 
рівень впроваджеВНJI ЗДОРОВ"JlЗберігаючих технологій у ДНЗ "Барвінок". 

За результатами Всеукраїнського рейтингового оцінюв8ВНJI серед 
приватних закладів дошкільний навчальний заклад ТОВ "Олександра" 
визнаний кращим у номінації пості освіти. 

На червень 2007 року У місті нараховується 11249 дітей ІІІКільного віку. 
10239 - навчаються у загальноосвітніх закладах, 105-у приватній школі l-Ш 
С1УПенів "Фортуна", 215-у вечірній школі, 250 дітей віком до ~8 років -~денти 
професійного ліцею, 450 - С1Уденти вищих навчальних закладІВ. ФУНКЦІОНУЄ' два 
навчальні заклади, де можуть навчатися діти з російськомовних сімей. 
Працюють 5б груп продовженого ДНJI, пі відвідують 1874 учні. ДmI всіх 
першокласників організоване гаряче харчув8ВНJI, 100% вартості пого 
фінансується місцевим бюджетом. <?"оплено гарячим харчувaRНJIМ, у тому числі 
і за батьківський кошт 84% школярІВ. 

Мережа загальноосвітніх закладів стабільна, однак не в повній мірі 
задовольНJIЄ поtpеби населеННJI. 1353 учні навчаються у другу зміну. ДmI 



розв~ нахилів, здіб~остей учнів, задоволеННJI їхніх інтересів і духовних 
зВПИnВ у закладах ОСВІТИ розгалужена мережа профільних класів та класів 
поглиблен?го вивченНJI предметів. У 2006-2007 році таких класів налічуєrься 73 
(211~ УЧНШ) .. У закладах освіти діти мають змогу вивчати іноземні мови: 
англійську, ~~eцькy! французьку, польську, іспанську, причому 1552 учні 
вивчають ДВІ ІнозеМНІ мови. 

у гімназії їм .. С.І.ОліЙНика та у спеціалізованій школі Н!5 у 2006 -2007 
навчальних роках запроваджено поділ класів на групи при вивченні украінської 
мови, такий поділ буде запроваджено у 2007-2008 навчальних роках у 
спеціалізованій школі Н!7 . 

Використанни варіативної складової у повному обсязі, що фінансуєrьСJl з 
міського бюджету, дає можливість поновленню змісту освіти, впровадженню 
сучасних освітніх технологій 

З сіЧНJI 2007 року 'Іри освітні заклади стали обласними комплексними 
опорними навчальними закладами: спеціалізована зоm І-Ш ст. Н! 5 -

( « CтвopeННJI освітнього середовища для розвитку інтеркультурної 
комунікації творчої самостійної особистості), гімназія їм.. С.І. Олійника (<< 
Інформаційно- комунікаційні технології в управлінській діяльності та організації 
навчально-виховного процесу), БДЮТ (<<Комплексний позашкільнйй заклад»). 

У 2006- 2007 навчальному році в олімпіадах з базових дисциплін та 
конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Украіни 
взяло участь більше тисячі учнів. Проведенню олімпіад передувала 
організаційно-методична робота педагогічних колективів шкіл, міського 
оргкомітету та керівників методичних об'єднань. 4100 учнів узяли участь у І 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, 1342-у П (564 стали призерами), 102 
- У m ( 22 призери), 5-у VI { 3 стали призерами). За результатами олімпіад і 
конкурсу Малої академії наук перше місце посіла сзоm І-Ш ст.НІо, друге -
зоm І-Ш ст.Н!9, 'Іретє - сзоm І-Ш ст.К!7. 

Вшанування переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів, іх наставників та батьків відбуваєrьси на щорічному міському свиті 
"Творча особистість 11, яке проводиться у рамках міської програми 
Об 

. 11 
" даровашсть. 

У позашкільних закладах організована робота 12 творчих об'єднань, 106 
гуртків, 19 спортивних секцій, клу~іВ за інтересами. Ці заклади працюють за 
різними напрямами: науково-теХНІЧНИЙ, художньо-естетичний, туристсько
краєзнавчий, спортивно-оздоровлюючий, ек~лого-натуралістичниЙ. Різними 
формами позашкільної освіш охоплено 6150 ДІтей. 

3 метою підтримки обдарованих дітей та забезпечеННJI якісної освіти учнів 
закладів нового типу рішеННJIМ сесії Броварської міської ради з місцевого 
бюджету у 2007 році фінансуєrьси підвіз учнів за окремими маршр~ до 
гімназії ім. С.І. Олійника, Навчально-виховного комплексу, спеЦІ8JI1ЗОВаних 

шкіл Ню та Н!7. 
Гімназія сзоm Ню, зоm Н!!2 визначені опорними закладами для підготовки , . . . 

вчителів за програмою <dнтел», але У НИНІШНЬОМУ навчальному РОЦІ ТІЛЬКИ 



зоm N!3 взяла на себе підготовку вчителів з оволодіння 
комунікаційними технологіями. 
. У з~адах освіти міста фінансуєrься дослідно-експериментальна 

дIJШЬНОCn. 8 загальноосвіmіх та 2 дошкільних заклади здійСlПOють доcnідно
екс~ериментanьву та інноваційну діяльність міжнародного, всеукраїнського, 
репонального, локального рівнів. 

