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ВСТУП 

Проrpама соціanьно-економічного та культурного рОЗВllТКУ міста 
6РОDDРІІ на 2008 рік (дanі - Програма) є докумеllТОМ, у якому, на основі аналізу 
рО3ВІІТКУ місто, визначаlОТLСЯ цілі та пріОРllТC111 соціального рОЗDlrткy міста на 
2008 рік та ЗDXоди щодо реалізації держаВIІОЇ поліТИКІІ, спрямоваllОЇ на 
пїДВllщення якості Жlf1ТЯ та добробyry ГPOMaдJI". 

Проrpама підготовлена згіДIІО з OCIIOBlllfMI. завдаННЯМIf Стратегії 
РОЗDІІТКУ Київської області ІІа період до 2015 року, Стратегічного плаJІУ 
еКОllомічного РОЗВIfТКУ м.Бровари, затвердженого ріШе .... яМ сесії Броварської 
міськоі роди від 23.02.2006 року Н! 928-44-04 та відповід .. о до цілеП і 
пріОРlrreтiв розвитку економіки, визначених Держав .. оlO програмоlO 
економічного і соціального розвитку Україн .. на 2008 рік. 

Програма розроблена на основі вимог КОНCТlnyції УкраїНIІ з урахуваНJlЯМ 

положень: 

• Законів УкраїJlИ: 
_ "Про місцеве самоврядування в Україні" 
_ ,,про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціanьного розвитку України" 
- "Про державні цільові програми" 
- "Про інвестиційну діяльність" . . " - "про режим Іноземного Інвестування . ... " _ "Про ЗОВНІшньоеКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
-,,про дозвільну систему в господарській діяльності" 

Постанов Кабінету Міністрів України: . 
-від 26.04.2003 Н!!621 "Про розроблення проmозних І ПРОГР~ІНІІХ 

дoкyмellТiB економічного і соціального розвитку та СКJIадання державного 
бюджету"; .. . .. 

-від 21.072006 Н!! 1001 "Про затвердження Державно І стратеп. 

perioHanLHoro розвитку на період до 2015 року"; .. . 19092007 .N!a745 р 
. М· ·стрів УкраІНИ ВІД .. --• Розпорядження КаБІНету ІНІ . ... Державно". 

" . 2008 рік щодо реалlзаЦl1 
Про затвеnпженНJI плану захОДІВ на " . 

1""" • О 2015 року та ІНШІІХ 
стратегії регіонального розвитку на пеРІОД Д 
Ilормативних апів. 

безпечення досягнення показНІ' ків, 
Програма спрямована на .. за .. області на період ДО 2015 року, 

Вll3начених cтpaтeгiЄJO розвиткУ КиIВСЬКОI Б OBapII та базується на анanізі 
Стратегічним планом економічного розвитку м. р. . за останні POКlI ЯКlIЙ 
со . ·ї склалася в МІСТІ ' 
~IВJIьно-економічноі ситуаЦI, що ного управління стаПIСТІfКlI у 

~~CHe~o на підставі стати~их даних ~C;:::BapCЬKOMY раПоні. 
~IIВСЬКlЯ області та управЛІННЯ статиСТИКИ 
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ПОКВЗІІІІКІІ соціanы�о-екоllомічIIоro • 

сфорr.sоваllО за ПРОГllозаМl1 управлінь BiддPOI~~IIТКY МІста H~ 2008 pi~ . ·п ' ЛІВ, а також nlДnplIEMCТВ І 
орralllзаЦI за результвтвt.ш ЇХ діJIлы�остіi у 2007 році 

ВllроБШIЧОГО потеlІ і . ' з урахуваllШIМ • 
ц алу MICТD, МОЖJIllоостеП забезпечеllОСТІ 

rосподарського комплексу матеріалы�о-технічнIІt.fll� та ф. •• . IнаНСОВllМl1 ресурсat.ш. 
РеanlзаЦtIО наМlчеlllfХ ПОКОЗltlfків псре'nбачаєть 'п . . ~ СЯ 3Д1 СllIоваПI в 

OCIIOB~OMY через СКОНОМІЧНІ важелі державного реГУЛlоваllllЯ та Вllконання 
захОДІВ, передбачеНIІХ актами Прсзидснта УкраїIШ КабінPnI МіНI'СТРI'о Укр оо . К " " '-'J alНll, 
РlшеlllIRМIf . . ЮВС~~ОI ~бласltої paдll та розпоряджеННЯМl1 ГОЛОВІІ 
обпдержадt.f1НlстраЦl~, РlшеНIІЯМlf Броварської міської радll та 
РОЗПОР'!J!Ж~ННJI~Ш МІСЬКОГО голови, які спрямовані на подалЬШllП РОЗВІІТОК 
eKOllOMIКli І ВИРІшення ItаАактуальніших соціальних проблем 

У процесі виконання Програма може уточнюваПІСЯ. ЗміНIf і доповнеННJI 
ДО ПроrpаМ1і затверджуються Броварською міською радою за подаllНJIМ 
Вllконавчого комітету Броварської міської ради. Зві'l}'вання про ВllКОllаШIJl 
Програми здіАснюваПіМеться за підсумкам ... року. 

1. СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА 
У 2007 РОЦІ ЗА ОЧІКУВАНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

У поточному році активні дії владИ щодо поліпшенНJI інвестиційного 
кпімату, СТИМУЛlOванНJI ділової активності суб'єктів господаРlованНJI та 
розвитку малОГО і середнього бізнесу, посилення КОНТРОЛІО за ДОТРllМВННJIltl 

вимог стосовно виплати заробітної плати та інших сфер діяльності ДОЗВОЛІШИ 
збсрсnи позитивну динаміку розвитку господарського комплексу міста. 

Упродовж 2007 року службою зайНJlТОсті надаввлись ПОСЛУПI з 
орацевлаштуввнНJI на вільні та новостворені робочі місця. Очікується, що до 
кіlЩJl року кількість працевлаштованих незайНJIТИX та безробіТНl1Х IpOAIaдJlH 
ДОCJIПlе 1350 осіб, професійна підготовка та перепідгото~ка незaDНJIТOГО 
8вселеННJJ здійсшовалась головним чином за такими спеЦJВЛЬНОСТJlAfIJ, JlК: 

ВДМіНіС1ратор, оператор комп"IОтерного набору, облік~в~ць, секретар 
КСРівника, перукар-модельєр, кухар, продавець, бармен, ОфЩlант, оператор 
котельні та інші. 
. ОчікуєrьCJI, що станом на 01.01.2008 року на .обліку в Броварському 

.'!СЬКРаАонному центрі заАНJlТОСТЇ перебуваmме 550 ОСІб, незaDНJlТlfX трудовою 
ДUIJJьністю, що на 23.5% менше, ніж на початок поточного року. 

С • . б' ата одного штатного праціВНlІка . ередНЬОМІСSlЧна НОМІнальна заро Ітна пл . 
"Іста за 2007 рік очікуєтьCJI в розмірі 1450 грн., що на 30.5% бшьше показника 
200броky. 
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НадходжеllllИ влаСНIІХ коппів до бlОДЖету ПеllсіnllОГО фОIlДУ Yкpaї1111 по 
міС1)' за 2007 рік скnвдуп. 165000.0 ТlIС.ГРН., ЩО на 12.9% більше, ніж за 
МІІІІУЛlln рік. Вlшлата пенсіn здіnСIIJОєn.ся своєчаСIІО. 

Очі~ваllі обсип! ПРОltlllCnОВОГО ВllроБНlщтва зроC1YJD на 12.0 відсотків. 
Буде реалlзоваllО проltШCnОВОЇ продукції У віДПУСКlІІlХ ціllах підПРJIСМСТВ на 
суму 482.9 млн. гривень. 

Обсяг роздрібного товарооборо1)' по всіх офіційно зареєстроваНIІХ 
niдnpl!EМCТВax усіх форм влаСllості та господарювання досягне 
290.5 млн. Гривень, ЩО ІІа 21.1 % більше минулорічного. 

Зв 11 місяців 2007 року надходження до зведеного бюджety місто скпалJl 
261.0 млн. грн., ЩО на 6.4 % більше від доведеного РОЗПlIСУ доходів заranыІгоo 
1'в спеціanьного фондів бюджетів усіх рівнів, до державного бюджету - 151.1 
'ШН. грн. (більше на 1.5 відсотків), до місцевого - 110.0 млн. грн. або ІІа 14.0% 
бшьше від доведеного розпису доходів загального та спеціального фонду 

місцеВl1Х бюджетів. 

Заranьний обсяг ПРЯМJІХ іноземних інвестицій за станом на 01.01.2008 
(НВРОCТ8Jочим підсумком) складе 75.0 млн. дол. США. Протягом 2007 року іх 
обсяги зроcтyrь на 30.4 відсотка. 

Обсяги інвестицій в основний капітал у 2007 році збільшаться у 
порівнянних цінах на 7.8% і скпадyrь 490.0 млн. гривень. 

Протягом січНJI - грудня 2007 року житловий фО~ Mi~ зросте на 
86.6 ТИС.КВ.М або на 4.3 % і складе 2083.0 тис.ко.м загальнО1 ПЛОЩІ ЖIІТЛа. 

Обсвги експорту товарів у 2007 року збільшаться на 55.3% і скпадуть 25.0 
~Ulн.дол.США, імпорту товарів зменшаться на 33.2 % та складуть 153.8 ltШН. 
Допврів США. 

. . тку міста БроваРl1 у 2007 році 
Показники СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО розви. . 

ХВр б·· та стіЙКОЮ динаМІКОЮ до ПОЛlПшення 
IUCreризуються ста шьН1СТЮ ЖJlІІвість 

екОномічної ситуаціі в місті. Досягнуті результаТlI !,ВЮТЬ ltlO. • 
про ня основних показНllКlВ еконоltllЧНОГО І 

11І0зувати подалыlIe зростан 
со . • 
ЦIВDЬНоro розвитку у 2008 РОЦІ. які будуть ВlrpішуваТl!СЬ 
Поряд з цим, існує ряд проблеМНl1Х Пlrraнь, 

ПРОТЯГОМ наступного року. 
УП А m..НО_ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

2. ЦIJП ТА ПРІОРИТЕТИ СОц~а-БРОВАРИ у 2008 РОЦІ 
КУЛЬТУРНОГО розВИТКУ М. 

ішенні соціальних проблеlt! та 
п. Основне завдвнНJI програми п?лвгвє у ВуИ:ок подальшого нарощування 
J,ЦвIIЩСння рівн ЖИТfи населення МІста за рах 
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еКОIIО1tfїЧІIОГО потеlщіашу wnяхом ЗРОCТВJІІIJI об . •• 

Ііку міста, РОЗВІ СЯГІD змучеllllJl IIIВCCТlЩIR D 
eKOIIO) ф' rrкy КОнкуреНТОСПРОМОЖJIОГО ПРОМllCJlОВОro ВJlроБНJIЦТВD, 
покрвщеllНЯ IJtDllCOBoro стану підпрllЄМСТВ РОЗВlfТrv • 

• ' •• '.J малого І середнього 
БI31IССУ. 

з метоlО ре~ізаціі зазначених цілей Вllзначено ОСJlовні пріОРlrтeтні 
IIОПРSlМIІ розвитку МІста: 

> ~OQia:"blla сфера - заб~зпечення послідовного та стіПкого зростання 
ПО~ІІЗІІІІКІВJ ЯКІ характеРlfЗУI?ТІа РІвень Жlnтя населення міста тв, в першу чергу, 
зБШЬШСlll1JI грОШОВИХ ДОХОДІВ населення' , 

> ryJ\l~lliтapJla сфера - створеllНЯ в місті необхіДНID( УМОВ дЛЯ 
збер~ення І ~мщн~~ня репродуктивного здоров'я населення, niдтpll~rKII 
"OnОДI, захисту IHB~IДIB та ЛlодеА похилого віку, забезпечення РОЗВІІТКУ освіпr, 
спорту, культури, ВІДпочинку; 

> ревJlы�йй сектор eKOII01\aiKII - створення умов для поступового 
перетворенЮl господарського комплексу у високоефективну систему, 

СПРJlt.lовану на забезпечення стабільного зростання оБСJlгів ВllроБНIЩТВа, 
створення сприятливого ринкового середовища та СПIМУЛIОВання інвеmщіliно

інноваційних перетворень. 

Вирішення вказаних завдань передбачаЄТЬСJl здійснити uшяхом РeaJIїзаціі 
пріОРllТетlШХ Шlпрямів щодо поступanьного та збanаисованоro розвитку 
економічиоі та соціальної сфери міста: 

-ІІВРОЩУВВННЯ темпів ПРІІРОСТУ ЇllвеСТlщііі: збереженЮl ПО31тlвноі 
іивестиційноі динаміки ЯК внyrpішнього, так і зовнішнього ПОПlrry ШЛЯХОМ 
створеНЮІ в місті сприятливого інвеспщіііного клімату, подальшого 
формування привабливого інвестиційного іміджу міста за рахУНОК: презентації 
інвестиціRних пропозиціR міста на міжнародних економічних та iНВCCТIIЦЇnHl1X 
~YМax і виставКах, розміщення на Be?-cтopi~цi ?POB~PCЬKoi 1\I~CЬKoi раді. 
Ulвестиційних пропозицій підприємств І органІзаЦІЙ МІста украJНСЬКОIО та 

англійською мовами; 

-переорієнтаціі ПРОМІІІ:ЛОВОГО коаlплексу на ВІІnYСК ~OHкypeнтo
СПРОМОЖНИХ видів продукціі з викори~ия~ реСУ!'созберlnUОЧlIХ та 
екопогічио безпечних технологій, активізaцul lHHOBaц~AHilX перетворень 
ВИРОБНИЦтв&, створеиия умов для texhiko-техНОЛОГІЧНОГО оновлення 

ВRp06шщтва всіх галузеR ПРОМИCJIовості; 
аа'" "ого підПРПQSИllЦТВВ fi 

-забезпечення стІйкого розвИТКУ .. _. ., нення 
trщаUщеllUЯ його РОJlІ У соціВJIьио-еКОIIОlsіЧIIО.1\1)' жаmJ 1\II~. .усу . 
nepe~ та розвитку П1ДПРИЄМНJtЦЬКОl дuшьноСТІ, 
піп-. од для започаткування. часткОВОГО ВЇДШКОДУВDНИЯ 
--;'''JlИМКИ суб'єктів малого БІЗнесу ШJUlXом .., ·П 
8JДм-. оо надD10ТЬСЯ на реалІЗаЦІЮ lнвеСТИЦJ них 

' ....... ОВнх ставОК за кредитами, що ІМ 
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проектів. спршlltня підВllщеНlllО КОlIJсуреНТОСПРОltlожності ПРОДУJЩіі ltIDJlllХ 
підПРIIС.SС'ПІ. 

Досягнення ВllщеЗD3начеНlfХ .пріОРIІТСТНlfX напрямів РОЗВlmcy економіКIІ 
з~безпеЧI~ наповнеННJI. бlОДЖСТIВ усіх ріВllів та ДОЗВОЛlfТЬ СПРJlмуваТlI 
фlllDllСОВI ресурси У COUIDJILHY сферу для створеННJI повноціНllОГО ЖlI1ТЄВОГО 
середОВJlЩо. додержаННJI держаВllllХ соціалЬНlfХ стандартів та гарантіВ: 

-'ростаllllП добробyry та ПЇДВllщеllllП ріВIІН ЖII1ТЯ IlаселеlШЯ: 
підВllЩСННЯ ріВНJI доходів мешкаllців міста шляхом зростаНІІЯ заробітної плаТlI 
та збільшення її чаСТІСIt у структурі доходів населення, поліПШСIІНЯ якості 
роБОЧІІХ місць та якості трудового потенціалу міств, Вого 
конкурентоспроможності на ринку праці, створення умов для гігіЄНl1 і безпеКIf 
праці. подальше підвищення рівня пенсійного забезпечення CPOMaдJlH. 
ПОДDЛьше розв'язанНJI проблем соціалЬНО-ПОбутової, МСДlrчної, натуральної і 
rpOWOBOЇ допомоги малозабезпеченим, одиноким cpoMaдJlHaM, cpoMaдJlHaM 
ПОXlшого віку та інвалідам. 

-,абе,печеllllЯ всебічного РО3ВІІТКУ ЛІОДІІІІІІ як осоБІІстості та IlаВВllщоі 
ціllllОс:ті суспільства: створенни мешканцям міста умов рівного доступу до 
Jlкісноі освіти, продовженни роботи із створення умов для здобупя повноцінної 
oCBim різними категоріями дітей, створенни умов для відродження та P03Bltткy 
культури, забезпеченни умов для творчого РОЗВltткy особистості, підВllщенни 
культурного рівни та естетичного вихованни CPOM8ДJIH, поліпшенни діильності 

фізкультурного руху в місті. 

-РОЗВІІТОК траllспортноі інфраСТРУКТУРII: розробка нових автоБУСНlfX 
маршрутів та н&Данни ЇХ на конкурсній основі перевізНllКВМ з метою 
поліпшенНJJ транспортного обслуговування пасажирів. 

-здіііснення ПРllРОДООХОрОlІІlІІХ заходів щодо ПРllЗУПllllеllllЯ погірwеlll~Я 
стоку наВКОЛllШНЬОГО ПРIIРОДНОГО cepeдOBIII~a: зменшення BII~IДIB 

3а6РУДШОIОЧИХ речовин в атмосферне пов~тря, C~IB забруднюючих СТОКІВ У 
Поверхневі водойми, поліпшенни JlКОСТІ ПИТНОІ води та впоридкуванНJJ 

поводженни з твердими побутовими відходами. 

-забезпечення Ilаселення підПРllDtСТВ та ОРГВllізаціR пкіСН11J\t11 ЖllТлово
ICOl\tyllanhUllMl1 послугам .. ' та створення KOlllcypeaтlloro середовища на 
PllHtrv Ж1п"ово-комунаЛЬНIIХ послуг: залученни інвестицій ДJIJI проведенни -." ... . .оо· Irткy Жlrтлового 
реКОНС1рукції капітального ремоН'1)' та модерН13ВЦll І розв 
фо' вини та водовідвсденни; забезпечеННJI 
6 нду та систем водо-, теплопостач . житлово-ко.ryнальноro 
С336итковоro функціонуввнни ПІДПРИЄМСТВ . 

ro з упрВВЛIННИ та утрllМВИНИ 
cnодарства; формуванни ринку послуг . 

6araТОквартирних будинків, ПОСІІЛенни контролю за іх ЯКІС'ПО. 
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3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ !\І.БРОВАРИ У 2008 РОЦІ 

3.1. СоціanЬШI ~Фера 

З.l.l. ДeJIrоzра"J;ЧІІ"'; РОЗIІ"",ок, ";д"'Р',,Іка cL,re,; ",а J"олоt>і 

ОДНИМ з пріоритетів поліТJfКИ міської ВЛlДl. є збереження ЖII1ТЄOОГО і 
трУДОВОГО потенціалу насслення ІІа основі формування і реалізації заходів 
ефеmlВНОЇ деМОІ'Рафічної політики. 

Демографічні процеси та основні важелі деМОІ'Рафічної поліТlIКl1 залежать 
від економічного та соціального розвитку міста. 

Останнім часом в місті спостерігаєrься ПОЗJrrивна тенденція щодо 
ЧJlСельності населення як за рахунок міграціЯних процесів, так і за рахунок 
ПРJlРОДНОГО приросту населення. Це ПОЯСНIОєrься інтеНСJlВНИМ спорудженням 
ЖlПЛОВlfX будинків, розвиненою інфраструктурою місто, поліпшеНflJlМ якості 
МСДІІЧНОГО забезпечення материнства та дитинства. Передбачаєrься, що 
середньорічна чисельність наявного населення міста у 2008 році CТDHOBlmlMe 
93.6 тис. осіб. У порівнянні з 2007 роком вона збільшиться на 1.2 ТlIС. осіб або 
на 1.3 відсотка. 

Середньорічна ЧllсеЛЬflість наявного IlаселеНllП 

(чол.) 

2006 звіт 20070Ч~В. 2008 ПРОГІІО3 
90963 92381 93580 

Головні цілі на 2008 рік: 
Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься WЛJIXОМ 

СТВорення необхідних умов для збереження і зміцнення реПРОдyImfВНОГО 
здоров'я населення, формування та СТИМУЛJOван~ здорового сп?собу .~~~ 
розв'пуввння проблем гігієни і бсзпеки праці, П1Ю'J?им~ ~олод., стабш~ац.1 
СТОсунків У сім"JIX, допомога У вихованні дітей, органІЗаЦІІ зм~стовного дозв1JШJI 
та В· . BВn.·ДI·B та людей похилого ВІКУ, забсзпечеННJI lДПочинку, захисту ІН 

розвИТКу освіти та культури. 

ОСІІОВІІі завдання та заХОДl1 ІІа 2008 рік: 

• збагачення шлюбно-сімейних трвдицШ, підвищення статусу 
. б . ства У суспільстві; . материнства І атьК1В конr.vльтаціit ЛІUРВМИ 

• ·й бесід та надання -~' проведенlUI леКЦІ, прОдyктlfВНОГО здоров"я та 
. З ов"я" З ПJІТВНЬ ре _ вanеолеКТОРІ10 " дор . туберкульозу наркомаНII, 

• ,оо профшактики ' оо плануввнlUI СІМ 1, •• ної кваліфікованої медИЧНОІ 
ТlOt10нопалінlUI; надання ВІДПОВ~ й. 
Допомоги сім'ям, які бвжВlОТЬ MaТlI ДІТС , 
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• підВllщенНJI рівня та якості МСДllЧllОro забезпечеНIІЯ матеРІІІІства і 

Дlmlllства; 

• у~ос.ко~anеIlНЯ ~llcтeMII ОХОРОIIJІ здоров'я Ilасепення, насамперед 
ПIДJJІТКІВ, МОЛОДІ, а також ЗlшжеНllЯ ріВІІЯ смерПlОсті, професійНIІХ 
захВОРIОВ~НЬ, побугового та ВllробlШЧОГО травмаПIЗМУ та збільшення 
ТPIIBanoCТI ЖИ1ТЯ Ilасenення; 

• проведення комплексу виховних, іllформаціltно-пропагандIIстсыохx та 
адміністраПIВНI!Х заходів ЩОДО запобігання соціальному Cllpiтcтoy, 
безПРИТУЛЬНОСТІ та бездоглядності дітей, а також інформаціltно
ВIІХОВНОЇ кампанії ЩОДО створення у суспільстві ПОЗlmlВНОro іміджу 
багатоді'Пшх сімеЯ; 

• розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

• створення умов для соціальної адаптації, підГОТОВКlI до самостіltного 
життя осіб з числа дітеА - сиріт та дітеlt, позбавлеНIІХ батьківського 
піJcnування; 

• забезпечення нарахування та виплаТIІ державної соціальної ДОПОМОПІ 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклуванНR, які 
перебувають під опікою (пікnуванНRМ), за принципом "сроші xOдRТL за 

дитиною"; 
• запобіганНJI дитячій бездоглядності, безпритульності в РВIКах 

реалізації заходів міської Проrpами соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, які залишились без батьківського піклування, на 2005-2008 
роки; 

• CТВOpeHНJI ефективної системи ро~оти з попер~енНR та 
профілактики негативних явищ в МОЛОДІЖНОМ?' середОВИЩІ, СПРІIJIННR 

формуванню здорового способу житrя У МОЛОДІ; .. 
• підтрlfмка молодіжних та дитячих ~OM~CЬ~ оргаНІЗаЦІЙ, залучення 

іх до реалізації державної МОЛОДІЖНОІ поЛІТИКИ , зокрема, через 
проведенНJI міського конкурсу проектів-про~ам. розроблеНl1Х 
молодїх,ними та ДИТЯЧИМИ rpомадськими ОрГВНІЗВЦ1RМII стосовно 

дітей, молоді та сім"ї; . Ф .Й -
• CТВOpeHНJI сприятливих умов ДЛR поєднанНR ~1~кar.IИ. про есl НОІ 

зайнятості з материнством та підтримка гендерно І РІВНОСТІ; 
наслІД· ків cтapiHНR HaceneHНR, забезпеченНR 

• подоланНJI негативних . . 65 . \ . старших вікових катеГОрІЙ (ПІCЛR РОКІВ), 
ГІДНИХ умов життя А похилого віку до аКТІІВНОГО 
CТВOpeHНJI механізму залученНJI тоде . 

- . ьНОСТІ 
способу ~ТТЯ поза сфеРОIО ТPYДOB~I ДIJIЛ захо~ів прогнозуєтьCR, ЩО 

В результаТІ проведенНJI цих та ІНШІІХ 
демоrpафічна ситуація в місті стабілізуєтьсв. 

3.1.2. 3а';ІIR"';С"'. ІІl1селеllllR "'11 р"нок "РІІ'(; 
. насenенНJI міста здiliСНlоваласв У 

. У 2007 році організація зВЙНJlТOСТІ. eneHНJI м БроваРl1 на 2006-
8ІДПОВідності до завдань ПроrplМlІ звйНJJТОСТ1 нас . 
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2007 РОЮІ, • яко спрямовувanося 110 запобіrallllЯ масовому безробіmо, 
збереж~ння.. 1~IIУIОЧlfX та ~ореНIIЯ ІІОВІІХ роБОЧІІХ місць, орroнізаціlО 
профеСIПІІОI П.ІДГОТ~ВКІІ тв ПIДВllщеНllЯ квanіфікації безробіТIIІІХ, підтрllМКУ 
са~lозаПIIJlТOСТI та ПІДПРІІЄМНІЩЬКОЇ діялы�ості.. 

ПоліТIІКО заАн~~.! 2007 році характеРІІЗУЄТЬСЯ ПОЗlmlВНllМ npllpOCТOM 
ОСIIОВIІJlХ показНИКІВ ЦІЄІ сферlt: зростаНlfЯМ темпів зайнятості населення. 
CТDореllllЯМ НОВІІХ робочих місць; працеалаwтyааllllЯМ безробіПIІІХ; 
змеllwеНlfJlМ навантаження ІІа 1 робоче місце, ріВIІЯ безробіття тощо. 

ГОЛОВllі цілі ІІа 2008 рік: 
ОСІІОВНОІО. метоlО щодо за~езпечеНIІЯ заЙIІЯТОсті населеНllЯ у 2008 році Є 

зберсхсеllНЯ та Пlдвищення якоСТІ трудоаого потенціалу міста. 

Першочергова увага приділятиметься підвищенню якості робочих місць 
m робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації працюючих та забезпечення їх 
гідною заробітноtO плаТОIО. 

ОСІІОВІІ. завдаІІНЯ та заХОДl1 ІІа 2008 рік: 

• сприяння заАнятості населення, зниження рівня безробіття та 
зменшення його тривалості шляхом проаедення "КРУГЛІІХ столів" за 
участtO роботодавців, ярмарок вакансій та професій та інших заходів; 

• збереження наявних високопродуктивних робочих місць та створення 
нових ( 2760) робочих місць з належними умовами та гідною оплаТОIО 
праці; 

• формування навчальних груп з числа безробітних у відповідності до 
потреби ринку праці, організації навчання за профеСWIII, щО 
КОРИС1УIОТЬСЯ реальним попитом У роботодавців; збільшення рівня 
охоплення незайнятогО населення програмами професійного навчання; 

• першочергове інвеС1УВання коштів ДJIJI працевлаш1УВання COцiВJIЬHO 
незахищених верств населення на дотаційні ро~очі r.lісця та 1WUlX0M 
одноразової виплати допомоги по безробlmо ДJIJI заііняття 
підприємницькоtO діяльніспо; . 

• проведення тематичних семінарів ДJIJI різних катеГОрІЙ незайнятого та 
зайнятого населення, покращення профорієнтаціЙНОі та 
консультаційної роботи серед різних верств населення; . 

• використання ЗМІ ДJIJI широкого іНфОРМУВ~НЯ гром~ськосп, про 

П б -"нятості· попит і ПРОПОЗІ1Ц1Ю роБОЧ01 СІШІІ та стан 
ослуги СЛУЖ и Зап, • • 

•• легальної зайнятоСП Над нелегальною та ІН. 
В ринку праЦІ, переваги створення У 2008 році 2760 роБОЧl1Х місць 
иконання завдання щодо негативних процесів, які 

CJlyryватиме компенсуючим засобом ДЛЯ стримування 
~0*Ytь виникнути на ринку праці. 
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проmозусться, що у. 2008 році за ДОПОl\lОГОIО cnylКбll заі1нитості буде 

п~ацеDЛ~вано 1600 ОСІб: з ІІІІХ. 1 ~46 осіб- ІІа вільні та новоствореІІі робочі 
MICЦJI, 12 О~lб - на додаТКОВІ роБОЧІ МІСЦЯ, що створеІІі за рахунок Ilодання 

дoтaЦI~ роботодавцям, для осіб, які Ilе можyrь на ріВНІІХ конкурува111 ІІа 
РІІІІІСУ праЦІ буде заБРОНЬОВВllО 61 робочс місце:. 

І 

З./.З. ГРОІІІові доход" ІІаселеllllR 

Протягом останніх років в місті спостерігаєrься ПОЗIІТlІвна тенденцш 
ЩОДО зростання грошових доходів населення, які є ОДІІІІІ\І З наfiваЖЛllвіШl1Х 
ПОКВЗllllків, що характеризуlOТЬ рівень ЖІІПЯ lІаселешlЯ. Очікуєrься, що llаявні 
ДОХОДІІ Ilвселення міста у 2007 році, у поріВIІЯlІні з 2006 роком, збільшаться на 
20.0%. 

СереДIILО~lіСЯЧllа заробіТllа плата ОДІІОГО сеРСДllLОСПllСКОВОГО 
штаТllОГО праціВІІІІка 

(ГРІІ.) 

2006 звіт 2007 очікув. 2008 ПРОПІО:J 
1111 1450 1700 

На збільшення доходів значноlO MipolO ВПЛІІне зростання заробіmоі 
плати. очікується, що середньоміСJlЧна заробіmа плата одного штаmого 
працівника міста у 2007 році у порівнянні з 2006 роком зросте на 30.5% і складе 
1450 грн .. Збереження позитивних тенденцій дозволить у 2008 році довеС111 
середньомісячну заробітну плату одного штаmого працівника до 1700 гривень 

ГопОВllі пілі ва 2008 рік: 
Забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які 

харшеризують рівень житrя населення. В першу чергу - зростання заробіmоі 
плати тв підвищення її частки в структурі доходів населення. 

ОСІІОВІІі завдаввя та заХОДl1 ва 2008 рік: . 
• здійснення контролю за своєчасною опл~тою працІ не НllЖЧе 

встановленого державного MiHiMВJlЬH.OГO PO~MIPY; 
за видаl\lИ еконоltlічноі • зменшення диференціаціі в оплаТІ працІ 

діяльності та формами власності; -
• скороче~ сфери тіньовоі e.KOHOMi~ ~ підВllщення ltlOnIBaц11 до 

звАнятості у peВnЬHoмy сеКТОРІ еКОНОМІКИ, ... 
б Ості із заробlmОI плаПI на 

• прискорення погашення за оргован 
• • JЯX. місто, а також недопущення ВllНllкнення 

ПІДприємствах та оргаНІЗац 

НОВОізвборгованості. 
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3.1.4. ЛеllС;Ііllе Jа6t!111ечеll'lЛ 

у 2007 році на обліку в управ· . П • • • . ЛІІІІІІ eHClfilloro фонду МІста перебуває 
21769 пеНСІонерІВ. За ПРОПІОЗІІІІМІІ розрахУllкаМl1 у 2008 • .. . 
ДОСRПlе 22770 осіб. РОЦІ ІХ ЧllселЬНIСТЬ 

Протягом 2007 року Ilеоnнораз . . 
• .ц ово перераховуваЛJIСЬ neHCli РІЗНІІМ 

категорІЯМ ~омадян на підставі діlОЧlfХ норм закону та у зв'язку зі З~lіlIDAIII в 
закОllодавСТВI. 

ГОЛОВllі цілі ІІа 2008 рік: 

Досягнення максимально можливого рівня пенсilіного та соціального 
забезпечення місцевих ~e~KaHцiB, ШЛЯХОМ вирішення npiopllТCТНllX ПJIТDIІЬ, 
ОСIIОВНІIМIІ з яких є реалІзаЦІЯ норм Закону Украіни "Про загально обов"язкове 
державне пенсійне страхування". 

ОСІІОВІІі завданнв та заХОДl1 на 2008 рік: 

• забезпечення підвищення рівня платіжної ДIІСЦJlnліНJI 
страхувальників, погашення існуючої заборгованості зі сплати внесків, 
виведення заробітної плати з "тіні"; 

• залучення осіб, що не є застрахованими особами, до добровiJIьноі 
участі у системі загальнообов 'язкового державного пенсійного 

страхування; 

• на підставі змін у законодавстві проведення диференціаціі розмірів 
пенсій, залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної 
плати (Доходу), з яких сплачено страхові внески до Пенсійного фонду; 

• посилення роботи органів Державної виконавчої службll щодо 
стягнення боргів за позовами Пенсійного фонду з метою залучення 
додаткових надходжень власних коштів; 

• забезпечення інформованості населення стосовно пенсійноі рефОРМlf 
та заходів Уряду, проведення зустрічей з трудовими колеКПIВDIІІ та 

громадинами за місцем іх проживання. 

Реалізація зазначених заходів дозволить забезпеЧlml у 2008 році 
Н~одження власних коштів у сумі 203.8 мпн. rpH. (на 22.8%. бiJIьше .• від 
ОЧІКУВаних у 2007 році) та сприятиме збiJIьшенню середнього РОЗМІРУ пеНСIІ дО 
9SS !Ривень. 

3.1.5. COI(laJl6Hllli 'ІІХІІСІІІ ІІаселенНR. 

В основу пріоритетів соціальноі політик .. поклвдено Вllр~шення пробnе~1 
СОціanьно незахищених верств населення та малозабезпечених CIMeR. . 

В . Ф кціонування теРllТОРlального 
е м.Бровари забезпечеНІ умови ~ ~H. . ів та ОДIIНОКlIХ 
Ц lІ1ру соціального обслуговування пеНСІонеРІВ, ІнвалІД 
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JlепрацездаmllХ ГРОМадЯн реконструА Ц 

педагогіЧJlОЇ реабілітації дітеА-і;lвалідів. OBOIIO ellтp pallHbOЇ та r.ICДIIKO-

ГОnОВllї пїnї ІІа 2008 рїк: 

Подonьше розв' язаllllЯ проб . .. оо • .. псм СОЦlально-поБУТОВОI, r.rедllчноі, 
IIB'I)'POnbllOI І ГРОШОВО.І ДОП~МОПI мапозабезпечеШIМ, ОДІІНОКІІМ rpoMaдJlHal 
rpомвдянам похJtлого ВІКУ та Інвапідам. ' 

OCIIOBIIЇ з.вдаllllЯ та заХОДl1 ІІа 2008 рік: 

• продовження роБОl1t ЩОДО реап ізації заходів комплеКСllОЇ програш 
Турбота"· " , 

• забе~п~че~~я iHB~iдiB та пенсіонеріа (всього 80 осіб) засобаМIІ 
реабlЛIТВЦIІ (палиЦІ, МИЛІщі, ХОДУНКІІ); 

• забезпечення населення різними видаlН пільг та держаВНllХ 
соціапьних До.помог, ЩО фінансуються з державного бюджету; 

• за рахунок МІсцевого бюджету здійснювати фінансування доплат до 
пенсії 1 О громадянам, які досягли 95 річного віку в розмірі 1 ОО срн. Та 
6 почесним гpoMВДJIHaм міста по 85 срн. Щомісячно; 

• забезпеченНJI 80 інвапідів та ветеранів війни путівками для санаторно
курортного лікування; 

• надання соціальної допомоги дiТJIM та грошове забезпеченНJI батькам
виховаТCЛJIМ семи прийомних сімей на суму БОБ.б тис.грн.; 

• наданlUI матеріапьної допомоги на вирішення соціапьно-побутових 
питань та хірургічне втручання на суму 192 .0 тис.грн. за рахунок 

бlОДЖету міста; 
• забезпеченНJI виплати інвапідам грошових компенсаціЙНllХ Вlшлат на 

бензин, ремонт, технічне обспуговуванНJI автомобілів та транспортне 
обслуговування. 

На виконанНJI даної Програми спрямована дiRnьність ТеРllторіального 
центру обcnyговуванlUI пенсіонерів та самотніх непрацездатних CPOM8ДJIH, на 
Обn!t<Y в вому перебуватимуть 1800 громадин. На Обcnyговув~нні у. відділенні 
COЦJВJJЬHoi допомогу на дому перебуватимуть 500 СВІОТНІХ ОСІб. Будyrь 
НадаВатись безкоштовні щоденні обіди 1 ОО особам, поcnymш перукаря буде 
ОХОплено 1800 осіб, надано продуктовИХ набо~ів 1800. rpOltf8ДJIHIМ, всім 
ПСРсБуваючим на обліку будуть надані безкоШТОВНІ медІІЧНІ ПОCnYП.I. .. 

. Одним з наАбільш поширених та масових за обсягом .ВllдlВ DД~~CHOI 
С~Цlвnьноі допомоги малозабезпеченим сім' ям є ЖИТЛОВІ суБСІІДІІ на 
81ДlUKoдyВaННJI витрат на оплату житnа, комунanЬНlІХ послуг, ПРltрОДНОГО газу, 
enеК1роенергіі та придбанНJI твердого палива і скрапленого газу .. За YМOB~ 
дїJoчоro законодавства передбачаєтьCJI, ЩО у 2008 році ЖИТnОВI суБСИДІІ 
O1]JIJМyватиuvм.. 3990 сімей . ••• J .... • ... питань HDДaHНJI 

Щомісячно проводитимуться засідання KOMICII з 
суБСllДій громадинам, враховуючи конкретні сімейні обставИНІІ. 
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3.1.6. жIIтло80-ко"tуIIвлы�сc господарство 

РОЗВIПОК ж1~лов?-комуналы�ого господарства М. БроваРІ І у 2007 році 
здіnСЮ~СІ'ЬСЯ ВIдПОВIДІIО до завдань, ВIDначеlllІХ ПрограМОIО соціально
еКОllОМIЧНОro 1'8 КYnЬ1)'pHoro РОЗВlmcy міста БроваРl1 на 2007 рік та місыoмl1� 
проrpar.t8М11 РОЗВlrrкy ranyзі за напрямкаМІІ: Жlrrлове господарство, 
темопоcmчаllНJI, водопостачаНIІЯ та водовідведеНІІЯ, благоустрій, зелеllе 

roсподарство. 

у 2007 році ВIfКОНУЮТЬСЯ роБОТIf на об'єктах Жlrrлово-комунanьного 
roсподврств&' де очікуcrься освоїти 36 336,7 ТІІС. грн. коштів місцевого 
бюже1}'. За рахунок цих коштів буде виконано: 

- Поточне yrplfмання об' єктів блаГОУСТРОIО та зеленого господарство, 
захОД11 безпеки дорожнього руху на суму 9 967,0 тис. грн. 