За рахунок коштів місцевого бюджету здійснюєrься стимулюванНJI праці 
педагогічних працівників: отримують доплати керівники закладів освіти, іх 
заступники, завідувачі бібліотек, учасники педагогічних експериментів, 
керівники зразкових художніх колективів, учителі, що викладають предмети 
поглиблено, а з 2007 року - ще й керівники міських предметних методичних 
об'єднань . 

У 2007 році із загального фонду бюджету міста на підвищеННJI заробіmої 
плаmі працівникам освіти виділено 4087,7 тис. ГРН., на проведеННJI ремонтів у 
закладах освіти, придБВННJI меблів, обладнВННJI, тощо із цільового фонду 
бюджету міста у 11 кварталі 2007 року виділено 5 750,4 тис. грн. 

У 2007 році у місті Бровари 925 випускників, з них 30 золотих медалістів та 
15 срібних. 428 учнів прИЙНJШИ участь у зовнішньому незалежному тестуванні з 
украінської мови, математики, історії та отримали сертифікати пості освіти. 

Вперше золотим медалістам було вручено Молодіжну картку «Євро - 26», 
яка дає можливість отриманНJI мaliже 200 ООО знижок на транспорті, у 
торгівельній мережі у країнах Євросоюзу. 

У місті функціонують вищі навчальні заклади не комунальної форми 
власності, які забезпечують можливість частині підлітків та молоді 
здобувати вишу освіту, не виїжджаючи за межі Броварів: 
- Економіко-технологічний університет. 
- Коледж економіко-технологічного університету. 
_ Броварське представництво Вищий навчальний заклад 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
- Броварське вище училище фізкультури. 
- Поліцейський фінансово-правовий коледж. 

у вузах Ш-ІУ рівнів акредитації денною формою навчанНJI 
охоплено 732 студенти, заочною - 968. У вузах І-П piвНJI акредитації денна 
форма навЧaнRJlзабезпечує доступ до о~віти 1196 cтy~eнтa~, а зао~а - 516. 
Вищі навчальні заклади акредитоваНІ та мають ЛІцеНЗІІ на ЗДІйснення 

освітніх послуг. , . . . 
Мережа закладів охорони здоров я МІста включає 7 ЛІкарНJIНИX закладІВ, 

діяльність яких спрямована на збережеННJI та покращеННJI здоров'я населеННJI, 
забезпечеННJI потреб населеННJI в лікарських засобах і медичному 

обcnyrовуванні. . .. 
За І піврі1J1JJl 2007 року амбулаТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИМИ засобами прИЙНJlТО 

619074 пацієнтіи, в стаціонарах проліковано 15400 осіб. ВідділеННJIМ швидкої 
допомоги викОНано 18295 викликів, виконано 17212 ультразвукових обстежень. 



Закладами охорони здоров'JI міста виконуєтьCJI 6 цільових медичних 
програм. Безко~~но забезпечуються ліками пільгові категорії населеННJI _ 
ветерани ВеликОI ВI1ЧИЗНJIНоі війни, хворі на цукровий діабет, учасники ЧАЕС . 

. Пр~блемними ПИ'l'aIUIJIМи галузі є - недостатність середнього медперсоналу 
та Л1Кар~ ДЛJI ~JlЧої реанімації. Крім того, недосконалість законодавства про 
тендеРНІ закупІВЛІ призводить до неможливості своєчасних закупок. 

З~ачна увага приділяється розвитку масової фізичної культури. В місті 
ФУНІЩІОНУЮТЬ 'ІрИ ДИТJIЧо-юнацькі спортивні школи, Броварське вище училище 
фізичної культури, діють спортивні клуби "Олімп", "Ліфтовик", "Тайфу". На 
повну потужність працюють фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний 
басейн "Купава", спорткомплекс "Світлотехнік", відкрито після ремонту 
плавальний басейн "Металург". У місті розвивається 18 видів спорту, працює 
1 02 тренери-викладачі. 

В першому півріччі поточного року в місті проведені міжнародні змаганНJI: 
турнір з гандболу пам"вті Володимира Багатікова, турнір з боксу на призи 
Сергі.и Дзінзірука, 1УРнір з вільної боротьби, присвячений видатним українським 
борцвм, чемпіонам та призерам Олімпійських ігор. Проведено змaraннв з легкої 
атлетики, гандболу, фyrболу, боксу, плаваннв, вільної боротьби національного 
та обласного рівнів. 

Спортсмени міста успішно виступали на міжнародних, всеукраїнських та 
обласних змаганнвх. Олег Лісогор з перемогою повеРНУВСJl з чемпіонату світу з 
водних видів спорту, що проходив у Австралії, Єдина золота медаль украінської 
збірної. Крім того, там виступали ще двоє броварчан - Андрій Олійник та Сергій 
Бреус. 

Юрій Нужненко втретє захистив титул інтерконтинентального чемпіона 
серед професіоналів з боксу. Гандбольна команда "Будівельник - Бровари" 
посідає 'Ірстє місце в чемпіонаті України. Жіноча команда "Транспортник" має 
всі шанси потрапити до найсильніших гандбольних команд. 

В місті діє п".ить закладів куль1УРИ: ДИТJlЧа музична школа, ДИDlЧа школа 
мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр. В 
закладах культури працюють аматорські об'єдваннв, гуртки та студії з різних 
жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естеІИч:НОГО вихованнв дітей. 