- КапітальниА ремонт м'яких покрівenь на 36 будинках, загальна площа 
ремонту 27920 м.2; капітальниА ремонт шаТРОВllХ дахів 3 ЖИТЛОВJІХ БУДІІІІків, 
площею 3114 м.2; капітальний ремонт 7 ліфтів, капітальний ремонт внутріШflЬО 
БУДltНКОВlfХ мереж теплопостачання 12 БУДІІнків, експертне обстеження 63 
ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років, капіталЬНIІЙ ремонт 7 

еркерів. 
-Реконструкцію м'яких покрівenь 2 житлових будинків з переобладнанням 

їх в шатрові дахи, заміна 1 О ліфтів, технічне обстеження двох ЖlrrЛОВIІХ 
будинків, реконструкція зовнішніх мереж водовідведення одного житлового 

БУДІІНКУ. 
-Капітальний ремонт 20 дитячих та спортивних мaRданчиків. 
_ Капітальний ремонт 29 між будинкових проїздів та тротуарів площею 

14,94 тис. м.2. 2 
_ Капітальний ремонт доріг площею 132, 5 тис. м. , поточний, ЯМКОВІІіі 

ремоlП доріг площею 6,8 тис. м2 ; . _ 
_ проведено заміну 236 газових плит та колонок громадянам ПШЬГОВОІ 

категорії HaCeneHНJI; . _ 
_ надвна допомога ЖБК та ОСББ в проведенні peKO~CТPYКЦII систеМl1 

tenлопостачвнНJI одного будинку та проведено КВnIТ8JlЬНIIЙ ремонт 
міжбудинкових проїздів 2 житлових будинків. . 

Окрім цього проводиться фінансування МlсцеВl1Х прогрat.l 
, . ств дотація підПРllЄМСТВам на 

СRерГОЗбереженНJI комунальних ПІДприєм , . . . ня Ста'I'VТних фОНДІВ П1ДПРIIЄМСТВ, 
BIДIOKOДYВВННJI різниці в тарифах, поповнен .0./ .: • • 

фінаRсуванНJI та співфінансування державної субвеНЦIІ та ІНШІ захОДII. 

ЬЛОВНі цілі на 2008 рік: 
. н}lх послуг шляхом формування 

ПідвищенНJI якості житлово-КОМУНanь багатокваРТIlРН11Х БУДІІнків; 
РОНКу послуг з управління та yrpIIМ~НЯ бю'rrvtP'nl для проведення 
nрогр • штів МІСЬКОГО М"."'.'/ 

амно-цшьове направлення ко ізації і РОЗВІІТК)' ЖlIТЛОВОГО 
РфСkORC'l'pУКЦіі, капітального ремон'І)' та МОД:~ведення, блaroуСТРОIО, 
oRДy та систем ВОДО-, теплопостачання та вод 
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зcnеllОro господорство мя зобезпечеНllЯ беззбllТКОВОГО ФУlІкціОllУВОlll1JI 
П~РІІЄМСТВ жJІтлово-комунDлы�оro господорство; ПОСllленНJI КОН1рОЛlО зо 
JlКlСТ10 послуг. 

ОСІІОВІІі завдаllllЯ та заХОдll ІІа 2008 рік: 
ЖІІТЛОВІІR фОIIд: 

- копітальний ремонт 25 ліфтів термі.1 експлуотації ЯКІІХ переВllЩllВ 25 
років, експеР11fе обстеження 24 ліфтів; 

- копітальний ремонт 11,1 тис. м 2 М"ЯКІІХ покрівель та ШОТРОВІІХ дахів но 7 
БУДІІНках; 

- капітальний P~MOHT інженерних мереж та оБЛВДllаlШЯ Сllстем ВОДО, тепло 
ПОCТDЧОННJI та ВОДОВІДведення, веНТИЛJщії 110 5 БУДІІНКах; . ".. .. - реконструкЦІЯ м яко. ПОКРІВЛІ В шатровий дах - 1 будинок; 

- проекmі роботи то реконструкція внутрішньо будинкових інженеРНIІХ 
мереж, бойлерних, обладнання на 5 будинках; 

- реконструкція, модернізація, заміна 9 ліфтів, термін експлуатації 
яких перевищив 25 років; 

-капітальний ремонт 20 дитячий майданчиків; 
-капітальний ремонт внутрішньо квартальних, між БУДИНКОВJJX проїздів та 

тротуарів площею 10,0 ТИС. м2 
; 

-озелененНJI, капітальний ремонт огородження ДОВЖИНОІО 1,0 тис. ПОГОННІІХ 
метрів. 

УТРllмаНllЯ об"єктів блаГОУСТРОIО 
2 б . -yrpимання доріг площею вулиць 460,0 тис. М , ручне при ирання МІста 

lШоща232,5 ТИС. м2, механізоване прибирання 76 км. вулиць; 
-yrpимання кладовищ площа 34,32 га; 
-санітарна очистка, вивіз твердих побyrових відходів та piдКlIX стоків, 

оБCJIГ вивозу 1 О ООО ТИС. м3; .' 

-обслуговування 3900 світлоточок мереж ЗО:НІШНЬОГО ОСВІтлення, . 
-перекачування води обсягом 1 500,0 тис. м , прийом ПРОМЗJШВОВІІХ СТОКІВ 

обcвroм 100,0 ТИС. м 3, підтоплення 20,0 тис. м 3 ; , • 

-CВJIТКOBe оформлення міста 1 О вулиць та площ, обслуговування 06' ЄКТІВ 
МIUПIХ архітектурних форм 2250 одиниць, встановлення нових ltl8JI11X 

аРХіteК'1')'рНИХ форм 2000 одиниць. 

lТРимання об"єктів блаГОУСТРОIО зеленого господарства 

• дoгJIJIД за озеленювальними та декоративнИМИ наС8ДжеНВDIІІ, площа 
03CJJСиеННJI 440 О 2 , ТИС. М О истуванВJI площеlО 

-ПРИбиранНJI парків, скверів, місць зогального к Р 
430.0 ТИс. м2. 

, 1200 АІІНИЦЬ' -ремонт 06"єктів малих архітепурНИХ форм о , 
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-обCnУГОВУВВlIНJI Фонтану та бlовmв; 
-ВJIВUnYВВIIIIJI кnумб та газОllів lШощеlО 3250,0 м.2 

Оргаllїзацїя робіт ПО бе3пеuі ДОРОЖІІЬОГО РУП 

-обCnУГ~ВУВВIfНJI 18 свіТЛОфОРНllХ об"єктів, реконструкція одного 
іСllУIОЧОГО СВІТЛОфорного об'єкту; 

-встановлеННJI 4 елементів примусового ЗНlfжеННJI ШВlІдкості, 
-нвнесення дорожньої розмітки нв 1 О вулицях; 
-встановлеННJI 166 дорожніх знаків; 
-ВСТВІІовлеННJI 440 метрів погонних огороджеllНЯ ІІа небезпеЧНl1Х діЛЯIIКа.~ 

доріг; 
-yrplfмання та облаштування 1 О зупинок транспортних засобів; 
-yrplfмання, заміна та встановлеНІІЯ колеСОВїдбіЙНJlків, огородження та 

опор зовнішнього освітлення. Довжина шляхопроводів 3,1 км. 

Pel\IOIIT дорожнього ПОКР'nТR ВУЛ.ЩЬ "Ііста 

-капітальний ремонт доріг, площа ремонту 11,5 тис. м.2; 
-поточний, JlМКОВИЙ ремонт доріг, площа ремонту 0,53 тис. м.2; 
-проектні роботи ДЛJI капітального ремонту 2 шляхопроводів; 
-експертне обстеження та проект реконструкції підземного переходу по 

вуп .. Київській ( розвилка) 

ПерспеКnIВНИЙ РОЗВ.fТОК інженеРН.IХ мереж 

-будівництво водопроводу по вул. Старотроїцькій, довжиною 2,01 км. 

Програма соціального ЗП'lm Ilаселення 

-звміна газових плит та газових колонок 400 ГPOM8ДJIHВМ пільгової 
категорії. 

Програма фінансовоі підТР'IМКII ЖБК та ОСББ 

.оо ·тальному ремонту, обстеженню - проведення робіт по реКОНСТРУКЦIІ, каш 
технічного стану на 4 будинках. 

. IfJlТllме забезпеченню У 2008 році 
. Реалізація даних завдань та З~ОДІВ ~пр б'єктах ЖllТлово-коftSYНальної 
ПlДвllщевню надійності та безаваРІЙНОCn на о б'єКТЇв благоуС1рОЮ та 
l'Inyзі, Дотримання технічного та естетичноГО стану о 
3eJJСиоro господарства. 
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3.1.7. ЕllеРZОJа6I!Зllе',еllllR та ellepzoJ6epDICell'IR 

ПllТОIШЯ IІодіАного еltергозабезпечеШIЯ то ефеmlВllОro ВIІКОРllCТDlfНЯ 
сшсрroресурсів маlОТЬ вllрішвJJы�АA ВПЛІІВ ІІа СТВІІ економіКII. Вllрішення 
проблем coцiВnЬHOЇ сфеРIІ та рівеlІЬ ЖJmя ЛІОДІІІІІІ. 

Протягом 2007 року КП "Брооаритсnnоенергомережа" очікується 
ВllроБJml 335.9 ТlIС.ГКan теплової енергії. ЩО меllше у порівнянні з 2006 роком 
1111 3.4 11IC.ГKВn. Зменшення виробітку тепла відбувається у зв'язку з 
пїДВllщеltОIО температуроlO повітря в ОПВnIОВВnЬНlfА сезон порівняно з 2006 
РОКОМ. 

ОБСЯГl1 споживання ПРИРОДНОГО газу СПОЖlfвачам міста стаНОВІIТlІМУТЬ 
141.7 млн.куб.м, ЩО на 45.5 % меllше обсягів 2006 року. Скорочення обсягів 
npllpoalIoro газу відбудеться по всіх категоріях споживачів. 

ГОЛОВllі цілі на 2008 рік: 

Забезпечення задоволення потреби економіки та населення міста в 
енергоресурсах та запровадження енергозберігаючих технологій в усіх галузях 

господарювання. 

Основні завдаНllR та заХОДІ. на 2008 рік: 

обліку 
• запровадження енергозберігаючих технологій шляхом: 

впровадження автоматизованої системи КОНТРОЛIO 

енергоресурсів на 18 котельних; 
капітanьного ремонту котла ПТВМ - 50 Н!!2 на котельні по 
вул.Незале>кності.26/1 ; 
заміни зношених підвищувальних насосів на центральних теnnОВІІХ 

пунктах· . 
, ... 7 котельних з установкою нових сучасних еколопчно 

реКОНСТРУКЦІІ 

чистих котлів; . 
утеплення стін фасадів 5 житлових БУДИНКІВ; 

- реконструкції 3 боЯnерних; . встановленням реле. 
. онту 80 елекrpощитовИХ ІЗ , 

капІТального рем ..... еконструкції елеКТРJIЧНlfX мереж 
• здійснення заходів з модеРН1ЗаЦII І Р 

та обладнання; .. ргії У 2008 році cкnвдe n б цтво теnЛОВОІ ене рогнозне виро ни . бо зr.lеншення фапичного 
392.7 ТИс.Гкan теплової енергії. Збшьшення а . 
Іnp б· • темпераtypИ ПОВІТРЯ. 3 О Іtкyтепnа буде залежати вІД азу У цілому cкnвдyrь 141. 

Прогнозні обсяги споживання ПРИР~ДНОГОоГЖllвачів як: проr.шcnовіСТЬ -11.... б • атеroр1JlX сп' . . .. S"II1·КY .м, У тому ЧИСЛІ по такиХ к бюджетні устаНОВІ І та органІзаЦІІ: 
з1.5 ~Ulв.куб.м, населення -83.1 млн.куб.м,.. nnоенергетнКlI та опалювалЬНІ 

.1 ~UlВ.КУб.Мt підприємства комунал~НОI те 
kotenLвi (соцсфера) _ 3.7 мпн.куб. Me1]JIB. 
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У 2~08 році буд~ продовжеllа робота щодо запроводжеШIЯ 
енергозбеРIГОIОЧllХ теХIIОЛОГIR. 3 цiЄJO MeтOIO nnаllУЄТЬСЯ peKOHC1pYlOBaТlI лініR 
enеК'ІРопеРСДDЧ І1!І-О.4 ~ - 3.4 км, BCТВIIOBIIТlI 4 розваlmжувDJJы�ІІхx 
tpаllСФОРМDТОРШIХ ПІДCТDНЦІR, провеС'П1 капіталЬНllR ремонт трансформаТОРНIІХ 
підeтDJщіА К;П - 10/~,4 кв - s ОДІІНІІЦЬ та зm - 10/0.4кВ - 14 ОДІІІІІІЦЬ, 
провеС111 ЗDМІНУ застарlЛIfХ cnектролічllлы�lfківB в кількості 800 пnyк. 

3.2. rYJ\lalliтaolla сфера 

3.2.1. OxopOlla зt>ороо'R 

Мережа закладів охорони здоров'я міста у 2007 році представлена 6 
звкnuдаМll, у лікарнях розгорнуто 900 стаціонарних ліжок, забезпеченість 
nіжковим фондом становить ss од. на 1 О ТlIСЯЧ населення, забезпеченість 
nікаРЯМIf становить 37,1 од. на 1 О тис. населення. 

у грудні поточного року філіали дорослої та дитячої поліклінік в 
південному районі міста ("Торгмаш") перенесені в нову будіВЛIО ЖllТЛОВОro 
будинку, що значно покращило умови праці медичних працівників та надаНllЯ 

.leдlfЧНI!Х послуг насenеННIО даного мікрорайону. 

Крім того, у місті зареєстровані та надають медичні послуги 14 ПР.lваПlIIХ 
медичних клінік, в основному, це стоматологічні послуги. 

ГОЛОВllі цілі на 2008 рік: 

Подальший розвиток Сlfстеми охорони здоров 'я спрямоваНIІЯ на 
Покращення здоров' я населення та підвищення якості медичної ДO~OMO.?! 
орієнтованої на запобігання захворюванням та забезпечення ВИСО~ОЯКlСНОІ І 
ДОctyпвої медичної допомоги населенню, повне забезпе?ення та П1Дв.!щення 
ефсlaНВНОсті використання кадрового потенціалу та змщнення матеРІально-

технічної бази. 

ОСНО.llі завдаllllR та ЗПОдl1 на 2008 рік: 
• нової полікnініКIІ необхідНIІМ .lеДlIЧН'ВI 

сприяння укомплектуванню 

обладнанням; . оо к ового забезпечення 
• покращення матерівnьно-теХНІЧНОІ базІ! та адр 

медичних закладів; . . .... фонд на основі ПОК8ЗНllків 
• удосконалення спеЦIВnIЗ8ЦIІ ЛІжкового у 

Аого використання;. оо тв медико-соціальної ДОПОМОПI; 
• РОзширення лікувалЬНО-ДlаГНОCnIЧНОI 
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• ВПРОВDДжеlll1Jl СІІС'ТСМІІ KOllТPOnLOBallOГO niКYBalll1Jl ХВОРІІХ 110 

'l)'беркуnьоз; 

• впровадженНJI заходів реriоналыІІхx програм OXOPOIIII здоров'я. 
• ПОСlшеlШЯ боротьбllЗ серцеВО-СУДIIННIIМllзахВОРlоваIIIIЯМII. 

Bllpi~el~11JI ЦІІХ заВД~lfЬ поліПШIlТЬ показIIlfКIIЗДОРОВ'я населення, змеНШ.IТЬ 
іIIВaJlIДНIСТЬ, CMep11fICТЬ, дозвоЛІ ІТЬ CKOpOТJll1l фінансові за11'аl1l на лікуваllНЯ 
ХВОРІІХ. 

З.2.2. ОсвІ",а 

Місто мас розгалужену мережу закладів освіl1l: 18 дошкіЛЬНIІХ навчалЬНI.Х 
звкладів, з НІІХ 15 - комунальної фОРМИ власності, 3 - npIIBa11fIIX; 12 
звranьноосвітніх навчальних закладів: 6 ЗОШ І-ІІІ ст.{ ШКОЛІІ N!N! 1 ,2,3,6,9, 1 О), 
2 спеціалізовані школи �-ПІст.( Н!5 З поглиблсним вивченням інозеМНIІХ мов і 
1&7 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та 
ПРIIРОДНIІЧОГО профілів), гімназія їм.С.ОліЙника, навчалЬНО-ВIIХОВНIIП 
комплекс, вечірня школа П-Шст., приватна школа І-ІП ст. "ФОр1уна"; 5 
позашкілЬНIІХ закладів освіти: НавчалЬНО-ВllроБНИЧIlЯ цен11' творчості 
молоді, Будинок дитячої та юнацької творчості, ДЕНЦ "Камелія", Цсн11' 
ПВ1ріОl1fЧНОГО та фізичного виховання, Дитячо-юнацька спортивна школа. 

у місті функціонують вищі навчальні заклади не комунальної фОРМІ! 
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 навчаль~ий заклад 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УкраІна». 
-Броварське вище училище фізкультури. 
-Поліцейський фінансово-правовий коледж. 

Дошкільні навчальні заклади відвідують 3480 вихованців, з НІІХ 692 

AlfПlни віком від 1 до 3 років. . 12105 
На початку нового навчального 2007 року У міСТІ ~а~аховувалось 

дітеіі '"";.. • 9710 навчаються У загалЬНООСВІТНІХ закладах, 135-у 
AUAUILHOГO ВІКУ. - .." . 372 дітей віком 

ПРllВатній . І-ІІІ ступенів "Фортуна", 215-у веЧІРНІ,. ШКОЛІ, 
шкоЛІ .' 721 '"'"'дeНТII ВІІЩИХ навчалЬНІIХ ,цо 18 років _ стvденти профеСІЙНОГО лщею, - .... ~ 

.~, них закладах можyrь навчаПIСЯ 
3~8ДiB І-П piBНJI акредитації. У двох навчаль 
,цІПІ 3 російськомовних сімей. 

ГОПаВІІі піпі на 2008 рік: . п до якісної OCBinl, продовження 
ЗабезпеченНJI громадянам РІВНОГО доc:ry ~Oї осві'Пl ріЗНllftll1 категоріяr.1ІІ 

P~6OТJI із створення УМОВ ДJIJI здобyтrя ПОВ~ОЦ1 і для ПОГЛllбленоro ВІІвчення 
Аі1'е1t - Обдарованими, 11ІМ.I, хто має ~lБНОСТ та фізllЧНОГО розвитку, дітьr.lІІ
ОlCpеМ11Х предметів дітьми із вадами ПСИХІЧНО~ 
СIlpD'l'aми і тими, ~o позбавлені батьківсЬКОГО ПІКЛУВання. 
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gCllOBlli завдаllllЯ та заХОДl1 ІІа 2008 пік: 

у галузі дошкілы�оіi освіт..: 

.збіпь~еНIUI Кілько~ ГРУПОВІІХ приміщень дошкіЛЬНIІХ навчDJJы�l1х 
заКЛDДIВ ШЛJIXом ВllВlльненlUI від оренди: ДИЗ ее Золота РllбкО)) - 2 ГРУПІІ; 
ДИЗ сс Ромашка)) - З групи; 

·охоплеllНЯ дошкinЬНОIО OCBiTOIO ПОlfад 8S % дітеіі; 
З метою ЗDДоволення потреб батьків у IIDДaHHi якіСIІОЇ осві111 заплаllоваllО 

BiдКPII11I: 

-S ЗВlfчаАних груп, S ЛОГОПСДlfЧШIХ груп, З саllаТОРНIІХ ГРУПlI 
компенсYlОЧОГО 11fПУ; 

- відкритrя двох прогулянкових груп на базі ДИЗ ес Золота рибка)) та 
сс БарвіноК)); 

• охоплення соціально - педагогічним патронатом дітей з осоБЛllDllМl1 
потребами ( 27 чоловік); 

• зміна профілю дошкільних навчальних закладів ес Золота рибка)), 
ссБарвіноК)), се Теремки)) у комбіновані заклади санаторного 11IПУ зі 
спеціальними групами компенсуючого типу; 

• впровадження у роботу дошкільних навчалЬНlfХ закладів екологічної 
програми шляхом забезпечення дітей ДИЗ питною ВОДОІО ес КОНОТОПСЬКО)) 

та висівковими виробами; 
.охоплення соціально педагогічним патронатом дітей з осоБЛИВJIМJI 

потребами; 
.забезпечення оснащенНJI фізіотерапевтичною апаратурою всіх ДИЗ; 
.проведення капітальних ремонтів ДИЗ ес Ластівка)), ес Ромашка)); 
.частковиЙ ремонт дахів: ДИЗ ес Барвіною), ес Золота рибка)), ес КаТЮШ8)); 
.проведення капітальних ремонтів пралень : ДИЗ ес Джерельце)), се Золота 

рпБIW), сс Теремки)); 

·побудова льоху у ДИЗ сс Теремки)); 
·заміна огорожі ДИЗ ес Червоні віТРИЛ8))о 

у галузі загальної середньої освіти: о о 
• cтвopeННJI передумов для здійсненНJI профшьного навчвнНJI в стаРШlіі 

школі; о .. о о 
• б ежних умов nna здоБVМ'я ЯЮСНОІ ОСВI111 ДlТЬМII-

за езпечення нал ,.,..... J •• , о • 
сиротами, дітьми, позбавленими батьківського ПlкпуввнНJI та ДlТЬM~I, 
які потребуаоть корекції фізичного та розумового розвитку, ІХ 
соціальної адаптаціі. о. .. •• 

П .. _ • ·бностеЙ учнів, задоволення ІХНІХ 1НТСреСІВ І 
.-.уUl розвитку H~IB, ЗДІ . місті створена мережа 

ДУХОВНИХ запитів КрІМ закладІВ нового типу у. 
I1роф. • І предмenв. 

UlЬиих класІВ та поглибл~ного в~чеННJI можливість ВJlвчаТl1 крім 
~ закладах освіти МІста ДІТИ ~aIOTЬ внглійську, французьку, 

Уkрвщської мови ще російську, НІмецьку, 
ПОЛьську • б· І латинську. огу ВlfвчаПI по ДВІ та шьше 

у учні мають зм 
іllОЗС: закладах HOB~ГO. типу. . V a S З поглиблеНJI" ВllвчеННJlr.1 

МІІІІХ мов. У спеЦlалlЗОВВНIЙ шКОЛІ .,,:. 
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іllозеМllllХ мов Сllстсма Ilавчanы�о-вІІховІІоїї об • 811DчеllllJl англіfiської МОВІІ та літе 1 р OТlI rapamyE ДІТЯМ ПОГЛllблеllС 
ІІімецької як другоі іllозеМIІОЇ МОВІІ. pa1}'pll з -го кnacy, Вlfвчеllll.R фраllЦУЗЬКОЇ, 

~ галузі по:sвwкілы�оіi ос:вітll: 

• ПОЛIПШСIIНЯ ВJlХОВНОЇ роБОТlf ІІВ основі традlщіП і ЗВllчаїв українського 
народу; 

• ~проваджсння ~ пра~fКУ роБОТlf позашкїnы�шсc навчалыllхx закладів 
JНтepaК11IBHJlX, ІнноваЦІЙНИХ flавчалЬНО-ВlfХОВНlfХ технологіП· 

• РОЗШJl~ення партнерства загальноосвітніх і позашкїnы�llхx н~вчалЬНIIХ 
закnадlВ у ранньому ВllявлеШfі та РОЗВIfТКУ творчо обдароваНIІХ дітеП· 

• удосконалення програмно-метоДИЧflОГО забезпечення для здіПснен~я 
навчал~НО-ВI~ХОВI~ОГО процесу у творчих об'єднанних ріЗfШХ напрямів 
ПОЗDШкlЛЬНОІ ОСВIТlІ; 

• поліпшення роботи з вивчення, узагальнення та впроваджеНllЯ в 
практику передового педагогічного досвіду; 

• об'єднання зусиль органів місцевої виконавчої влади, rpoMaдCLKIfX 
організацій, благодійних фондів, спрямоваНlfX на поліпшеllНЯ роБОТIf з 
дітьми з особливими потребами. 

3 початку навчального року в закладах освіти проводиться презентація 
гурткової роботи позашкільних навчальних закладів. Різними формаr. ... 
позашкільної освіти охоплено 6157 дітей. 

Для раннього виявлення та розвитку творчо обдароваНl1Х дітеП 
педагогами та психологами позашкільних закладів проводиться анкетування 
та діагностика, тестування з дітьми, які мають бажання займатися в гуртках 
позашкільних закладів. 

для здійснення навчально-виховного процесу створено проrpВМlf для 
роботи та щорічно іх удосконалlОIОТЬ «Сувеніри зі шпону», «Трафарenшй 
друю), Програма студії-театру МОД, <<Електронний офіс», <<ОСНОВІІ 
КОМn"ютерного дизайну», «Англійська мова для дошкільНJlТ), «МУЗlfЧна 
скарбничК8), «Майстер-перукар». . .. 

Відповідно до освітніх потреб старшоклаСНИКІВ, зумовлених ОРІєнтацІЄЮ 
на мвйбyrнlО професію в НВЦТМ здійснюєrьСJl профорієнтаців, профільна та 
професійна підготовка учнів 8-11 класів (оператор ~омП"ютерного набору, 
секретар керівник&, водій автотранспортних з~соБIВ, слюсар з ремонту 
автомобїnів, кухар, перукар-модельєр, .маН1КЮРНІЩJl, педIIКЮРНIIЦН), 
Професійно _ курсова підготовка та переП1ДГОТОВка дорослого населення 
(КУХар, секретар керівника , перукар-модельєр, прод~е~ь ПРОДОВОЛЬЧІІХ 
ТОварів, офіціант, бармен, маніюорницн, педиюо~ниЦJI, ~r.IIНICТPaтop). 

Вiддinи позашкільних закладів освіти пОСТІйно ЗДІЙСНЮІОТЬ lt.СТОДlfЧНУ, 
ВlfДaвиичу, дослідницьку та інформаціііНУ дівльні~. ПедаГОПf створюють 
lІрогрвми, методичні рекомендації, П&r.I"JIТКИ, . ПОСlБНИЮf, • буклеті!. дmr 
ВпровадженНІ в практику передовОГО педaroпчнОГО. досвІД)' ПРОВфО~ 
'IСТодиЧні виставки тижні педагогіЧНОї майстерноСТІ, декадІІ. пр~ еСІ 
ItQhlnln • ' оо • інформаціliно-ltlСТОДИЧНl ВІСНИКИ, 

'OJ .,си педaroПЧНОІ MalicтepHOCТI, 
'feltlаТИЧні папки. 
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Міська вnoдa та її ВllКОllаВЧllП комітет. • • • 

ОРJ'Dllізаціі ПРllдіЛЯIОТЬ осоБJIIIВУ увагу дітям з ОС~бz.~~:::'С:~~:IUt::~roДIПIІІ 

3.2.3. Культура 

В мережу закnвдів КУЛЬТУРIt міста входяТЬ: ДlІтяча Школа Мllстецтв ДIПJlча 
.sУЗIIЧllа школа, краєзнаВЧIfА музеА, міСЬКllА клуб міськиА КУЛЬТVnI І n 
"ПрометеП". , .. ~ r І І центр 

В місті ведеться цілеспрямована робота щодо створеНl1Я умов ДпJI реал' '" 
оо • !ЗаЦlI 

звкnодаМl1 культури держаВНОI ПОЛlllfКlf у сфері КУЛЬ~Jf і МІІСТСЦТВ ОХОРОНІІ 
КYnbТYPllOЇ спадщини, музеАIІОЇ і бібліотеЧIІОЇ роБОТІІ. ' 

ГОЛОВllі цілі ІІа 2008 рік: 

РОЗКРIfП'Я творч~го потенціDЛУ та .. піДТРliмка інтересу до мистецтва ріЗlІІ1Х 
верств ІІаселення, ВІДродження украІНСЬКИХ народних традиціА, ЗВllчаїв та 

обрJlДів, збереження національної культурної спадЩИНІІ, організація дозвілля і 
урізноманітнення форм культурного обслуговування населення. 

ОСІІОВІІі завдаllllИ та заХОДl1 ІІа 2008 рік: 

• забезпечення реDJIізації в м. Бровари державної поліlllКИ з Пllтань 
розвитку культури і охорони культурної спадщини; 

• здійснення відповідно до законодавства управління і КОНТРОЛІО у сфері 
музейної справи та кінематографії; 

• забезпечення реDJIізації прав ГPOMDДJIH на свободу літературної і 
художньої творчості, вільного розвитку КУЛЬТУРНО-МІIСТСЦЬКlIХ 
процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та 
культурної діяльності для кожного ГРОМDДJIнина; 

• СПРИЯННJI захисту прав і законних інтересів творчих працівників і іх 
спілок, а також заКJIадів культурно-мистецької сфери, що діють в м. 
Бровари; 

• CТВOpeHНJI умов для розвитку соціDЛЬНОЇ та ринкової інфраСТРУКТУРl1 у 
сфері культури та мистецтв, організації іх матеріDJIьно-тсхнічного 
забезпеченНJI; . . 

• забезпеченНJI заКJIадів і установ культури КВDJIlфIКОВ8НИМИ кадрами, 
СПРИЯННJI соцімьному захисту працівників культури; 

• здійснення керівництва закладами культури, ЩО належать до 
комунмьноі власності територіальної rpомади .1. БроваРII. . 

у результаті проведеної роботи буде збережено та ПРJlrfIНОЖ~НО. КУЛЬТУРНІ 
I18ДбвнllЯ, забезпечено УМОВИ ДJIJI творчого РОЗВІІТКУ о~оБIIСТОСТ1, ПIДВllщення 
'Упьтурвого piBНJI та естетичногО виховання ГPOAIOДllH МІста. 

3.2.4. фь".,,,а куЛЬІІІура І СІІОРІІІ 

. ПРОТЯГОМ 2007 оку в місті значна увВП1 п?~imшася р~звитку 
oJJi~Iпіliсысих. параОЛіМnfйських. дефолімпіЯсьюlХ та неОЛIl\IП1ПСЬКlIХ ВІІДІВ 
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СПОр1)', підГОТОВ~і СПО~ТlIВIIОГО резерву та cnopТCMelliB ВllСОКОro кnacy, 
підВ11ЩСI!IIЯ ЯКОСТІ ФУІІКЦІ?ІІУВОІІІІЯ ДIIТJIЧО-lонаЦЬКlIХ CnOpТIlBHllX шкіл. 

ОЧIКУcrься, що до КІНЦЯ 2007 року відбудеться збільшеllНЯ кількості осіб 
які зоRмОІОТLСЯ всіМОВIІДОМl1 ФіЗКУЛЬ'l}'РНО-DЗДОРОВЧОі роБОТll, о також осіб, щ~ 
реrynярно заRМОIОТLСЯ СПОРТlIВllо-маСОВОIО роБОТОIО. 

ГОЛОВllі піпі 110 2008 рік: 

ДіяnьнісТL сфери фіЗИЧIfОЇ КУЛЬ'l}'РIf і СПОр1у буде спрямовоно 110 більш 
ВlrnlВllе та. П~ОДУКТJ~Вlfе поліпшення діяльності усіх складОВl1Х фізкультурного 
руху в МІСТІ. З ЦlClО меТОIО будугь СТВОРЮВОТIfСЯ відповіДІІі УМОВIf для 
пїДВllщеllНJI рівня здоров'я та фізичного розвитку населеНІІЯ; впровадження 
СУЧОСНІІХ механізмів підготовки спортивних резервів, СПОр1у ВIfЩIfХ досягнень. 

ОСІІОВІІі завдаllllЯ та заХОДl1 110 2008 рік: 

• забезпечення якісного проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи в навчальних закладах; 

• забезпечення безперебійної роботи усіх СПОРПІВНИХ орrallїзаціП та 
споруд; 

• забезпечення належної підготовки спортсменів міста до участі в 
Олімпійських і Параолімпійських літніх іграх 2008 року, чемпіонатах 
світу та Європи, а також інших міжнародних змаганнях; 

• здійснення підготовки до проведення в Україні фінального уУрllіру 
чемпіонату Європи 2012 року з фyrболу у частині компетенції та з 
питань, які стосуються території м.Бровари; 

• надання підтримки становленню та впровадже~ню ~феКТИВНIIХ ФОРА! 
організації реабілітації та спортивної роботи ОСІб, ЯКІ мають уроджеНІ 

та набуті вади фізичного розвитку. . . 
У результаті реалізації передбачених завдань У 2008 PO~I ЗБШЬШIIТЬ~ 

кinькїcть осіб залучених до різних видів Фізкультурно-оздоровчо! та СПОРПІВНО! 
Роботи, зросте загальна чисельність школярів, що відвідують ДlIТЯЧО-lон.ацЬКI 
СПОРтивні школи, покращиться підготовка спортивного резерву для збlРНl1Х 
"О.ІІНД України та Київської області. 

3.3. Охорона наВКОnllШНЬОro npllpOAHoro середОВllша 

ктах на теРllТОРіях підnPllDIСТВ, 
АТМОСферне повітря в населе~их пун '. я ВllроБНІІЧІІХ та іНШl1Х 

УСТан.ОВ, організацій та інших об'єкт!в, а таКОЖ ПО~:в:Ння людей ПОВІІННО 
:РII"I~еннях тривалого чи тимчасового пеРосферного повітря &Ііста від 
;::вщати санітарним нормам. Забруднення ::у промиCJIОВОЮ дiяnьніС'ПО. 
Т Онарних джерел обумовmоєrь~ в ОСНО:ві підприємства міста, а такОЖ nре6а зазначити, що практично вс.! про~иCJI ість ЯКlIХ обумовnює формування 
ВI~!!IЄМcтвa інших гвлузей екон?мJJ(И, Д1JlЛЬН ЮЧІІХ викидів, потребують 
"""'WIIIВIIX для атмосферного ПОВltpЯ забрудНЮ 
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сynєвоі ~Іодернізвціі іСllYlОЧllХ CllcтeM іхнього ОЧllщеНIIЯ, в деякі - ПОВІІОГО 
перео~nDДНВНIІЯ НОВІІМІІ СУЧВСIІІI~f11 CIICТCMBMII УЛОВnIОВВIIНЯ шкiдnllВl1Х 
ВІІКІІДІВ. 

ОСІІОВІІВ чвсткв ПРІІ забрудненні повітря М. БРОВВРІІ ПРllПодає ІІВ 
ввтатрВIIСПОРТ. КВРДIШaJJЬНllМ шляхом ВllрішеllНЯ екологічної пробле"ш на 
ВDТCnPВllСПОРті може бynі заміщення МОТОРШІХ ПМІІВ Ilафтового походження 
екоnогіЧllО ЧIIС11fМ С11існеlШМ ПРИРОДІІІІМ газОМ. 

Зв останніМІ! дaH~IMII центральної геофіЗІІЧНОЇ обсерваторії (BepecellL 2007 
ріК) сереДНЬО~IСЯЧIfI концентрації основних заБРУДIІІОIОЧllХ реЧОВІ ІН 
доріВIІІОВМIі: AIOKCIIAY азоту-l,2 ГДК, діОКСltду ciPKII-О,4 ГДК, ПlIЛУ-О,З ГДК, 
OKCIIДY вуглеЦlО - менше 0,1 ГДК. Порівнянно з серпнем 2007 року У повітрі 
•• іста вміст діОКСIiДУ азота знизився, інших забруднюючих реЧОВІIН - не 
зміНІІВСЯ. Порівнянно З вереснем минулого року дещо піДВllЩllВСЯ вміст 
дiOKCl1Д)' азоту, ЗIIliЗIfВСЯ - оксиду вуглецю. 

НВ сьогодні надмірне антропогеНllе навантаження на Прllродне 
середовище міста, посилене наслідками Чорнобильської катастрофи, істотно 
ЗІІІІЗІШО якість водноресурсного потенціалу м. Бровари. 

Значна кількість підприємств скидають забруднені стоки безпосередньо до 
•• іськоі каналізації (як з попередньою очисткою, так і без неї). В результаті у 
водойми потраПЛЯ10ТЬ такі забруднюючі речовини, як азот амонійний, 
anюміній, сульфатн, мідь, фосфор, хлориди, хром, цинк, тощо. Крім того, у 
воду потрапляють дуже небезпечні біологічні речовини, солі ВВЖ1G1Х металів, 
нвфmпродупи, нітрати. 

Головні цілі ІІа 2008 рік: 
Реалізація заходів для покращенВR та стабілізації екологічного стану в 

місті забезпечення безпечних умов житrєдiRльності населення. ВирішенВR 
Пlrrв:.нн зменшення викидів забруднюючих стоків у. повер~неві водоDr.II~ 
організаціі очищення промислових та дощових СТОКІВ, полшшеНВR ЯКОСТІ 
ПП'l1l0і ВОДИ, впорядкування питань поводженВR з тверди"ш побyrОВIIr.1ІІ 
ВідхОДами, озеленення мікрорайонів міста та магістральних вулиць. 

ОСІІОВІІі завдання та заХОДl1 на 2008 рік: 

ез ftficтo' • зменшення руху транзитного транспор1У чер '. вздовж 
• організація захисних лісосмуг в мікрорвАонах МІСТ8, 

. територій підПРІIЄМСТВ; мапстральних вулиць, озелененВR й'" 
• проектування та реконструкція парку "ПРllозеРНII , бо • 
• МОНТУ ДecВRHCЬKOГO водоза ру, 

проведення обстеженНR та ре оо та cКlIнynlX стіЧНl1Х ВОД У 
• здійснення контролю за якіСТІО пиТНОІ води 

р. Красилівку; споруд з ДOBeдeHВRltI 
• реконструкція канвлізвційних очисНИХ 

пotyжності від зо т. м3/добу до 80 т. м3/добу; 
• 
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• осушеll~ :С=РllторіП та водовідведеllНЯ ДОЩОВІІХ та талІІХ ВОД 3 

тep~IТOP!1 ПІДТО~СIIJІХ ЖlIТЛОВIIХ раПОllів та ЗС1\leJIЬ С/Г ПРllЗllаЧСllllЯ 
ЗDXІДІІОІ та Пlвденн~-західної. чаСТІllll1 1\1. БроваРl1 (І е-тап: 
"проекtyвання та БУДIВlІІlЦТВО водовідводу ДОЩОВІІХ талllХ вод ПО 
r.lI1СIІВУ "Оболонь" в 1\1. БроваРІІ"); 

• проскtyвання та будівНlIЦТDО водовідводу ДОЩОВІІХ та ТDJIIIX вод ПО 10 
мікрорайону в м. БроваРІІ. І-ша черг0. Ділянка від вул. Возз'єднання 
до вул. Осипова; 

• проекtyвання та будіВІІІІЦТВО водовідводу ДОЩОВІІХ та талllХ вод по 10 
мікрораАону в м. Бровари. 2-га черга. Ділянка від вул. ОСllПова до вул. 
Маяковського - Богунського; 

• проскtyваНIІЯ та будівництво зливної каналізації по вул. Чкалова _ 
Кутузова в м. Бровари; 

• вирішення yrилізації гальванічного шламу, непрllдаТJll1Х до 
ВJtКОРИСтання ядохімікатів, кордової гуми (ШІІНИ); 

• облаштування сміттєзбірних маііданчиків в ПРlІваТJIОМУ секторі міста
розроблення схеми санітарної очистки; 

• ремонт існуlOЧОЇ, придбання нової спецтехніки для своєчасного 
tpанспортування побутових відходів; 

• придбання асенізаційного автомобіля; 
• зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище 

(ліквідація стихійних смітrєзвалищ : в районі ЦеНtpальної райОJlНОЇ 
лікарні, вул. Богунського, Черняхівського, Димитрова, Незалежності 

та ін); 
• побудова смітrєприймальних пунктів для СОР'І)'вання тoepДlIX 

побутових відходів; . 
• проектування та реконструкція громадських 'І)'алетав в парку 

"Перемога" та Приозерний" в м. Бровари; . 
• придбання механізму для подрібнення великогабаритного ГІЛЛя та 

деревини; . ію кп 1: оваРII-
• вивезення листя і рослинних залИШКІВ на територ nuP 

Флора" для компоCtyвання та подальшого виготовлення POCnIIHHIIX 
rpyнтiB. 

. . рахунок коштів підпРIІЄМСТВ ФІНансування заходів буде ЗДІЙСНІоватися за . Ф ндін 
та організацій міста коштів державного, обласного. ~ Mlcцe~11X о 
охорони навколишнь~го ПРИРОДНОГО середовища та КОШТІВ ІНвеСТОРІВ. 

3.4. РОЗВІПОК підПРIIЄl\lllllцтва 

б t ЩОДО забезпечення ~opeH~ 
За рахунок продовження ро ОТІ підПРII~tНIIЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Cn~lurrnИВIIХ умов для ВКТІіВНОГО РОЗВm:к>' ств збільшитьСЯ на 14 % і 
ОЧlkyєn.CJI , ЩО У 2007 році кількість м~их ПІДп::.: підпрll~tСТВ на 1 О ТlIСЯЧ 
:"НОВllТИМе 2400 одиниць, кількість ДUOЧ11Х м Обсяг реалізованої продукції 
-ного наСeJIеиня збільшиться ДО 10S одиниць. 
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зросте ІІа 28 % і C1UIIOBlmIMe 450 ~ШН •• 
осіб підпрlІємців у 2007 році ДОСІПlе 8З·rpооН. ~БIЛЬКIСТЬ зареЄСТРОВ~IІІIХ фіЗ11Ч1111Х 

З • ОСІ • 
а ОЧlкуваН11М11 даllllМl1 до Kill1U1 2007 

БЮджетів усіх рівнів від MВnOГO бізнес • року • частка надходжень до 
платежів зросте на ІІа 15 % і cтaHOBIIТI~I~ ;~ran9 ЬНІВ СУМІ IlодходжеllЬ податків і 

, ~шн. rpll. 

ГОnОВllі ціпі ІІа 2008 рік: 
СпрямуваННІ діВ органів місцевого самов ІД ваllН ". 

підпрIIЄМНIJЦТОа, установ РItНКОВОЇ інфраСТРУКТУРР11 п~ І, CY~ emB MВJlOГO •. IдтpllМКlI ПIДПРllЄМflllцтва 
дпя ПОЛlПшеННІ еКОНОМIЧНItХ показнltків госпоnарськ оо. .,. • . ~ 01 ДІІЛЬНОСТІ суб' ЄКТІВ 
МDJlОro ПIДПРIiСМНIIЦТВа, зБІльшеННІ внеску малого піДПРllЄМНI 
.,іста. IЦтоа в розвltток 

ОСІІОВІІі завдаllllП та заХОДl1 ІІа 2008 рік: 

- р~алізаціl. Закону У країни "Про дозвільну систему у сфері господарської 
Д1JlЛЬНОСТl "; 

- р~алізаціl. завдань державної регулJIТОРНОЇ політики у сфері господарської 
Д1JlЛЬНОСТI; 

- КОН1рОЛЬ за дотримаННІМ виконаННІ норм законодавчих та іНШllХ 

н~рмативно-правових актів України з питань підприємництва органаМIІ 
МІсцевого самОВРІдуваННІ; 

- ~OpeHНJI умов ДЛJI розвитку всебічної конкуренції, ПЇДТРIIМКlI 
ВІТЧИЗНJIНОГО товаровиробника; 

- подальше ФормуванНJI інфраструктури піДТРІIМКИ підПРllєt.IНИЦТВа, 
CТВOpeHНJI бізнес-інкубатора та бізнес-центру та наближенНJI її складОВl1Х 
до суб'ЄІСТЇв малого підприємництва; 

- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на 
ринку товарів та послуг; 

- удосконаленНJI елементів ринкової інфраструктури, що допоможе 
забезпечити мале підприємництво кваліфікованllМИ інформаціЙНlIМIІ, 
освітніми та консалтинговими послугами; 

- зміцненНJI кооперації між великими і малими підприємствOt.Ш; 
адресна підтримка бізнес-проектів суб'єктів малого підnPІIЄМНIIЦТВа, що 
мають максимальний вплив на соціально-економічний розвиток t.licтa; 

- пїдвищенНJI кваліфікації кадрів малого підnpиємни~а та ~авчанНJI 
незаЙНJIТОro населенНJI міста основам підприємницької Д1JlЛЬНОСТІ. 

Реа.llЬаців заходів Програми передб~чає: • 
- зроствнНJI кількості діючих малих ПІДприємств до 1 020 ~ДИНІІЦЬ, 
- CТВopeННJI у малому бізнесі більше 1 ООО нових роБОЧІІХ ~ICЦЬ; • 

ЗроcraнНJI до 6500 осіб чисельності, зайНJIТИХ на мВJlих ПIД~РIIЄМСТВах; 
- оБCJIГ ревnізованої продукції ( робіт, послуг) на МDJlІIХ П1ДПРИDIСТВах У 

2008 році ДОСІгне 570 млн.грн, і становитиме 17,8. ~ У зaranьно 
06 .• оо ••• та виконаних роБІТ І послуг; 
• пасному оБСJIЗI реалlзоваНОI проДУКЦІІ • . 

КUlькicть фізичних осіб- підприємців становитиме 8700 ОСІб, 
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.. сума 118ДХоджень до БЮдЖeriв усіх ". ". 

підПРJlСAlJllщтва у 2008 Р • РІВНІВ ВІД суб ЄКТІВ MMoro 
• ОЦІ зросте ІІа 3 MJlII.rpll. 

.. КРІМ цього РОЗВIIТОК іllфраr.тn • • . б -,,..УКТУРІІ ПIДТpIIМКII ПIДПРllЄМНlщтва у 2008 
РОЦІ перед ачає створеНIІЯ біЗllес-цеJlТРУ та біЗllес-іJlкубатора. 

3.5. IllвеС:Пlпіііllо-іllllоваgіііllа дівлы�ість 

Заг~Ь~і оБСЯПI іllвеС:Ицііі в ОСllОВlшіі капітал (капіталЬНIІХ BКJ1uдeHЬ) у 
2007 РОЦl.ОЧIКУIОТЬСЯ у СУМІ 490.0 MJI~.rpH., ЩО ІІа 7.8% біJlьше Ilіж торік. Як і У 
поперед~1 р?юt, ГОJlОВНИМ джереJlОМ ІНвестування Є ВJlасні КОW'ПІ піДПРIІЄМСТВ 
111 оргаНІзаЦІЙ. 

ЗаranЬНИЙ обсяг n~BJ\~IIX ~llозеJ\IIШХ IllвеСТlщііі У 2007 році, з 
ypaxYBBHНJlM МИНУJlИХ пеРІОДІВ, ОЧІКУЄТЬСЯ у обсязі 7S МJlII.ДОJl.СUI.A, ЩО на 
30.4% вбо на 17.5 МJlН.ДОJl.США біJlЬШе, ніж у 2006 році. 

Основні оБСЯПf іноземних інвестиціЯ НОДХОДЯТЬ в місто із США, 
НімеЧЧІІНИ, Великоі Британії, Кіпру, Іспанії. 

ГОJlОВllі пілі на 2008 рік: 

Збільшення обсягів капіТВJIЬНИХ вкладень в економіку та ПОСІшення їх 
інноваціЯного спрямування шляхом впровадження новішіх технОJlОгій, 
модернізації застаріJlИХ виробництв, ЩО ДОЗВОJlИТЬ підВИЩІIПІ конкуренто
спроможність як економіки міста в ціJlОМУ, так і окремих пріоритетних ranyзеіі. 

Подальше нарощування обсягів залучення інвестиціЯ в господарський 
комплекс міста, що сприятиме будівництву нових підприємств, реконструкції 
та технічному переозброєннlО існуlOЧИХ, розвитку мережі об'єктів соціально
КУльтурного та KOМYHВJ1ЬHoro призначення. 

Основві завданнв та заХОДІ. ІІа 2008 рік: 

• cтвopeННJI в місті СПРИЯТJlИВОГО інвecnlЦіЯноГ~ кліt.tа'!'У: . 
• подальше формуванНJI привабливого інвеСТИЦІЙНОГО I~ Мlста; . 
Підвищення інвестиційного іміджу м.БроваРII та заЦІкавленоСТІ як 

ВЇtчltЗНJmиx, так і іноземних інвесторів У 2008 році відбуваТllМCn:ЬСЯ ШЛJIXоltl: • 
-подальшого розширенНJI і оновлення базll інве~lЦlііНИХ npoemB 
підприємств та організацій ДJIJI потенціЯних інвеСТОРІВ; • • 
-ВICrивізації У сфері висвітлення інвеcnщ~йного потенЦIОЛУ МІста на 
Міжнародних ФОРУМВХ, семінарвх, конференцІЯХ; . '11-

. .'" ого потенціолу та IнвеСТИЦI IНОI 
-РОЗМІЩення інформації щодо IнвестиЦlпН 

ДUтЬHocтi міста в мережі Intemet; • CIIH' 
-ПОдaJlьшої ефепивної та прозорої системи земельних ВІДНО , 
• ОНОвлення ОСНОВНИХ фондів; . 
• ВПРовадження енергозберігаюЧІІ" технологій; 
• 
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• введення НОВІІХ об'єктів як ВllроБШIЧОГО, так і соціDJIы�о-культурногоo 

ПРІІЗІІВЧСІІІІЯ. 

• продовжеШIJI процесу ОНООЛСІІІIJI продукції ІІВ базі JlовіПlіх ІІВУКОВО
техніЧНIІХ розробок: 

.. ОСВОЄННЯ вироБНIЩ11Jа 5 IlaRMCIIYBall' Вllробів ІІа основі 1УгоплавКlIХ 
сполук та КОМПОЗlщіRllllХ матеріалів на Броварському казСllНОМУ 
заводі порошкової металургії; 

- здіАснсння підГОТОВЧОЇ роБОТIf З впровадження у ВI.роБIllЩТВО 
теплоізоляційного матеріалу нового поколі"ня "Перфол" БроваРСЬКllМ 
заводом будівельних конструкціЯ. 

В результаті провсденої роботи ПРОГНОЗУЄТЬСЯ, що оБСЯПI інвсспщіR в 
ОСIIОВНIІА капітал збільшаться на 6.1 % і стаНОВІІТИМУТЬ 520.0 млн. ГРIIВСНЬ. 

Обсяп, прямих іноземних інвсстицій на кінець 2008 року досягнуть 79.5 
"ЛII.доЛ.США, що на 6.0% більше очікуваних показНlІків 2007 року. 

3.6. РОЗВІ'ТОК реалы�огоo сектору eKOllOl'liKl1 

3.6.1. ПРОАIllслоtlіСІІІ. 

Протягом 2007 року нарощування обсягів промислового вироБН~lцтва 
здinСНlовалось переважно за рахунок таких галузеЯ, як:. металурГІЯ та 
оброблення металу, машинобудування, виготовлсння виро~~в з деРСВIIНII: 
ОчікуєrьСJl, що обсяги виробництва промислової ПРОДУКЦІІ У 2007. РОЦІ 
порівНJIIIО З 2006 роком збільшаться на 112.0%, що на 6.8% БІльше 
передбачуваного. 

Головні цілі на 2008 рік: обсягів ОМІІСЛОВОГО 
ПродовжеНВJI роботи щодо нарощування ПР. 

• Оо. оо родукції що дасть МОЖЛИВІСТЬ 
вupобництва та ре8JI1З8ЦІІ ПРОМИСЛОВО1 П .'. 
напОвнювати бlOДЖети усіх рівнів та вирішувати СОЦІалЬНІ питанм. 

ОСВОВllі заВданВR та заХОДІ' на 2008 ріК: 
міста НОВІІХ видів 

'освоєння промисловими підп ... риємствами II'IV та енм ії acopnIMe ••• ~ 
конкурентоспроможної прОДУКЦІІ, розшир 
Покращення якості; технологіЯ, насамперед 
'ВПРовадження НОВИХ науковоЄМКИХ 

енергозберіГВІОЧИХ; служб підприємств, РОЗШllрення 
'УДосконалення роботи маркетингоВИХ 
рекламних заходів; . інвеCnlціЯ для реалізації 
:СПРИJIННJI підприємствам міста ~ зал;:НН~коиструкції та технічного 
ІНвестиційних проекriв та захОДІВ ~ ~ р 
переоснащення виробничих поТ)'Жиосте , 
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·звбезпечеНIIЯ iH~OPMYBaнJlJI підПРJfЄМСТВ про проведеНШI ВІІСТОВКОВО
JlР~ІаРКОВIІХ захОДІВ з МСТОІО забезпечеllllЯ іх участі у даlllІХ заходах, ЩО 
дасть МОЖJIllвість. ОСВОЄIIlfЯ НОВІІХ РJшків реалізаціі ВJfроблеrrої' продукції'; 
·проведеlfllЯ МОШТОРlfНГУ проблеМНllХ nllтaHL підПРІІЄМств, які ВШІІІМІІ у 
результаті ПРIfЯНЯ1ТЯ hopmaTJIBllo-праВОВIIХ aКnB і ПРIІЗВСЛIf до погіршеШIЯ 
іх ФіНDllсово-господарськоі діялыlсті •. 

ВІІХОДЯЧІІ з ПРОГНОЗНІІХ розраХУlfків та подаНllХ ПРОПОЗIІЦin суб"ЄКТD~1If 
roсподаРIОВDНlfЯ темп роС1)' обсягів ПРОМJlСЛОВОГО Вllробшщтва у 2008 році 
CКJ10дe 105.5%, загалЬНllR обсяг реалізоваllОЇ продукції у віДПУСКНllХ цінах 
підпрllЄМCТD зросте на 3.0 % до очікуваного у ПОТОЧНОМУ році і Складе на душу 
IlвсenеllНЯ 5412 гривеllЬ. 

3.6.2. СІІОJІСІІВЧІІІ; Р""0К 

Споживчий ринок заЯмає одне з провіДНIfХ місць в соціальній 
іllфРВС1руктурі міста. Розвиток торгівлі є синтезованим наслідком РОЗВІІТКУ 
екОllоміЮI. 

Головні цілІ на 2008 рік: 

Формування ефективної інфраструктури с?оживчого РIfНКУ, здаПlоі 
ЗDДовольнити зростаючі потреби населення в ЯКІсних товарах та послугах, 
звбезпечення високого рівня обслуговування. 

Основні 3DвдаНІІИ 110 2008 рік: 

• '" оо. ки в сфері послуг спрямованої • забезпечення реаJI1заЦll державнО1 ПОЛІТИ , 
на вдосконалення торговельного тв побутового обслуговування населення 
міста' 

• 'Я обслуговування населення. • впровадження сучасних технОЛОГI 

. .. і знаходять своє відображення Результати економічної Д1JШьно~п ~ОРГIВЛ оздрібний товарооборот 1'8 
в таких показниках розвитку ТОРГІВЛІ як Р 

забезпеченість торговоІО мережеІО. доходів населення, обсягів 
Виходячи з прогнозу рівня ГРОШОВІІХ іх надходження в Аlісто, 

ВllРОБНИцтва товарів народного .споживвн~ ~B реалізації товарів в 2008 
IІро!'НОзованого рівня іНфляції,. зБІЛьшення ~o~opoтy підприємств торгівлі, 
РОЦІ звгальнd обсяг РОЗДРІбного товар в сумі З 19 44 ~fJIH.rpH" темп 
ВIOJJОЧ8Ючи громадське харчування, прогнозу~ся роком скл.;де 110.0 %. За 
PDcly в діючих цінах порівняно з попер~1М ту переважає товарооборот 
~ вnacнocti в C1JIYJ<Т)'JIi ТOB~O ;:. тевденців збepeжerLcI і в 
ПІДприємств приватної форми власноСТІ, 
IIJ!oruoзoваному періоді. . HOro товарообороту проm~ 

ЗРостання загального обсягу РОЗДРІб РО3ВІІТК)' підПРlfЄМНllЦЬКОI 
~ 38 )laXyнОIС CТВOpeIIНII CIIJIIIВ1'III" умов ::;"нку Micra шпроКlIlol ~(OC1i У сфері торгівлі; насичення СПОЖJfВЧО 
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DCOp11IMeIIТOM JlKiCII~IX ПРОДОВОЛLЧІІХ та неПРОДОВОЛЬЧIІХ товарів, РОЗШllреllllЯ 
тoproBI1X ПЛОЩ, ПlДВllщеJllUI ефеmlВIІОсті роБО111 підПРllЄМСТВ торгівлі 
впроводжеИlUl IIO~IIX те~lІ~логіП і методів обcnуговуваllНЯ. ' 

В 2008 роЦІ в МІ.СТІ мережа магазllнів досяmе 207 об"єктів, з НІІХ 49 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ~lаroзItIllВ, 1 ОО непродовольчих магазllнів та 58 магазШlів 
з,.іwаIIОГО профІЛЮ. 

Відкрltта мережа закладів рестораНIІОГО господарства буде flвnічува111 
87 ЗDlUlодів, з НItХ S8 - кафе, 6 ресторанів. 

РОЗШllреlll1Jl торговcnьної мережі міста здіRСIІІОЄТЬСЯ і, в подальшому, буде 
продовжува11~СЬ за рахунок коштів підприємств, піДПРJlємців та іНШl1Х 
ПРllваnшх ОСІб тощо. 

З.6.З. TpallCIIOp", 

За рахунок реапізації заходів Програми розвитку пасажирського 
автомобільного транспорту міста за кошти місцевого бlOДЖету у 2007 році 
буво ПРlщбано ще 5 комунanьних автобусів, один з яких працlOЄ на міському 
маршруті та ЧОТlfРИ - на приміських. Перевезення пасажирів пільгових 
категорій на даному автотранспорті здіRснlОЄТЬСЯ безкоштовно та в 
необмеженій кількості. Це значно покращ.шо якість надання послуг у 
пасажирських перевезеннях пільгової категорії населення міста. 

ГОJlОВllі цілі на 2008 рік: 

Більш якісне та повне задоволення потреб населення міста у послугах 
1рвнспорту, подanьший розвиток мережі автомобільних доріг загального 
КОРIIС1УВання. 

Основні завдання та заХОДl1 на 2008 рік: 

• покращення обслуговування пасахсирів черc:;s здійснен~ контрольно: 
нвгnядових функцій за дотриманням суб єктами ПlДПР.IЄltIНIЩЬК?1 
діяльності усіх форм власноСТЇ, що BliKOнyroть перевезення паСВЖІlрlВ 
автомобільним транспортом, вимог чинного законодавства .тв умов 

. . органами виконавчої влади тв переВIЗНllкаМl1 
ДОГОВОРІв, укладених мІЖ . ршрутах зaranьного користування; 
щодо перевезення пасажиРІВ на ма . . . 

• ОНовлення рухомого складу автопереВІЗНИКІВ, .ОО • 

• розробка проектно-коШТОРИСНОЇ докумеНТВЦ11 та реКОНСТРБ УКЦІЯ 
магістральної вулиці районного 

значення в М. роваРJl 

вул.Возз"єднання; . .стрanьної вулиці заranьноміського 
• проектування та peKOHCТPYКЦ~ магl ОО. 

значення в м Бровари - вvл.КиIВСЬКОI , 
• J'. ВVJlиці районного значення в м. 

• проектування та рекоНСТРУКЦІЯ J' 

Бровари - вул. Олімпійської; ЗНllження швидкості на 
• встановлення елементів примусового 

небезпечних ділянках доріг; 
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• DllKOllaHНJI запланованих обсягів капітал 

автомобільних доріг. ьного та поточного ремонту 

РеDJJізація даних завдаllЬ та заходів дасть б. 
. змоry шьш ПОВІІОГО 

зDдоволеНllЯ МІСЬКОГО населеНІІЯ в пасаЖIlРСЬКlfХ б. 
б автомо ШЬНlfХ перевезеJIНях, 

c:rвореllllЯ умов дnя езпеЧJIОГО та безаваріЯIІОГО ДОРОЖНЬОГО руху. 

з. 7.30Illl/"",,,оеКОІІОА./Чllа dlвл""/с",,, 

. у 2007 ~o~i загалЬНIfЯ обсяг експорту .ЗОВНішньої торгівлі товараМIІ 
ОЧIІСУєrься на РІВНІ 25,0 МЛН.ДОЛ.США, щО У ПОРIВlІянні з 2006 роком більше на 
55.3 відсотка. 

Збільшення обсягів експортних операціЯ планується забезпеЧlml . , 
roJIОDНlf~ .. ЧИНОМ, за .. рахунок таких ПlДПР~ЄМСТВ як КазеННllЯ завод порошкової 
.lcтвnypГII, кп "КИІВСЬКИЙ завод алЮМІНІЄВИХ будівельних конструкціЯ", ЗАТ 
.,JIloMeH", СП "Бротеп-Еко" та ВАТ "Софія". 

ОБСЯПі імпортних надходжень у 2007 році очікуються у сумі 
153.В.шн .. дол.США, що у порівнянні з 2006 роком менше на 33.2 відсотка. 

ГОЛОВllі цілі ІІа 2008 рік: 

Поглиблення інтеrpації економіки міста у свіТОВllЯ простір шляхом 
раціонanізації структури експорту в напрямі збільшення в ньому високоякісної 
та стандартизованої відповідно до вимог 180 продукції, а також РОЗВІІТКУ 
імпортозаміmОJОЧИХ виробництв для зменшення кількості імпортних товарів. 

ОСНОВІІі завдання та заХОДІ. ІІа 2008 рік: 

• активне просування продукції товаровиробників міста на 1р8ДІщіЯні 
міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту і обсяг!в 
експорту продукції виробничо-технічного призначення та товаРІВ 

народного споживання; . . 
• сприяння міжнародним контактам (провед~ння ЗУС1рlчеЯ . ІЗ 

представниками зарубіжних краін, у т.ч: прийоми І~ОЗ~МНІІХ дenегаЦ1?, 
візити представників органів впади та БІЗнесових кІЛ r.flCТD за Kop~OH), 

• розширення економічної присутності міста БроваРІ! в заруБІЖНІ!" 
країнах світу, у т.ч. DJJIJIXОМ створення товаровироБНI!камll БроваРІВ 
спільних підПРИЄМСТВ, філій та представни1(l'В ПlДПРИEr.IСТВ за 

Кордоном; оо.· міста ДОПОМОПI в 
• надання суб'єктам господаРСЬКОІ дІЯЛЬНОСТІ 

організаціі, участі та проведенні міжнародних BIICТDВOк, ярмарок, 

презентацій, бізнес-форумів тощо; ої діялЬНОсті Броварів 
• над . суб'єктам ГОСПОДВРСЬR • вння зацІкавленим . . ій складі Д11пnомаТlIЧН11Х 

ІНформації торговenьно-еКОНОМIЧНlfX МІС ~HO діловИХ ПРОПОЗllцій 
представництв України за кордоноМ стосО 
іноземних парmерів щодо співробітництва. 
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30 рахУllОК пїДВJlщенНJI К~lIJсуреIIТОСПРОМОЖНОсті продукціі niдnpllEMCТВ 

r.licтa та WJUlХОМ введеllНЯ у ДІІО 1І0ВIlх, реконструПоваНllХ і модернізоваШIХ 
ВllробllllЧl1Х ~о~ностеп, у 2008 році обсяг експорту ЗОВllіWllьоі тopгiВJ1i 
товараМIІ У МІСТІ Бровори зо розрахУНКОМIІ збілЬШllТЬСЯ 110 10 % і CКJIOДC 27.5 
r.UlII. доп. США. Проmозуcrься, ЩО ОСІІОВИУ групу експортоваНIІХ товарів у 2008 
році СКJIОДО'ПfМуІ'Ь вироби З порошку залізного, amOMilliEBi профinі, 
cnеtnpообnоднания та іх ЧОС'ПtнJt, ГРЦJlрні та ЇХ комnnеКtylочі, BCPXlli ТРllКотажиі 
Вllробll, сухі хорчові ПрОДУК'Пf. 

у 2008 році обсяг імпорту товврів, У поріВНЯlІні з очіКУВВlIІІ~1ІІ ПОКВЗІШКВМІІ 
2007 року, збільшиться нв 12% і CТOIIOBJrnlMC 172.3 МЛfl.дол.США. ПРОПfозуєrься, 
що OCIIOBIJ)' групу іМПОРТОВОllllХ товврів У 2008 році СКЛОДВТІlме механічне 
облаДllання, електрообладнання та їх чаcmни; продукція хврчової ПРО~IІІСЛОВОсті; 
корма для тварин, фармакологічні та ветеринарні звсоби, транСПОp11lі звсобll, .. , . 
устаткування та пристро І, пов ЯЗВНІ З транспортом. 

3.8. Фінансові реСУРСl1 

Фінансові ресурси міста визначаються потенціалом підПРIІЄМСТО і 
орraнїзвцій міста, податковими, неподатковими та іншими нцходженняltШ до 

державного та місцевого БІОджету. 
у 2007 році надходження доходів до загального фонду бюдж~ 

... Бровари склали 95712.4 тис. грн., що на 76.9 відсотків більше ніж у 2006 РОЦІ. 

Го.повні цілі на 2008 рік: . 
Посилення СТИМУЛІОІОЧОЇ функції податкової системи. Збалансованlc:rь 

бюджеТНОї системи. Підвищення реЗУЛЬТВПlвності бюджC11lИХ BIlДaТICIB. 
СnPИJJRIIJI розвитку фінансових ринків. 

Основні завдання та заХОдlf на 2008 рік: . . . 
• 'й тв інноваційних процеСІВ І ПІДТРимка 

• стимулювання IнвестиЦl них забезпечення ВІІПУСКУ 
технологічного оновлення виробництва для 
конкурентоспроможної ~po~yкцiї (пос.:~~~артості продукціі (послуг), 

• зростання частки заробlТНОI плати у .' . . штатних праЦІВНИКІВ, 
підвищення фоНду оплати .працl ета В бюджетному процесі; 

• застосування програмНО·Цlль~воro м АУ • копrriв зв досягнення 
• підвищення відповідальноСТі розПОРЯДНИКІВ 

визначених цілей; . ф' ансов}1Х послуг для залучення В 
• розвиток сфери небанк!вс~1СИХ IНіЙНl1Х ресурсів. 

ре8JIЬИИЙ сектор еКОНОМІКИ ІнвеСТІЩ 
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У результаті ВЖlmlХ заходів протягом 2008 року ПрОПIОЗУЄТЬСЯ 

забезПС'llml обсяг доходів бlОдЖету у сумі 120100,0 ТlIC.rpll., що на 25.5% 
оUlЬшс фВКnlЧ1ШХ ltадХОДЖСllЬ 2007 року. 

30&:1')'0111І1( І\IЇСЬI(ОГО ГОЛОВІ' 

Ва_ННК управлl'IІІR OICOHoa.iкn ctIttt, В.I.сач.Н .... 
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Реєстр 

ОСІІОВІІІІХ соціолы�о-екоIIоI\Iї'IIIIIхx ПОК031111ків 
!\І.БРОВОРІІ у 2007 році 

ООК031111КІІ ОДІІІІІІЦЯ 
Вlll\lіру 

:1 3 
Кinькість IIDселеllllЯ I\lіста 

ТІІС.ЧОЛ. 
8 ТO~fY Чlfслі за віком: 
-молодшому за працеЗДОТJшА -11-
-працезда11fOМУ -11-
-старшому за п~ацездаТНIfА -11-
3аЙІІЯТЇсть IІ0селеllllЯ 
-кількість п~аЦlОIОЧИХ у м.Бровари -11-
-8 тому чисnі у Пj)ОМИCnОВОсті -11-
П~ОI\IIICJlОВIIЙ комплекс 

Кількість підПРИЄМСТВ, включених до 

основного кола одиниць 

Темпи росту обсигів промиcnового 

виробництва у порівняних цінах по % 
відношеННIО до відповідного періоду 
2006 року {очікуванеl 

ФінаНС11 (на 01.12.2007) 
І Доходи міського бюдже1)' ТИС.грн. 

Видатки міського бюджету -11-
Шлвхово мереж0 

Кількість вулиць одиниць 

довжина вуnиць км 

8 ТОМУ числі з твердим ПОКРИ1ТJlМ км 

. довжина тротуарів км 

Кількість майданів та іх площа одинИЦЬ/Пlс.кв.r.1 

Кількість IDnJJXоп~оводів одиниць 

Зaranьна ПРОТJlжність водостоків км 

~ежі зовнішнього освітленНJI км 

3елене rосподорство I\lіста 
Загальна пnоща зелених насаджень га 

НасадженНJI загanьного КОРИстУВВННJI 
ЗНИХ: 

-ПВnки культури та відпочинкУ га 

-зелені HaCВД>lCeHНJI біли житлових 

бvДИНків га 

га 
-Сквери 

га 
-наб . 

ерСЖВl 

ТабnlfЦЯ І 

ФОКТJIЧllа 
кількість 

4 
92.2 

14.3 
61.7 
16.2 

20.0 
6.5 

20 

112.0 

120479.1 
108369.5 

266 
241.0 
138.2 
125 

4/14,07 
2 

22.8 
135.9 

573.66 
101.12 

39.5 

42.79 
1.34 
0.29 



-)Ііські ліСIІ та лісопаРКIІ 
га 17.2 - ВУЛlIЧllі IlасаджеllllЯ 
га 23.64 - ЗВXlIСllі 110садження 
га 10.9 - НасаджеНllЯ жltТЛОВИХ раliонів та 

мікрорвйонів 
338.0 

НасаджеllllЯ ПРОМІІСЛОВІІХ niAnplftMCТВ 
га 100.0 .,...,. жIIтлоDо-коI\Iушulы�аa сфера 
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Кількість БУДИlІків, всього 
ОДІІНІЩЬ 5188 

В тому числі кількість БУДІшків -11-
ПРllваПІОГО сектору 4803 
Кількість багатоповерхових будинків -11- 385 
в т.ч. ТИХ, В яких створені кондомінімуми 12 (ЖБК) 

: (товариства співвласників квартир) -11- 14 (ОСБ~) 
Кількість будинків комуналыІїї -/1-
масності 281 
Кількість будинків відомчого житлового 

І фонду -11- 76 
Кількість гуртожитків -/1- 22 
Обладнання житлового фонду: 
Водопроводом /садибного типу % 100.0n6.7 
КвналізаціЄlО / садибного типу % 100.0n5.9 
ЦентралЬНІfМ опаленням / садибного 

ТІШУ % 99.5/97.9 
ГаРJlЧИМ водопостачанням / садибного 

ТИпУ % 68/0 
Кількість будинків, вкі пjДЛJIгають ОДИНИЦЬ 

І реконструкції 6 
Кількість будинків на яких проводиться -ІІ-

І реконструкція 4 
8. Торriвля і сфера послуг 

Роздрібний товарообіг, всього 
290.4 (очікуване) млн.rpн. 

~ 

грн. 3150.3 
~ -НВАУШУ населеННJI 

Мережа торгівлі та громадського 

t-- ~чуванНJI 203 ОДИНІЩЬ 
~ -магазини, 3 них: 

-/1- 49 
І---. продовольчі 

-11- 98 
""'- непродовольчі 

-1/- 4 
r-- --Ринки 

ОДИНІЩЬ -підприємств Іромадського харчуванНJI 85 
""- lвідкРита мережа) 7 
:--- КілЬкість побутових підПРИЄМСТВ 

ОДІІНИЦЬ 
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9. соціаnы�о-куn~1)'рllаa еlbеро 

І"""" МСДllЧllі закладJl, всього 
~ в ТОМУ Чllслі: 

ОДІІІІІІЦЬ 6 

-
ПоліклініЮt, всього 

2 "-" потужність амбулаторно-полікліlfіЧШIХ 
ОДІІНІІЦЬ 

установ відв.lзміну 750 
-ДnЯ ДОРОСЛІІХ ОДІІНІІЦЬ 1 
потужність амбулаторно-полікліllіЧНIIХ 
установ ДЛЯ ДОРОСЛИХ відв.lзміllУ 600 
-ДJIЯ дітей одшшць 1 
Потужність амбулаторно-полікліllічних 

І установ для дітей вЩв.1зміну 150 
Лікарні, всього одиниць 2 
Кількість лікарняних ліжок ліжок 780 
- лікарень ДЛЯ дорослих ОДИНИЦЬ J 
Кількість лікарняних ліжок для ДОРОСЛІІХ ліжок 650 
- лікарень для дітей ОДИНИЦЬ 1 
Кількість лікарняних ліжок для дітей ліжок 130 
3аztlЛЬІІоосвіm,,; на,чаль,,; заклад" (усі" 
фОРА' влаСllосmі) - всього ОДІІІІІЩЬ 12 
Кількість місць У загальноосвітніх 

закладах місць J 1497 
Кількість учнів У загальноосвітніх 
закладах чоловік 9846 
В тому числі: 
-загальноосвітніх шкіл (державних) ОДИНИЦЬ 11 

Кількість місць У загальноосвітніх 
1DКолах місць 11362 

Кількість учнів У загальноосвітніх 
9710 

школах чоловік 

- гімназія ім. Олійника одиниць 1 - місць 569 
Кількість місць у гімназії - чоловік 623 - Кількість учнів у гімназії 1 
- вечірня загальноосвітня школа ОДІІНІІЦЬ - чоловік 203 

r-- Кількість учнів У вечірній школі 
-приватна загальноосвітня школа 

1 
"ФО1!!'УНа" 

ОДІІНИЦЬ r--
місць 135 -- lGnькість місць У. приватній школі 

чоловік 136 -- lGnькість учнів у приватній школі 
ОДІІНІЩЬ 18 

r-- lI!",rлчl доrIlК/лЬ"; заклад" 3474 
І"-- kiJ'lfaКЇCТЬ місць удошкільних закл~ 

)іісць . 3481 
lGnькї' • них закладах 

чОЛОВІК 
сть ДІтей У дошюль 
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- дошкільні заклади (комуІ'влыlіi 
DJlaCllocтi) 
Кількість місць в доwкілы�JIхx закладах 
Кількість дітеА в дошкілыIJхx заклaдD.Х 
- відомчі дошкільні заКJIадl1 
- ПРllваткі 
Кількість місць в дошкілыflхх закладах 
Кількість дітеА в дошкіЛЬНJlХ закладах 
Вllщі учбові зокладll (ВКЛlОЧО'ОЧ" 
коледжі I-lV ріВllів OKpeДlfТoцii1 
Броварський професійний ліцей 

Вllще училище фізичної КУЛЬтУРlf 

позошкілы�іi IIОВЧОЛЬllі зокладll 

Бібліотеки (міськоайонні) 
Клуби 

Мvзеї 
Міський культурний центр 

Школи естетичного виховаННJI 

в ТОМУ числі: 
- ДИТJlЧа музична школа 
- lDКола мистецтв 
в НИХ уЧнів 

ДитJIЧО-Іонацькі спортивні школи 

СПОР'І38JIИ 
Підліткові КJIуби 
Стадіони 
СПОРТМ8ЙДанчики 
Басейни 
Шаховий КJIуб 

J9. ПРІІВ8ТІІ'8ція 
Кількість об"єктів комунальної . 

'- власності, що змінили форму масноcn 
НвдходженНJI коштів до бюджету з 

'- початкУ приватизації 

і-- В томУ числі за поточний рік 
11. 3аJillятість носелення (110 01.12.07) 

t--

kinькість осіб, які переБУВDlОТЬ на обліку 
r-- в ЦClIТDi заЙlUIТOсті . 

в тому числі жінок і молодь до 35 РОКІв 

ОДІІНІЩЬ 

місць 
чоловік 
ОДІІНІЩЬ 

ОДІІНІЩЬ 

місць 
чоловік 

ОДІІІІІІЦЬ 

ОДІІШЩЬ 

ОДJІНJЩЬ 

ОДІІІІІЩЬ 

ОДИНJfЦЬ 

ОДИНJfЦЬ 

ОДИНІЩЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДІІНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

чоловік 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ТИС.I'DН. 

тиС.I'DН. 

чоловік 
чоловік 

15 
2954 
3370 

2 
1 

520 
111 

5 

1 

4 
2 
1 
І 

І 

2 

І 

1 
777 
3 

25 
б 
1 

24 
4 
1 

139 

14750.1 

584 
190 
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НDдXоджешUl від niдnpllEMCТD 
орrвнізвціR та УСТВІІОВ у фОН~ 

б " звПUlЬНОО 08 ЯЗК080ГО деРЖВВIІОГО 

соціonьноro страхуВВJlJlЯ У країНІ! ІІа 
ВIIПОДОК безробітгя 

~ ВllПnвта ДОПОМОГ ПО безробіmо та іllШllХ 
ВllДів ДОПОМОГ З фонду 

12. - ПеllсїЙllе забезпе'lеllllЯ (ІІа 01.12..07) 
НодходженНJI ДО пенсіі~ного фонду 

Вllпnаm пенсій та ДОПОМОГ 
КілЬкість отримувачів пенсій та 
допомог, які перебувають на обліку в 
органах соціonьного захисту 

ТJIC·ГPH. 

ТlIС·ГРН. 

Тllc.rpll. 

ТlIС·ГРН. 

чоловік 

13. Об"ЄКТII будіВlІІщтва CТDIIOI\I ІІа 01.12.07 
Кількість об"єктів, збудованих 
(вщремонтованих, реконструйованих) за 
рахунок коштів всіх джерел 
ЇbiHaHCYBaHНJI одиниць 

3aranLHa кошторисна вартість тис. ГРН. 

Освоєно коштів по об"єктвх, всього (9 
MiCJIuiB 2007 р.) тис. ГРН. 

14. Зареєстровано (ІІа 01.12.07) 
Суб"єктів підприємницької дiRnьності, 
всього одиниць 

зних: 

Суб"єпів підприємницької діяльності - одиниць 

юридичних осіб 

Суб"єктів підприємницької дiRnьності -
одиниць сЬізичних осіб 

Надійпшо коштів за реєстрацію тис. грн. 