СТВОРЮЮТЬСJl необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів 
самодівльної художвьої творчості. 

В закладах культури міста з великим успіхом ПРОВОДJlТЬCJI ДИЬ1Чі новорічні 
ранки, тематичні концерти РізДВJlНі зустрічі", свято ,,маслвна", День захисника 
Ві1ЧИЗRИ, Міжнародний жіночий день 8 БерезНJI, літера1УРНО-МИстецький вечір 
З любов"ю і шаною до Кобзаря", День Перемоги, День пам"m Т.Г.Шевченка, 
День Конституції Украіни, День молоді, відзначеННJI професійних CВJIТ, 
розважальні вечори ДЛJI молоді, міське свято "Творча особистість", клуб веселих 
і кмітливих, фестиваль ,,БесНJIНИЙ зорепад", міський конкурс ДЛJI 
старшокласників міста ,~опелюшкв:" та інші заходи. . 

Вперше в цьому РОЦІ проведеш конкурси в галузІ класичного мистецтва та 

поетичної творчості - "Класична нота". та "Кришталеве перо". Переможці 
конкурсу класичної музики ''Класична нота" удостоєні виступами зі звітним 



Koнцepтo~ у Націо~альній академії мистецтв ім .. П.l.ЧВЙКовського, а фестивamo 
поетично! ,творчоcn будуть мати змогу надрукувати власні вірші упоетичному 
альманаСІ 'Кришnшеве перо". 

Над виріmенlUIМ проблем молоді, жінок, дітей, молодих сімей активно 
працювали відділ у справах сім"ї та молоді, центр соціальних служб ДJIJI молоді. 

~иконув~сь заходи щодо реалізації програм ,,молодь Броварів", 
"СОЦІальна ПЩТРИМка сім'ї", "Профілактика ЯВИЩ у молодіжному середовищі" 
та міських про~ам: відпочинку та оздоровлеННJI дітей, роботи з обдарованою 
молоддю, СОЦІального захИСТУ дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
батьківського піклуванНJI. 

Зокрема, у звітному періоді відповідними службами організовано 
проведенНJI лекцій, бесід, надавались консультації, надавалась шефська 
допомога соціально-незахищеним категоріям сімей підприємствами та 
організаціями міста. 

Троє дітей оздоровлено в мдц ,,Артек": 2 дітей під опікою та 1 обдарована 
дитина, З 1 дитина з соціально-незахищених сімей отримала путівку до дитячого 
оздоровчого закладу "Факел" у м.Керч. ГоtyIOться документи 8-ми дітей віком 
11-12 років із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклувaRНJI і 
дітей-напівсиріт ДJIJI оздоровленНJI в дитячому центрі відпочинку м.Сен
Сюльпіс (Франція). 

Продовжує діяльність "Молодіжна рада міста" .За звітний період проведено 
14 засідань , на яких розглядаються питанНJI, які стосуються ЖRТrЯ студентської 
та учнівської молоді. 

На виконанНJI рішеННJI виконкому щодо підтримки студентської 
обдарованої молоді затверджено 10 кандидатур на призначеННJI стипендій 
кращим студентам ВИЩИХ навчальних закладів міста за результатами зимової 
сесії в розмірі 1 ОО грн. на місяць. Протягом звітного періоду виплачено 1 О 
стипендій на суму 6.0 тис.грн. 

Студентам, із категорії дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
батьківського піклувaRНJI та продовжують навчaRНJI в навчальних закладах, 

щорічно призначаєrься щомісячна допомога У розмірі 80 грн.. на місяць, які 
навчаються у закладах освіти І-П piвНJI акредитації та 90 грн. - m - ІУ рівнів 
акредитації.Протягом першого півріччя таку допомогу виплачено ЗО студентам 

на суму 15.2 тис.грн. 
У червні поточного року в місті створено сьому прийомну сім"ю. На обліку 

перебуває ще дві сім"і, які мають намір створити прийомні сім"·ї, пройшли 
навчaRНJI та отримали довідки та рекомендації. 

З метою пропаганди переваг сімейного виховaRНJI відділом у справах сім"і 
та молоді спільно з відділом реєстрації актів цивільного стану проводиться 

. "" . видача новонародженим жителям МІста пам JlТНOI медалІ та подарунка. 

ПРОДОВЖУЄl'Ься реконструкція приміщеННJI Центру ранньої та медико
педагогічної реабілітації дітей-інвалідів. для проведеННJI робіт за кошти 
місцевого бюджету У 2007 році профінансовано 200тис. грн. 



• ЖИТJlОВ~-КОМУН8JJьне господарство. Основним завд8НIUIМ комунальних 
ПJДПpИЄМСТВ МІСта Є - виконаНВJI заходів по забезпеченню житrєдUшьності 
народного господарства міста. 

На виконанНJI Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Бровари . на. 2~07 рік управлінНJlМ житлово-комунального господарства у 
першому ПІВРІЧЧІ проведена наступна робота. 

З метою покращеННJI стану доріг в місті проведено капітальний ремонт 
дорожнього покриття площею 15.8 тис.кв.м, а саме: перехрестя вулиць Андрєєва 
- Сєрова; бул.Незалежності - вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО; вул. Кутузова - вул 
Красовського; виконано капітальні ремонти ділянок вулиць: ОСИПОВІ, 
Старотроїцької, Будівельної, Зеленої, Б.Хмельницького. Виконано також 
ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць міста площею 2.5 тис.кв.м. 