7029.0 

3502.0 

157117.8 
138699.9 

21210 

93 
210698.7 

258728.0 

10743 

2514 

8229 
104.6 
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Пока3 ••• ·.а· 
aкo •• o".l .... oro і соq'аль"оro розвІІТІС3' М.ВРООllРII 1111 2008 рік 

, 2008 рік 
до очік.ВIlк. 1007 року 

ПОкa:JRПКП ОДПВПЦJI 2006 рік 2007 рік 2008 рік ПРllріст 

Вllміру ]віт очіК.ВIIК ПРОПІО] (+), % 
]ІІІІЖСІІІІR 

(-) 

1 2. 3 5 6 
Гемп росту обспу промислового 

lІиробництва (у порjвИJ1НИХ цінах) % 103.2 112.0 105.5 х х 

DБCJIГ реалізованої продукції у 

відпускних цінах підприємств ТИС.грн. 473523.4 482900.0 497500.0 х х 

, 
~ 

-у ро]рахунку на одну особу грн. 5209.3 5237.5 5316.3 +78.8 101.5 І 

-Обcar прямих іноземних інвестицій ТИС.дол. 

(наростаючим під~ом), всього США 57514.3 74998.6 79493.87 +4495.27 106.0 
-на одиу_ особу населенИJ1 дол.США 632.7 813.4 850.2 +36.8 104.5 
Обсяг прямих іно]емних інвестицій(по ТИС.дол. 

відповідиому_ року) США 16259.64 17484.3 4495.27 
Обсяг інвecnщіА в ОСНОВНlіЙ капітал ]а 
j)_ВX~OK ~cix джерел фінансування: 
-у фактичних цінах млн.грн. 454.7 490.0 520.0 +30.0 106.1 
- на одну особу грн. 5001.9 
РоздрібниВ товарооборот торгових 

5314.5 5556.7 +242.2 104.6 

організаціВ і підПРІ!ЄМСТВ усіх форм 
власності ( у діlОЧI!Х цінах відповідних ТІ!С.грН. 239895.6 290454.0 319500.0 +29046.0 110.0 
років) 

-ІІа однУ особу населенНJI ГРІ •. 2639.1 3150.3 3414.2 +263.9 108.4 
Обсяг рeanіЗОВ8НI'Х ПОCJJYГ населеННIО МЛН·ГРІ •. 55.6 65.7 75.0 +9_3 11А? 



+.".~ \ \ \'2..5 , . . 
+2499.0 , \ . . 

{~-.п«U-~ то_рІ. І 
ТІ.с:..дon. 

24990.0 27489.0 1\0.0 
C1UA 16091.48 , 

І 06С11Т іАJnОРТУ товаріа ТlfС.ДОЛ. 

США 230166.73 153800.0 172256.0 +18456.0 112.0 

Юлькість МIШRX підпрJfЄМСТВ ОДИНИЦЬ 947 989 1020 +31 103.1 

3ареєС1рОВ8НО суб"єкriв 

п~н~коїдUшьно~ 
~ізИЧНІfX осіб одиниць 912 962 985 +23 102.4 
-JО~ИД(ІЧНИХ осіб одиниць 297 337 352 +15 104.5 
BBeдeHНJI в ексмуатацпо за рахунок 
усіх джерел фінансуванНJI: 

3aгam.Hoi площі жила ТИС.КВ.М 66.7 86.57 113.05 +26.48 130.6 
-за кошти підприємств та організацій 
усіх фОРМ власності та населенНJI у 
порядку пайової участі ТИС.КВ.М 

(багатоквартирні будинки) 54.1 69.57 95.05 +25.48 136.7 
-за рахунок копrriв населенНJI ТИС.КВ.м 

(індивідуanьне будівництво) 12.6 17.0 18.0 +1.0 105.9 
Середньорічна чисельність постійного 
насenения Тlfс.осіб 90.9 92.2 93.5 +1.3 101.4 
Створено нових робочих місць ОДlfНИЦЬ 2979 2750 2760 +10 100.4 
- у % до річного завданНJI 108.3 100.0 100.0 х х 

Середllьомісячна номінanьна заробітна 
плата одного штатного працівника гРн. 1111.0 1450.0 1700.0 +250.0 117.2 
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ТабnШ&R З 

ОБСППI ПРОI\I!IСЛОВОГО. ВllробllllЦтва за ОСІІОВІІІІІ\ІІІ 
ВIIДОI\III ПРОl\lІІсловоі ДІПЛЬІІОСТІ у поріВllЯllllХ qillax в розрізі галy:sеli 

- ВІІДІІ ПРОl\lllсловоі 2006 рік 2007 рік 
nlc.rpll. 

2008 рік 2008 рік діялы�остіi (фа 1«) (очікува- (ПРОПІОЗ) (ПРОГ'ІОЗ) 
'Іе) ДО 

2007 року 
(o·.iКYBaIIO 

ГО), % 
Всьоro 454930.9 531390.6 616680.0* 105.5 
Добувна ПРОМИСЛОВ~СТЬ 
Обробна ПРОМИСЛОВІСТЬ 454930.9 531390.6 616680.0 105.5 
Харчова ПРОМIІcnовість та 
перероблення 
сільськогосподарських 

продУктів 112648.3 108250.0 119500.0 100.2 
Леrкa ПРОМIІcnовість 24320.7 17200.0 19350.0 102.3 
ВllробllllЦТВО деревини та 

BllfOтoвneННJI виробів з 
дереВllНlІ 55334.7 70000.0 80850.0 105.0 

Хімічна та нафтохімічна 
nPО~Пlcnовість 14051.3 10840.6 12500.0 104.0 
ВllJЮбництво інших 
не.feraJIевих мінервnьних 

Вlrpобів (будівельних 
88100.0 107680.0 111.0 iLaтepianiв та С1(JIовиробів) 55226.6 

Мcrвnypгіи та обробленНJI 
182700.0 212950.0 105.0 ~ 149203.6 

МВШJlНоб)'дУВ8ННJI 17595.9 25900.0 30500.0 107.5 

Imui 26549.8 28400.0 33350.0 106.0 
"-

'npo м .n"ltllii до сіЧНJI-rpУДНJl2007 року-
fНQ30BBHIIR індекс цін вироБНlIКЇВ ПРО.ШСЛОВОІ про~._ 

110.0% 
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ТеJ\IПl1 ПРОJ\IІІCJlОВОГО ВllРО6111ІЦтва за ОСІІОВІІІІJ\ІІІ 

В11даJ\111 ПРОJ\ШCJIовоі діПЛLllОСТі У поріВllИllІІХ Qillax 
у розрізі nїдnplltl\lCТB 1\1. БроваРl1 

ТаблшVl 4 

,...-- Назва niдnplltl\lCТBa 

-
J(aJelllllln завод по~ошкової мстмургіТ 

to-""'" 

АТ "JjpoВDPII -молоко" 
r--

3АТ"БроВ~СЬКIf" завод пластмас 
r--

Філі. "M~KC-ТреПд" 

цех N!2 xnібокомб. Н!! І О 

ВАТ "БроваРСЬКIfП завод будіВC:nЬНlfХ 

EDІІ~П" 

ВАТ "КjJDнобудівна ф~ма "~іла" 

ПУ"SроваРСЬКIfП завод "Т~гмаш" 

А " ВАТI'Б~варськиЯ шинореМОНТНIi завод 

ВАТ "Софів" 

ВАТ"БроварськиЯ завод комунального 
~ВDHHJI" 
кп "КllївськиR завод ВJJюмінієвих 
6удівenЬНIIХ конструкціЯ" 

ТОв "Є~ ~дc ГБ Уlф8їна" 

ЗАТ "Люмен" -
~ "Основа-Бровари" 

nП..Бест'1 -..:.:: 

~"lCa .. DН" 

~.м.nap" 

2007рік (Оlllк.) до 
2006 ро .. ")' 

118.5 

105.3 

108.0 

100.0 

120.0 

125.0 

155.0 

105.8 

3.8 

60.0 

115.0 

105.0 

77.0 

108.2 

150.2 

100.0 

100.0 

95.0 

% 
2008 ріК(ПРОПIОJ) ДО 
2007 ро .. ")' (оЧI""УD.) 

105.0 

102.0 

104.0 

100.3 

115.0 

110.0 

102.5 

100.0 

102.0 

110.0 

100.0 

103.5 

110.0 

100.0 

103.0 

104.5 

~B .. Німецько-українська НВФ 110.4 106.7 

~фарма" 100.0 
~8 1~.5 
~ 112.0 ~~r~~С~і~Ф~r~I~~~==========:t====JI~ ____ J-----~10=5~----~ ro по nlдlgJllEalcтвax 



-44-
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОМl'ИВ ТоБЛllЦJI 5 

'І&\, ЧОГО РИВКУ 
І'І.БРОВОРІІ У 2008 році 

-х. Теl\lП 
nJп 

ПОКD31111КІІ ОДlllшці 2006 2007 
росту 

2008 % 
ВІІІ'ІЇру факт очікуване ПРОПІО3 2008 р. 

ВllконаНllJI до 

І. Роздрібний МЛН.грн. 239,9 
товорооборот 

2007 р. 
290,4 319,44 110,0 

підПРlfЄМСТВ усіх 

форм власності (в 

діlОЧl1Х цінах) -
всього 

2. Темп росту % 129,0 121,0 110,0 -
роздрібноro 
товарообороту ДО 

попер~ньогороку 

3. Товарооборот на грн. 2639,1 3150,3 3414,2 108,4 
ДУШУ населення 

4. Мвгазини - всьоro об'єктів 200 203 207 101,0 

4.1. Продовольчі - /1- 57 49 49 100,0 
магазини 

4.2. Непродовольчі - /І - 89 98 100 102,0 

мвrвзини 

4.3. Змішані Мara:JИНИ 54 57 58 101,0 

S. Звкпвди громадського 
харчування відкритої -/1- 96 85 87 102,0 

l.fережі - всьоro 

- 101,0 5.1. Кафе - /І - 64 57 58 

--- 6 100,0 5.2. Ресторани - 11 - 6 6 

~ - 3 75,0 
РlfНКИ об'єктів 4 4 

'-~ 
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ТаБЛІІІVl6 

POJBIIТOK іllфраструкryРl1 I\lалого підПРЩ:l\lllllЦтва УІІ. БроваРl1 

і ПокаЗ1111К11 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2008 
Іп очікуваllе ПРОПІО:J рік до 

2007 
PO~% r 2 3 4 5 6 - Юлькість малJfХ · підПРIІЄМСТВ,ОДJfНИЦL 947 989 1020 103.1 - Кількість малJfХ підПРJfСМСТВ у · розрахунку на І О Тlfс.осіб 

IIBCeneHНJI, ОДJfНИЦЬ 104 10S 106 101.0 
· Середньорічна кількість зайнятих праціВНlІків, осіб S434 S916 6200 104.8 
· ОБCJIПI реалізованої продукції (roBBpiB, робіт, послуг), малих 

пiдnРIIЄМСТВ, млн~н. 31S.6 361.0 391.0 108.3 
· Частка малих підприємств у 

зanшьиому обсязі реалізованої 
продукціі (товарів, робіт, послуг), 

42.8 44.0 % 40.0 х 

· 3araпьиа сума надходжень до 
бюджеТів всіх рівнів, одержаних від 
дUшьиості малого підприємництва, 
мnн. !'Ри. 62.1 62.3 62.8 100.8 

· Кinькicть об' єктів інфраструктури 
DЇД1рlfМКИ малого підприємництаа, 

- ОД0 

1 ! -6ізиес-ц~и - -
~ ~ізиеС-іІ!кубаТОjJИ - 1 1 
і -nїзuнroві ц~нтри - -- - --:- .:.-texиопаркн -
~ ~O!WI Під!римки підприємництва - --

-lІІВестиційНі, інноваційні фонди і 
- -7~мnаиіі -

. -IQФормаційно-консультативні 
S 6 7 f~11 

~кiBCЬкi фінансово-кредитні 
S 7 8 ... ~IOBIf 
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3агвлы�іi xaparncpllCТllKl1 обсягів "'"вп· 
n. IТDЛЬІІІІХ вкладСllЬ 

1\1. БроваРl1 

ПоказНIІКIІ (ТІІС.ГРІІ.) 
2006 рік 2007 рік 2008 

заranы�ft обсяг інвеСТllціА в осltОВIШП 
(очікув.) (Пl'ОЛlоз) 

кaniТDJJ за рахунок усіх джсрел 

фінансуваНIІJI (у цінах 

Іраків) 
відповіДIІИХ 454672.0 489950.0 519840.0 

Із загВJ1ЬНОГО обсягу 
ItВпiтanЬНl1Х вкладень: 

- за рахунок коштів державного 
бюджету 824.0 980.0 1100.0 

- за рахунок коштів місцевих 
бюджетів 7674.0 20100.0 20800.0 

- за рахунок власних коштів . 
організацій іНШІІХ ПІДприємств, та 

ЮjJIlДІlЧRИХ осіб 134640 211650.0 234000.0 
- кошти іноземних інвесторів 5685.0 1100.0 1560.0 
- КОШТИ вітчизняних інвесторів 28141.0 21500.0 23400.0 
- lфедити банків 52191 48900.0 49300.0 
- інші джерела фінансування, 

вкmoЧaJОЧИ кошти населеННJI 225517 185720.0 189680.0 
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ТвБJlIlЦЯ 1 О 

ОСІІОВІІі оока311111(11 Plllllt)' ораці міста 

- Показник 2006 рік 2007 2008 рік 
r- J ріqочікувВf'~ проп.оз 

2 3 4 
середllьорічна ЧIІСeJIьність l'IUIBJlOrO 
IlвсenеНІUI , 'Пlс.осіб 90.9 92.2 93.5 
ЗвRI'ІТС Іfвселення у віці 15-70 років, 
ttlс.осіб 60.2 62.0 63.0 
ЗверНУJlОСЯ за сприянням у 

првцеВЛВІЩУванні незаfiНЯПIХ 

IrpOMDдJlH протягом року, осіб 2196 2000 2000 
ЧllCeJlьність незаЙНЯТlfX IpOM8ДJIH, які 
переБУВDJIlf на обліку у державній 

І cnYжбі зайНJlТOсті на початок року, осіб 888 719 650 
Працевлаштовано незайнятих ГPOM8ДJIH 
за СПРJIJIННЯМ державної служби 

зaRlIJIТOсті протягом року, осіб 1624 1700 1600 
в 1ОМУ числі: 

-на вілЬНИХ створених робочих місцях 1554 1638 1546 
-lDJJJIXом надання дотацій 
l!оботодавцям 19 17 12 
-lDJJJIXом одноразової виплати 

AOnOMom по безробіmо дЛJI 

з.цiliснеlUlJl безробітними 

~ИЄМНИ~КОідіяльності 51 45 42 
Рівень працеВJIaunyввння дО тих, які 

85.0 80.0 ~уВВJlи на обліку, % 74.0 
~оходИJIИ просЬесійне навчання, осіб 425 370 450 

.!!.!lеба у робочій силі, осіб ЗЗЗ 410 450 

IlalaJrraжсння незайНJJТOГО населення 
1.8 1.4 ІІа одне ВЇЛьне робоче місце, вакантну 2.7 

~,осіб С І. 
:едІ!їй розмір допомоги по 

585.0 650.0 
~lтno,J'PH. 461.0 



ТаОn,,"" \ \ 

Cr8 •• _ .... п._. да,.,-а .... х соцlап ••••• х допоа.оr У 1'1. Бровар .. 

B',.Ronoll,or 2006 оlк 2007 рІк 2008 аІк 

Кількість Хоштn(тuе.rnll.1 Кількість КоШТІ. (ТІ.е.ПIll.1 Юnькість КОШТІІ (ТlIе.I'РIІ.) 

І ДОПОА.оra у 38»ПКУ 3 4І6 208.5 463 21405 780 485.3 
8arimicno та пonоПlAШ 

2 Одноразова пр •• нвродженні 152 2005.8 870 8183,1 968 2396,6 
ДlmlНl1 

3 Допоr.IОга по дoгJUJ.ЦY за 1410 1121.1 2393 3317,9 2600 1582,3 
ДlmlНОЮ до 3-х р.віку 

4 Допомога на діп:А. які 64 299,3 64 455,0 83 614,2 
перебувають під опікою 

5 Допомога на діп:R 886 605.3 735 1514,0 890 3100,5 
ОДИНОlOtМ матерям 

6 Допомога iHBвniдaM 3 110 358.6 337 1576,4 442 2004,4 
Дlтlнства та дітим 
iHBвnїДВt.I 

7 Державна соціальна 200 236,2 42 147.2 70 302.8 
допомога 

малозабезпеченим сіМІІМ 
8 Компенсація фізllЧНИМ 70 36.1 98 69,8 125 108,2 

особам. llкі нВАІ1IОТ1о 
соціальні послупt 

9 Допомога по доrJlндУ за 30 14.1 21 16.2 25 25,' 
іІІВалідом В IІВСЛідок 
ПСllхічноrо О03JIад~ 
Всього 3438 4885.0 5023 15494J _ 5983 10619.8 



"1'"6""",,, \2. 

.lDЄp.EJ'LLК zнввстИД;ХЙВИХ .пРОЕКТІВ, ЯКІ J;У'ДУТЬ РЕA.JII30DYDАТИСЬ У 2.008 РОЦ" 

//'-& І Назва проСК'1У Вартість Іивсc:roр 

піп (Тllс. 

rpи.) 

1 151 квартирниіі житловиli будинок по вул. Шевченка, 12 26200,0 ОП "БrDКБ" 

2 Будівництво СІСЛвдськоro комплексу по вул. Металургів, біля автогаражного • пп Пономаренко В.А. 

кооперативу_"Металург" 
3 Будівництво кафетерію з полегшених конструкцій з літнім маіідвнчиком в районі • ПП Коренях А.В. 

б.62 по BJ'!I~ lli.АлеЙХема 
4 Будівництво виробничої базlі з виробництва металоконструкцій по 4200 ТОВ "ЗАТ "ЕнерroПРII-ЛОД" 

вуп.Красовськоro, біля СПМК 

5 РеКОН"'l.tI.1IЩUt пnaвanьноro басейну ПО вул. Шевченка ЗОООО,О ВКБ міської рад .. 
6 n черга - адміністративно-складські приміщення ПО вул. КУ1Узова • ТОВ "П~оммaw-БРОDаРJI" 
7 Будівництво виробничої бази з виготовлення мeтanоnластикових та 8томініЄВJlХ • ТОВ "Аспект" 

КОН"'I.)J.1lЩіЙ по вул. Щопківській 
8 Тимчасова споруда тиру з майданчиком відпочинку по вул. Короленка, 60-в ЗО ПП БОIOlI В. М. 
9 Будівництво міського кладовища ПО вул. Кyryзова 5000 ВКБ міської POДII 
10 Будівництво сто на розі вул. Щолківської та бульв. Незалежності • ТОВ "Ebpo-АJ!f-Ссрвіс" 
11 МаАстерия шиномонтажу по вул. Димитрова, в раАоні БУJtIiНКУ 4-0 • ПП Ступі .. В.М. 
12 Будівництво заводу з в"робництва харчових продуктів ПО вул. Красовського, біля • ПП Бест 

СПМК 

13 БудіВНIЩТВО ТОРГОВО-В1fробничого комплексу ПО вул. ЩолківськіП • ПП "Фірма "Гост" 
14 РеКОl1СТРУКЦія прцорожнього кафе ПО вул. Київській, 314 • ТОВ "Продагросервіс" 

БудіВНIЩТВО гуртожитку по вул. КІ!ївська, 316 
(Підпр. з іноз. іІІ в.) 

1S • ТОВ "Продогросервіс" 

16 БудіВНIЩТВО ВllроБНIІЧОЇ бази з виготовлення металОПЛОСТІI-КОВШ( алюмініЄВILХ 
(Підпр. з 1.1.) 

• ЗАТ "ЄвровіКllобуд" дп та дерев'яних конс;трукціА ПО вул. Красовського, біля СПМК ' 
"Євроглос" 



.1IIН!i1"rC1JiCAW .. _"01.1 аlJТOraОaжl.оrо коопсоа-nlВУ • ПП 1СаDПС"'са О.М. 
, 

" о _.,п_,,, - J( 127 • Vкоопспшка, пек "Укооп-
{І в І Pc«D"C7pYICU~ А,lJIIИОDОro JCOI\.nnC:KCY АЗС по вул. y:ryзовв, Пl10r.noрr" У r.S.];PODBPII" 

19 І РСЖОНC'lpукцUr 6aceRнy "Схід" по вул. ВОЗЗ'ЄДНВННJI, 13-а • УПРВВnїНІІА кanі"ПШLl10ro 
будіВНІІІ"ва КОДА. 

20 БудіВНJЩТВО цеху з виробництва МC'I8Jlопластикових та алюмінієвих конструкціп • МПП "ATnOIIT-МIОС" 

по вул. M~I.CI.II)'lIгiB 

21 Будівництво СКЛадського комплексу "Логістичний парк в м.Бровари, в р.-ні • ТОВ "Термінал БроваРІ." 
об'їзноїдороги (Підпр. з іIIОЗ. іІІ в.) 

22 РеконС1рУКЦіи з розширенНJlМ частини Л83не-ПР8JILНОГО комбінату під • ПП ЗабоnоnшR В.М. 
гурroжиток по в.Гагаріна,512 

23 ~удівництво ~cтo~aнHOro КОМПJIексу на j'озі В.КИЇВСЬКОЇ та в.Симоненка • ПП Хачум"ЯIJ Р. В. 

24 Будівництво автомийки з боксом для ремонту автомобілів на розі вул.вул. • пп КолодіR о. М. 
Черниховського та B.!J!1'CPHaцiOHanicтiB 

25 Будівництво сервісного обслуговування автомобілів по вул. Красовського, в • ПП ПОТЬОJ\lЮI л. л. 
paAOHiCnМК ~ 

о 
26 Будівництво багатоквартирного ж/будинку по вул. Черняховського, І І-г • тов "БЗБК" І 
27 Будівництво багатоквартирного ж/будин~ по вул.Возз'єднання, біmr буд.N!!11 • тов "Броварщ)сапіIlВССТ" 
28 Реконструкціа скnадСLКИХ приміщень з розширенням під офісні ПРllміщення по • тов "Ромул" 

вул. lUtївсьц9S 

29 БудіВНI'ЩТВО магазину продовольчих товарів на розі вул. М. Лагунової та вул. • ЛЛ ЛНЛJІПЧУК в.г. 
Блока 

30 БудіВНlt1trDо реабілітаційно-оздоровчого центру "ІЛ А" по вул. Шевченко. в • ПП "РевбілітаціRIIО-
раАоні "Кynава" 03ДОРОВЧIIR цеlІТР "11ТА" 

31 БудіВНIЩТВО 301-квартирноro ЖJІТЛОВОГО БУДІІНКУ ПО • ОП "БроваРIlПРОAlЖllТлобуд" 
вул. Черняховського, вр-ні заш.N'!! 1 О 

32 БудїВНIЩТВО багатокваpтssрного двохсекціАІIОГО ЖlIТЛОаого БУДІІНКУ (1 S 1-0 • ОЛ .. БроваРIIПРОМЖJlТлобуд" 
kbaP-nІРНllА жlБУДllllОК з вбудоваlШМIS ПРllміщеННЯМl1 соціanьно-торгівелЬJIОі 
сфеРlt по вул. Шевченка-1 О-о) 

33 ІІІ черга 2 богатоповеРХОВl1Х ЖlIТЛОВIIХ БУДІ шків по вул. CIIMOlleHкa, в pВnolli 40000 ВАТ ,ДДБІ1" басеПl1У "Купово" 

~ 



J м.крорапа.1)' ІУ adpaRo.ry. 6Ш .. 60311 • \BAT·~n" j 
~ __ ІА'-_Р""'Р.'. _ .... ло ... _u,Y .... o- ІІа '7Ср. 

50500 ТОВ •• Тр" всд",сді'" ВУКГ' ." тм ТР! в=мсщі" / ЗS/_Slnю6юr,,,n комплекс по б.Нe:JlUleжllОCn •• И 
тов "Уа~_ .. ~КОМПJlекс'" І 36 І КОАfnлекс 3 IJ11l'o6mIцrвa харчових nnnnvll'l'ЇB по вул. Кyryзова • 1240 

37 І Розширення матеріально-техиjqНОі БВЗI! підприємства і збільшенНJI обснпв 6565 тов"мвсс" 

прoдy.tpJіі 

38 БудівниЦ'ПІО бaraтoІСВартирної житлової забудови з об'єктами громадського • тов "Західні будівельні 
призначенНJI по вул. В.Чорновола технології" 

39 356-ш ІСВа~ний житловий будинок по ву_л. Гj»)'Щевського,21 50000 ТОВ "БДБК "Мерк:уріn" 
40 Будівництво готельного комплексу по вул. Щорса, 141 1200 пп кольчевсы�lпп 10.П. 
41 Ресторанний комплекс по вул. Гагаріна, бітІ парку "Перемога" 4665 ТОВ ,"Кафе ,"Bil\'ТOp" 

42 Будівництво комплексу з кафе, перукарнею в парку "Перемога" 120 ПП ,,777'" 
43 РеконструкцїJIЗ розширенНJlМ магазину "Соната" по вул. Вокзальна,24 1200 ПП "ВЇЗlrr" 
44 ДИТJl1lе містечко по вул. Шевченка, 13 будинків 10169 Асоціаців ,.СОС-Кі.rдердорф 

lН1'Срнешнn" J 
45 Будівництво ветеринарного комплексу комплексу по вул. Кутузова 354 ПЛ "Ветбіо" 
46 Будівництво бази харчових продуктів по бульв. Незалежності • ТОВ" ТафІт" 

~ 
І 

47 Будівництво центРУ дозвinnя на ~иторії 11 черги кварталу ОлімпіЙСЬКflП • ТОВ .. ТоргмашцеJl1Р" 
48 Будівництво торгівельно-офісного центРУ по вул. Чорновола • ТОВ "ТорГМDwце.f1P" 
49 Будівництво підприємства торгівлі та побутового обcnyговуванНJJ на тepllТOpiї ІІ • ТОВ" TopnIDWUCIl1p" 

черrи кварталу Олімпійський 
50 Будівництво магазиllY по вул. Чкалова, біля Об'їзної дороги • ТОВ •• ТоргмаШЦСIIТР" ._ ..... . . 

lнформац1Jl пtдприємствами не надана 



2." _І. - 114І •• --' 
І • •• ~" 

.................... . то... . ... саl: 
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20lJ8рlІС 

ресурсу ф .... pua.n1CY Ф.І" 

І 3 .. 5 11 7 • , 
І І І 2 

І Відділ капітальвоrо 6удівввцтва 

Вс.ьоro: 54083,2 30139,2 30139,2 29639,2 500,0 

І. 
ПРОІ)НІІІІІІ ПО 1i)lдiaнnцna1 та реиа.n:rpyкqlr '114.7 223'.2 223'.2 223'.2 
"I8I!III!DIIIIX MI!Dar .,а 2001-200' POКlI 
Мета: Осушсииа 1'qJlR'OpiR та 1ОД0.1Аасдекна ДОЩО.ІІХ та 'І'ІІІІІІХ .ОД 3 1'qJIПОраї пiдroмеНl1Х paRotlі. Mic:r; 

&РО.8РII 

3aIlДllH.18I: ПроeJnYВ8ННІ та 6удіВНlllжraо водовідао.цу ДОЩОВІІХ та ТIUIIIX ВОД ПО І О-му мікрораяоН)' В м. &роваРII 
І-ша чсрnL Дімна.1д вул. 80D'СДН8НI .. ДО ~л. ОсIIПОВIL 

111&:. rp ... 3/01,S 1000.0 1000,0 1000,0 
ПОIUlJІІUIШ 8U"""I11UIII: 

3arм.иа aaJ7d~ 11IСо rDH. 3574.5 
ОСВOOlО Н801.01.2008 DOlCY,l1lCo ",Н. 4ti7,O 
%OC_OOIora 13,1% 
Почarroк 1ІО6іт 2 кв. 2007 
ЗudllЧCН1Ul uo6іт 4а.2008 

Мета: ОС:УШI!НtUI ТСРlпоріR та .QAO.ідаlЩeНtUI ДОЩ0811Х та 1'1UШХ .ОД 3 1'CplnOPi1' nUrronnCtflL' ЖIП'Л081.Х 
раІІОІІl8 та пмм. cin.c.кorocno.upC.Koro Пр'I3I'_'ІI:''''8 :naxїднoi та піВДl:JlНо-зu!.аllоі 'ІІІСТІ"''' міС"ПІ 
БР08_РIІ І 

ЗDDA8I11.R 2: Про...,8lU1tUI та 6уді8НI'Ц1"80 ІОД08ідао.ау ДОЩО.ІІХ та 11UI.1X 8ОД ПО МІСІ'.У -06an01l. - •••• IiроааРI' 
1 eтan). 

111Се mll. 22322 889.2 889.2 889.2 
ПО,"",'UІШ .UIIOII",IIIII: 

Зarм.на 8.mcn..11Ic. 11111. S02S,3 
ОС80аІО НІ 01.01.2008 РОКУ.11'&:' 11'11. 2793.2 
%oc80alOra SS6% 
ПО'lаток 1'-06іт 1 кв. 2006 
зaкtll"I:ІІI'8~П' 40.2008 

- -



-... "'-"" _ """111'............... 2-......... -npo • ..,.,у ... _-,., 

.-.- ~/ .. "'" .~ .. :=:-. - .... " ............... "-.;:;;;.-• .о. IJ _.. 100.0 -, , »S,II 1000 1000 
r -І I~ •• ----~ .. ООО ІЗ",.. ..... _IWI_ 'nfC. nlН. 

75.0 / /Ot:IIОaID.1ІІ 01.01.200' аа_. 'І1.с.- "'Н. 
І " DC8CICIfO", ІВ'" , ПОlfll1D1r oo&"JТ 10.2007 

31Ud .... енна oo6Jт 40.2008 

Mma: Енооnuа6аПСlfСКК8 ДlП'JIчоro міc:n:ча 

ЗIUIДIIШ18 4: Проetn)'8анка, кopl'ryaaнкa ро60ЧОro ПРОСIП)' та 6уді8КI'ЦІ'80 іЮКСКСРКlfX МСРеж ДlП'JIчоro міC:n:ЧIGI 
по nporplWi "ЮllдllPдOрф Іктеркcwиn" 8 м.&РО88р11 Кllівс.коі oбn. 

mc. 1'1І1'. 250,0 50.0 50,0 50,0 
nОI«lJ'Ш,", ."lUJlltuI'lII: 

3вnun.нa .. JПim.. '"'с. ",Ко 400.3 
ОС80tИо н. 01.01.2008 ООКУ. "Іс. roK. 1503 
%освotИDrO 37.5% 
ПОЧlrl'Ok ро6"1Т 1 кв. 2007 
3ахікчеина 006tT 4 кв. 2008 
Mma: Відвсдс ..... ДОЩОВІІХ та тапllХ ВОД та O~CKК8 тcplrтopii ІІІ. &роааРII 
3 ..... 1 ... 5: ПроaanyaаиlUl та PCКOKCТPYlCЦbI дощової XDIIмЬацІl по вул. MMOICJIЇBc:.a в ІІІ. &РО"РІІ. 

".с. mlL 200,0 200,0 200,0 200.0 
ПОIRD"""" ."IrО""'",,,: 
31U'11Uoмa aapтi~. -mc. 11ИІ. 1711 О 
Ос:аосно 11_01.01.2008 ООКУ. Тllс. I1ІК. 1511.0 
% Oc:aoElIOI'D 88З% 
ПочlП'DlС ообіт 3 кв. 2007 

{ 13ахіIlЧIІІIІ .. "а6іт 2 кв. 2008 
- - -



-т--· _\-. . - • _. -- IZ'76R06 1100'" _ - ,-,.. __ ; --.::~=:.,,".,."( ~_.".' І .:112-'_ , .• - .... /' ~ ~ ...... --.-.. ...... ...................... 
- ЗаCJan ......... .IIO:ll81nn. мan_' та 1OI11.'lYDIfOro 8111noЧІІІІКУ м __ ,uI. мl_ 

І 1"-' &y.a ...... fUI1IID ""''''С7р111'1'.'''"' 6у ... ".ку :r Iinarayl:rpDCМ np.anemaT '!qI.napli ,. .,,, .. ~ ... / /:11І_.,,,,.,. .'RmIIIICDIIDНI 3AIICJfD .. 8448 мІсЦІо па аул. rarapl .... 18 • М. &рО8llIШ 

І 1.",1:, пт. S68J.J 5683.6 5683 6 5683.6 
ЛtlAYDllllltII tlIIlttR,,,,,,,.: 
311l'1111Wf11 •• 1J1i1mo. ТІ'&:. ",Н. 11742.7 
ОсаotИО на 01.01.2008 аОКУ.11'Со nш. 6059.4 

" ocaocнoro 51.6" 

Почaroк робіт 4а.2006 

ЗIUdНченна РОDІТ За.2008 

Маа: За6апсч.m. зaRнmC'l1oo .доз.імl мonсщі та k)'ЛЬ1)'рНОro 8і.дПОЧIІИk)' мсшанці8 r.licтa 

3."1"1.2: ПРОСJnYlDИНI та РС1СОнструхціl ,,;нотсатру "Проr.,етеR" пі.д БуlU'НОIС Мonсщі 3 6naroyc:rpODI 
nptUlcmoїтep.rтopii 8 М. БроваРIІ 

11IСо rpll. /500.0 

1101UlJІІ""" 1III"'OIIDNlUf: 

зansnы�а 88pтicn.. ТІ'&:. rpи. 5000,0 

ОCSOtUо Ra 01.01.2008 РОКУ.11.&:. rpH. О 

%осаоашro О 

ПОЧlltDk po6tт 21С8.2008 

ЗакіНЧСНIІІ робіт 41(8.2009 
Мпа: Bmu&rlYaatUlI waтpoaoro JtaXY 3 nOlCpашСНlllr.1 ТСХllіЧIІI'" хараяерl,Ітl1С 

3 • ..,.. ... 1.3: ПРОСКI'YUIIК8 та peкoнcrpfkЦil waтpoaoro даху НВЦТМ •• ,. &ро8llp1' 
11IСо rpll. 300.0 300,0 300,0 300,0 
110.,'11311",", .",",11.",11І: 

31U'1U11011. 88p1'ic:n.. ТlIС. rpH. 440,0 
QC.OClIO ІІа 01.01.2008 РОКУ.11IС. rpll. 140.0 
%OC80Clloro 31,8% 
ПОЧlltDk робіт 31С8.1007 
3uIIlЧСI"1І робіт 20.1008 



-- ____ о· __ _ 

-
оо.. ..'- ........ ..:, ••• 11; np ................ и ••• " по .., ... , 

_ .; ............. ..,. ................... n ....... 8W7" 
-/~_ •• o"'" • М. а_....... 500 О 

SlNJ.tI 5оа,ІІ 5оаА • , ,-,...... 
І I~III ..... .......".. .. • 

1575.0 
І /3luwnWfa ,.",пIrm.. ,",с" rpII. , Or:80r:нo на 01.01.2001 рО'9'. ,n,c"IJIN. 1075.0 

" DC8Dotata 68.3" 
ПD'І1I1D1С раб'" З кв. 2007 

Захінчau18 РООІТ 2 кв. 2008 

Маа: 3абапсчсиНl соціanЬИl1Х пorpеб ИICCllСИНl Micra 

3allД81111B 5: ПРОI:lnYll8НИ. та іУдіВИІІЦ'ПІО КnIДОВIIЩ8 ПО вул. KY1Y.IQ" в М. 61)0"1)11 

'11II:.J1IJL 3038.8 1000.0 1000,0 1000.0 
110КIDIIIl"" .1l1t0lllllllUl: 

3uuьн. "I"ri&:r. ___ '111с:. I1ІН. 6645.2 
ОсаоOlО на 01.01.2008 1'ОКУ. 'nIс:. 11111. 3606.4 
%OC8oOloro 54.3% 
ПО'lIl1DIС робіт 4 кв. 2005 
ЗакіНЧСIІНІ Робіт 4 кв. 2008 
Маа: ОРI'llllЬаці. :ІОН BiдnO'lllHкy ДIUI НllClUleJІИІ. бnaroyc:rpin та O:IМOHCII .... Iicra 

ЗаадаlШR 6: ПРОClCly8I1НИІ та БУДЇВ.IІІЦП10 саору по вул. rarapitlВo І 5 в М. &РОВВРІІ 

'11II:.J1111, /00.0 100.0 100.0 100.0 
ПОIlIDІІ."" •• 11011.11,11І: 
ЗanwoИ8 

. 
"ІС. 11JII. 946.2 

ОСВООІО на 01.01.2008 раку. "ІС. I1ІН. 846.2 
%OC8Datoro 89.4% 
ПОЧII1DIС робіт 4КD.2007 

\ ЗакіНЧОIІ ... робіт 20.2008 
-- -



~ - , , _ - І" - . -.... _.r ............. w ..... І .. II)NIИ .... по ..... ranop, .... 15 о ... ,"ра-рм 
;;;;;ііі мі 

-tп,...,,.,,.. .. ,, ....... 88'WJII'II'I'P пр 

r , :NНJ,O 200.0 200 О 2DO.O 
Е 1-...... 
І 

/н--__ ..-z 

І 13111'D11""" -,mr:n.. ТJ,c. rpн. 200.0 

Осаасно на 01.01.2001 роху. ТJ,c. '1"L О 

" OC80EНDra О 

ПО'lIlТDIС робіт 1 .. .20080. 
3aкfИ'ІСНИ8 робіт 3 .. .2008р. 
Mna: ПР.I8СДенН8 зо.иіwи.оra .'IГла.цу будіanі • иanсжюdl C11UI :І ПDкрашеиН8М її техні'lИ'1Х xapureP'ICnI~ 

3DDдJ'111R 8: ПРDetny8lllН8 111 рекоиcтpyкuia uміибудllИХУ ПD .ул. Гarapіив. 15 • м.IiРО8ар'1 

'nICo гр ... 'ОО,О 670.0 670.0 670.0 
DОIUlJIІUЮl 81Ut1l1l1lНlIII: 

ЗIU'IIII"" aapricn.. 'nlo. 11Jи. 500.0 
OC80DtO IUI 01.01.2008 роху. Т1lо.I1JИ. О 

% ОС8осиоra О 

ПОЧIl1'DІС роБІт 1 ка.2008Р. 
ЗIUd .. чеиН8 ра61т З ка.2008в. 

Mna~ 3а6c:sпеч.m ••• m:ni. міста зо"ам'l вIдnО'l"ИХУ 
3 ..... 11I.'~ Правtcry8llКН8 111 pClКОИc:tpyIСЦЇ8 парку ·Праlозераllln· в .1. &равараl 
п.Се ГР'І. ISOO,O 200.0 200.0 200.0 
ПIlIUlJIІІІIШ 8"'"'11"'1111І: 

31U'1111 ...... pricn.. '1110. I1ІИ. 2500.0 
OCDDo.a на 01.01.2008 раку. '1110.11111. 204,5 
% ac:вoolarD 8.2% 
ПОЧIl1'DIС робіт 1 ка. 2006 
3ui"'ІIІІIИ8 робіт З ка.200!» 

-



.. --
-ти, 

IMma: 

mcp. ~,c:. ІРн. 
, ... ІН _0'-200. nn_. ТlІС. ", ... 

rpq5h' 
JjJo~~ 

ІВ 11: 

~~_I1'JI. _. 
г.;:: , ---=~. 11111. mH. 
І"- І н8 01.01.2008 РОХУ.11'с. !рН. 
1% 
IПОЧIn'OК РО61т 
3акіllчеllна ~Iт 
IMma: - -

J 12.: 

l'І1IСо 11111. 

l!!! 
[",. 

rliL 

L 88pr11:11о, 11111. rpll. 

111801.01.2008 РОху,11'с. mlL 

ПО'lImJКро&іТ 
авіт 

__ .• _~ •• __ •• ___ .. ____ ........ ...-..... .............. 10\ 

~I-· --------- -_.-, 

.J1s.n 

F...ша!! 
~ 
13.7" 

40.2007 
20.2008 

315.0 

І Micra 3ОН8111 8\1 _ 

315.0 

J та peКOHc:rpyкцia парку ім. "ш

/500.0 І 1000.0 І 1000.0 

ЗSОО,О 

SO,O 
1,4% 

40.2007 
40.2009 

"3і5.іі" 

8М. r. -.. 
1000.0 

.IUI n~IIiI'НI міста u ..... ,;vI-.................. _ ..... ! __ .... - .-! • ....... 'l�pnu-ППI;IІІ .. nlllllll ІІlІlІІuЛINll, __ Il<. 

11 J та рскоиcrpyкці. 'l'OMaдc:JoКOro 1)'IUIr:J)' • парку "ПеремоПl' 

450,0 100.0 100.0' , 100.0 

4S0.0 
О 

О 

1 0.2008 
3 0.2001 

'ііі""" 

т 

1 



_ .. _~~ 
.. ....-.--_ .............. р ~ .- ;;;;;-........... ..-.пп".. .. 

. -;-;.::: 2008 ро .. ' ,. , 
.....-,.-_... - ОО" ..... ...,. ... ІОIV U_АII2" "KS'n-" ПО 11)'''. wсач ...... 10 • мо &ра"РІІ 

I~"""I~ 
,прст "...111 ..... ",-IIСІ"р)' IUI 

І 20000 2000.0 20000 9fJD(J. D 
І J-п'с.rn, .. 

.... 
, ,п~ __ ItfIII."_: 
l 3.,.." .... _prlC'IJo. nІС. l'Dи. 2337І,2 

ac.DClfO иа 01.01.2008 "ОкУ. nlCo ТР]І. 4500.0 

"OC8DOIOI'D І9.25" 
ПОlflllU1С м&іт 4 а. 2004 
Зllldиlfеи ... робіт 4 а. 2009 
Mma: Забапеlfенн. нвnсжноі фы�чнотT пiдroтo8ЮІ учні8 38ПU1.ИООС8і111іх шкin міста та ОЗАОРoВnI:НІIJ 

Н8Сe.nеи ... "lіС'1'1 

3a1lДll11ИR14: ПРОI:К'І)'В8Н11ІІ та PCКDHc:rpyкцi. nnаам.н11Х 6ассАні8 "Лідср" та "Вапиа" 8 ,,1. БроваРl1 

'Пlс:. nll. 700,0 700.0 700,0 700.0 
nDIUlJIIIIКII ."lCDна,иUl: 

31U'1U1.иа 8aPI'Їcn. Тllс. ",Н. 700.0 
ОС800l0 ІІа 01.01.2008 110КУ. Тllс. ",Н. О 

% OC80OIOI'D О 

ПОЧIm1. 1Іа6"1Т J ... 2008 
3акіНЧСННl1JODІТ 3.8.2008 
Маа.: 3а6апеЧI:IIІIІІ .АО38іма маподі та 0uopoanCII ... fIIICCI'ICHl1II Micns 
ЗаllДllll1l8 15: ПРОСК'I)'8IUIИ8 та 6уді81111Ц1110 CnOprll8HOI'D мDllJwIЧll1C)' ПО 8УЛ. KopaпclIКD 8 м. IїРО18РIІ 

І 

Тllс:. nl .. /500,0 'ООО 'ОО,О 'оо.о 
nOIClDIIUICU .UlCDllall'UI: 
3~lIa BaD1'icn.. ТlІС. Пlн. 25000 
ОС800l0 на 01.0 1.2008 ~КY. ТlIС. ",н. 20.0 
% OC80DIOI'D 0,8% 
Почlm1lC ~lт 3 ... 2007 
3акіllЧI:IІІI' робіт J ... 2009 

-



--І , І І l:al .. -'...... '.IІ:а.... \ \ \ ".-..... .88:а8" 
- ---- ~ ~n"DI'D crw.,. _мoCilnw .. ca _plrтa _р_I..,Т '11фрlllnPJ'lCIJPlІ 

/.-_. -- nа..,........,.- 'WJNII'CnOpnl • 

/ /"-' na оуп. So:a:a'clu ....... 
ПроClC1)'8lll .... '111 рnaнc:rpyIЩIIr маПClplUllollоr .упаlаі рIlllОННО"' :lІІачetUUI • мо &РО"РІІ (ауn. "", __ " ... 1. 
8аи'сдн ...... ) 

r nlCol'1llL 2231.4 2231,4 2231.4 22314 , 
nfllllllllUlІШ uкtllllIIUUI: 

3~нa .. pri~_'nIc.I'DH. 42314 
Освоєно на 01.01.20081J01СУ. 'Пlс. 11Ін. 2000.0 

" ac80D101'D 47.3 
Початак робіт 4а.2ОО5 

3ахіИ"еІІНJ po6lт 4 кв. 2008 

Мпа: ПlдallщенНJ баПСІСІI руху, Ш81uucaсті, КО.lфОJПY та скономічності пере.аен. ПllCUКJlрі. f .lІІnadl 
uтoмобlnЬНllМ трвспортом; 3ІІбезпсчснНІ мвомірнога РОЗВІту .IСРежі UТO.lобinЬНIIХ Aopir 

3 .... 111182: ПРОСlП')'81111НІ та РСКОIІІ:rруsшia .wic:rpanIoHoi .УlllЩЇ раПоннога знаЧСIСНІ (.уn. ОnімпіПс.ка) • м. 

&ооааОII Кsli.Cloкoi o6mu:ri 
ПIСо rpu. 1500.0 1500,0 1500,0 1500,0 

ПОIUDIІIІIШ .IIKOIl8.1.1II: 

31U'1U11о .. а 8B.mcn.. 'Пlс. 111". 2006,0 
ОС.ОСНІІ на 01.01.2008 ООКУ. 'П1с.I1JН. '06.0 
% OC800lDI'D 25.2 
ПОЧll10к 006"1'1' 3 ка.2007 
ЗакlнчснlUI Dобlт 4ка.2008 

--



--
/ r--

• М_.Н ..... _. • ~ OYWP'III' __ pl8llW'.na npo~ (8)'''- Мan.8IIЇa __ 1 а м. Вра_р" 
I[,_~_'" - .... -.. а. 
K ..... _r.lIn. .о 

4fJfI. (J .00 о .00 о 400 
І I-~" 
І ~._---- 10960 І 1:18І1ІІІ.". mc.~II. 

І Ос8ОС1'О І" 01.01.200' IIDІСУ. ,"'Со I'DIL 5960 

"OC80CIIOI'D БЗ.5 

ЛОlf8ТDJC D06iТ З ка. 2007 
3axiНlfeнJII робіт 2 кв. 2008 
Mms: 3a6e:JпечснИІІ &шroycrpo1O Mic:ra 3 8IIВIJ1ТY8IIНHIM всфan.ТОВОI'D ПОкрlrtТII та пішохіаІlІІХ тротуарів 

IВУn. Шевче ... ,. 8 М. &О08lО" 
3aDД&UUUI 4: Проеln)'1lDНИll та pcкoнc:tpyКЦia ВУnJЩЇ Шевченка в .,. БроваРІ' КІ,ЇВС"КОЇ 0611. 

ПIСоrpн. 500.0 500.0 500.0 500.0 

110Kall""" ."lUIllан, .. : 
3aran"H. 88Dricт. ПIСе roнo 550.0 
ОсвОСНО на 01.01.2008 IJОК)'. "'Со t'lJH. 50,0 
%OCBODlOro 9.1 
ПОЧIПOК ао6іт 4 кв. 2007 
3акіИЧeнIUIJ)о6іт 4о.2ОО8 

Mera: 3а6апечеиИІІ 6nвroycrpОlO .,Іств 3 811I1W1)'ВDI'ИІІМ асфan"товоro ПОкрlrtТII та пішохідІlllХ 1p01)'llpfB 
вуп. rpyWCВCItICoro в М.!іраваРIІ 

3а .... IІІ'.5: ПроеJn'YIIDIlll8 та реконc:тpytщIa aaтa.,o6їnь"oї АаРОП' зaran .. ноro KOJJIIC1)'8DlIt18 (в)'л. rP)'WCBCLКOro) а 
М. !іРО •• РIІ 

"'Со "ІІІ. 'ОО.О 500.0 500,0 500,0 
Пока:",,,кu ."КOllalll".: 

31U'D11"". 8I.mcn..",Co ro". 29951 
OCBDaIO на 01.01.2008 IJOкУ. '"ІС. ПJН. 2495.1 
%OCBocнoro 8З.] 

ПОЧIПOК робіт 4к •• 200& 
ЗакіНЧСІІІ'8 робіт 2о.2008 '---



-~ ----_.-.-.. - --------- - 1 
.--. ~ n ........... 1'O ~1I."P1" ......... 1 34-t'a М'wpapaI\аиу • мо &ра .... " 

, 
F ,-- ............ Іл,....,..".... ... -...-, 

IlJfJlI.fJ 500 О 500 О 500 О 
І 1"_ 
І I~---: 50000 І з.nur .... _rnfc:n.. пп:. rDH. 

r Ос80C1f0 на 0'.0'.200'роlСУ. n.с. I'DH. 0.0 

" DCJIOEНOI'D оо 

ПО"arroк ~IГIТ 1 ... 2008 
3ufH .. eннa робіт 3 ... 2009 
Mma: За6сзпеченна P03llrRY мережі ВlТDмобіт.н,1Х Aopir "1.6РОlаРII 
Завданн.7: npOCК1)'lВН'1I та РСICOНструІЩЇІ маПстрanloНОЇ ВУЛlщі 3llПUllоноr.lісloКОI'O значсн ... (вул. КIІЇІСloка) І м. 

6РО18РІІ (І cran: lід об'і3IUI0Ї ДОРО"І ДО paROIfY Р03IIШка) 
ПIСо ПlIL 10000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

ПfJlUDl,ultll '1IКfJ""'''''': 
Зarмloна llIIJ'I'ic:n.. 'ПIСо ",н. 42460,8 
ОClОDlО Н8 01.01.2008 РОкУ,'nlСо ",11. 268Q,O 
%OC80DlOI'O 6.3 
Почarroк робіт 1 ... 2007 
3udнчен ... po6tт 4п.2О09 

Mma: 3а6сзпеченlll D03_lrutY_ мсрс:жі аатомобinloНl1Х доріг 
3а ...... '.8: Просan,aaииа РСКОНструІСЦІЇ Maric:rpanIoHoT _Уnlщі 3arмIoHo"liCloKol'D 3.18че ••• 1І (_ул. КІІїаська) _ м. 

&РОI8р'1 (11 cran _ід paRоиу Р03llШка до _ул. ДрaroМaJIО_а, прое~"1У_ВН.IІ) 

'n'Со ""'. /000.0 500,0 5000 500,0 
nfJlltl2l1UIШ .UKOII •• "".: 

31U1U11oHa lа&niст. 'ПIСо ",н. 1000,0 
ОС80ЕИО на 01.01.2008 aOICY.11�C._",-Н. 0,0 
%ОС_ОЕИоra 0,0 
Почarroк РоБІт 1 ка. 2008 
3ак1НЧСllиа ра61т 4 ка. 2008 

-



.. _. _ .. -. -. 
" 

• ~ • .....;;: .. .:.:~ ... ':, ......... _ .. ~ .. М. Чen ....... _ 

,.=..L __ -: 
..... а І •• "І"". .. ІВ . 

.1-" 
f 3000 
І /31U"111rWf11 _arlr:n.. 7IfC. I'DH. 

0.0 І Ос8_," 01.01.200' ааlСУ. ТlfC.I1JH. 
І " DC80DfOI'D оо 

ПОlfll1'D1r pa6lт la.2008 
Зці, ... си ... ро6іт 3а.2008 

АІІс.ка nporpaala по вовчеННID процесІв 
4. пlдrannClll1R ІІа ПРIПОРI!' аl. !іроваРII на 2008 рІк 250,0 

МПІІ: 06c:n:жeи... та 8118lfен... процесі8 пiJn'onnси... теРlпоріі alic:ra JUUI ПО.llм.шоі орraиі3llUіі та 

КООР.llllИlllUl РООІТ по JlіК8iлautl иacnі.акі8 niJn'onneHHI 

3all.llllllll.: 8118чен ... пРоцесі8 пїJn'OnnеНIІІ на теРlпоріі .1. БР08аРІІ 
11IСо mll. 250.0 
ПаlCllJlllІКlI ВlllСОнаllllR: 

imkeHCIJho-rcanоriчнні 811 ІІІ 

іlDКC~JlО-reoдe.1l1чні 811WYКYвaн ... 
381"1UUolla aalJtic:n.. 11IС. ",Н. 250.0 
Пачll1'DlС Dобіт І К8. 2008 
3WIIЧClI ... _Рo6tт 4а.2008 

Мlс.ка nporpaMa па 6у.а1.IІІIUП1У та 
5. pClCDllcrpyrcuR :lаПUl.llаа&:.lnlls та aawrcLn.llIIs 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 

:lва ... l. та :lваадІ. К)'Л.'1Урll ІІа 2008 - 200' POКlI 

МПІІ: 3а6ППСЧlml paAall "cmapOI'D .Iic:ra" wkanOIO-aUlКОМ та ДOДllТh-08 ... 111 учні8С:.IСІIМII МіС ....... 
3ВIІ.ІІІІIІІІ.: ПросtnyIIDН'" та 6yдiBIIIIUТ80 ШКOn"-с:адКІІ Х! І lІІа тeplnopii ЗОСШ Х! І. І-ІІІ c:тynell18 по В,JI. 

к .. Ї8С.ка. 153 8 М. &Р08.Р" 
11IСо 11111. 16000 16000 1600.0 1600.0 
ПОКIDІІІІІШ 8."011,.11,11І: 

31U1U11olla aaP1ilmo. 11IС. 1'011. 16000 
ОсаоаlО ІІа 01.01.2008 ООКУ.11IС. "ІІІ. О 
% aC8OCllaI'D О 
Пачаток робіт І ка. 2008 
3акlllЧСІІІІІ роБІт 4 ка. 2008 



/ , 
І т::=-;:,:-_: r [3anIn .... • ""t:no.. ""0. !7JН. 

І 10аоаІо на 01.01.2008 "O!IY.~~. 

" OCIIOCНOrD 
nOll8JV1C~ 
1311CЇJ1.,eнu.робlт 

Mma: 

3а""IІІІ: 

'l1lСо 11111. 

ПОКIDІШ,", .аКОllан,UI: 

3anw.Ka 8asnic:rь. l1'с. ",Но 
ОС80ЄНО ка 01.01.2008 ~XY,--l1'c. ~Нo 
%асаоєиоro 

ПOllIrl'DК 1J06\Т 
,3uill'lCl1Иl1l06іт 
Маа: 

.3ааll8"'18: 

,l1lСо 11111. 
Пока:IІІUfШ 'UКОllа.ш.: 

,3U'1111"'" вaUncrь. l1'C..!l!H. 
Осаоо,о на OI.OI.2OO'~oкy. 111с. ",ll. 
,% OCllDalOrD 

По'lll1'OIС~_ 

,Зaxll"'СІ'И'~D6iт 

· .' ,. ... - - _. _. _.- ~_._---, .. _.-----_ ....... -.. 
ln~.~-"" _ 0_, ...... - .... _ ... CI)m8I" ( __ 01'11І-'" ...... noprr::SOW.NIIZ па ~". 
w .... __ ........ :J .. І/ІІІ. D~жnl!е!lРEl.::':::::-:::-__ r._...,,=,-::,.... ..... ,------... --_-_-_-_-.uu.u Іоо.О '00.0 '00.0 

800.0 
о 

о 

' ... 2008 
4ка.2008 

ПРІ"ІІДСІІІ" 8 I'DI1СЖНI'П стан буаіani '111 рехоиcтpyкцis іlOlCCИСРИОro :шбапсчсlUIII 

ПроClC1YlDНИІ '111 рекоиcrpyкuіа "мкаіі ім. ОліАКIІU ПО вул. Kpaco8cLlCOro, 3-а 8 м. Бровар" 

800.g _~ __ ~o _. І 800,0 І І 800.0 

864.4 
64,4 
39~ 

4 ... 2007 
40.2008 

ПокращСКI" 'tCX1Ii'lKIUt xapUn:PIICnIK бу.діani та ПРllftlіщсtlЬ м8 ryprк08'IX 3IIМ11t 

Праскty8аи ... та РСКОКC"I1JYIЩi. lUпІ'lОТ шкапll Mllcm:цra ПО аул. Нсзвnс:жності. І 2-6 3 бnaroycrpОDl 
ПРlшсrлоТ ТСРlnVРIТ та шатрО."М дахОМ а.,. &роваР" 

зо~о_ _ L 3J)0.CJ _ І ЗОО,Cl 1 І 300,0 

357.3 
57.] 
16.0 

4 ... 2007 
4 ... 2008 

-' 



_. - ...... .. --............... ..... - аа ..... w.иn а_ \_ ... n\ сп ......... ............... pos.нnqr ..... -- -, ~-,.,- peqp." ....... 
/ , 5 cs ., , • , , 

.3 І .. 
F , І ~ 

3'п"авлJIJIIJI 8ІlТлаво-кааlYDlUILцаro roспадаРCТDD 
І 

І І 
2388.0 ТР."&:' 

Bcьara: 54184.3 26808,0 26808,0 10850,0 5000,0 8500,0 паа,.. 70.0 
".ВКосер. 

І 
Мlа.1С8 прОI]J .... )'Ір .......... 111 роз •• mcy оliani. 
"lТло.о-комyuu",оro roCnUIIlJ&mIII 

J IJО_ 
Рекон .. rrno.oro dlо.UIY 400cJ.ii- 2000.0 2000.0 2000.0 

МI!11І: За6апечеНІIJI аі8tU1 нціІНості та бапечноі екс ї ЖlrmО80ro фоtUIY 

За",I.". Река іа 8Ю 'l'Dішн.о6уДtIНКО81IХ інженерНІIХ аlllDCЖ. 06nIUUlUttIJI. nі !rri8. поtcPі8М. 
1 1 ПРОeкryDIUIl' •• Moдepllbaцlв, з ••• 11 •• лl(rdв 2000.0 900.0 900.0 900.0 

ПОlСІІ3иtltCn 8ИICOИ8НIUI: 

3anш.на К-СТЬ nidni8 328 
КШ.~~8~ом.Лі&n8 9 
.. ",;~ ucмotm/ 1 nidmi 220.0 

1 2 Peкa •• CI1IYкW. раl. 600.0 600.0 600,0 600.0 
ПОIСІІ3Нllкt. 8111COН8ННJI: 

3anш.иа К-СТЬ ж/б 12.0 
1dn.Kicn 6У.аиИ~8 ... DeICOи&mМШiкt 1.0 
BaD1i~ 1 М.К8 430.0 
Peкo.lcrpyкWa DNy1pIUn'.D6ynIllIICODlla І 

1 3 bacelleplllla mep-.6DRaерlllа. npoeКnl1 pD60nl 1400.0 500,0 500.0 500,0 

ПОICll3Иltкtl аllкоиаиНJI: 

3anш.,lа K-cm..,6 294 
КШ.хіcn 6YДlII.~a (під"іJдiа) Itapcкoltc:ryкцiкt S 
ВаonI:noРCICDИ&:11МCWЇ І nlА"ЬаУ 100.0 
Кш~cn просani8 S 

1 "DJAIn 
IСDIІ1mn.ш.П "СIІІD'IТ .. IТЛDDDro аЬа,,,у 5500.0 5500.0 5500.0 2000.0 3500.0 
M&mI: 3a6ane .. c ..... plaH ..... іПllаСТЇ '111 6an"'loT еКСМYIП'DU1і .'IТЛО80ta ФО'IQY 
3а""",я: Рсконс:трукці. DI'Y1"Dlw.~a.a6yДl'HКDaIlX lижеIlСjJlIt ••• 'срсж. oliтw.ВI ..... л1Фті8. nOlCDlacn. 



-,. т---!It. 1 

~ . 32 • .................. " 2s 
І IlІІлwr.ll-•• -,Ir .... ",. 

t t_rпfcn. _," 0IIf'" 80 

І І."" лldrri8 ucncDnnt 06c:r'cмe.п" OIIf'НlЩ. 24 

' .. rпicт. асПI!ImIОrD o6c:rc:aкeн ... 085 

22 Ю1n. аа.онт IDIIТDО8 ••• .ІІ •• Іа 1000.0 1000.0 1000~0 1000.0 

ПОJaWf .. Ю .... ХОН ...... : 
3aran.Ha К-тІо буm,нкіа 190 
Кin.кіc:n. 6vm.нкi. а De •• oнr ОШІИ. 7 
BaDТЇc:n. І м. ка .. 'ПlСо f'DИ. 250.0 

23 Кап. pUIOlrr М"81С11Х ПОкpl.ел. ЖІ6 1000.0 1000,0 1000.0 1000.0 

ПОJalJИIIКlI lIIКОИUI"': 

3111'111.иа кin.кїc:n. 6Vmlикіl 104 
Пnоша ПОКDіlCll10 11000 
3111'1U111Ha моша ПОКDімі 'ПlСо М.ка. IІS.з 
ПnОша ПОКDtмt а peMOнr 11.1 
.. vric:n. f'DиJ М.ка. 90.0 

24 
кап. peмOlrr IlnUlL .IIJI'PIШIIIoO 6'.lUlllКОВІІХ 

1500,0 1500,0 1500,0 1500.0 Mepacw/6 
nOIal3HI'ICI' .1'КОНIlИIIr. 
3ІІІ'ІІІ.'" 11IЦmI1ІСИїc:n.lи.еIIСРШUC мереа • км 411.3 
3ІІІ'ІІІ.118 ПРCJnl1lCllїc:n. tнженерllllХ Мереж • pC:Moнr 4,3 

BaDТЇc:n. DCМO'nY 1 км. ТІ'Со fDH. 3000 
3пllJ.llln 

-



- І 
, 150lІа _L 

, 
L .. ._--"" ...... , .. 

", ...... І •• ... пп .. .. .. .. ". _nln ....... a .... 
- .. 

Ііі. _' ...... ..nmu ... II ... arDaD.IDICelll .. .-_. - КIIn ....... w ... n~_aнr naabla' 
500.0 500 О , .:. І ':: ... А="._ .. " .... _амо ................ ІООР.О 500",-0 

~ 

І IЛо_",,,,, ."-,,.,,,,.: 
222 І 3anIn .... ....,..ІІ/М. c .... D11 ••• PIX 

klпwrlr:n. .. ...,.."., .. хІ. (DCAfO'I1') 20 
8QJir:n. J aaIILaaнlf.dCIL ТІІс. 111 ... 500 

32 
Кап. ремопr 81111РІUllUoО КDDp11UI"ШIZ, 11_ 1500.0 

1000.0 1000,0 1000,0 
IiYJUUIКDOIIIt npol'J4l. та ТDoтyanl. 
ПОICIDИ.11О1 llllСОИ8Нна: 

31U'11111tиа nnоша_ ~oi3дy 117,6 
ппо_ ~eм~ 'l'llСо М. ICL 10 
Bl!P!ic:n. 1 м. а..!!. 'l'llСо I1ІН. IS0.0 

33 Оиаеиеии .. каntnп"ШIВ ремОIП' оraрDдЖaIНR 
500,0 

ПОICIDИИIOI .IIIСОНаина: 

кїn.ldc:n. м. nor. ОI'ODожІ 1000 
881ПЇc:n. 1.M.nor. оl'OllOЖl OS 
моша 03мсииаииа М а. 

8IItnic:n. oxn.l м.u 
4nD3Aln 

Y~I.'_IIIIH o6'anto Iin_raycrpolo 9800.0 6000,0 6000.0 6000.0 
Маа: 3абсзпсчeJtиа HIIIICIICIIOI'D 1UИіlf.IОI'O CnUI)' обanil 6naroycтpою міc:na., c:nорси ... tcoмфоpn .. 1Х )'1110-

11рOЖt._аина _ місті. 

з_"""IR: У'lpllМаииа .aoplr, санітари_ O'tllmca. ПРllбtlраииа тeplnopiR, обcnyl'O_УUНиа МЗ0, nіtшUuщї. 
ILl.!mtмсииа CUТICD_C 04lоаМJlСtlна міста 

4 1 У'r\)IІIІ'_IIІIП ao"lr 1530.0 1000.0 1000.0 1000.0 
ПD1llDlІІUIIІ IІl1tcoIlDl"": 
31U'1111."1. маша ІWlIlIUo '6О 
nnаша УІ1ІІІМDlI. "n'С. М.П. 4600 

'--- aaprlc:n. 1 м. пJ rptl 3.3 



--
- ---

іі - .. --І ... _. 

..:З 

І - 'IIM'cra ,nО.О 800.0 800.0 100,0 
І .. З 11'1 ... ,,1:10_". ".,,0, 
І IВо .. "' .. _ .... -. 76.0 

І ,mt'.6' ....... J 101. 250 

'44 Y'QJ'IIII."'" ICIIUDDІІШ 310.0 2400 %40.0. 2400 

ПаJaDЮfXI' 8I'1COН1IIfIfr. 
nnаша кmulа8.,Щ (ra) 34~ 
aaJnicn. І (ra) 9.0 

45 С оп. O'fJ'c:r' .. а'IDьтв.та allumx стоків 400.0 400,0 400,0 400,0 

ПОICl3ИИIJI ІИКОIIIНIUI: 

Обclm аиlDJY 10000 
В"атіcn. 1 М.М 40.0 

4 (; О пи. UI!Dt8 3/0 1100.0 1000,0 1000.0 10000 
ПОICl3ЮUOІ аикоианкr. 
кlII.,Юcn. caiтJlCnU'lOК • од 3900.0 
ВllllТic:n. обс. 1 caiтnато'llCll 0.3 

41 EnI!IС'І1ІОI!IІI!РПК 210.0 220.0 220.0 220.0 
ПОJCIDИІІІСІ' 8111О1IDI'иа: 3367 
кlII.кїcn. Kaaтlroд 300.0 
аатіcn. \ КИІТ 0.1 

48 Пenea"УDDUl18 ааа 30.0 30.0 30,0 30,0 
ПОIClDИ"IСІ' '''lОtIIUUIr. 
06ІІІІ"1 ncoe"'''ICII 8CUU' tSQО.б 
атіcn.11ІС. М. кv6 20.0 

49 ПОСАVn\ 1\0 na"naмv nDOfIQA\lDOD"a crold. 15.0 1~,O 15.0 15,0 
nOICD""K" 8"10"81111І: 
06ІІІІ"1 ПСОС8IILIIIСІІ 8CUUll1ICoM.aМi 100.0 
,,,мIt:n. l111С.м.аМі 0.2 

_. - -
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r-718
.-' 

с- I~-"": 
5 J {дDr .... 28 оила'lО80 'ІІІАIllCllр. .18C1LU181.HAIIIII 

ПОК83ИIІІOl 8"IСОН"'''': 
ІІІІ0_ О3СІІСНСН'" 'П'Со м.а. 

1D~cт. 1 м.каl rpи 
5 2 IПРI1611р81111. парків, CIC8IplII, •• Іс:ца. DnШ.НОro 

n0ICll3HllICI1 8JIICOHUlНI: 

IUIОша парків.СlClсрі. 'ПIСо м. ІСІ 

'аартіс:ц. 1 tA.ICIJ ~ 
53 І'С.'ОІПМАФ 

nOICll3HlIlCII _HIIDHaн ... : 

_.Jn'icm. ,*,оlП 1 одІІІІ. 
кш.хіcn. ОДНИІ_ 

5 4 I06cn~roDYDanIlR фОКnlll" 61О8етІ8 
.ПО8С83НIІІClІ .IIКOHaнНl: 

.Кin.кicn. ОАІІНIlа. 

l~~ _YnlIІМ"'''' t ОДlШ. 
5 5 ll1J1.щry8l111Ш кnyCї '1'8 nпо .. t. 

,ПОIUDНIІIClІ _нкаНІНІ .. : 
811J1Тic:n, t ...... 
,311ПU1 .... 1UIO_ М." 

6--,!QJAIn 
QIm&I~~!d" Рll61т J1j1 61:311101 AOP ...... Oro руау 
Маа: 

3.DAII .... В: 

\ 

___ ...... __ ~a.. І , , ___ ... _ .... _ .. ____ .............. -"""'8 

IДDI:IIU :811 АСРІІ8ІІІІ11 ... ayuuaм ... ADnIIIA :811 .. ПНІ ........ )'ЛIIIIfI7N'IІ18 I'IDDІІ'. та .. - .... 
l.upu та IМAІв. 8IUIIUIC@II8_AllllII8 

1200,0 1200.0 І 1200.0 І 1200.0 

440.0 
2.7 

1230,0 1000,0 1000,0 1000,0 

430.0 
2.86 
375.0 55,0 5S,0 55,0 

0,3 
1250.0 
45.0 45.0 45,0 45,0 

4.0 
Н.3 

6S()~0 

0.1 
325~0 

1500,0 1000.0 І 1000.0 __ L $110,0 _ І І 500.0 
СТвоIJCIІ'" умов 6сап"ноl'D ,.. 6caaвapїnHOI'D AapaaнloOrD РУХУ 

~~ 

8C111НOlllcl .... дорожніх знахів. yrpll~laнНl саїТJ10форів. НIИКCJIНI ДОРОЖНlоОі Р03Мinn .. 8CnUIOIIICIIIII: 

npIICl1JoT8 06МСЖСІІІІІ ДОРОЖllIoOI'D руху 
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- \ \ .......... ---.................... , .--- J 
'--~~--... 
т I~"'"'·" 

,. ,_: 
J 

І Idllwd- _hmlФ. Offaпf • ...".."cc:rw IIJ'Л. 

І larпfc:n. І _fm. 06anY 1500 

r67 Bcna, .. aropcurмer"'R ... flllfiаtr.ll1lrRИIаІJr lIaplr 220,0 200,0 200,0 200,0 

ПОlIIDНlПО •• "хо ........ : 
Д08МI.нa • М. nor. 440.0 
...mcn. J М. поr. 0.5 

'8 Yтp'IIIIDIIIIR'ID О&nDШ.J7ІІ1111оrr 'lpDHCn.JDaa6ID 120,0 80,0 80.0 80,0 

ПО_ІІЮ. BllКDHDНнr. 

кin.кїcn. 3УПIIНОК 24 
1D~~_oбcnyr.13У11I1ИЮI 5.0 
UlJutХОПРОDОДІI (yrpIIllIDIП'" 3ВІІІІнв 'ID 

" 8C111Houel18 КIIJIeaa81д61AIIIIIdв. OroPaдJКellH8 'ID 100,0 70,0 70,0 70,0 
onopJio 

ПОICl3llИЮI 8ПКОиaJlНІ: 

n081lOIнa IWWCOnU08DAi .. км. 3 1 
Bapticn. YТlJIIМDН ... 1 км 32.2 

7pDJ4111 

PeмOl11' AOp .... l.oro nOlCplrn'll 8)'11111&10 Mlcra 3100,0 3388,0 3388,0 1000,0 1.188,0 
МІП'ІІ: 3абапсчснНІІ 6аПСЧНIІХ. 6анаріАІІІІХ yr.I08 учасНlllсі8 АОРОЖНIoOI'О руху 

3а ..... IІII.: Кanі11UlloИІІR та ПDТDЧlшR рСМОIП' Aopir. WJIIIХОПРО8оді8 та пWc.IИIUC персході8 

7 1 Kan.I1I!МOII1' AOPlr 1500.0 1988.0 1988,0 500.0 10888.0 
ПDICIDIIII .. 18 .. 1COНDН11F. 

Ппо .... PCМOНn 'nIC. М.О 10.1 
В."';cn. DCMOtnY 1 м.кв. ОД 

72 Пcna'lllllО •• ІКОВІІ& 3t_eмOII1' Aoplr 800,0 900.0 900,0 900.0 
ПОIСІІ3IIII .. 1 ."КOI"'''I.: 
J1nОUЩРСМОln),'nIСо М.О. 0.53 
B.~cn. ремоtnY 1 М.КВ. 1.5 

-



- 5 •• " 
, \ .--' 

_м_ -- -
. - .. _ .. 

F -,- _. 
F 

IB __ rп.'_ 

",Elccnеpn, •• lJcnD8I!Iu .. , ... пр ...... pexoиnpyкuJl' 
300,0 7" п ..... "DI"O nepaQl.Q" п. 8УЛ. КI.l'Dcwdll (рCn .. IІІIС11) 

ПDIIIDИIfJCI'8'IКUН8ИНІ: 
Kfnwdc:n. пfдJeмиux ncоехоаі8 1 
8D.mc:n. DJШОI'U 3000 

В DOUIn 
І Перcneкnuu'IIR РOJIIIП'Оar IlDWIеРШ'JE "Іерас %000,0 І 

І МIImI: За6сзпечеllНll Il8ССІ1еиНl Micra ИILQIUIНlAl .кіСИJlХ 1ІСІrrЛО8Orхомунan.ИIIХ noc:nyr 
3а .... llнв: &удіаИlllfВО. ОelCOИС1УКUЇII іНЖСНeplll1Х IІlереж обопаанDИна 80ДОПОcraчDИна 

В 1 
SyaIDllllцr1IO ВOADnpовоау ПО D)'Л. СтарспроУцЬса 

ПОIClDlUlКlI lllКUН8Ина: 

nODDlнa 80д0 2:01 
Вщrric:n. 1 км 9950 

11 
Пр.rpIМІ c.ldU.llora JllJEIICI')' 1'lеелer'I'. (JIIм1иа 400,0 50,0 50,0 50,0 
r&JODlla МІ"' .... ICOJIOI'OIC\ 
Маа: За6сзпечеllt18 6C3UDDiRHDi ексмуатаціТ 1'1І3О801'0 06nаанDННІ 

ЗІ.81I11А: Заміна nD0811X Мlп '111 КOnОІІОК 

nOD1HIIКJ. 8'IІСОН8НМ: 
кin.кlc:n. І'ООМIUUIИ 4000 
Bloтtc:n. o6nlUlНDНI18 1 О 



І І -, , \ _\ 
---_... -- -" ІІІ 

, ._ - 38 ............... croCSln ... or ........ " .. 0' IТжиntо .... ау,..... • 
"' .... , ~'II'I'PJ'''''' _traII ..... n ремонт аІ6 IНІКСІ.ерll.1а мер... oCinlUU........ IllULpcмa.rr npat::ulia •• м. 

І 
/:.._...... f • 
І пахр ам. 

І ІПаlClDl"'ЮІ .,IJtOIIJII .... : 
Юп.ldc:n. &Y.llIНId. 25.0 
КfnIoIcic:n. 6у.aJ.шd. ПА 8ЮІМ aCllYl10Cll Dобon. 4.0 
BaDТfc:n. рсмоту І 6y.aJIНICY_ 125.0 
UрОІраа ..... ерПIJDер .... I •• IUI __ ,,_ ... 

11" заа.оаlllиса" 3500,0 
Mma: 3меншенна ріана npaт а іНЖ"lеРНIIХ мерасах. зОш.wенна теРАlіну НlLQіАноі та безпечно 

ек Іі ЖSmlОIИХ бу.aJlнкіl 

З.DДIIНU: Кanlтan.lllln ремонт інженерНl1Х мер ... 3IIftliHa боRnеРНlrx. лаеРНl1Х та аіКОНllХ мокіl 
ІУ.І УтеМ"IIIА mll dlаuлIа 1300,0 

ПО~ИІІІСІІІІUCOНІІІНІІ: 

Kin.xic:n. cкapr зо 

Торці бу.llllнкіl, кin.кic:n. булинкіа 5 
ПрoeeкnlD-КОWТOРисиа ЛОКУМCll1'lЩЇa, wтJaapтic:n. S\7S 

lУ.1 l'eКOllapyкala 60АаеРIIIIх. npoeJmll poOonl 360,0 
ПDtlDJlІІlЮI аIUCOНDllна: 

%3110СУ 225 
Кin.кіc:n. 60RnерllllХ. аартіc:n. 1 wт Jnll:. rpll. 3\ 1 оо 
ПроСtmlD-КОWТOРИСИ8ЛОtcyм., wтJnIC. rpll. 3\20 

lV.3 КІІпh1шlollll&\ peмOl1Т МeteqlDщаnaаll& Ь 
DCnllDauaellllRM рме 1200,0 
nOtIDJlllllCI1 аlIICDІIDllна: 
%311асу 150 
Кin.кіc:n. CIICrnpDllUlТDa1rx. шт. 80,0 
KawтopllClID aapтicn. 1 шт., '1'111:. rpll. 15,0 



І ----- _ ..... , 
.............. : 

JOO 
F I-~ "'00 'Кlllwd- u2 

І 11JIIIпItm. -mu.nAIZ 9'5.0 

І IПрorpalll. nepCDUn'D".1'O PPIlJl1'lC1 

у 
f7e1и ... ocnr ....... M'cra ... aap~. 12000.0 5000.0 5000.0 5000.0 
eнCpl'OJlJcpJnl80 .... тananorUI по кп 
"5роааРlmnnоснерroмерааа" на 2008 рік 
Мета: 3амЬІА фWIЧНО І морan.ио 38C'1'8pїnoro ycmmcyвaннa на но.е nporpec'18"C a6nlUUr.lИ ... , ІХС :ta6e:mСЧУЕ 

."СО1СІIn 1'OXJI�xo-екоиоміЧИSlR рівен •• '_"'1Ц11IL 
За .... II".I: Рсконctp)'lЩil кoтenьшrx по .ул. КIІЇlс ..... 225,вул. КIIЇ8С.Ц IS3, .ул. Кутузова. 6, вул. Кутузо8ll, 

77 •• ул. Сіркв.7, .ул. nourraBll1I. 6, І)'л. Кіро ... :5 :r устанОВКОIO Н08'1Х &:)"Іа&:Н'1Х схanoriчио .... CnIX 
КOТJIi. 