В першому півріччі проведені роботи по нанесенню горизонтальної 
дорожньої розмітки по центральних вулицих міста. Проведені роботи по 
ремонту та облаштуванню зупинок 1ранСПОРПfих засобів загального 
користування та колесовідбійників на двох шляхопроводах. 

З метою запобіганню аварійних ситуацій у місті проводилось 
обслуговування світлофорних об"єктів. 

Виконано ремонт дитячого майданчику по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО, 21а., в 

процесі завершеННJI ремонтних робіт на ДИТJl1lИХ майданчиках ПО 
ВУЛ.ВОЗЗ"ЄДНaнНJJ,9 та Черняховського, 2З в. 

Капітально відремонтовано Вну1рimньобудинкові проїзди за адресами 
бул.Незалежності, 1 О, вул.Гагаріна,2З, ведуться реМОНПfі роботи на 
вул.Гагаріна,27. 

Виконані роботи по впорядкуванню зелених насаджень. В звіПfОМУ періоді 
видалені аварійні деревІ, влаштовано 2926 кв.м квітників, на яких висаджено 
одноліПfіх та багаторічних квітів в кількості 160.24 тис.mтyк, висаджено 1350 
дерев та кущів, викошені газони тощо. 

для забезпечеННJI належного технічного та естетичного стану об"єктів 
благоустрою проведені роботи по очищенню центральних вулиць міста від від 
грунтових наносів ПРОТJIЖНість З2 км, відремонтовано та пофарбовано 
турнікетне огороджеННJI на центральних вулицих міста, проводились роботи по 
очищенню від твердих побутових відходів територій парків, міських кладовищ 

тощо. 

Виконувались заходи по виконанню Міської програми капітального 
ремонту житлового фонду міста. В першому півріччі поточного року виконано 
ремонт 8 м"яких покрівель будинків за ~есами: вулиці .Ко~оле~50, 
М.Лагунової,. 4, 10а , 17, бул.НезалежноСТІ, З, 7, вул.ОЛІМПІЙСЬкій, 8. 
завершуються ремонти м"яких покрівель будинку по вул. МЛагунової, lЗб та 

Бул.Незалежності,10.. .. 
Капітально відремонтовано шаТРОВІ дахи на будинках по вул.М.ЛагунОВОІ, 

19 вул.Шевченка,8, вул.Олімпійській, 1 б. 
, YКJIaдeHO договір з КВЩ ,Держнагmщ охорони праці Украіни" на 

експертне обстеження ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років. 



· Готуються документи ДЛ!І проведеRВJI тендерних торгів по проведеншо 
капl~НОГО ремонту внyrplшньобудинкових мереж, реконструкції M"JlКoi 
ПОКРІВЛІ в шаtpовий дах на житловому будинку по вул.Енгельс&, 1 о. 

Придбано та установлено пільговій категорії населеннв газове обл8ДНaннJI 
на суму 100.0 тис.грн. 

Протягом звітного періоду стабільно працювало кп водопровїдно
каналЬаційного господарства міста з безперебійного забезпеченнв 
водопостачаннв та BoдoBiдBeдeRВJI. Подано питної води 3405,3 тис.куб.м, 
перекачано та очищено стічних вод 2335.8 тис.куб.м 

В рамках виконаннв Програми енергозбережеННJI на об'єктах кп 
"БроваривоДоканал" у 1 кварталі 2007 році було встановлено 2 насоси 
іноземного виробництва на каналізаційній насосній станції Ng7 по 
вул.Б.Хмельницького. Вартість робіт 120тис.грн. Дане встановлеННJI дало змогу 
замінити застаріле обладнаннв та економИ1И 5 тис.кВт год. електроенергії або 
1.76 тис.грн. щомісячно. 

За рахунок власних кошriв кп "БроваривоДоканал" перекладено аварійну 
дiлmку водопровідної мережі nPОТJlЖНіС'ПО 600м на КОС в с.ДіміtpоВо. 

На муловій насосній станції цеху каналізаційних очисних споруд в 
с.ДіміtpоВо встановлено насос іноземного виробництва вартіспо 105тис.грн. 
Виконано перекладку аварійної магістральної самопливної каналізаційної 
мережі довжиною 50.4 м по вул.Щоmdвській. 

Проведено ряд інших важливих робіт з метою безперебійного забезпечеННJI 
населеННJI водою. 

Якісно надавались послуги з теплозабезпечеННJI та гарячого 
водопостачаннв. За І півріччя поточного року кп ,,Броваритеплоенергомережа" 
споживачам відпущено - 153.8 тис.Гкал теплової енергії, з них: населенню-
132.4 тис.Гкал, бюджетним споживачам - 14.2 тис.Гкал., іншим споживачам-
7.2 тис.Гкал .. 

ПРОТJIГом першого півріччя аварійних ситуацій та неполадок, що впливають 
на вкість теплопостачаннв споживачів не було. 

Підприємством КП''Броваритеплоенергомережа'' експлуатуєrься 18 
котельних, 36 теплових пунктів та 77,144 км теплових мереж в ДВОХ'1рубному 
виконанні. 

IПдrотовка теплового господарства до наступного опалювального сезону 

розпочалася ще до закінчеННJI попередньо~. ~икон~о ремонтно
npофілПІИЧНИХ робіт на суму 649,26 тис. грн., що ВJДПОВ1Дає 25 И. до загального 
обсягу робіт. 

Проведено ремонтні роботи на 5~ТИ котельних та 11-~ теплових пунктах. 
Тривають ремонтні роботи на KO~ЬHI по ~ул.НезалеЖНОСТ1,26/1. 

Проведено інші зах?ди по ПІДГОТОВЦІ тe~~BOГO господарства до роботи в 
опалювальний період, зГІДНО розроблених графІКІВ. 

Броварською філією ВАТ ,,київоблгаз" проведено ОБCJI?Товува~ 25 
регулпорних пунктів та 51 шафових. реl!ЛJlТОРНИХ пyнкnв. ПереВІрено 
герметизацію вводів інженерних КОМУНІкаЦІЙ У 87 висотних будинках та 



громадСЬКИХ будівлих. ПРОВОДИЛОСЬ обслуговувВННJI газових мереж та 
обл8ДНВННJI H~ них" ВИконувавСJl ремонт газових приладів JlК у житлових 
будинках, так 1 на об єктах комунально -побyrової сфери. 

Основною проблемою підприємств житлово-комунального господарства 
міста З~~ЄТЬСJl заборгованість за надані посnyrи. 

За І ПІВРlч:а 2007 року нараховано квартирної плати на суму 7255.4 тис.грн., 
в тому ЧИСЛІ 993.2 тис.грн. cтaнOВJIJIТЬ нараховані населеНlПO пілЬГИ та 
субсидія. Фактично сплачено населеННJIМ 5788.9 тис.грн., відшкодовано пільг 
та субсидій на суму 1043.5 тис.грн. 

Середній відсоток сплати HaCeneННJIМ за утримaннJI будинків та 
прибудинкових територій за І півріччя 2007 року становить 93%. 

Заборгованість споживачів теплової енергії за І півріччі поточного року 
складає 1808.5 тис.грн. Борг населенНJI становить 1667 .4тис.грн. або 92.,2% від 
загальної суми. Середній відсоток сплати за теплову енергію у першому 
кварталі складає 93.8%. 

Стан розрахунків за використаний природний газ у першому півріччі 2007 
року характеРИЗУЄТЬСJl наступними показниками: 

-всього сплачено споживачами у І півріччі 9343.81 тис.грн., що складає 
93.8% від спожитого, з них : комунanьно-побyrовими споживачами сплачено 
31.6 тис.грн. або 92.8%, бюджетні організації - 1136.7 тис.грн. або 69.7%, в 
тому числі місцевий бюджет - 867.8 тис. грн. або 99.3%, населеНВJI - 6562.2 
тис.грн. або 97.2%. Заборгованість поточного року за споЖИТИЙ природний газ 
складає 2098.4 тис.грн. В С1руктурі загального боргу найбільшу частку складає 
борг HaCeneННJI- 82.3%, бюджетні організації - 19.1%, в.т.ч установи місцевого 
бюджету -0.2%, субсидії, комунально-побyrові споживачі - 0.3%. 

Заборгованість споживачів за електричну енергію в цілому по місту за І 
півріччя 2007 року складає 247.6 тис. грн. Борг населення становить 631.8 
тис.грн., бюджетні установи заборгували 42.9 тис.грн. Установи, що 
ФінанСУЮТЬСJl з місцевого бюджету, про~а~и авансом 140.40 грн. 
Проплачено авнсом за спожиту електроенерГІЮ 1 промисловим комплексом 

міста на суму 494.0 тис.грн. 
Значна робота ПРОВОДИТЬСJl із насenенИJIМ по змеиmеНlПO заборгованості 

підприємствам- надавачам послуг. 

Так, підприємством кп "Броваритеплоенергомережа " було проведено акцію 
по заохочеmпo своєчасної сплати по рахункам. 

Проведено нараду разом із виконавчою службою, бюро технічної 
інвентаризації та податковою службою про проведеННJI заходів зі злісними 

неплатниками. 
кп Київської обласної ради "Бровариводоканал" впроваджуЄТЬСJl система 

автоматичного вїдключеННJI боржників. 
кп "Служба замовника" СТВОРЮЮТЬСJl умови полiпmеНВJI пості надання 

послуг. впроваджуєrься система преміювaRНJI працівників ЖЕКів на 



проведеННJI роз'ЯСIПOВВJIЬної роботи серед мешканців та попереджень про 
примусове СТJll1lеННJI боргів. 

Юридичними службами підприємств- надавачів послуг станом на 01.07.07 
подано 7721 nрєmєнзіі на загальну суму 3841,712 тис. грн., передано 8839 справ 
до суду на загальну суму 6219,93,53 тис. грн .. 

Виконання місцевих програм. 

РішенНJIМ Броварської міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 на 2007 рік 
було затверджено 8 місцевих програм, а саме: Програма соціально-економічного 
розвитку; Програма соціально-культурного розвитку; Програма соціальноro 
захисту населеННJI; Програма охорони навколишнього природного середовища; 
Програма підтримки сім'ї та молоді; Програма розвитку малого 
підприємництва"; "Програма залучеННJI інвестицій", "Програма підтримки 
засобів масової інформації". "Програма ЕнергозбережеННJI по кп 
"Броваритеплоенерroмережа" була затверджена рішеННJIМ сесії у квітні 
поточного року . 