ПОICUIІ"1СІ1 "llКОна"и.: 
О6сІІп, ФІнви : 8CJoOI'O. 111С. 1'0" 3570.0 
• т .... АСDЖUИSlR 61ОдЖ81'.11'с. I"DH 
Mic.КId161O~ 11ІС. "'" 35700 
3ношскіc:n. 06яцивииа: 100% 
ЕкономічніП ефскr: сконом;' 1�1���".ho-снсрrcnl .... шс )346.0 
ресурсі. (nP''1)ОJII'''П ra),11I1:. rpH. 
MC'r8: VДОС:КОНlUlCКиа 06яіКУ 8КnШТ пan" •• ао-снерremЧ",ІIL DCCWCЇ. 
з •• шш ... 2.: ВD1J01IIUIЖctIН8 UТOМlmDO.SUlot calcrcм .. ~~ і o6nlасу см іа(АСКОЕ) 

ООICO'WЮI: 
06'см: тcnnonі",un.и"lUl- 51 OJL. anСlСІ'рміЧIUIW1111D1 
- 117 ОLo 8OaoMiplI- 150 OJL. ra:aoai ліЧIWoIlIl1С11 - 1 І 
ОА. 

ОаПl dlill .. tcY8IU .... : IICIoOra l1СС. 11tH 4200.0 
• т.ч. 4CD1IC8II1IIIb 61OA1КCt 1111:. I"DII 
MicыоАA 6Іоджат 'І1IС. 11tR 42000 
EКOIIOM ..... iA сфект: ЕКОlІомі. еисрroресурсlD 1621,0 
(np"pcw",n ru - 2316 l1СС ... ' , CIICICtpOCIICpri8 - 475 
111с.кВ1'І'ОДО .aдD-6.3 111С ... ' ) 

-



• -_ . 
... ... ___ .;;_ n;;M;; .. : ~ ... к.--... .::u ••• ~A.' 

7;::'0:-- .... , .. _r .. ~~ ... r ---••• - ЛJJ,._"" lI)mO ICJ.~ Z!N5 , .,.. 
r .".....,,, ......... ". .. "., 2400 
І ,,,,,-1"1І "'Н8fIevlNu.,..:.a.orQ ТnC' .... H 

І І. 7:,.,. ~H,,"61C11D11Cr. 'l71С. "'" 

І Mlc:wa," ~ 'l71С. rDH. 
3ношенlcn. a6narul8ННll: 100" 100 
ВкоНОАІlчніll СсІІеа: ВІСОНОМ" eнepl'Opec:ypcl8 (conl) 

Мета: Заміна КOНDCJml8HOT 'Iacmнll КOТJ1. niCIIII 12 1S0КЇ8 іі. 

!a1lДll1I.IA 4 : кaniтanыllАR ремоlП' КOТJ1a ЛТ8М - 50 N! 2 ICOТIWoHoi по бул. НC3lUlCЖllоm.2611 

ПОКUІІІ.КІІ ВIIКОIIВИ".: 

06С11"1 фінDНеуаDН"': 8СIоОI'О.11І1:. I1ІН 13000 
• Т.'І. ДCPЖUНІІR бlOд*Cl',11I1:. I1ІН 
MI~IDIA бlOдЖCТ.11IС. I'DH 1300.0 
3110wCllicn. КOНDeml.Hoi 'ІlІС11ll1і 100% 
Економічній dlearr. Економі. ПDІIDOJUІОI'D ПІ3У 201,0 
MmI: Термін cКC:мya'IUЦIЇ ДlІАІ080Ї -rpyбll на кcmшlollі по 8УЛ. Кіроаа.96 CКnaдIIC ПОНIІ4 11 рокі., IlсобхiдJlСІ 

8111СОН8Тl1 06с:тсженна та peM011Т 8нyrpішнІоОЇ та »811iWll1oOЇ чаCnIIl11'у611 

311Dд8IIIIB 5: КaniтanloНIІА DемоlП' ДlIМОIОЇ ТРУбll 

ПОКUIІІIКlI D"КOllaIIlIR: 

ОБCl"1 Ф1НlUlеуаанlll: 8CIoOI'D, 'ПІС. 11111 651,0 
8 Т.Ч. acoжullllR 610_,",. 'ПIСо I'DH 
міСІоIDІА бlOДЖ~ 'ПІС. I'DИ 
3110welllcn. • 50% 
ЕКОlІомlЧІІІR ефекr. НIUdRиіcn. ТСМОПОcn&ЧIUI'" 



/ 
f 
І 

-1- ..... -.. 
!п_ .. ,,_ ... - ... " ... = 
lO6arn' .,,,_,, .. : 8C1oD1'O. ""Со 'Рll 
'8 То" • .Ае"..."",,1І ~ ""Со -",,, 

'arlr:a.юdl~, "n1C.-I1ІН 
'ёlCDHoarl'fНln еФexr. Зarенwен,.. .ПICDDllc:nur,.. сапІ 
Тennоal 1II_lJacI 
МI!1'ІІ: 

3811411НІ18 7: 
ПDICDSНІІКlI ... IСОН811Н.: 

ОБCllПllbіиllНсуааниr. ac.ara. "nI&:. пи 
в т.ч. АСІПІСІІ8ИIIR бlOджer, "nIС.rDИ 

міС.IСІІА бкwкeт. "nI&:. I1ІИ 

~.,-- ......... ,,. ... ,. ... 
nу",.КІ __ Н. 

100.0 

30.0 

КY-Z __ _ І .... ;;;;;;,;,.у:;,-н";. :-~::,=:= ф"'wqt- _ • .-w" n~ 

IЗ'ЄДНIl1'lI темо.і .1_pCIКЇ па 11)'.11. КіРОІІа ,. ГllПlріна. РО311U1Т11Ж1ml тема., мережу па 11)'.11 

rpywc8CloICDra - 8ш'сднlllUUl ,. пfд'eднlml новобудавн, прll ЦІоо.ау скорочyкm.СІІ .ЇдCТIUI • .1101 

c:naжJl.ачі., 3МСНшyкm.c:a .lпрІШI СІІСК1роенсрпї ,. 3бi.n.wyЄ11oCll строк cкc:nny;muul теМО.11Х 
мереж Аа 30 рокі.. ЛросmcD-ICDUП'OРllсна Аокyr.lснnщіl розро6nсиа. поra.ажСН8 ,. ПРОnШnIl 
CKCnCOТlI3Y. 

РСICDИСІ'РУасціl теМО.11Х .IСРеж М. &ро.аРIІ 

1400.0 
1260.0 
140.0 

ЕlCDиомічиіR сфсJCr. HuinНic:n. тeMonoc:ra'lIUII18" 
СlCDиомbJ CllCICr\1OCHcpnї 

80,0 

MIn'D: Псрс:кnac:nl темо.і .IСосжі 

38ааа"". 8: Kantran.""n реМОІ", теМОВl1Х ~ClLe3Il(дaдJm)1C І 
ПDICIDIIІІКlI В"1СО118"".: 
О6CllПl фіИlUlсУІІ8ІlНІ: ac.ara. "nl&:. 111" 
в т.ч. АСрЖ8ІlІlІR БJOAЖCТ. "1&:'"'11 

міС.ICИR 61O.lDlCer. "nI&:."'" 
,3110WClliC'l1o - 100% 
ЕкономіЧllіR сфскr. ПIдluIЩСІIІII IICDc:ri1 
,'ICIU\Oпос:таЧIUIНl, :lМClIШClIІІІ BlnP'" 118 РС.ІОІП 

,теМОВl1Х MCDCМ. "nI&:. "'". 

2290.0 

2290.0 

253,0 

-



. ..,-_ ......... --.. -._.- -- -.,..--- ~, 7:. -.. 0 _оо • ---- ••• - r--·-· .... I..:..;;;.~;;;;і-:;.;.n:"'aoCJМ .......... 5 м_ 51 .. _ ........... .-.. -' 
. ' - -р ............ 'Р'_ .. , .... ...".._. Іі... оа. .. 0/0- --,- aIIIt_ ............ ..,. .. 0"" ...... "'.In1IIПІ'М'ЧllОТ ОСі ІІІІ ... ra .·lаТ ааа .. 

І I~_"" •• ' .-e-.tmnvand. L r1 :І_IІІоlО а&І 11І'81'11 • 

І lпo~""", ."-1.",,.' 
І l06саnl """."r:Y8IU/НIr: lICItCIПI ""е.",н 50000 

r .т. ... 1111 ~. ",.е. ",н 4'000 
иїCloIІІ.1І 61O.1D1rer. ""Со ",н ,ООО 

3Howeнlm. - 100" 
Економl.,ніА ефскr. ЕканоиІ. П8ll"IНо-енсрnm • .,НlUI 438.0 
DCCYDCIL ТИСО тн. 

Mma: ФЬ.IlfНО зношсно. cнeproO'He НlІСОсне обnlUUWlНl 3B.iНlт. на сучасне .'СНШ CНCpI'DDIt.C : 
IcraиОIllСННlar ЧIlCТD1НОI'D реtyЛIOІВННl пcnyжиоc:ri cnеfП1J048l1l}'Ніl. ЗменwенНІ собіlартоc:r 

темОlОТ енерп' 'nІ XOnOДlloT IOДl', 

За8JWIlІsІ0: Заміна зношен.1Х ni.uIlIlМllllIoHIIX насосіl на UТП 

ПОICIDНJIIaI .'IКОНАI ••• а: 
Обс:ап. IbiHВНCYIВННl: ICIoOI'D ТІ'С. тн 600 
• Т.Ч. ACIIЖUIIНІІR БКWlCCl'. ТІ'Со І'ІІН 
міСloкнА бlOJIЖCI'. ТІ'Со тн 
3l1owcнim. - 100% 
ЕКОlІомlч"lR сфeacr. Ексшомl. CnClCl'pоенерп'. ТlIС. 183,3 
1'1І11. 

Mma: Замі". 1 ОО % 3110шеlllІХ теМО.11Х мер .. 
3.DAlUIІIВ 11: Зuynі.... ПОПepeДloDЬOnIo08lU1. -rpyб 'nІ іх КОММСК'l)'lOЧIIХ МІІ anї'nUIIoHOI'D ремонту теМОАIСРСЖ 

, "n""'"'1C 21 
ПОICIIJІІІІІСІ. ВIlIСОIІ."".: 
06сап. dJ1H8I'CY8aнll8: DCIoOI'D ТlІС. I'DH 20260 
• Т.Ч. ACllЖUllllиR 61DJUU1'. ТІ'Со тlІ 
\мlСloкиR 61Оджcn'. тнс .I'DII 46.8 - -



_. ..-__ ... ____ Diiio'_ ...... ""'nIе. ПНІ. 
........ _ ••• _ .... - •• ---.. - :. - __ ra racnlUlDp __ paCio'n' • _І", ... - :1""0."" 
I~ _ ...................... па n ........ 

І 7 .......... ·6., nерf- 2008- 2009 _кl. nn8l- "о.",&ІІІ1, .. _lan .. '1'1І a6n..,.8III ... 

-
F ~ Іп_."._ .... _ ........ , 

5558 f 1000000n, .ІНІІІ' : .CIoOnL ,"'Со 1'1'" 
f І. т." .• _ .. а 6НUDnr. ,"'c.nJ" 

arlСІоICIdI 6~ ,"'Со"", 

Eкaнoм, .. нJlI афacr: HlUlfllHicn. ТСІІІІопоста .. анll8 
Мав: BЇДnoliaкo до іCltylO .. 11Х НОРМlmllіl ма :lllбll3печеНl18 СlОСЧасноro llIКOHIIНIUI рабtr па nіаі.а;щіі 

М08JUIІ'1Х ааріАНlIХ ClnyaцlA на ПЇДnРIІDlСПІі nnaнym.c:a npl1д6ml 3IUUIC МІПСріanіl. а с:аме: трубll 
:w:yaКllкожнаro діаметру. тcnnаЬатщіRні матеріllllll. cneктpaДlI 'nІ інші. 

3аааанн. 13: 3aкynillllJl ulpiRHaro 3111ВCV МlПCDіllllіl 
Пaкa:l11111Cl1 DIIКOHallll.: 

06са"1 сЬінUlсУ8аина: IC1oOro, 'ПІС. I"DH 2700 
І Т .... nemnaНlІА 61ОJI1UI'. 'ПІС. I"DH 
міс:.КІІА 61O~ 'Пlс. I"DH 
ЕконамічніR ефеacr: Сlасчасна niаідаціа uaрiRИIUl 
ClrN;щіR 

Мав: ПраlCCnI асфllll .. -ryaaн'18. пр.lAбm. чарнозсм та пас:ашкаа •• R МlПСрian ма III"alllll'lI8 рабіт пс 
6n .. uz ....... ю IІІІI1СН1ІАIІІ С'Ш""І' пім. кani'nul"llaro РСІо.а.П'У теnnаlllХ •• ерс:ж. 

3а"'III1814: BlДItaвncH.18 ac:duuI .. ТOlaro naкalrrra 
ПакаJ1І1І1СІ1 ВIlКОIІ.IІII.: 

ОБС8"' lhіИ"ICW8IIIUI8: 8CIoara 'ПІС. I"DИ 400.0 
І Т .... JlCПCll8ИIІR 61CJДЖCТ 'Пlс. 11111 
міС""IА бlCJДЖCТ. 'ПIСо I"DИ І 

ЕКОllамі .. иіR c:dIcacr: 
Мав: два підаIlЩСІІ.18 .ШAiJlиаТ раБОТIІ nillnplIDlCnn 'nІ аllаВnСИ.18 lI81'01pIU.cnapn.aro парку, .ко.ау І 

ссаl!.ІІн .. аму 12-14 аакі •• 
З.ааа"'l. 15: Техні"не 386l:3nC'Ic.I.18 niдpCl3ldnil nillnpllca.CТ1IIIi І т.ч. 3DX)'nlana: ... pinllaT машlІ"'І теnnа ••• х мсре. 

(ГАЗ - 3309). 118ТD •• DW.1И1І баpralаі (ГАЗ - 3309). uтaQIII:n:pt.i, Сh"СlСІІ8ІП'ара -Варскс-, I18ТDмашlІІlІІ 
·ГаМ .. •• тсчеwyкача ·Карwуи·.8• станlСіl фре:аеРllаro та СІСpдlш .. t.аro. ncpC:CYlllaT JааРЮDllllw.а. 
YCТIU.allU •• MaтanaMnll. aprn:xtIJКI.; кaniтan"'IIIA рсма.", CКClCD8l1rapa EQ..I321 та кaniтan ... llln peмa.n 
кр .. а. КРА3-250 



f 
f1iН'- -, ...... І І І - І \ \ \ -\ 

~ "n:. 

f УІ i!ijj!!ffi 
І .,u:,.ra--

IUICI 

IКit"i -r 

'J\fera: 

11: 
1,"IСо І'РІІ. 

• .:_ • • .!:~ • оа. 
...:. • ТlIСо "'Н. 

І""" ПРОl:mtD-кошroРllсноі ол. 

' •• I'ricn. ПРОl:mtD-кошroРIIСНОТ доху.IСIІТІЩІЇ, ТlIСо 
,",Н. 

12: 
'"ІСо !PII. __ 
• .1-• ..J-.lШ'I'JIt8. Од0 

..t_, 1 КCJrJIа. ТlIС. ",Н. 
\МIСІоIС8 nporpllltla РOJВlfI1C)' BoдonpoBIд'Ia
\КIIlllUlbaulnllOro rocnaдapnua '1'11 3DliаПСЧСIIIIR 

1111 IІаСIUIClІІ18 adcra _кlClIОIО патІааа водааа ІІа 2007-
12010 POКlI 

Mera: 

1'111 1··pu'1JU"'U О.ОрОIIll IlaBКOnllwllLOro 

Імаа: 

-І. 

-І_ • ТlIСо 111". 

- 8 eкcмysraWlD. км 

В80.0 

І МОIC)' ТCnnI.Шо .IUUI зменшенна HC8pD.llJКТ1'IH'IX 81прll1" ТCnnIl. 3:IC1'Dc:yaaннa 1:IpIl:IU1IU"'UI 

IItIImJДЇ8 да ТСХІІonoпї IllРОЩYUНна aincolllX IC)'JUo'I)'P та збlт.wенна 81Iр06НIІІ'n. да 3ILЦOIOllI:"I .. ' 
потреб MiC11l 

28010 

_1_ 
180,0 

1 

100,0 
І 

~бМf!8!l~ {КOТJ!It} 
600.0 

...1JL. 
300.0 

500.0 

І Micma ЧllctOlD nlm.~~ _IDAlJID 

·'СР-!ІІ' lта! 

3884.3 70,0 70,0 70,0 

Іріllll І noc:ny! ~ 100000ПОc:rDЧIlIffIl •• 111 nnJ 

[ll даох кабсп."... ./I1"in І о кВ.IUUI спеК1рОПОC11lЧlUfllІ 
: споруд 

1000.0 
2 



__ ІІІ" 
У 

-.г- - -

- 1---.... рі .... • _ .... IICIIUQfI"II .... _ ........ о .... _ ..... \a8cACt_.. \ , ,-, npoнcn. ~a.n pl:lllOlIl' __ .. an'РIO" _1IIIIbau1n.lI .. tIOII_pt. 2·ф600 ..... _ ..... - 400 м1 

-! -I--"·"~ .... _.anblwlnHor IIIICDCНOr cnund1' JiIII3 • ІІІІІІІІІІ"'КУ ....,.ЬІшІІ\І .... а .... СІ .... cnаІІУ.а 

І /nOlflDllIlIOl "'_.1111.: 

31U"181W18 8Dp1ia:n.. 'І'Ік:. rpIC. /2(J(J,D 

"Meнн.t.~IO,M 400 

O"'IC)'DIUILUIID РUУЛL11ІТ: :ш6апсчCJU18 бапсрсбlRНltм 80д08ідаеасиuм 

.Іаа: поlCplЩCJ.1UI caнiтapHoro С'І'8Н)' міста 
І 

18""'1118 3: nPlrд61m1 мc:uиЬмі8 ДП. подрі6nсн". 8enllкоraбаРlmlОro riJUUI та ДСрС8"1І11 

n01Cll311111C11 .IUC01l1111118: 

3IU'8IIьна 8apric:n., тис. rpH. Д3 

xinltldcn. Mr:xaнbмia, од 1 

МІІІССІ1М8І1ЬНІІ npo.цyamllнic:n., 'I'Oнlroa 4 

очЬсу •• НIII1 раул"тат: сфCJml8"С 811КОРllстаl.1ІІ lLuоліl І 

111аа: поlCpdЩCllIUI caнiтap"oro CnUІ)' міаа 

18"'11118 4: ПРlсд6D1'111 КQТn. І'. Т8СРАОму П8l1 .. 81 І .ароб'UlЬt.оtD yc:rafIО8КО1О 

n01CllJ11111CI1 .ІІІСО"."І": 
~_ 8apricn., 'nIc. rpII. 32~.O 

tdm.adcn. Mr:xaнI_18. ол 1 

DlIIIIU088І1ь .. а моща. м' 8200 

cnlUl101lll .... аbuшatа АСРСаННII, acr/nщ 838 



- J 
-1# • 

.--~ ....... .-........ 
........---.. ....... _ ...... n'Dp.lOnI ..... '1' Mlcni 

/ 1_' п",udirп1' rran".D"'PD'IY М"""НУ 1 __ ''''·& 
/ /naJIIU""m •• """' •• ",,.: 
І I~"'''''''''~ 'І'І'Со rpн. /10.0 

lCin..аcn. AlС1ОІІІfзatl .. QIL І 

DЧ'ICJII.'ІІ.А рауЛ.11Іn пanіпwеШІІ exanоriчиоro ТОІ саиh1lриоro c:nнy ",fCl1l 

i'ICn: озcneиeJUIII Micra 

з.вдаflflfl ,: 
ОРnUlї3yJllm1 виClUllC)' JUIICНIIX лісосмyr В "lіхрорВnОИtl8Х MiCl1l 8340.. мaric:rpan.них вулиWo, 
озcnеисиНl тeplnopiR звran.иоro кop"c:tylIННI, niдnplIDICТ8, Y~OB та орnaиі3llЦіП 

ПОIСІІ3IIIIIС11 8ІdCDlШlU'.: 

38І'ІІІІ.иа Bapricn.. ТlIС. rpH. 20,0 

Idmoкic:n. дерев, шт 200 

Bapтic:n. 1-1'0 Aepeu. rpи 100,0 

DчbcJuullln РUУЛlo11ln 
ПОICpВЩDlIІІ ПОlC83НІІкї8 СТІІІІ)' атмосферtlоro П08ЇТР8 Шn8ХОМ ОХОрО'Ш, 3бережСtlН8 ТОІ 8ШНОВncr" .. 
зcnеlltlх 11аса.аже1l .. 

".cna: noncpwm, )'ТВОренна СТІ,хіnн,1Х cuina8Dntlщ 

3.вда ..... 7: 8c:nut081m, Cncцian.,Hi кoктel\lIepll дna Jб0РУ I1IIIIC'n'КII, пanіe"l1U1ену, CКnOТllpl' 

aolCII3 .... кsl ."ІСО ........ : 

3ІІІ'ІІІІ."" вщmcn., ТlI&:. 11111. 325.0 
кtn.кicn. KOmcl\HCPil НІ 1,1 м', од. ,о 

o"'кyDa'lIIn рау.ll1011lТ: 
впра8lUDКCНН8 poWn.tloro з60РУ ТIc:p.IUlI паБУТОВ11Х аі4хадів, сфСIС1"І'DlСе DllКOPIIC1'att'1I DТOplltltlo 
СllРО8111111 

маа, покращСtlна саиітвр.шro CnUI)' мІста 

3І1ІАІІ1llln 8: ПРlщ6aulна C •• innOJfB дпа СВОСЧDc:1І0ro '!1JDI.cnOP1Y..,II11 n06 rro811X в.оді8 
nOlCU .... КSI ."IСО"а ..... : 
3IU"IUIItIlD D8pr1cn., ТlІС. 11111. воо,о 

_кim. c:мlтracui .. од. 2 
nponyacalD CnРОМaжtdm. cмiТ1U03ae ""ДСШ. 120 
:lD6anСЧCl.іc:n. CMl'na03DМII, .. 100 
O .. IКYDD.llln puy.ll"1'1I'r. саОС"ІСІIС BII8aclllll .iAxoдJ8 

--





Додаток до розділу 1 

Перелік житлових будинків що ПI'ДПJl , гають peKOHCTP)'J\-ціі 
у 2008 році 

ПроекryваllllП, 1\ІодеРllізація та ]al\lillB ліфтів 
всього 2000,0 тис. грн. 
ОріЄllТовна вартість 1 ліфта - 220,0 тис. грн. 
Кількість ліфтів, що піДЛJlГають заміні 9 шт 

_ Незanежності З, п. 1,2,З 
- Незалежності, 5 (грузовий, пасажирський) 

Возз"єднанНJI.7 п.l,2 

- Незanежності,2 п.4,5 

'РеКОlІструкція дахів 
Всього вартість 600,0 тис. грн. 
Орієнтовна ватртість переобладнання 1 м2 

- 4ЗО,0 грн 
Загальна кількість будинків, що потребують реконструкції дахів -9 

- Енгельса,4 

- Кирпоноса,З 
- Кирпоноса.l З 
- Кирпоноса, 17-в 
- Еигельса.l Оа 
- Л.Українки. 1 О 
- І<расовського,2-б 
- І<ороленка.б 1 
- МЛагуновоі.4а 

В 2008 році підлягає реКОНС1рукції ЖИТJIОВИЙ будинок за адресою: 
- ВУІ. Еигельса.4 , площа реконструкції 1395,0 м2 

РеКОНструкція внутріmньоБУДIІВКОВПХ івжеllеРВllХ J\lереж, БОЇlЛеРIIIIХ, 
ПРоеlСТні робоm 
Bcr.oro вартість 1400,0 тис. ГРН_ 
ВаР1ість кожного обєкта визначаєтьСЯ проектно-КОШТОРИСНОЮ 
АОICyr.tеliТaцїєю. 
-Коропенка,Sба (реконструкція системи опалення) 
: ~~hJDtOBCLKOro. 2Зб (реконструкція системи опалення) 

OPOJIeaa, 70б (реконструкція системи ОПaJIення) 
"ЧерlUDtовськоro 21а (реконr.ornукція системи опалення) 
"к.I" , -"r. "б .. ерноі) 

IІсьІСа. 302а (реконструкціЯ вбудованОl оМ 

liaчanь -RИк управлІННЯ 
В.О. Морозова 



. Додаток до розділу 2 
І1ерелік ЖlIТnОВl1Х БУДИНКІВ, щО піДJlJlraJOТЬ капітальному ремонту В 2008році 
ЕкспеРТІІС 06СТСЖСІШН та капіталы�llіі pe"IOIIТ ліфтів, Tcp".ill 
еJ:СПЛУ8Т8ціі НКІІХ ПСРС~ІІ~ІІВ 2! .років 
Експертне обстеження ЛІфТІВ теРМІН експлуатаціі JI~"ИХ переВllЩllВ 25років : 

_ Незалежності, 15-а, п. 1 
_ Незалежності, 2 , п. 6,7,8,9,10 
_ Незалежності, 5 (пасажирський, вантажний) 
_ Олімпійська, 1-а, п.1 ,2 
_ постишева, 5 , п.2,3 
_ Черняхівського, 13-а, п.l,2. 
_ грушевського,3 п.3,4,5,6 

Короленко, 54-а, п. 1,2,3 
_ Незалежності,21, п.3,4,5 

Капітальний ремонт ліфтів 25 на суму 2000,0 тис. ГРН.: 
_ Гагаріна, 19 п.l ,2,3 

Гагаріна,23 п, 1, 2,3 
Незалежності, 1 О п. 1,2,3,4 
Білодубравна,4 п.l 
Бinодубравна, 2а п.l 
Булодубравна, 2 п.l 
М.Лагунової,13б п.l 
Возз"єднаннJl, 1а п.1 ,2,3 
Короленка, 10 (грузовой, пасажирський) 
Постишева,5 п. 1,2,3 
Постишева,5б п.l,2 
Гагаріна, 1 п.l 

. ва СУІ\І)' 1000,0 ТlIС. rpll.: 
КапїтaJlЬВllіі ремовт шатроВИХ даХІВ 
Орієнтовна вартість 1 м.кв - 110 ГРН. 
- Опімпійська, 1 
- Поповича, 1 О 
- Кірова,1 
- Кірова,34 
- Гагаріна, 1 
- Киівська,312 

. ель ва суаl)' 1000,0 ТlIС. грн. 
1(апіталЬВIIЙ ремонт мпКНХ покрав 70 
ОР• 1 м кв - грН. 

lЄИТовна вартість ремоНТУ . 
- Незалежності,8-б п.4,5,6 
- Незanежності, 7 п.l,2 
- І<оропенка, 70,б п.l ,2,3 

Незалежності, 12 п.2,3 
- Гагаріна, 19 п.1,2,3 

ЧеРlIJIXовського,lS п.l,2,3 
- ЧеРIIJIXОВСЬКОГQ,ISа п.3,4 



- Черняховського, 19а, 0.2.3 
_ Черняховського, 23-6, 0.3.4.5 
_ Незanежності, 15а п.l ,3,4 
_ Незanежності, 15 п.5,б 
_ Незanежності,21 п.l ,2,3,4 
_ Короленка,б8 п.l.2,3 
_ Гагаріна,б п.l 
_ Горького,5 п.3,4 
_ М.Лаryновоі, 4а п.) 

копітIІJlы�йй pe~fOIIT ВllугріWllьоБУДllІІКОВllХ іllжеllеРIШХ Аrереж 
Гаряча вода 

- Незалежності, 1 О 
- Незалежності,3 
- Незалежності,2 
- Незалежності,4а 
- Кірова,3б 
- Олімпійська, 1 
- Олімпійська, 1 а 
- Олімпійська, 1 б 

Водопостачання 

- Кірова,Зб 
Водовідведення 

- Незалежності,З 
Димовидалення 

-Незалежності,5 ( орієнтована вартість 130,0 тис. ГРН) 

НаЧaJ1ЬНИ1С управління В.О. Морозова 
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Додаток до 
РОЗДілу 3 
п.3.1. 

Перenі~ ДИТЯЧИХ, спортивних маЯданчиків які 
ТЬ каПJтanьн~му ремонтУ. 

Адреса 

п1ДJUlГВЮ • 

Тип МaAдaнчmcy Вартісп.11'С. 
!'Ри. 

НезanС"АСНості, 1 О ДtrтJIЧI.А 50,0 
Незanежності, 1 О Б Спортивm.А 50,0 
Незanежності, 15 ДtrтJIЧIIА 50,0 
Незanежності, 15 А Спортивний 50,0 
Нeзanежності, 2 Спортивний 50,0 
ОJlімпіАсьха, 9 ДИ'&Х'lИА 50,0 
Оniмпіltсьха, 1-1 А СпорТИВlІИА 50,0 
Красовсьхого, 10-12 Дитnий 50,0 
КОРОJlенхо, 54 А СпортивllИA 50,0 
КОООJlенхо,56 ДитячиА 50,0 
Незanежності, 19 Дитячий 50,0 
КОООJlенхо,68 Дитячий 50,0 
Гагаріна, 6 м 50,0 
Гагаріна, 16 ~итячий 50,0 
Возз"ЄДНaRНJI, 15 Б ДJШЧИЙ 50,0 
ГоYtПевсьхоro,17 Дитячий 50,0 
М. Л8rYИовоі, 9 Дитячий 50,0 
м.лaryновоі, 9 :::k 50,0 
Гагаріна, 1 :::k 50,0 
Киівсьха, 300 В Дитячий 50,0 

Всього 20 майданчиків 1000,0 

В.О. Морозова 



Додаток до 
роздіпу 3 
п.3.3. 

Перелік внyrpіmньоквартanьних, міЖбудинкових проїздів та тротуарів. 

'1f!п1п Адреса проїзду, тротуару Площа pr:r.roнтy (м2) ОріЄПТОВПD 
вaDТЇcrь 11ІС. rpп. r ВОЗЗ"ЄДНВННJI, 7 А 600 90,0 

2 Возз"єднвнНJI, 7 1400 210,0 
3 Возз"єднDННJI, 9 1400 210,0 
4 Возз"єднlШВJl, 11 1400 210,0 
S Королсmcо, 64 64 А 800 120,0 
6 farapїJIa, 2 700 105,0 
1 farapiHa, 4 400 60,0 
І ІСпівська, 292 300 45,0 
9 Нсзвnежвості, 1 б А 500 75,0 
.10 ЛaryвОВОЇ, 11 400 60,0 
11 І JlaryвoBoi, 9 400 60,0 
12 І КирпоноСІ, 1 (тротвур ЗОШ НІ 7) 300 45,0 
13 І КирПОНОСІ, З 400 60,0 
14 ГРYПJсвсьхого, 17 1000 150,0 
BeLoro 10000 1500,0 

1IatranьвикуправліННJI в.о. Морозова 



ТЕХШЧНІ вимоги 

Перел~ послуг ПQ yrpимашпо дорir 
Загальні обсяги: 

( - довжина центральних вулиць міста - 30,7 КМ; 
- IVIОща центральних вулиць - 309350 м2і 
- довжина вулиць приватної забудови - 20,72 КМ; 
- площа вулиць ПАиватної забудови - 132220 м2) 

• 

ЗИl\{ОВИЙ період (2 місяці) 
1. Поточний огляд доріг міста для визначення технічного стану та 

оБCJПiв робіт. 

2. Чергування спеціальної техніки для надання поcnyr по 

утримашпо доріг в належному стані в зимовий період зriдно 

наказу управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради. ' 
3. Механізоване снігоочищення (згрібання та пїдмїтання cнiry) 

доріг, вулиць (Додаток 1, тротуарів (Додаток 2). 
4. Розчищення снігових валів перехресть вулиць та доріг (Додаток . 

3) , . 
5. Обробка дорожнього покриТrя доріг, вулиць, тротуарів та IUIощ 

технологічними матеріалами (піскосоляною cyмiпmпo (далі за 
текстом - ПСС) (Додаток 1 ). 

6. ОчищеШІЯ покритгя доріг від cнiroво-льодовоro накату або 
льоду (В разі необхїдноcri). 

7. Вивезення снігу на снїгозвалище. . 
8. ТехнолоІічні матеріaлJі (пїскосоляна ~) J1lIЯ боротьби із 
зимовою С1ІИЗьКЇcrю доріт (кЦzьюсть та Ba~~) •• _ 

9. Утримання підЗ~мноro переходу по вул. КИlВсь~и (~=OJIЬ за 
роботою насосної установи, затрати на ремоиrю ро > 

. . - . . .':.: .: 

Пітній період (8 місяціВ) . ' 
1 nOТO~.....n. • М1'--- dnll' визначеНИJI техНІчного craнy. 

• -аппn оrляд дорІГ '-.& ОА р,!-- • • 1. J(ЙМвльНИХ КQЛоДJIЗJВ вІД талих . 
Otutщення зливостоIdв, З]ІИВопр . . та вих наносів 
вОд, залишків технолоriЧИИХ матеРlа1ПВ rpyнтo \, .. ' . 

• •• І 

, (Додаток 4).. ' КиїВській (контроль за 
З. Утримання mдзємноro переходу по вул. нтні роботи) 
, ' РОботою насосної установи, затраТИ на рем0 о, оо:.' '; . • 

'. 



Перелік 
Додаток 1 

оБCJПiв робіт по мехаи~оваиому свirОочищеввю 
(зrpібaIПUI та підМітания ~иігу) та обробці пес ПОІ<ритriв 

дорІГ, вулиць 

,.---r-
f1nоща Періодич- Періодич-

Nt Назва вулиць Довжина Ширина сніroочище ність ність 
п/п дороги, дороrи, ния, cнiroочиzцe пDCИПaННJi, 

м м noc:ипании НИJI пес 
псс, • 
м2 

1 Був. КИЇВСЬ1С8 4500 10,5 47250 2 раз/ТИ1IfД. 4 раз/ТfIl1Q. 
(вузь~) 

-It- (широ1С8) 1700 15 25500 -а- -и- . 
2 ,Вув. Гагаріна 1400 15 21100 -а- -и-

3 Бульв. .2500 lS 37500 -- -и-

Незалежності 

Бульв. 500 7 3500 -а- -и-

Незалежності 
(малопроізиа) , 

• Вув. Короленха 700 15 10500 -- -и-

4200 -а- .. - .. Вув. І<оропенха 700 6 . 
5 Вув. 1600 15 24000 -а- -и 

, 

~ияховс:ьхоro 
6 5400 -- -и-6 Вув.м. 900 

~упuаоі 
4340 -- -с-7 Вул. 620 7 

'"'" 
ВозltєднaиНJI 

1nОО -а- -и-8 Вув.Кірова 1900 9 - 17500 -Cl- -и-9 Вуll. Кутузо~ .'2500 1 - 1000 -с- ---'10 Вуll. Шевченха 1000 7 - 4550 -с- -и-,11 8уп. Оnb.miйсьха 650 7 Iir 14910 -с- -с-

8уll. 2130 7 . 
~ 

Kpac:oвc:ьxoro 
-и-

, 
8150 -сс-

8уп. Чxanова 1250 .7 - ,. 
4550 -а- -а-

~ Вуп. ВнreЛЬCа 650 7 
-и-12000 -ес-

Вуll. 800 15 

~~ 1 раз/-ra:д. -6600 . 
14 .!ул. Осїпова 1100 6' 

-.с-
.-

19200 ~~ дь.dтpoBa 1600 12 
-а- . ----':-

6ЗОО ~~Гоrona 900 1 -- . -
2800 -а-

t~Dpkom 400 7 - ..... 
4200 -с-

7 . , . ~п}'ПDdиa, .. ' 600 • : , " 

. 



j('rм.~ 
.свободи» , 10553 -Cl- · ~ 

iJ" вуn. Андрєєва 1150 7 8050 

r- Вул. Леніна 1800 
-Cl-

9 · 
16200 

r Вуn. Боженка 420 
-Cl- · 7 2940 

r- Вуn.Франха 1250 
-Cl- -

б 7500 

f Вул. чeпюadна 850 
-ес-

5' -
4250 

. 

і Вул. СОВХ03на 900 
-и- - . 

7 6300 -СІ- · 
і вул.Ш. 1300 5 6500 -fC- · Aneйхема 

і Вул. МОClCOвсьа 850 б 5100 -ес- -
Вул. n. Мирного 850 J 6 5100 -н- -

'D Вyn.Гпішси 850 б 5100 -ft- - . 
І Вул. Пархоменхо 850 6. 5100 -ес- . 
І' Вyn.l1nехаиова '850 6 5100 -fC- -
~ Вул. Вокзanьна 1250 6 7500 -.. -
31 Вул. Старо- 1350 7 9450 -fC- -

~oYЦьxa 
Jl Вул. ІІапаніна 650 6, 3900 -fC- - · D Вул. С. Разіна 270 6 1620 -fC- -
3& Вул. 300 6 1800 .... - - · 
- Таращ&нСЬІСа 
і Вуn. Кірпоиоса 850 б 5100 

. - -.. - -
]6 Вул. Лисенка 280 7 1960 - -СІ- -
11 Вул. Гальбіча 550 7 3850 .- - -

Вуп. довжен:ка 250 6 1500 r-
-с- -

Вyn. 950 6, 5700 -с- -
.... ~oвc:ьxoro , 

:-~yn.Щорса 1200 6 7200 -«- -
Ь Вуп. 5400 900 6 .... - -
~~OXИfвcьха 

" ' 

~иа ппоща механізованоro cиir004ищеннк при періоР;ИЧНості 2 раз/ТЮIfД. - , 
" 

,0 1.(2. 
. 

::-пп~ механізованоro cнiroочищeниR при періОДИЧНості 1 раз/-narд - . 
, 

~,O 1.(2. 
і 

~ П1Ю~ обробхи пес при періодичності 4 раз/ТК1lfД. - 9491400,0 142 .' 
~ 

І . ... . --....., 
і . , . ..... . - ..... . . , 
• .... -. .. .-. .. ---1 
! 
І 

1la1f~НИ1< упрaвnhmя • ;ut-
. , 

~t'1'Jtов В.О. Морозова І , 

O-I(ОМУИального roсподарства 
, , 

· . 
І 

І 
, 



Перелік 
Додатох2 

обcяriв робіт по механізовавомv cвiroovтпn 
( 

"б •. ~ Ar~e~ 
зrpl авви та п'ідмітаИИJI сиіry) 
та обробці пес ПОkриniв 

тротуарів 

Лnоща Пnоща Періодич Періодич 
N! Назва вулиць тротуа- adro- ність ність 
пІп рів, м2 очищеНИJl, cиiroочи- пОСИП8Н-

ПОСИП8ННJJI щення юrПСС 
, ПСС,м2 

1 Вул. КиїВСЬХ8 17686 2100 2 раз/ТИ1IrД 4раз/nDЩ 

2 Вул. Гагаріна 12268 6134 -сс- -ес-

3 Бульв. Нeзanежнос1і 22255 11127 .". ."-
4 Вул. Королеюса 6105 3052 1 раз/тк:.д 2 раз/'I'JWД 
5 Вул. Черняховського 2fJ42 400 -сс- -ее-

6 Вyn. М. Лaryновоі 3510 17S5 .". ---
7 Вул. Воз .. єднанни 1691 845 -сс- -ес-

3aranьнa IDIОща механізованого снiroочищення при періодичності 2 раз/ТИ1IlД. - •• 
_98,0 м2; о 

3aram.нa IDIОща механізованого cнiroочищення при періодичності 1 раз/тrIDItД. -
SМ68,O 142; 

3aranьнa Шlоща механізованого по~ псс при періодичності 4 раз/тrIDItД. -
-,о м2; 
3aram.нa Шlоща механізованого пocиnaнни пес при періодичноcri 2 раз/тrIDItД. -
11936,0 142. 

• • 
Ifa'lanьВИк управління 
"rrлОво-комунальноro господарства 

.0 

" l;1Jt -- в.о. Морозова 

. 



П . Додаток З 
ерелІІ< 

обсягів робіт по Розчищенвю cнirОВИХ валів 
перехресть вулиць та дорir 

-пІп Назва Ппоща, Періодичність 
.12 

ПЕРЕХРЕСТИ вулиць 
1 Вул. Київська - вул. Кірова • 280 2раз/тижд 

2 Вул. Київська - вул. Гагаріна 100 -а-• 
З Вyn. киrвcьx.a - вул. Шевчеюса 150 -а-

4 Вул. Київська - вул. Корonеюса 300 -а-

5 Вуn. Киівська - вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО 200 -СІ-

6 Вул. Київська - вул. Чапаєва • 160 , 
-а-

7 Вyn. Київська - вул. ТаращансьJCa 75 -а-

В Вуn. Київська - вул. Коцюбинського 75 -а-

9 Вул. Київська - вул. Д.Бєдного 60 -а-

10 Вул. Киівсьха - вул. ПушхінсЬJCa_ 150 -а-

вvл.Серова 
11 Вуn. Киівсьха - вул. 3апоріжсьха 65 -а-

12 Вуп. киrвсьха - вул. ЧemoCJCiна 70 ---
13 Вуп. Київська - вул. Леванєвського' 65 -а-

14 Вул. Київська - вул. І. Гонти - вуn. 170 -а-

Кvйбишева 
15 Вуп. Київська - вул. Петровського 70 -а-

16 Вул. Киівсьха - вуn. с. Разіна 80 -а--17 Вуn. Киівсьха - вул. Лисеиха 
, 70 -а--_18 Вуn. Киівсьха - вул. Гanьбича 70 -а-

~ Вyn. Киlвсьха - вул. ГОГOЛJl 70 -а-

~ Вуn. farapiнa - бульв. Незалежності 450 -а-

~ Бульв. Незалежності - вул. Коропенха 300 -а-

22 зао -а-

Бульв. Незалежності - вул. 
~ ЧерНJDcОВСЬХОro 
~ Бульв. Незалежності - вуn. ЩomdвCЬD 350 -а-

24 • 80 -а-

~ Вуп. Кірова - вул. ТоГOЛJl 
80 -а-

~ Вул. Кірова - вул. Грушевсьхого 
-а-26 260 

~ Вул. Кутузова - вул. КрасовсьJCOГО 
280 ~-

Ii-~ Кутузова - вyn. Чxanов~ . . • •• е •• _ ••• -

120 -а-: 

r)-~ Красовсьхоro - вул. OniМJDJ\€ЬJC8 . _.- .. --- . 
260 :-а:: 

~ ~п. Красовсьхоro _ охружна дорога .- - .. 
170 -а:- . . 

"-~ Чxanова - вуn. опімпійсьха .. . . . . 

О. 



МоСТОва р03DSIЗІСа 
(вул. Кірова - вул. Гагаріна - вул. 

JO оаа 

950 
вул. ЧJcanова - окружна дорога 260 

зaraльна ПJJоща сніroочищенюr при періодичності 2 раз/тижд - 110520 1.12 • 

• , 

. НачальИИК упраВ1IЇЮDl 
житлово-комунального господарства 

• 

В.О. Морозова 



Перелік 
обсягів роБіт 

Додатох4 

.. 
по очищеивю зm:mОСТОІ<ів, з!JИВОпрИЙМальиих І<ОJIОДJIзів 

-
NI Назва вулиць 

пІп 

1 Вул. Киівсьха 
(Вvзьха) 

2 Вул. Гaraріиа 

Т 5ynьB. Незалежноc:ri 

4 Вул. Корonенха 

5 Вул.trерниховсьхого 

6 Вул.Кірова 

I1nоща 

тротуарів, 
м2 

17686 • , 

12268 

22255 
6105 
2942 
3510 
Всього: 

• 

• , 

Кinьxic:ть Періодич-
зnивоприймanь нic:n. 
них xonодизів, 

шr . 
16 2раз/рJx • р,., ... . .. :,. 

8 -сс-
, 

64 _Н_ 

2з -сс-

9 -сс-

17 -"-
137(274) 

. . ' . 
, Начальник упрaвлiшUI 

~ово-хомунального господарства !fIP!' В.О. Морозова . І 

• f • .- .: - ')·І-4і:' ; 
І 1 

І 



Л" +'.t, 

ТЕXНlЧНI Вимоги 

Перелік 

послуг по ручному прибирamпo територій міста: 

Літній період (8 міcsщїв): 

1. Ручне прибирання територіli\'міста І класу (Додаток 1): 
- при ручному п~и~иранні Г~OHiB (неудосконалене по!СриТrя) , 

враховано коефІЦІЄНТ - 0,3 ВІД площі, орієнтовні обсяги _ 
13200375,0 м2; • 

- при ручному прибиранні тротуарів (удосконалене ПОJCpИ1Тя) 
враховано коефіцієнт - 0,5 від площі (в разі сильного 
засмічення окремих ділянок територіУ застосовувати ручне 
підмітання), орієнтовні обсяги - 9039557,0 м2; 

- при ручно1tfY прибираниі зупинок (удосконалене поісриr.rя) 
в разі сильного засмічення застосовувати ручне підмітання, 
орієнтовні обсяги -1349743,0 м2; 

- при ручному прибиранні території дороги під бортом 
(удосхоналене покрИ1ТЯ) враховано коефіцієнт - 0,3 від 
IUIощі (в разі сильного засмічення окремих ділянок території '. 
застосовувати ручне підмітання), орієнтовні обcяrи - 877023,0' 
м2; 

3araльна Шlоща неvдосхоналеного покрютя - 13~00~75,0 142; ! І' І (1..'1-
J' 6323 О 2 J ~ ~ ~(J'!J 3araльна Шlоща удосконаленого покритrя - 1126 , м С'І )' • 

2. Ручне прибирання територій міста П ЮІасу (Додаток 2): . 
- при ручному прибира.нні газонів (неУДОCJ(онал~е похритrя) 

А 3 . . орієнтовю обсяги -враХовано коефіцієнт - и, ВІД IVIОЩ1, 

2086423 О м2 . 
_ "ибиранні ТРО1Уарів (уДОСІСоналене ПОХРИТ'nI) 
при ручному пр .' (в разі сильноro 
враховано коефіцієнт - 0,5 вІД 1VIОЩ1 "" " 

• /а'&IТJIY n;ncrяок території застосовувam p~~.,~; " 
заСМІЧення oxp~,U' """"7-- 4 О 2, , , r 
n~lnl;' ) іЄН'І'ОВні обcиrи - 74741, м, . ',,' 
~у.u.тання , ор , І" ОСІСоналеие покритrя} · 
при ручному прибирaшn зупиноК "д , 'тавня: 
В разі сильного засмїчеНЮlзастосовувати ручне ПЩМJ , 

орієнтовні обcяrи - 40290,0 142; , бортом 
б ' територu дороги mд 

- при ручному при ирaшn коефіціЄНТ _ 0,3 від , 
(удосконалене покрИТfЯ) в~аховаи~кремих дimШок тep~P.~ 
площі (в, разі сильного, за~чения) о іЄНТОВиі об~ - ~~37,() 
застосовувати ручне IDДfdlтання І Р і 
м2. ' " 



,aranьHa площа неудосконаленого ПОКРИnа - 2086423 О м2. 
1J ...... rrьHa площа удосконаленого покриnа- 952241 о; , "..--- , м. 

з чистха трави між асфалЬТОбетонними П1ІИта:аlУ.. 2 '. . . б 6YArl - рази на ninriй 
аеРІОд, ОРІЄНТОВНІ О саги - 50000,0 мІ п. 

Зимовий період (2 MiCJIЦJI): , 

lЗгрібанна снігу з територій міста 20 разів протагом зимового 
періоду: (~упинки громадського транспорту (ДодаТОКl, Додаток 2), , 
орієнтовю обсяги - 27800660,0 м2; СХОдинки по Місту, бirur пам'ятників 
(близько 1000 м2), орієнтовні обсяги - 20000,0 м2; 

2.ПосипaнНJI ПЇСКОСО1Ulною суміnпшo 20 разів протJIГОМ зимового 
періоду: зупинки І)'омадського 1Ранспорту (Додатокl, Додаток 2), 
оріЄlПOВні оБCJIГИ - 27800660,0 м2і СХОДИНХИ по місту, бiлJI пам'ятників о 
( близько 1000 м2), орієнтовні обсаги - 20000 м2; 

ЗРучне прибирання територій місга І класу (Додаток 1): 
- при ручному прибира~ тротуарів (удосконалене ПОІСрИТI'JI) 

враховано коефіцієнт - 0,1 від ІШощі (з ypaxyвaнIOlМ 
згрібання снігу біля міських лавОЧОК), орієнтовні обcиrи -
451447,0 м2; о • 

• 
- ручне прибирання зупинок (уДОClCоналене поІ<рИТГЯ), 

орієиroвні обсяги - 337218,0 м2і 
4. Ручне прибирання територій міста П класу (Додаток 2): 

- при ручному прибиранні тротуарів (уДОClCоналене ПОІСрИ"ml) 
враховано коефіцієнт -' 0,1 від ШІощі ( з !paxyв~ : 
згрібёUПIЯ cнiry біля міСЬКИХ лавОЧОК), ОрІЄНТОВН1 оБCJII'И -
41391,Ом2і 

- ручне прибиранні зупинок (удосконалене поІСрИТТJl), 
орієнтовні обсяги - 10230,0 м20 

• , 
ПРю.dтка. При виконанні послуг по ручнОМУ прибиранню 

ганізація попередньо 
територій Шдпорядковаиа ор _. JП(ИЙ 

. а наСТУПНИИ МІСЯЦЬ, 
СЮІадає план захоДІВ н . житлово-комунального 
ПОГОДЖУЄ начальНИІС управmння 
господарства. 

ся погодними умовами та 
Обсяги послуг корИГУЮТЬ aвniнИЯМ ЖИ11Іово-
погоджуються началЬникОМ упр 
комунальноroгосподар~а 

ifa'laJn.виx вJдцiпy по fiлa.royC11JOIO мicra .,.;f;{ Т:О. НаІЬрна 

0\ ... : 

О, 



Перелік обcsпiв ручноrо ~ИБ'Иnаввя тердитоОдар~~ 2. 
r-r ПМlста 

1iJё Назва вулиці Лnоща lInоща Лnоща Лnоща Періодичність 
1!Р11-

газонів, ТPO'l}'a- Зупинок, під прибирaнюr 
1ОріІ 

м2 рів, м2 l-12 боprol-І, , 
(неудос- (удоско-

. 
(удосхо- 1012 

коналене налене нanене (удоско-
ПОJCрит- покрит- покрит- нanене 

тя) тя) тя) покрит-

тя) 

П Вуn. Возз' єднання 8110 1691 30 . 
855 (Вівт.-ЧІ!'ПІ.) , . 

2~азJпащ . 
П Вуn. МЛaryнової 7838 3510 - 930 . (Вівт.-Чeu.) 

2раз1тижд 
П Вул. 5665 4950 60 800 (Вівт.-четв.) 

Грушевсьхого 2раз/тижд 
П Вул. 8676 , ·2942 90 1750 (IIOJL, сер., 

ЧеРНJIXОВСЬХОГО п'ятн.) 

3~аз1тижд .. 
П Вул. Кутузова 37200 200 400 (Вівт.-четв.) 

2раз/тюrrд 

П Був. Красовсьхого 22400 3100 100 - (Вівт.-четв.) 

2 ~аз L1'ЮIfД 
П Буn. ОniмпiЙСЬD 4320 2880 60 670 (Вівт.-четв.) 

2 раз lтюrrд 
П Вyn. Кирпоноса 918 .2599 - 900 (Середа) . . 2~/ШС 

П Був. Чхалова 4530 450 60 5040 (ВівтоРОХ) 
2~/мic 

І-.. 

(Четвер) П Буn. Eнreльс:а 1635 50 - -
2разjJ4Jс - (Cep~) n Був. 6841 ' 1951 - 910 
lраз-Lтад - МВпОІСИЇВСьD , 

всьоrо: 6954744 1494828 40290 548455 
"-- J~),:, .. Іов {З3 l\ " І J.5 еР0 І 
ПРlO.dтка. П ЮІас території _ менш інтенсивне траиСІІо~е та ~ 

nimохідне навантаження Z / '1S 1(/ N ~ . 
-.. -; . . 

НачanьНИІС уЩ,авління · 
~ОВО-І<ОМУНального господарства 

.: .е. --- .--
В.О. MOPO~OB~ ~ 

- ... _. 



ТЕXНJtiю Вимоги 

Перелік 
• 

поcnyr по MexaHl30Baнo~ прибираивю територій 
МІста 

Літній період ( 8 місяціВ) 
1. Mex~OBaHe Ч~іТ~Ння ПОlСритгя доріг міста (Додаток 1) 
2. Механ1Зоване ПІДМlтання покритгя доріг міста (причіпний 

пристрій "Бродвей") (Додаток 2) • 
з. Механізоване підмітання тротуарів міста (Додаток 1) 
4. Механізоване підмітання покритгя перехресть вулиць, мостових 

розв' язок, прилеглих територій до пам'ятників (Додаток 3) 
5. Механізована мийка лотків npоУжджої частини доріг (Додаток 2) . 
б. Збір та вивіз смітrя за двірнихами (ручне npибирaнюr територій) у 

відведене місце (погоджується з управлінням житлово
комунального управління) (Додаток 4) 

1. Згрібання rpунтових наносів під бортом з подальшим вивезенням 
на звалище (Додаток 5) 

Примітка. Критерієм оцінки пРопозицій є ціна ~ошroрисн~ї 
документації запропонованого перemкy та оБCJП"IВ 
робіт. Кошroрисна документація надається по 
кожному виду робіт окремо (ДодаТІ<и 1-5) 

. .. 
f • •• \циниць наявНОI . 

В пропозиції надати перетк та IQ1IЬК1CТЬ o~ 
спецтехніки на Iriдпpиємстві, па буде зaдumа при 
виконанні окремих видів послуг. ~a умов оренди 
спецтехніки надати ІСопїї договорІВ на оренду. 

. слуг по механізованому прибиранню 
При вихонаННІ ПО . ація попередньо 
територій підпорядкована op~ . _ 

• Я'я наступнии МІсяць, JIlCJЩ 
СЮІадає ІШан захОДІв ('- . житлово-комунаЛьноro 
погоджує начальНИК упрaвJIiННЯ 
господарства. 

погодними умовами та 
Обсяги послуг коригуюТЬСЯ авлінням житлово-
погоджуються начацьИИКОМ упр . 
комунanьНОГОГQсподарc.mа 

... 

1L!~ lІЇДЦіЛУ по блaroуctpDЮ J4Їaa -"#" т.о, НaropHa 
: 



iТJCa. ПрИ вихонанні послуг ПО підмітанню лотків доріг враховано 
f'1p'Uf • б . - . Іl 0,5 М ПІД ортом по ВСІИ ДовЖИИ1 дороги. 

ПРИ виконанні послуг по підмітанию тротуарів врахована 

існуюча ширина тротуару 
• 

І , 

Начальник управліННЯ 
J(ИТJ10ВQ-КОМУНального господарства 

• 

~ - в.о. Морозова 



Перелік 
ДодаТОІСl 

обсвriВ робіт при механізованому прибиравию (Шдмітamпo) 
територій 

(літній період - 8 міCJЩiв) 

. -- Ilnоща Періоди I1nоща I1nоща Періодич-
~ 

назва вулиць Довжи- підмітан чиість тртуа- підміта иіat. 
а/п 

на НJI рів,м2 ННR 
дороги, пandв 

м доріг,м2 
тртуа-

1" Вуn. Киівська 6200 ~OO 5 раз/ріх 
рів,М2 

• 17686 4200 З раз/ТJ'I1Q 

r 
3 
4 
5 
r 
7 
! 
~ 

10 

u 
12 

J .. 

Вуn. Гaraріиа 1400 1400 5 раз/ріх 12268 12268 З раз/ТJErtД 
6ynьв. Незалежності 3500 3500 5раз/ріх 22255 22255 2раз/ТJaJД 

Вуn. КoponeнD 700 700 5раз/ріх 6105 6105 2раз/uJc 

вуn. ЧерЮІХОВСЬІСОro 1600 1600 З раз/рік 2942 800 2раз/міr: 

вул. м. Лaryиовоr 900 900 З раз/ріх 3510 - -
Вуn. ВОЗltєдн8ИИJI 620 620 З раз/рік 1691 - -
Вуп.Кірова 1900 1900 з раз/рік 7681 - - . 
Вyn. Кутузова 2500 ~O з раз/рік - - -. 
Вуп. Шевченка 1000 1000 З раз/рік 1600 - -
Вуn. Оniмпiйсьха 650 650 2раз/ріх 2880 - -
Вyn. Грушевського 800 800 2раз/ріх 4950 - -
Вyn. Odпова 1100 1100 2 раз/рік - - -, 

3aranьнa ІШоща механізованого IIi.ttмiтання пО1'ХЇВ доріг при періодичнocri 5 разІріх 
• 590001.12 
Зaranьиa ІШоща механізованого підмітання пО1'ХЇВ доріг при періОДИЧНocri 3 разІ рік 
• 25560 1/1.2 
__ IDIDЩa механізованого підмітaнюr потхів доріг при періодичності 2 
ра/Ріх-

. 

•• 

~~ ~ 

3aran.нa nnOща • го mтn.nт.tнюl тротуарів при періодичності 3 раз/ткжд 
16 МеханІЗОвано ~.-

• 791з6 1/1.2 • • 2 аз/тижд 
~ пп .• . 'тaннJI тротуарів при пеРІ0ДИЧНОСТ1 р 
.151!1~." оща иехаюзоваиоro ПЩМl 
\,_~ 1/1.2 • ос:ті2 аз/міr: -~нa nno . . 'тании тротуарів при пеРlодичн р 
• 11""0" ща мехаюзованоro ПЩfdI 

v:aou 1/1.2 • , ... 

. . . -



Пе • Додаток 2 
реПІК 

06cяriв робіт при механізованому прибир . _ . 
( . _ . аввю теРИТОРІИ 
прич~ пр~стрій "Бродвей") 

(ЛІТНІМ пеРІОД - 8 місяців) 

,...-
Площа Періоди 

Назва вулиць довжина ПЇДМЇтан-
Площа Періоднч-

Nt , чність мийхи ніаь . 
п/ дороги, Юlлandв лanciв, 
п м доріг ,.12 

("Бродвей 
~),M2 • 

1 Вул. Киівсьха 6200 6200 Зраз/ріх 6200 Зраз/'rJWД 

2 Вул. Гагаріна 1400 1400 3 раз/ріх 1400 З раз/nf1«Д 

3 Бульв. Незалежиоcri 3500 3500 З раз/ріх 3500 Зраз/тюкд 
(Ао 
вуn. чернJIxовсысго)) • 

4 Вyn. Короленка 700 700 2раз/ріх 700 З раз/nf1«Д 

5 вул.чернJIxовсысооo 1600 1600 2раз/ріх 1600 Зраз/ТЮIlД 

6 Вул. М. ЛагуновоУ 900 900 - 900 2раз/ТЮIlД 

7 Вуп. Воз»єднанни 620 620 - 620 З раз/ТК1«д 

8 Вуп. Кірова 1900, 1900 Зраз/ріх 1900 Зраз/ТК18Д 

9 Вуп. Кутузова 2500 1250 2раз/ріх 2500 2раз/ndJд 

(до вул. КрасовсьlСОГО) 
10 Вуп. Шевченка 1000 1000 - 1000 зраз/ТИ1Il1. 

11 Вуп. красовсысоо 2130 2130 - 2130 2раз/nІЖД 

12 Вуп. Оnbmiйсьха 650 650 - 650 2 раз/Тff1ffД 

13 Вyn. Грушевського 800 800 - 800 2раз/ткzq. 

- 1100 2 раз/ше 14 Вул. ОСЇПова 1100 1100 -.... 
• 3 . . ' 3 аз/рік - 39000)12 

II'Inьнa площа механізованого підміТi1ННJl при пеРІ0ДИЧНО~ р . оо к2 
-.uп.нa ~оща механізованого ЩцміТi1ННJl при періодичноCn 2 раз/рІК - 71 

~,,__ __ . . з раз/ТЮ«11. - 1125840 к2 
..... IUПІИа площа МИЙJCИ лотків доріг при пеРІ0ДИЧНО~ / -·496140 к'2 
~ Шlоща мийки лотків доріг пр,и пер~ОДИЧН~ ~ рР;:Х1600 м2 
..... iUlЬНa пnоща МИЙJCИ лотків доріг пfJи пеРІОДИЧНОCn 

n . . 'таюпо та мийки доріг 
Рю.nТka. При виконанні послуг по ПіДМІ • _ оВЖИНЇ дороги. -

враховано 0,5 м mд бортоМ по ван Д 

., .. 
. ..~ 
•••• І 

... -.. ''" ." 
; 

liaчanьвик управління 
~ОВО-І<ОМУНальиого господарства 

!fVI- в.о. Морозова· 



Перелік 
ДодатохЗ 

обсяriв робіт ~ри .механізованому прибираввю 
(ПЩМ1ТiUIНJI) територій 

(літній період - 8 місяців) . , 
'іп/п Назва Ilпоща Періодичність 

підмітaиюr, пiдr.dтaнюr 
1012 

ШРЕХРЕСГЯ вулиць 

1 Вул. КиУвсьха - вул. Кірова 280 • 2 раз/ТЮ«Д 
2 Вул. Киівсьха - вул. Гагаріна 100 2раз/ткжд 

3 Вул.К~ха-вул.uaевченха 150 2 раз/ткжд 
4 Вyn. Київсьха - вул: Короленха • 300 2раз/тюкд 

5 Вyn. Киівсьха - вул. Черняховського 200 2раз/тюкд 

6 Вyn. Київсьха - вул. Чапаєва 160 1раз/тижд 

7 Вул.Киівсьха-вул.Тар~сьJCa 75 1 раз/Т1IlЖД 
8 Вул. Київсьха - вул. Коцюбинського 75 1раз/тю«д 

9 Вyn. КиУвсьха - вул. Д.Бє,цного , 60 1 раз/тю«д 
10 Вул. Київсьха - вул. ПyпndнсьJCa_ 150 1раз/ТЮІЩ . 

вуn.Серова 
11 Вул. Киівсьха - вyn. 3апорожсьJCa 65 lраз/ТЮІЩ 

12 Вул. Київсьха - вул. Чemoсхіна 70 1 раз/ТИ1ltД 

13 Вул. Київсьха - вул. Леванєвського 65 lраз/тю«д 

14 Вуп. КиІвсьха - вул. І. Гонти - вул. 170 lраз/ТЮItД 

КУйбишева 
1 раз/ТЮJqJ. 15 Вyn. Киівсьха - вуд. Петровського • 70 

16 Вул. КИІВСЬХа - вул. С. Разіна 80 lраз/тижд - 1раз/тиxrд 11 Вуn. Київсьха - вуn. Лисенка 70 
"""- lраз/ткжд 
-:в Вул. Киівсьха - вyn. Гanьбича 70 

lраз/ТЮІд 
~ Вуп. Киrвсьха - вул. Гоronя 70 . 2раз/ТЮІд 
~ Вул. Гагаріна - бульв. Незanежнdcтi 450 

2раз/ТИЖР. 
~ Бульв. Незалежиоcri - вул. Короленка зоо 

300 2раз/ТИЖР. 22. Бульв. Незалежиоcri - вул. 
~ ЧерИJIXОВCЬJCOro 

350 2раз/ТЮКд 
~ Бульв. Незалежності - вул. Щomdsсьха lраз/ТЮItд 
{- Вyn. Кірова - вул. ГoГOJU( 80 

80 lраз/ТЮItд 
~ Вул. Кірова - вул. fрушевського 2раз/ТЮItд 26 260 
~ Вyn. Кутузова _ вул. KpacoВCЬJCoro 

280 2Раз/ТffЖД 
~ 2Іyn. Кутузова - вул. Чxanова 2раз/ТЮJtд 120 
їі-~УЛ. КрасО8СЬхоro - вул. опb.miйCЬJC8 260 1 разl.ТЮJtд 

~...!yn. Красо8СЬХОГО - охружна дорога 170 1разl~ -
,,-~п. Чxanова - вуn. опімпійсьха 



• 
31 Вул. Чкanова - OXPY-АСНа ЦОРОВ 260 lраз/тмж.ц 

32 Moc:roвa розвязІСа 

(вуn. Кірова - вул. farapiнa - вул. 
950 2 Раз/ТVDJl(Д 

Дw.lИ11'ова) - ПРИЛErm ТЕРИТОРІІ 

r 
'2 -

ПАМ»ЯТНИКІВ .' 
Вул.Кірова - заrибnим воїнам 400 1 раз/ltuс 
Вуn. Киівсьu - пам»JП1fИ1t Леніна 140 1 раз/І.dс 

змапьна пnоша механізованого пiJulітання при періодичності 2 раз/ТfIf1l(Д -

214720м2 
3aranьHa пnоша механізованого підмітання при періо~ості 1 раз/ТJIDIЩ-

71400м2 
3aJ'iUПtНа nnош.а механізованого підмітання при періодичності 1 раз/міс -
4З20м2 • 

Примітка. Підпорядкована організація при cxnадаині заходів на 
наcryпний місяць по В1ІКонанню послуг по механізованому 
підмітаюпо перехресть вулиць, прилеглих териrорій 
пам))ятнюсїв обов»язково В графі «Періодичніcrь») вказує 

деньтижня. 

Наqальник управлінНЯ 
житлово-комунального господарства 

, 
• 

/fQ{'- В.О. Морозова 



Додаток 4 
Перелік 

обcяriв робіт при меха,візоваиому збору смітrя за 
двірниками 

(літній період - 8 міCJЩів) 

N!! Назва вулиць Довжина Періодичість 
пІп дороги, 

м 

1 Вул. Гагаріна • 1400 • (Пон.-нeдinJI) 
7 раз/ 'nDIЩ 

2 Вул. Корonеиха (від вул. 900 (Пон.-суб.) 
киІвсысl' - бульв. 6раз/тижд 
Незалежності) 

3 Вул.Кірова І 1900 (Пон.-суб.) • 6раз/тижд 
4 Вул. КиІвсьха 6200 (Пон.-суб.) 

6 раз/тижд 
5 Бульв. Незалежності 3500 (Пои.-суб.) 

(до вул. Мспщу-Рriв) 60аз /тижд 
6 Майдан Свободи - (Пон.-нeдїmr) 

7 раз/1'ШІЩ 
7 Вул. Шевченка 1500 (ПОН., сер., п'JrnI.) 

3 раз /ТffЖ1J. 

8 ПimохідНий бульвар (34 - середа 

МЇ1Форайон) 2 раз /міс 
620 (Вівт.-четв.) 9 Вул. Возз' ЄДНaннJI 

20аз/ТffЖ1J. 

10 Вул. М ЛaryнОВОУ 900 (Вівт.-четв.) 
І 20аз/ТЮlЩ • 

(Вівт.-четв.) 11 Вул. грушевсьхоro 800 
2 раз /ТЮJtД 

12 Вул. чернJIxовcыcro 1200 (Пои., сер., п'JmL) 
3 оаз іТЮІЩ 

3900 (Вівт.-четв.) 
13 Вул. Кутузова 20аз/ткжд 

2130 (Вівт.-четв.) 
14 Вул. красовсысro 2раз/тюrrд 

, 690 (Вівт.~четв.) 
15 Вул. Оniм;пiЙСЬD 2 раз /тюrrд 

918 (Середа) 
16 Вул. Кирпоноса 20аз /міс 

17 Вул. Чкалова 
1250 (Вівторок)· 

2раз)міс. 
І 

650 
(Четвер) . 

l' 

2 раз /міс .! 18 Вул. Бнrenьса 



[ 19 І Вуn. ManDlDli8cыol 
, 

800 (Середа) 

1раз/тижд 

ЗaraJJЬна довжина вулиць при механізованому збору а.Птnr за двірНИlCaJ.IИ при 
періодичнocri 7 раз/тижд - 333200 1.12 
ЗaraJJЬна довжина вулиць при механізоваиоt.ry збору а.Птnr за двірllИКiUtlИ при 
періодичності 6 раз/тижn - 2550000 1.12 
ЗаJiUJЬна довжина вулиць при механізованоr.ry збору a.liтnr за двіРИИJCDПf при 

періодичності З раз/тижд - 275400 м2 
зaranьна довжина вулиць при механізованому збору a.liтnr за двірниками при 
періодичності 2 раз/Т1IfЖД - 614720 м2 • 
зaranьна довжина вулиць при механізованому збору cмiтnr за двірНИlCaJ.IИ при 

періодичності 1 раз/Т1IfЖД - 27200 м2 
Загальна довжина вулиць при механізованому збору c:мiтnr за двірниками при· 

періодичності 2 раз/ міс - 45088 м2 
• , 

Примітка. Періодичність механізованого збору СМЇ1ТЯ за двірнихами 
дорівнює періодичноcri ручного прибирання території 

міста 

Тимчасове місце складування СМЇ'ІТЯ погоджується З 
управлінням житлово - комунального господарства 

• , 
Начальник управління 
ЖИ7.Лово_ко~альногогосподарства 

~ В.О. Морозова 

• , 
о ОО 



П,' Додаток 5 
•• ерелік 

обсяnв роБІТ при мехаи~оваиому прибирamпo (зrpібaввJI 
зеМЛJI~ H~OCIB ~iд Бортом) територій 

(ЛІТНІИ пеРІОД - 8 місяців) 

. Площа I1nоща I1nоща Періодич-
:Nи Назва вулиць Довжи- згрібiIННJI підмітан АІИЙХИ, ність 
'пІп на • (вручну), юr 1012 пiдJ.dтан-

ДОРОпІ, м2 (Механі- юr 
101 зоване), 

. м28 

11 Вул. Киl'всьJCa 6200 6200 6200 6200 2раз/ріх 
Г2 Вул. Гагаріна 1400 1400 1400 1400 2ра/ріх , 
·3 Бульв. Незалежності З500 З5ОО ЗSDD З5ОО 2ра/ріх 
14, Вул. Корonенха 700 700 700 100 2ра/ріх 

15 Вул. ЧерНJIXОВСЬХОro 1600 1600 1600 1600 2pa:s/pix 
16 Вуn. М. Лагуновоі 900 900 900 900 2ра/ріх 

!7 Вуn. Воз»є,цнання 620 620 620 620 2pa:s/pix 

18 Вул. Кірова 1900 1900 1900 1900 2раз/ріх 

~9 Вул. Кyryзова 2500 2500 2500 2500 2ра/ріх 

'10 Вул.Шевченха 1000 1000 1000 1000 2раз/ріх 

11 Вул. ОniмпiйсьJCa 6SO 650 650 650 2раз/ріх' 

12 Вул. Грушевсьхоro 800 800 800 800 2раз/ріх 

13 Вул. Odпова 1100 1100 1100 1100 2раз/ріх 

• , 
3aranьнa площа згрібання зeм1IJlНИX наносів під бортом (вручну) при періодичності 
1 РІ3/рЬс - 45740 м2 ' " 
3aranr.йa площа механізованого niдмiтання зeмпJIНИX наносів під бортом при 
11ері00000оcri 2 разІ рЬс - 45740 м2 .' 2 
3aranьнa площа JIIИЙDJ під бортом при періодичнocn2 раз/рsx - 91480 м 

. 
n"' ... .:. 'б"~ земляних наносів під rr&AUТIca, При ВИІСонанні послуг по згрІ ~'" . 

бортом враховано СЮІад П,ослуг. 
- попередньо мийКа дорІГ; , , 
- згрібання зеМЛЯНИХ Ii8ИОС1В вручну, 

f • б ртоМ' _ механізоване пі,цмітaIOfJl mд о І 

- МИЙКа доріг. 

'баНИЮ земляних Haнdciв 
При ВИІСонанні поcпyr по ЗІрІ 

, О, 

" . 
,О 

" 

, . 

. 

. 



• 
(вручну) під бортом, мехаНізованому підмітаиию та МИЙІСИ 
доріг під бортом враховано 0,5 м під бортоt.1 по всій довжині 
дороги. 

Місце складування земляних наносів погоджується з 

управлінНJtМ житлово-комунального господарства 

• • 

Начальник ynравлїННJI 
житлово-комунального господарсгва 

• 

р- в.о. Морозова 



Те~іЧllі ВИмоrи 
~gгosуsa.юuo 1. 7 (сім.наirr:&ЯmuJ свfmпофорНWt оІРЄlСтіе 8 

Лtfcm:l Броварu 
. . 

ёii'ii0lJlllllї прDВОДВ'lИСЬ відповідно 
111»572 мвс Украівв та бytи 
_. термів берез=вь-rpyдевь 
lpory: 
_uiClЩr, 

-aapтany; 
_піврі'IUj 

:lVМpaJtY 
_ до !рафіків ВІІКОИВВВJI" робіт, 

icrJllдlЄ Впоиавець і погоджує з 

с:в.хопniв ка 
!iDВЙрїк 

вrcpiamr. впориcraиi ДJIJI 
.. рoDпповввві мати 
~вocтi 
--_ поcшyr 

-
r-- від обcвry робіт 

~_CII В8ДlТВ rapamiй:вc 
ВВkoвaввx робіт 

ДодатохNal 
Додаток NII 2 

KoDЇJI cep'1'Вfllhaniв ва викорвствві 
матерianи 

Берe:teвr.-rpудeвr. 2007 роІС)': 
прОШ'ОМ мicsцв; 
ПРOТJП'OМ oapтany; 

прОШ'ОК піврі1lЧJl; 
ПDО'ПП'ОМ РОІСУ 

ПрOТJП'OМ 30 ,цвів (МОZJIIDIО і бinьmе 
при затримці BВДXOДZeвn бюджетввх 
хошdв). 
ціва ввxoll8llВX робіт sriдвo КОJПТOPllсу 
BВКOВ8ВЦI відповідно до укпвдевоro 