На виконанНJJ заходів зазначених в Місцевих програмах на 2007 рік, 
передбачалось використати 18046,4 тис. грн. ПРОТJIГом 6 місяців 2007 року, 
рішеННJIМИ Броварської міської ради було внесено зміни до Місцевих програм, 
та збільшено фінансувaнНJJ на 57887,5 тис. грн. Тобто фінансувaнНJJ по 
програмам станом на 01.07.07 складає 75933,9 тис. грн. 

BcLoro за 6 місяці поточного року до Місцевих програм було внесено 96 
змін, з них до Програми соціально-економічного розвитку - 72; Програми 
соціально-культурного розвитку - 12; Програми соціального захисту населеННJJ -
5; Програми підтримки сім'ї та молоді - 6; Програми охорони навколишнього 
природного середовища; Програми розвитку малого підприємництва; Програми 
залучеННJI інвестицій; Програми під'1римки засобів масової інформації та 
Програма ЕнергозбережеННJJ по кп "Броваритеплоенергомережа" зміни у І 
півріччі 2007 року не вносились. 

Найбільша кількість змін ініційована відділом капітального будівництва 
міськвиконкому - 61, управлiнНJJм житлово-комунального господарства - 13, 
відділом У справах сім'ї та молоді - 7, управліННJIМ освіти -7, відділом культури 
- 7, управліННJIМ праці та соціального захисту населеННJJ - 4, 

Протяrом сіЧНJJ - червНJJ 2007 року програми було профінансовано на суму 
16071,1 тис. грн. що складає 21,5 % від передбачуваного на рік, виконано робіт 
на суму 13619,0 тис. грн. (84,7 % від профінансованого). 

Коротко про вUКОИQННR І(ожноf "рогри,"*: 
* фінансувaнНJJ заходів - ~ від пере~ба~аного на рік, виконання заходів 

_ % від профінансованого У ЗВІТНОМУ перІОДІ 



1. Прогр~ма еоціВJJьво-економічвого розвитку: 
Обcяrи фmансуванВJI на рік з ypaxyвaнllJlМ змін складають 674189 
тис.грн., виконано робіт на суму 12143,1 тис.грн. (18,0 %), ПРОфінансов;П;о 
-14479,2 ти~.гр~. (21,5 % до річного завдВНВJI). 

Протягом 6 МІСЯЦІВ 2007 року із 61 заходу Програми ФінанСУВВНВJI 
проводилось по 36 заходах: 

[] ПроектувВНВJI та реконструкція КЇHoTeatpy ім. т.г. Шевченко під 
"Палац урочистих подій" по вул. Київській, 155 в м. Бровари, 
профінансовано - 1530,0 тис. грн. (50,7 %), виконано -1493,3 тис. грн. 
(97.6 %від профінансованого) відділ капітального будівництва. 

[] ПроектуванВJI та реконструкція автомобільної дороги загального 
користувВНВJI (вул. Грушевського в м. Бровари, профінансовано -
1000,0 тис. грн. (89,0 %), виконано - 625,8 тис. грн. (62.7 %) відділ 
капітального будівництва. 

[] ОсушенВJI територій та BOДOBїдвeдeНВJI дощових та талих вод з 
території підтоплених житлових районів та земель 
сільськогосподарського призначеНВJI західної та південно-західної 
частини м. Бровари, профінансовано - 840,0 тис. грн. (25,0 %), 
виконано - 672,8 тис. грн. (80.1 %) відділ капітального будівництва. 

[] ПроектуванНJJ, коригуванНJJ робочого проекту та peKoHCТPYКЦЇJI 
магіCtpальної вулиці районного значеНВJI в м. Бровари (вул. 
ВОЗЗ'ЄДНВНВJI), профінансовано - 21,5 тис. грн. (1,1 %), виконано - 1,5 
тис. грн. (7.0 %) відділ капітального будівництва. 

[] ПроектувaнНJJ, коригуванНJJ робочого проекту та будівництво 
адмініCtpативного будинку з благоусtpоєм прилеглої територіі та 
культурно-виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 місць 
по вул. Гагаріна, 18 м. Бровари, профінансовано -1913,0 тис. грн. (56,5 
%), виконано - 1812,9 тис. грн. (94.8 %) відділ капітального 
будівНИЦІВа. 

[] ПроектувaнНJJ та реконструкція плавального басейну "Купава" по вул. 
Шевченка, 1 О м. Бровари, профінансовано - 30,0 тис. грн. (2,0 %), 
виконано -18,0 тис. грн. (60.0 %) відділ капітального будівНИЦІВа. 

[] ПроектувaНВJI та будівництво нових ДИТJlЧИХ та спортивних 
майданчиків, профінансовано - 36,0 тис. грн. (18,0 %), виконано - 35,9 
тис. грн. (99.7 %) відділ капітального будівНИЦІВа. 

[] ПроектувaНВJI, КОРИГУВВНВJI робочого проекту та будівництво П вводу 
газопроводу в м. Бровари, профінансовано - 360,0 тис. грн. (78,3 %), 
виконано - 0,3 тис. грн. (0,1 %) відділ капітального будівництва. 

[] ПроектувaНВJI та peKoHC1pYКЦЇJI магістральної вулиці загальноміського 
значеlDlJl (вул. Київська) в м. Бровари, профінансовано - 320,0 тис. грн. 
(32,0 %), виконано - 30,0 тис. грн. (93.8 %) відділ капітального 
будівництва. 



а БлагоуС'ІрїЙ міста, профінансовано - 3310,9 тис. грН. (77,0 %), 
виконано - 3218,5 тис. грН. (97.2 %) управлiввJI житлово-комунального 
господарства. 

а PeKoHcтpyкцїJI фасаду 30Ш І-Ш ст. К!! 9, профінансовано та виконано 
- 500,0 тис. грН. (3З,З %) управлiввJI освіти. 

а В~овлеВВJI системи сигналізації в закладах КУЛJ4:П)и, 
ПРОфІнансовано та виконано 40,0 тис. Ірн. (100,0 %) віппіл кульпри. 

а Придбання музичних інструментів, профінансовано та виконано - 140,0 
тис. грн. (56,0 %) відділ культури. 

а PeKoHcтpyкцїJI приміщення центру реабілітації дітей-інвалідів, 
профінансовано - 200,0 тис. грн. (28,0 %), виконано - 187,7 тис. грн. 
(9З.9 %) відділ у справах сім'ї і молоді. 

а Проектні роботи по IJPоеn:yванню в'їзних знаків у місто, 
црофінансовано - зо,о тис. Ірн. (100,0 %), виконано 29,8 тис. Ірн. 
(9З,З %) вілліл містобудування та архітекпри. 

а Програма "НагороджеВВJI", профінансовано - 27,6 тис. грн. (92,0 %), 
виконано - 27,4 тис. грн. (99,З %) виконком Броварської міської ради. 

а Програма зміцнення правопорJJДКУ, профінансовано та виконано - 18,0 
тис. грн. (З6,0 %) фінансове управліВВJI Броварської міської ради. 

а Програма забезпечеВВJI Броварської міської організації ветеранів війни, 
праці та збройних сил, профінансовано та виконано - 11,1 тис. грн. 
(З9,6 %) виконком Броварської міської ради. 

а Проектув8ВВJI та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О 
мікрорайону в м. Бровари, профінансовано - 40,0 тис. грн. (З,З %) 
відділ капітального будівництва. 

а Проектув8ВВJI та будівництво павільйону бюветвого водопостач8ВВJI з 
артезіанської свердловини та благоустрій прилеглої території по вул. 
Грушевського в м. Бровари, профінансовано - 557,0 тис. грн. (49,9 %), 
виконано - 42З,1 тис. грн. (76.0 %) відділ капітального будівництва. 

а Проектув8ВВJI, коригування робочого проекту та будівництво 
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари, профінансовано - 400,0 тис. 
грн. (28,6 %), виконано - lЗЗ,6 тис. грн. (ЗЗ.4 %) відділ капітального 
будівництва. 

D 3авершеВВJI робіт по будівництву котельні 30Ш І-Ш ст. К!! З ПО вул. 
Леніна, профінансовано - 9З,4 тис. грн. (100,0 %), виконано - 92,2 тис. 
грн. (98,7 %) управліlПlJl освіти. 

а ПроектувaВWI та будівництво тимчасовоі автостоJJВКИ по вул. Гагаріна, 
11, профінансовано та виконано - 2ЗЗ,0 тис. грн. (9З,6 %), відділ 
капітального будівництва. 

а ПроепуванВJI та peKoHCТPYКЦЇJI вул. Островського, профінансовано -
40,0 тис. грн. (З,о %), виконано - 4,7 тис. грн. (11.8 %) відділ 
капітального будівництва. 

D Проепув8ВВJI та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15 м. Бровари, 
профінансовано - З8,1 '?Іс. грн. (9,З %), виконано - 7,2 тис. грн (18.9 %) 
відділ капітального БУДІвництва. 



СІ Реконструкція майдану на перетині вул. Гагаріна - бул. Незалежності 
(ІП черга), профінансовано - 173,0 тис. грн. (57 7 %) виконано - 77 6 
тис. грн. (44,9 %) відділ капітального будіВНИЦІ~а. ' , 

СІ Дизайн-проект. та оздоблювальні роботи CВJIТКOBOЇ зали Палацу 
урочистих подій по вул. Київській в м. Бровари, профінансовано та 
вик~нано - 27,0 тис. грн. (1,5 %) відділ капітального будівництва. 

СІ Капl~ЬНИЙ ремонт та реконctpукція житлового фонду, 
профІНансовано - 220,9 тис. грн. (7,2 %), виконано - 186,1 тис. грН. 
(84.2 %) управлінВJI житлово-комунального господарства. 

СІ Програма капітального ремонту житлового фонду, профінансовано -
957,9 тис. грн. (29,0 %), виконано - 846,8 тис. грН. (88.4 %) управліНВJI 
житлово-комунального господарства. 

СІ Міська програма капітального , поточного та JJМКOBOГO ремонтів 
дорожнього покритrя вулиць міста на 2007-2011 роки, профінансовано 
- 1166,1 тис. грн. (10,2 %), виконано - 1116,7 тис. грн. (95,8 %) 
управліНВJI житлово-комунального господарства. 

СІ Міська програма "Подвір'я" на 2007-2011 роки, профінансовано -148,7 
тис. грн. (21,2 %), виконано - 131,6 тис. грн. (88.5 %) управліНВJI 
житлово-комунального господарства. 

СІ ПроектуванВJI та будівництво школи-садка Н!1 на території ЗОШ І-Ш 
ст. Н! 1 по вул. Киівська, 153 м. Бровари, профінансовано - 25,0 тис. 
грн. (12,5 %) відділ капітального будівництва. 

СІ Проектувa&ВJI та будівництво школи І ст. (МОЛОДШОЇ школи) на 
території ЗОШ І-Ш ст. Н!2 по ВУЛ. Енгельса, 3 м. Бровари, 
профінансовано - 26,0 тис. грн. (17,3 %), виконано - 0,5 тис. грн. (1.9%) 
відділ капітального будівництва. 

2. Проrpама соціально-культурного розвитку: 
Заплановані видатки на рік з ypaxyвaнВJIМ змін складають 3073,5 тис. грн. 

Протягом І півріччя 2007 року профінансовано 609,1 тис. грн. (19,8 %) до 
річного завдання), освоєно 608,5 тис. грн. (99,9 % від профінансованого). 

Протягом сіЧНJI-ЧервВJI поточного року два заходи профінансовано та 
використано в повному об"ємі: ''Будівництво церкви Пресвятої Богородиці" та 
"Придбаввя стільців ДJIJI бібліотечної мережі міста". По восьми заходах 
фінансувaНВJI буде здійСlПOватись по мірі необхідності. Інші заходи програми 
виконувались відповідно до обсягів фінансуваввя: 

~ Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Бровари на 2007-2011 
роки", профінансовано та виконано - 92,0 тис. грн. (76,7 %) відділ 

фізкультури та спорту. .. . .. .. 
~ забезпечеВВJI фінанСОВОI пІДТРИМКИ ЖІночій - командІ І-ЛІГИ З гандболу 

"Автомобіліст", профінансовано та виконано - 47,6 тис. грн. (79,3 %) 
відділ фізкультури та спорту. 



./ забезпечеНIUI фінансової підтримки чоловічій - команді вищої ліги з 
гандболу "Будівельник", профінансовано - 269,4 тис. грн. (53,9 %), 
виконано - 269,3 1Ис. грн. (100 %) відділ фізкультури та спорty . 

./ проведе~ культурно-мистецьких заходів, профінансовано - 114,5 тис. 
грн. (50,2 ИІ), виконано - 114,0 тис. грн. (99.6 %) відділ культури. 

3. Програма соціuьного захисту населення: 

Запл~ОВ~і видатки на 2007 рік, з урахуванllJlМ змін, складають 1598,6 
тис. грн. В СІЧНІ - червні 2007 року програму профінансовано на суму 605,1 тис. 
грн. (37,9 % до запланованого), освоєно коштів на суму 491.5 тис.грн.(81.2%) в 
тому числі: 

• Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально
незахищених верств населеНIIJI, профінансовано - 441,4 тис. грн. (48,9 
%), виконано - 406,0 тис. грн. (92.0 %), управлінllJl праці та соціального 
захисту населеНIIJI. 

• Програма підtpимки Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста, профінансовано - 16,2 тис. грн. (81,0 %), виконано -
12,2 тис. грн. (75.3 %), управЛЇНIIJI праці та соціального захисту 
населеНIUI. 

• Програма підтримки ЦeНtpy реабілітації інвалідів ''ПрагнеНIIJI'', 
профінансовано та виконано -13,0 тис. грн. (65,0 %), управлiнIIJI праці 
та соціального захисту населеНIIJI. 

• Міська програма відпочинку та оздоровлеНIIJI дітей на період до 2008 
року, профінансовано - 49,5 тис. грн. (10,3 %), відділ у справах сім'ї та 
молоді. 

• Міська програма "Обдарованість" на 2005-2012 роки, профінансовано -
45,0 тис. грн. (34,6 %), виконано - 20,3 тис. грн. (45.1 %), управлiнIIJI 
освіти. . . , 

• Часткове ВIДІПКОду88Н11J1 комунальних послуг СІМ ЯМ, В JIКИX 

ВИХОВУЮТЬСJl діти-сироти та діти позбавлені батьківського ПЇКJIyВаннв, 
профінансовано та виконано - 40,0 тис. грн. (100,0 %), управлiнIIJI 
праці та соціального захисту населеНIIJI. 

Захід програми щодо встановлеНIIJI квартирних телефонів ветеранам війни не 
фінансувавСJl, в зв"взку з відс~іС'ПО в~них пар по розподільчому ~бemo та 
вільних номерів на АТС. ДО КIНЦJI року ЦІ кошти будyrь використаш. 

4. Програма охорони навколишНьОГО природн~го середовища: 
Заплановані видатки з ypaxyвaнНJIМ ЗМІН становлять 34,0 тис. грн. 

ПРОТJlГом І півріччя 2007 року по заходах програми фінансуванНJI не 
проводилось. 



> Субвенціи на газe'l}' "Нове ЖRТrв", профінансовано та виконано -
19,5 тис. грн. (48,8 %) фінансове управЛЇНВJI Броварської міської 
ради. 

9. Програма Енергозбереження по ЮІ "Броварвтепяоевергомережа". 
Заплановані видатки на рік - 1755,0 тис. грн. ФівансувaввJJ робіт по 

виконaнmo заходів програми у І півріччі не проводилось. 

Начальник управлїНIIJI економіки Н.І.Саченко 
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