доroвору 

О&умомеввіі oкpeМlDrl пyвкroм 
доroвору 

~~~---------t----~--------~ 
__ Ibn_~хвпьвих кошroрисів 
~181tИ Одв:В ПОC"1'll.'111J1Ь1111К 

"aLr";_. :7J' ~ ..... 1IO~мicra U.r"I" ~ T.O •• ~ 

21 



Додатак161 

Перелік світлофорних об'ектів мicra 
(світлофори лампові) 

ХІ . 
ша Місце РО31'lllDy88ИНJl 

. 
1 ВУЛ. Киівсr.ка- ВУІІ. Ч8llВЄВ8 

. 
2 ВУІІ. Квівсr.ка-вуп. Пушкіна 

3 Вуп. Киівська-ВУІІ. І.говrи 

4 Вул. Київсьха-ВУIІ.IIetpoвcr.коro 

S Вуя. Киівсr.ка-вуп. Кірова . . 

6 Вуя. І<иіВёr.tca-В)'JI. Шевченка 

1 Вуя. Квівсьu-"Укрcибtiавк" 

8 Вуn. Київeьtca-ВУЯ. Гвrapіиа 
. 

9 Вуn. ICиiвcr.кa-вул. ICoponoнкa 
. 

10 Вуn. Киівсr.ка-вуп. ЧерDXOВСНОI'O 

11 Вуn. rarapiila- aтoproввii дім ЛЬа" 

12 Вуя. Гarapіва-вуп. НсзanezвОСТЇ 

13 Вул. Нeзueиності - вуп. ІСоpoJl~ 

14 Вуя. НeзaJleJПJоm -
~ВYJL ЧерВІХовClIКОro • 

IS Вуn. KonOPOllD-DXоронве 8І'ОВС'І'ВО "гaniд" 

16 Вуn. KipOI&-ВУП. Грушевсr.коro • 

17 Вуn. �CpacoBCbKOl'O-вуn. ICyryso. 

22 



Додаток до 
роздіпу6 
п.6.2. 

Перелік вулиць міста по JIJCИМ в 2008 році будуть 
розробmrrиСJl схеми організаціі дорожнього руху. 

1. Чкалова 
2. Єнrenьca 
3. Димитрова 
4. М. лагунової 
S. Гоronи 
б. QClmoBa 
7. Андрєєва 
8. Леніна 

На'l8JIЬНИК управлїННJI 
В.О. Морозовв 



Додаток до 
роздiny6 
п.6.3. 

Перелік місць де !Шанується ВСТ8новлеННJI ПРИC'l'pоїв 
по обмеженlПО швидкості дорожнього руху 

1. Вул. ЧеРНJIXівського - перед вул. В. Інтернаціоналістів. 
2. Вул. ЧеРНJlXівського - перехід до хлібзоводу. 
3. Вул. Кутузова - перехід радіостанція. 
4. Вул. Кутузова - перехід на перехресті :І вул. Чкалова. 

На'l8JIЬИИХ управління 
В.О. Морозова 



Додаток до 
роздiny6 
п.6.4. 

Перелік вулиць на JIКИX ВИКОНУЄТЬСJl дороЖИJI P03l\fiтxa 

1. J(JIЇВСЬка 
2. Гaraрїиа . 
3. НезалежноСТ1 
4. Короленко 
S. ЧерWlXЇВСЬКОro 
6. Кірова 
1. кутузова 
8. Красовського 
9. Чхanова 
10.0пїмпШська 
11.Євгenьca 
12.Грушевськоro 

lЗ.Кирпоноса 

14.Шевченка 

lS. Димитрова 

В.О. Морозова 



Додаток до 
розділу 6 
п.6.7. 

Перелік вулиць на JlКИХ необхідно встановnеИНJI 
огородження на небезпечних дiJIJlНК8X дорогах 

1. Красовського 
2. Кірова 

IaЧВПЬИИК управліВИJI 
В.О. Морозова 



r 
піп 
Г 
Г -3 

Додаток до 
розділу 7 
п.7.1. 

Перелік вулиць міста на JIКИX !Шанується 
проводитися капітальний ремонт в 2008 році 

Назва вулиці Пnоща Орієнтовна 
вартість 

Кокінакі 7500 110.0 
Таращанська 1200 180.0 
; кРасна 2100 220.0 

:)рієвтовва вартість 1 КВ.м3 - 130,0 rpH. 

Начапьних упрaвnїННJI 
В.О. Морозова 



· ТЕХНІЧНІ ВІЩоги 

Перелік 
поСЛУГ ПО поточному, ямковому ремонту доріг міСта 

3aJIШdI8 моща peмoR'l1' асфanьтобerolUlОro ПОІСрИ1"rИ вутщь міСІа 10000'; У Т.Ч.: 
- • JIМКOВиА до 1 .; . - 3000 ,; 
- JlМКOBHA до З м2 - 4000 ,; 
- BiднoDJIeннJI асфanьтобетонноro ПОІСрИ'11nt пnoщею бim.ше 3 ,; (yxп1lДllННll 

асфam.тобетонноro покриrnr вручну) 

- 3000';; 

Фрез~ асфanьтобетоlDlИX покриmв , гJJНбииа фрезерувlUlНJr 50 - 70 АОІ 
.10000'; 
0IJиcтJca оскови покритrJl від rpR3i та пиny, товщина 1,5 - 2,0 см 

-8000'; 

v JI8III'1')'I8II основ із щебеJUO - 3000'; 

VJIDчуваиик асфальтобетоlПfоі суміші котками -10000'; 
IlaвaJmDкeНИJI та вивіз CMiТ1'Jl. 

PIIIhXa. 1. ВИКОR8ВВJI поcnyr проводити DpO'DU'OM береза -
nиcroпада піCJIJI обстежень комісією по визвачсlUDO 
техвічиоro craвy доріг, окремими дi.uикaми по дoporaм 
міСТІ. • 
2. В пропозиції ИЩТИ кошторисну документацію • 

..... 1IЇ1UIШy1lO 6~ МІСТа Щ T.O.Нorapвa 

21 



Додаток до розділу Ш 

програма фінансової підтримки ОСББ та ЖБК 

1. ВJJ,пачеппя ІІа OCIIOB~ .. ДОCJJіджеlIЬ теХllіЧllОГО cтallY 
песуЧПХ ж/б JCопструкцш та ~pOBeдelIIIR експерТIІЗIІ ІІа суму 50 Tllc.rpll. 
ОСББ "комунальник"ГагаРІна 29 - 1975(32) 

2. ЕксперТllе обстежеllllR та Iсапіталы�JIїl peM011Т ліфтів, Tepl\lill експлуатаціі 
IІОII переВllЩllВ 25 pOlciB 
КanіТ8J1ЬНИЙ ремонт ліфтів на суму 1 SO ТИС.грН. 
QCББ "Комунвльник"Гагаріна 29 - 1975(32) 
QCББ ''Будівельник-2'' Незалежності. 8 - 1978(29) 

3. КапіталЬНlfD ремонт ВlryтрішньоквартаJlЬНllХ ПРllБУДllllКОВllХ проіздів 110 
с)"ІУ 150 Тllc.rpll. 

ОСББ "Надія" Короленко,64 - 1988(19) 
ОСББ "Будівельник" Лагунової 3 - 1975(32) 
ОСББ "Юність 11 Незалежності 21-а - 1985(22) 
ОСББ ,)(iмir· Гагарін&, 4 -1975(32) 

4. КапіТDJIЬНПЙ ремонт Dокрівсль ва суаІУ 50 тнс.ГРII. 
орієвтовна вартість ремонту lм.кв.-70 грн. 

ІБІС "50-років жовтвя" М.Лагуиовоі, 9-а - 1969(38) 

НаЧальник управліННJI 
В.О.Морозова 



-.- - . -..s {~ І ---_ ... -- - -r,:,..r • ........... , .......... Н_ .. _ .... ~ . 
п~_ .. • "'."0"''''' ,.. .., .... со ..... р_ ... ~...,. ••••• n а_ 

_ ... _ ... n _ ......... , 
2008 р'. peqlpq ..... pcn •• ...,. фо ... 

І І І 2 І 3 .. 5 сі Т ., -r • т , 
r Упрaвniumr ocвiтu 

B~oro: 14163,8 1471,9 1471,9 19,9 1452,0 
І. ПnОI"D8AfL ПIIJ8WIdnл •• (п.с. mll.) 1651.' Т Т І 

Mena: 
P03ll.rroк іи.uuаLцyam.н,1Х 3дібноcrdl і 'ПUI\UПy МСШOДlIХ JI1OACIR, :ш6anсчснlUl uinісноі Cllcra.111 po6an 
n038WJCin.H.1X 311К1111da рі)н,1Х Пlпіа .ДIUI стаОРСНIUI умоа ассбічноro розаlmcy осо6ш:тоC:n. 

зD ..... IІ ... І. ОрraнЬувШI МIІСТІЩІоКУ осаі1У дітеА 111 nї.мin.;a 111 po)alrтoK iндiaiдyan.Hllx :шібностеR дітеА 
ПОICIDIlIIICU 8111СО1ІОIІН8: 

кin.кicn. n03llWкin.НlIX 3111CJПUdа. 0,11. s 
кin.кicn. аlncnuaчіа, зanyчСН11Х до )1UUП1o , 

107 П03llWUИІIХ 3llКll1UI8Xo чсш. 

x1n.кїcn. cmsaOK npаціаНllкїа П03llWx1n.ИIIХ 3llКll1lдїа, 
228 

ОА. 

кin.ldcn. учніа у n03lUllx1n .. 11X 3IIКJIUIIX осаin" чсш. 4702 

.urt.tcien. mшаe.nСllІ1Х ИЇ'ro-roИII" '11U18'n. 178376 
•• кїста. IШIDeDіа 1ШllКYDсіа, сшімпіu. чсш. 393 
.м.кїста. прааеаСlІІ1Х 1Шllкурсі., allCТll80K • сшlмпl .... 

77 
ОА. 

.lrmШI "а 1 AlmlllY а оік. 1'0". 351.0 
% уч"і.. О1ШМСIІIIХ n03lUlltdn.llolO AIIUI.lllcno АС 
1'lll1'lUl.1I0T IСШt.коCn '1/1І"1. 
Кin.ldста. мmd .. ОА. 349 
3а..,.. .... 8 2. ВПРОIIIUIЖ)'IIШІ "оаі тсх"onопl Op .... li3IUIIT ІIIХО."Оro процесу 
3 •• 0АІІ: 100,6 
1. 3а6апечСIІIІR ПИЗ перeannШIІІМIІ .IІдІІІIІ .. МIІ, 

18,6 aaalAtco.OIO 'n\ фахо.ОIО nlтерaypDlO 

nOIOl3I1I1IOI: 
tdnwclcn.llanMCllY8l1l1o. шт. 80 
Kin.ldcn. 3ІІІСІІІАI. 4 
IcetНШ.I .... ancn. 1 lIaRмClМlIIII ... nщ. 2330 

-



-
/ 1:.:,:. .......... --~ ........ ,. ....... ~ -.а І , \ 
І 1_" .. " 
І 11fInwd~ _Mn·IflТCIII .. ШІ'. 11 
І I_prf~ І __ n"101'eJJII. I]J". 50000 

Jdn"'cn. .fдea- '18 мy.IlI.,lIDiтaнfa,. QlUОlllIUo 10 

сср ..... prfcn. OДJunrцf .fдeo- '111 мy.IllIIHOiтexнflCl1 2,7 

З8I11111UН8 3- 3а6аПСЧУ88111 3БСDISCIПUI ОСНОВНІІХ dlolUlїB П03llWКЇn.ЮIХ 38КIIIL!IЇB 

ЗПIUUI: 
1. Квninur.НIІА ремоиr ЦПФ8 1420,4 
ПОICD3НIIIСІС 

81p'1ic:n. просamcD-кошroРllсноі ДОКУМСИ'І'ІІЦІЇ, I'рН. 
кin.кlc:n. дaeDcA. wт 15 
aapтїc:n. 1 д8ерсn' ",н. 6000 
кin.кlc:n. вікон. wт 23 
B.prlc:n. 1 віхи .. ",н. 1500.0 
МОша пімО"1 кв ... 350 
Baprlc:n. 1 кв .... ",Н. 592.,0 
МОша стіН і crмi. квоМ 330 
Bauric:n. І кв .... ПlIІ. 400,0 , МОша dl8&:IUIY. кв." 120 



,- -
"Н. .. • 

І Ic~ IOuIfrrиI .. ,,,n ~" ..,."м'.с"" " .... о"' .... 
C8In'ClltНl_ SДЮТ 

78, •• 

І J!lfJIfII:II".ar: І , apricn. ПРОeJmIO-ІШIIIТDР"СНDr .IIOIC]IМCН11IIdr. Ірв. 150.0 

1ШD1ІІ8 np.,..іIllСН .. а." 146,6 
•• prfcn. І ...... I]JH. 1671 О 
ппо .... niдnоп. .. ... 82.8 
8apricn. 1 ...... I]JH. 592.0 
кiт.кicn. 8іхан. ІІП". 10.0 
IlQrtcn. 1 8ікиа.I]JН. 2300.0 
кin.кicn.~m8 2.0 
3. КanїТМ.НIІА peмoнr хаР'Іо6nоку НВЦТМ 3 

121,4 
06n1llUtY8111tu1 .. 8arrnaal'n1 3ІІІіиою 06n1UlН1IItuI 
nOКUllIlКla: 

ппо .... харчa6nОкУ. КІ.М 
aaDticn.o6n ва~I"РИ. 16000.0 
хіп.lСЇcn. ОАІIИllu. КYXO'IНOro a6n",laИЦ ІІП" 4.0 
&:eIIwra aallТicn. 1 OAllНllцi. I1ІИ. 13.9 
4. Кaniтan .. Иlln pcмoнr фасацу 'n1 дellСІlХ ПРІІмllЦСІ'. 90,0 
nЄHЦ 

ПОКUИІІІСІІ: 

маша І\ІIICIUW, кв.м 

aallТicn. 1 КВ.М, 11111. 

хіп .. tdcn. вікон. ІІП" 
.aUncn. 1 .іlCl'" 111'1. 
маша теМІІці. КВ ... 

маша CIIIIIIYJII" П.М 
маша '188"ІІІІ"1101'0 кa6t1le1Y. м 

-



_.- --r. "ОО ... ......... -• .. , ';SD" '82. а , ,-... 
І ZI. п,..tIIfI8н_ .."..-,. DtimI.u_",. ~ 

О •• 
CIJoDl'i ... - ..... "-:IIU18no 

І InOlflDlnrra.: 
Idn"'c:n. c:nolJr.i ............... -шт. 11 
кninar. ІІІС8ІІр1Ум ... 

. 1f.1Ur. 3 
C:UO.IIR іН8СИ1'8Р.1Ur 10 
2. ОснlUlellНІІ ~.IIX кімнат НО.ІСМІІ "lcбnRМII 87.8 
nО_НIОО,: 

кUn.xic:n. cronla. шf. 40 

...mc:n. 1 cтona, I1JH. 1000 
кinшc:n. c:riт.цj .. urr 55 
IlIID1'ic:n. 1 ClinIaWl. ~н. 1211.0 
кinькїc:n. ш~шr. 41 
.. uric:n. 1 wadlи. ПlН. 12000 
МIСІоIС8 nporp_A "ОбдІІрованm", 3111'8ерджеиа 

1- plWl!lUI8М ndt !іМ' .11І 11.11.2004 р.16 571-26-24 1176,0 160,0 160,0 160.0 

Mma. CnOPellНII СltС1'СМIt ПОШУКУ. РО3.lтсу R nl!JUU'Ori,,"oi пiдtpllМlС11 ТIUШIIО.lm", дітсП та niмinci .. 
m'мymo8aнНII 'nOp"oro CDІ08ДОскоtllUlеиtll Y'lні8с.коі ",молі, CDtDpашЬ:шіТ oco6IIcтom , 
c:yqacиoму cycninloC1"li. 

З.аааllll. 1. CraoDlmI ClIС1еМIІ mlмymo88Н11I ікnw:lnYIIIDoНО і nорчо об.ро .... ,,,, ai'ren та .,моді. 
ЗаSОАЩ 224~9 
I.Щорі"не ИDropoдЖetUlІ Иоаорl'1llttМIt ТІ 

Р-'"ІІМІІ подаРУИtcllМІІ 06дaPO.UIIIX дtn:n 3IItUIaд1. 19,9 
оса,,", МП 

ПDtIIDII""Щ 
кin.tdC'Пt IІI11'DIJOJlЖCtItIХ 1990 
.шriC'Пt DдlIOro ПOДflІІУІlка 10,,0 

-



~ - , - - .~._----~:.~ ___ 'l.;';';;;"' , ... 0.'''.'_ ........... Ьа ... оо .,.,..,1OOC8In, ... r "'_" І-ІІІ _ОМ S 2 "Dr.II."in."" .. 
11i0.0 1&0.0 .... __ .. ,,_ ....... 08 'nI r:nrщIan&о.."оr ш_, І 1&0,0 1&0,0 

111 cr. NJt 7 2 nor.тrCineн,ur .".IfCНIW.. nPUМeтIl 
C)'aIlnI.HD-I]IМ8НЇnIpН0ra 111 np'IJКUIН .... ora npофfnf •• 

ПОXUНІІХІ': 
xin.кїcn. MIIPWpyri. 5 
xin.кїcn. ОХОnnСНl1Х УЧНі. 460 

річна вaDТЇcn. ПОСІІУП' на І УЧІІІ(I1ІН) 347.8 

3.ПРОlrдcнlll щоріЧНl1Х c:ur "ТІОРЧІ 
06.upoaaнlcn.", "СрібнІ mlіНОЧКlI, КВН, &рсАн 45,0 

РІІНП' 

ПО_НІІІО': 
кtn.кїcn. 38ХОдІ1 • рік 4 
кin.кїcn. I11J.OOI.1X місцЬ 150 
серсаиа .. рТЇc:n. "IIrDPoдl' (I1ІН.) 300 
3allJlllIIIIR 2- За6nпсч.m. niAraтolКY педагаriч""х npaцilllllКЇI MiCТDДO роБOТlI 3 06.ааро .... оlO AIOno.aдlO. 
3aS04lI: 360.1 
І. ПРOXDJDRИІІІ курсll п1.аа'IЩCQІІІ IC8IUIlфіll8Ш1 УСІ)! 87,0 

11\ педагаriЧIІ'1Х праціlИIІКЇІ 
ПОICIDIІІІІСЩ 

кtn.кic:n. педагаriЧlІІ1Х прaaatl"IІІСЇІ, аКЇ по.,,""1 167 npo!tnl курсІl (осІ&') 
ccpea'lIlIII1Idc:n. ПOC:nYПI (11111.1 521 
2.ПРО.~1ІІ1І 111 учacn. у .uayКО800прaкnIЧIІІIХ 

КОllфСРCSIШЦ ссмІIІDрах.ПРIІC8llЧСIІ.1Х пр06nСМDМ 
30.0 

p03.'nКY 'nIорчоra ПlrRllШany пe.aaroІі. та УЧІІІ. 
MICТD 

ПОICIDІІІІІСІІ: 

кtn.кic:n. Y'lКllllкі. семllІооІ. (ocln 145 
l сеРЦІІІ a&nic:n. nocnynl (пш.) 207,0 

-
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'A1rcII (e..:ncp".,eнnuJ .. ,. ~ 
ПDа2lD.1tI1: 

lCiп.rdcn. .1IIКII&IIl .. oxonneн'lX СIШllе-
4 

р"мermшwюro po6cnaro 

ДОIUlll11l311 екс~wermш~D06cny. " 15 
xfn.кicn. ВlfIП'СІІЇ .. ЩО nPОВада'ІІ апробацію 

10 
пf.apyчИlncїв 

ДOMI1U Ja 1UI)J06auiю ~Нloci~" І' 
кim.кicn ВlflП'СІІЇв, ЩО ПРОВада'ІІ вnроБІШЇю 8 
cnпt1JОННIIХ 38СОІіів 

аоМ ..... апро6вцЬо CnClCrpOHHIIX :w:06iB , " 15 
4,щомісачна аоlUlll11l ВЧIП'C/llМolкі НUЧвкm. учнІв 

13,1 
nplocpiB ріІНlIХ eтвni8 onімпі. та МАН 
ПОICUНIІІСIІ: 

кїn.кicn I1Рlаері8 S 
IPDJМIp ДОМИ (%\ 20 
38ІІ4ІІ ..... 3. ~oдoB .. ml ~O.IUUICeIIНJI CIIC'1'eMII пошуку 06дaPO.DНIIX .аітеА. 
38Xoдll: 591.0 
I.ПроведенНJI міс.lClос.шкim.11І1Х мімпIЩlCDнкурсl., 
1УРнlрі .. фemllllUlі"lCDllltypсl.-опuuUв 1'80РЧIUl 

р06іт;roщо, Cnр.МО8DН11Х Н8 8".ІІІІ11:111" І 10.0 
свмоpeвnЬвціID o6.aDp08DI1I1X AlтcА та ммодl 

ПОICIDІІІІІСІІ: 

tdn.ldcn. :uucoдi. 8 "ік 140 
KiII.ldcn. npllJD.l" MlcWo 420 
KiII.ldcn. ОХОМСИІІХ у, ... і. 1500 
Iccacm .. 8мnїcn.IIDnJPDJIII (1'11".\ 50,0 



-- ,. ---- --' _ ........ "'/ , , 
( 

1-'_ __ :. _._..... .... .. раф", ....... ' Z-",O 

/ .. _-, ..... 
/ tnO_",fll: 

Ildnwdr:r. І'ІІІІ"Н nor:",dineнolV ., .. ".,,,.. DJICIINcтfl 775 

'СІ" l1D1CQC11.) 
.ІІОІІІІ1111І 311 namlrCinelfe 8"8"ellН8 nOСІІА.СТЇ8 " 50 

3.P03W11P_ мер_ rypтxi8, • ~" ТІ 295.0 
фUCYЛ.ТВn1818 8 нu.,an.ИlIХ 3UJIIUIЦ у&:1Х 11lnlB 
ПОIllDНlIIOI: 

кiт.кlc:n. ДQJIIIТКD811X ummalX одІlНIІЦІо кері8НІІІСЇ8 l' 
rypndввДНЗ 

кin.кic:n. дo.unшВIІХ ummnlX одІlНll1ІІо iНCIpYsnopil l' 
3 фі3КУ"1УР1І В ДНЗ 

3. ЗаnЛ.llа cePW18 асвtn ІІа 2008-2010 POКlI 6175,3 19,9 19,9 19,9 

... • НІЩа'IІІ. 3IU'1UI.,,,oї обов' окової серед ... ої OCBinl. ЗабапечеllНА здo6yтnI асвтl дїnA' 8ЇДn08ЇДIIO до 

.~.ImI. Тхніх потреб 

3a1lДll1ll18 1. Забапе"lml обов'окове і баомmlе здоб)'1Тll пов .. ої 3IU'1UI.,,,oї cepWlloOi освіт .. 
n0Ill3""101 : 
кin.,кic:n. шкin ТвUшО8ідно АО 11ІnV W1С&Ш1І1. од. 1 О 
кin.,кic:n. neдl1alllliBllllкia. 'ІМ. 673 
кin.,lCIc:n. t:rUOK neanaIllli8,,"1CI8 од. 861.3 
кin.,lCIc:n. кnaciB (кnacїa-КOMMC1nї8 од. 378 
кin.,кic:n. УІІ"ів 'Іon. 9700 
кin"кicm. Yllllів ІІВ 1 ncanalllliDllIl1CIL 'ІМ. 14 
Bluun1QIIID CШllаl'D УІІІ" 8 аї .. ПJ". 637 
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/'.S ___ 7Jl

If
_"," __ tn, 

І 3 ••• 0 . 
І IlrOIfUНIflar: 

І Ildnwdr:n. ICНOnOlr. шт. 32 
.. JПir:n. Q!JCIIYI]I на m.lr. I'DН. 9000 
.cmutOlІІІСІ .... J lСНОпа,. 1]J!f. 2500 
З8111111Н1 •• 3. ПРIШec:n. CraJ' иu.,an.НIIХ nPl,міщен. у .i.anо.i.uиіcn. до c:aиТrapно-ririєні"НIIХ ..... or. 
З8SDдl': 2257,6 
1. Закінчен ... кanmп.HOro ремоН1)' фаса.ау ЗОШ 1u9 

585,0 585,0 585,0 585,0 

ПОD3И1.111 : 

КOIUТODI.CIIa 88DТЇcn,,-'I1.C.t'1!H. 2036.3 
освоєно коuni. на 01.01.0ВР. % 71.3 

- -



І 
І , j ГР _ ... - - ... ,-~-,,,- І 200." .. ...,..r ................ -r.JII- ... .....,....,,,. 

IC'rI~ J 
І 1-"""': , .""m:r. nPlИllmfOoJnlШJ'DР'lClшr .ІІОlС,УМeнnщП'. 50,0 

Пrc:.nJН. 

nnoша dнIaшY. 1CIUf. 510 
3. Рем0"'" .fдмacno. шJCin .N!З. Ni!J та нак 26З.;t 

оаJal3ИIfICl. : 
Malll8 .LaмacnaIo ... a. 1350 
IIIIPric:n l",м, ~И 195 
4. 8c:nurОllllСНИІ ИО.ІІХ п.рnиі •• ЗОW N!6 (600u)n1 273,0 
зоw N!9(900M), Н8К(600м) 
OOIlll3HlnOl : 
AO .... H.ol'DU01lCЇ. м 2100 
aDТЇc:n 1 м.",". 130 
S. 3а6е:шсчеНИІ учні. ПlnНОIO 8OJIQ1O ·Иодіс-Е'I'IUIОІІ" 

51В 

ПОIlll3НIIIОІ : 
кin.lcic:n Фnar на ріх. шт. IВ500 

вasnic:n 1 Фnaпr. ",н. 2В 

норма н. 1 Y'l1" • дell" n,,",і. 0.2 
6. Кanmш.IІIІR рем0І"' харчo6nокї. 419.1 
DОICIDИІІIDІ : 
кin.lciст.харч06nаlci. 9.0 
кin.lcic:n QJIIIИIlWo o&naaмllИl.. шт. 66.0 
3.DJIІШІІ. 4. 3а6аПСЧlml ума.1І теМ0- ТІІ clII:pro36epeJRlIl" • :llUCll1UIIIX ос.тl. 
3 •• OJIII: 484,7 
1. BCnUloIIIICIII .. ТCDMoDc."nIТDDI. 172,0 
DOICIDIIIIICII : 
кinloldm. ТCDMDDCJVnnODi. 10.0 
aprim. 1 'l'Cl'MOPctYnnOpa 17200.0 

-
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І 1-"-: 
f ftdлwdrm._I. 22 
І _Jniст. irliiilnin, "" І 21UC11U. raи. ІІІОО 

( (3. SCJ8l'OIllJelfl8 Т8IUIмIOnUl.Нlllсіа 5805 50,0 50.0 50.0 , 
nOlal:lНlfICIl : 
1Cfnwdт.1WRIIOJI' .. lcn ..... кі .. шт. 3 
88D1'Їт. t тennoni.,'Cn ... Ioca. I'DIf. 19500,0 
... Зurіна eneJCl1)OcIЇ'nuwfJfxi. 10.0 
nOlClDНJlІОІ : 

кіяlotciт. en--"-"Ї'ns.иикfl. ШТ. 10 
11ІР1іт. І Clіl1U1IоИИка, l'DIf. 1000 
3.811.""85. 36CDinm, '1'11 ПОПOl"IОUnI бібnіоте,,""П фОIUl • 3llf8llIoIfOOc:.i11Iix 3UЛ1JI1Х. 
].ICWC 165.0 15.0 15,0 15,0 
І. ПРltдбaннlХОМn·lО1СРіа у 6ібnіomal 50.0 
n01ClW11l101 : 

.ш.кіт. kO .. n"кпeDiL шт 10 
upтicn. 1 IIOМn·кnepa:l npoJ1WlIIJI .. 311бc:mечсннам, 

5000,0 
",Н. 

:z. Паno,,,снИІ 6i6ni01'elC MeтD4llIfKalO '1'11 xyдa*tu.cJ1O 
10.0 ,.' 

ПОКIDИ"ІО' : 

кbu.ldcn. no" .. tol"'кt. ІІІІ'. 1330 
кtm.кicn. 1Ш" .. іDн"Id. на 1 3Ullaa. ІІІІ'. 133 
саст'. 8Dlriic:n. 1 по"міоа,,, ... ro ... 15.0 
3.0"01lllС'0'. 6і6nіD18Чнаra a6nWI"O" 60.0 
nall81IUUClI : 

кtn"кtc:n. kOМMcamL ІІІІ'. S 
1.lI1icn. 1 "OMRRCtml. roи. 11600.0 
4. па ... " Ja6anC'ICSII" IlC06xUu",,,,, ncplcw .... щм" 

35,0 •• UUUOIl .... 
паапllUCII : 
кin.кtc:n. lIaRMClМIDI .... шт. 150 

.. ~ lI1aRMCI"'_"'. ІІа оіх. ro ... 133.0 



-L ... t;! ............................. .....,. ........... ~.~w., .. 7110., \ 

І 
Cnареи, .. _"'ІІІІ""" • __ М"""" ума ...... ',.,. ... 10"' фУнlA&lаltyUl ....... pcn8lwn&y СІ'Cl'eМIІ 

АІ .... : .аашJdnwlаr _т., 3DCJаncчCllиа рі.llа", .aar:ryny ..... saaCiynII.aawldn.llaT _т. lIOJI&1.alO тт",аlO. 
36eDежеll ... та ВCnШІІВCllНІІ МСІІ_ 1ІНз. 

І :.. ...... " •• J. з8&аПlllfс ..... Df8ИОro ...... :шоCWnw .аоandn.иоТаС8ml кажнОIa .atmIИDIа. , ПОКUИl.IО. : 
r tdnwdcn. .аоwldn.ИIIХ и .... an.ю1Х :war1Ulї .. о.а. 15 

Klnwcicn. nwn.a.a 143 
кinwdcn. ВIIХОllll1'llllіа. а.а.. 302 
кinwcicn. .amn в дошкin.НIIХ чап. 3530 
відсоток .amn. охоnneНl1Х пмз 88 
кin.кic:n. CТIUIOK вс.аl'D. а.а. 900.0 
кin.кic:n. дiтeJlB p03p8XYНКJ НІ а.аноl'D BIIXOBaтe.nJ. 

12 
а.а. 

.. .mc:n. UDЧУВІІННІ І дamlHl1 в ден., ",Н. 12 
Вlrrp&1Illlа 1 дamlНY в рік. ",Н. О 

охаМСІ"" Ai'rd\ c:raowora дowкin.Hora .іку. % 88 
:lа ..... IІI .. 2- 3I16аПС"СНІІІІ СПРІІIIТJIІІ.ІІХ ума • .IUUI збережСНI" та 3.lіЦНСИI .. 3.ІІОро .... дітс:Я 
:lаааааl: 473.6 
1.3I16аПСЧClIНl СІІДОCКaJlоriчиоі ДlICnllНccpll3llWlтa 
О3дОРО8llСШI. дітс:!\ • УМОІІІІХ орrвиЬо .... ОI'D 
Дlmllll:na 117.6 
ПОIСІІ3ИIІІClI : 
кin.Jdr:n.nиз 4 
.lar:oтaK ОХОМСІІІІХ днз 33,3 
кin.кlr:n. .aoдrmco.11X шnmlllХ DJllIlIlIIUo .ІІіар. 3 
кin.Jdr:n. .aoдrmco.IIX шnmlllХ CШlIlIllIUo Me.ac:CC11J1I 3 
.iдr:cnaK .iДlIOClIa :lADDODIIX n!\ зо 

1.Перс:прDфi.nIО.UIІ .. ДН3 у ICOM6iHo8DIli 3lUCll1UU1 
IСОМПСtIIмочоra 'П111У 306.0 
ПDIID3I1I1К11 : 

-
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1 
І 

.",1OJCiCn, AQ,IIIInID •• ur IUnlnflІІС QIII'Н'1UIo .'_88ІІІІІ1. 
7 

І .loJrIcn. дa.aII11nJ.,IX ummorx amІНІІUIo noмІ.,m,ld. 
.,IX08aтeni8 5 
_кi~ дoJI811CD.,IX ammalX ОДІ.Н.1UIo дiєn:ecrp .. І 

дonтna 20" 311 raдllН" робcm •• C81f8ТUpIOlX rpynвx 
І(на xinltlCЇcn cruox) 16 

3. ОнoanСНIІІ 06nUНIІІІIІІ МCДlIЧИlIХ бnоків ДН3 50,00 

ПОD3И1lIClС 

кiп.кicn 38ІСІІадів S 
311бcmечсніcn МCДlІ"ИlIХ бnоків нс06ХЬРIІІМ 

40.0 
оснащеннам • % 
.Iuumal на І дsmlНY в рік. rpи. 14.2 

4.3в6с::аnCЧCИIІІ діте&\ ттІОIO .0ДОIO "АодІс·Е1'IUIОИ" 
141,9 

ПОКIDИІІІСІІ : 
кtm.1dcn фмr на рік. urr 8640 
aa.mcn 1 Фm!ПI, rp". 28 
норм. CnIDOІ8ІІІІК8 • АСІІIt. nn"i. 0.2 
з .......... 3. Зв6апечСIIК8 :шіRснснИ8 нoncжtlОro рі.,18 HU.,On.I�O-.,IХО8ИОro nJJo~_ ДН] 
ЗІ.ОдІI: 561.3 
I.П",UI&u,И8 Іrpашо" 'I'IL .... чan.lшra МlІТІ:ріany 1s.o 
ПОКUИІІІО': 
... кtcn. зunw_ 15 
81uumallll 1 дsт ... )' _ рlк. rplL 21.2 
1. ОсиIlЩСІІ'" M\mWI""'ut _Іист_ ДИ] 65.1 
ПОIl81II11I11I: 

•• 1IIm. 3IUUIW. 5,0 
••• Im. КDMn·lCn"Cpl. 8,0 

l _tuumat ІІа 1 А,тIllУ • ріК0_ІРИ. '1,6 
-



І - , , \ 

" ""'В~ .-- ,--........ ~ .. I ..... ____ ',..': , r I~"""· 
І ' .. fAnJrIl І" І А""n,,,8 D'Iro ",,,. 1.7 

І 
". nраает .. or.u.цy-ICDIIIO'JICY cneufllllbo ..... 1X 

1at611111'ti8 ДН3 2.0 
ПCЖIDН.IIQІ: 

Jdnufm. 3ІІХОді8 І 

кiIIWCЇm. c:neu.a6"шcrU У 3ІІСІІІДЇ S 
кiII.кim. ПСІІСМОІЩЇІ tS 
s'ОИDlllен". •• arepїlllWlо-танічНОТ бa:lJl Cnор11l1Н11Х 

411,5 
ta МУ3І"'НlIХ 3МЇ8 
ПОD1Н11КИ: 

lІІІи6внНl cnоD'1'iНleиnpJO, кітокіcn. 38КІІадіl S 
uміиа а6тuutaниa на cnopmllНlIX мaRaaнчlllСах, 

S 
кin.кim. 3IUUIaI1i1 

IlllIIA6aнНl дат'lllХ МУ3I1ЧИIІХ oIJlCeCТDil, IСОмnnеlC1'i8 
7 

np,u6u'нa фоpmUlUlD. urryк 5 
8W:aтoIC О&:Иащеиаm 33.3 
81uumo, н. t JUm,1IY 8 о'к. "ш. 117 
ЗD ... DНI18 4. BIIICOHDНI .. С811Ї1'а ,ho-ririЄl.ічНlIХ 8"Mor YТPIIAIDНI .. дНЗ 
З._""І: 3423.9 
І. ЗаміІІ. nDCVIIV. м".ка", t118C1mtD10 Ma6ni8 81'7.90 
ПоIlD3И"IСІІ: 

к\nloJdm. :saкn" 5 
8'uшna' 118 t JUmщу 8 рік. rpll. 231 
2. ПоааеАСIІІI. кanhan.IIDra DeNDlnY upoco6naкfD 110,0 
ПCЖIDІІІІІСІІ: 

.1n1,tdm. 3IUCJIUtD 1 

~DUu:cna. хаа,,06nокf8. У •• ІІХ AD11IIIМlUIO 8"МОПI СЕС 
73 
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_ .. 
І 

, \ -І (Т7О«а2І",_ 

І 
'1IIAaпrnt __ eНOr:rI JrliiilfOtilrD1d8 ...... 

І /4. Пра8САСІІ'" aninunoнoro рсмоюу npancI'. ДН3 275.0 

ПDIflDНlllа.: 

кinwdc:n. :IIUШ&IIi. 5 

.iдc:cno" ПlWlень. у JIJOIX ДonJим8НО ."МОП' СЕС зз.з 

5. Ycnmc.YlUfнa 11Р8ІІен. нео6хідюtМ 06nцнIUUfIIМ 168,0 
ПОICD3Ю.IО.: 

.ідса1'ак ОСИlЩенac:ri ПDМetfIo 40,6 

6. Заміна омаа.і 167.7 
ПОIС83ІИI.КИ: 

допn."а oraDO*' на _НУ. Mmsla 1290,0 
аР1іcn. 1 м омаа.і. raи. 130,0 
Idn.кіcn. JIUUIUЇa 3 
7. Рсмоиr aiдмo&:ТXI' 292,5 
ПDlC83ll.I ... С 
nnоша аідмoencи. aoМerala 1500 
a.pт(cn. 1 а.м ablмoc:na •• ralL 195 
кta.кtcn. 31UC111U1ia 3 
L 3амl ... _а Н8шsntоal 1092.0 
ПОtca3 .... IО.: 
nnaша АІІХІ. aoМerala 1560 
_tnicn. :JaМlи .. 1 а ... .IШXV. I1ІН. 700 
Шlo.іm. 31UCA1Aia 3 
9. Kanlтan.III'A aCМOln' .аахlа 901" 
ПОtca3I1I.IО.: 

nnаша .аахl .. a.MIn1'ID 1460 
atnim. DCMOlnY 1 а ... .IШXV.- rilll. 65 
кinloкlcn. :lDКnui. І 

- -



-, .. 
,~ - 2$0 І 1-",. 111 ........... 1. 

І /"""r:r. пDIiDIrnw , ..... ,I'DII. 110 
І /rdn.rdr:r. 38ICIIIUII. 5 

J І. n~'",. JIbIoU'J'II*Y ТIIBcruoanem .. 150,0 
nuinМJHia 
ПOlClWll.IІ.: 

кtn.кic:r-. паlnWlніа. ІІП'. ,О 

I~c:r-. D06fr на 1 nulm.oн. raНo 3000 

хіто кic:r-. 2IIUIUЇ. S 

5-
АІ Іа.а nporplAllI 386an"eJllIJI noama.of 6aneICII 

460,0 460,0 01'0,0 -8'0,0 • .,.5РО88РIІIІIІ neplDAAo2010 РОКУ 
Маа. ПОClUleJuul ~nponmmкeжнora 3IXJ1С'ІУ НН'ІМ.НІІХ 381С11Аді. міста 

] ..... Н81. ЩОРічно np08DA1111J BOrнeslXlrcнy обробку дереа"1ІНІ1Х IСОнС1р)'ІЩіR лахів, roр"щ ме МС.,ШС .аао:с 
Н"ЧМЬНІІХ JIUCIIuiB (вшповідио до nшchікv ВIIІСОНIUIІIІ DOбіт) 

]auuu: 
Пми",іІІ ім.ОпіЬІІІ.ІІІІо юш .Ni3, ДИ3 "Зіро'llCll, 

220,1 220,0 220,0 220,0 
"tepcмolL", ·Ma.naткo". &Д1ОТ. ЦnФВ 

СnШ N!5, зош 1f!2, 9 ДН3 "JtдlIllО" 

·Він""оlC" ·P"MIWlIrII" "Кмосок" 
CNШ N! 7. нвк, ДН3 "іарвінок". "ТСРем .. ". 
"Кат'НО" "JtдIlHO" 
Пака",,,с,,: 

моша a6aa&ICIL о.м. 10050 
~m. 06Ьо6&С11 1 ..... (n".J 21.9 
вlAcanж ~a.y ."ІХ ПpDICACI'О aonlC3lUUlClry 

39,1 .. '('МІ') 

З8""". 2. Bcmuloвmonnl щорІчно Ь01RЖll)' UТOМUnIЧII)' Сllnf8lll3lШlаа а даох lI118ЧIІІІ.,1І1Х 3lUUl1UUIX 
(lIiAnoаl.aио до ."аФіку) 

ЗаlC4llAll: 
СьШ N!5, зоw JЮ, ДИ3 23'" 140.0 140,0 20&0,0 "Теаемок" 

зоw 1ft 2. 9 НВК. .NИЗ "&01»81110ac" 0.0 
спш 1f17, rtМІIIІ3Iа'м.ОАіRИ"'IІІ, ДИ3 "Кап''''ІІІІ'', 

0.0 .. Лau:тiвu" 
ПОIC83I11.IСІ.: 

моша МІ сиnranЬвцIr. а.м 10100 
DIIpdm. aCТIUIOВnCI"" csmUUn3llUlr.18 І 

22.2 k8.М.ПD,wllllCl'ИІ 
.Iдc:cna. 3111C111Шtа,у ВІСІ'. IIC1'IUIOВnCIIO СІІП,мbaulаа 
1("') 38," 



/--Т 
_/~ .. u._, " .............. _ .- .. Н ...... 

,,~- фі ..... .."....... ... • ...... ca •• rD ран ... :aaraa ..... n а_ ..... _ ... n сп ......... 
2008 р'. JМ!CYJ1C7 .01" pnoll11CJ' фОI" 

І І І 2 І з .. 5 , І 7 • , 
І Управлfuwr праці та coqi8Lllt.Boro зuпc:ry •• аселе .... 

Всьоro: Ш6.2 1108,3 1108,3 1060,3 48,0 
ПРОI'J'llIll8 соullUl.иоro 3UJ1CIY пеИdоиерl8; 

І. '"IIIUI"'" та COulllll.I'Oro Ha.x"wel"IX DерС'ПІ 1232,5 10liD.З 10&0,3 10&0,3 
н.еме ..... 
МСПІ: ПiJnullМd nin.ro.11X nreroріD f1JOMaдlH ШЛ.ХО.І HIUIIUII18 і.1 .IIOДllТКO.IIX ПОСЛУГ 

З."НІІ.І: НIUIIrПI 38 рахунок бlO.llЖС1У MfC1U пin.І)' 8 ОМIІ1'Ї 38 ЖlП'ЛО.О-IИU'У'llUUoні ПОСЛУ"І • .ІСЖ'ІІХ 'IOP\l, 

пере,цбачеюlХ ЧІІННІІМ зIt1COНодаІІСТІІО.1 

ТlI&:. fPll. 400.5 400.5 400.5 400.5 
ПОICIIJІІІІІСІІ 8111C01Iallll.: 

іиllltllї.ІІІМ Irwnll асіх nPІІЧІІН 3аХ8ОРlOваииа 50%. од. 324 

..,.,..ка c:vмa. 111с. Пlи. ЗД4 

і'llIIUI1.аам Ill'IJYПll ПО 3ОРУ 40%. од. 80 
3IU'IUI.И8 cYМL 11IС. rolL 77.4 
сім'.М. 8 alCllX пере6увк .ос і 6inwuc ЇlIIIIUIl.ll18 па 

10 
:lDРУ 50%. од. 
3IInUI.lla CYМL 11IС. roll. 9.7 

- - -



[. -r;;;;-~· . _.- -- .. 1";""''''''-: ... .-n;;, "-,", p' .. "al'D .'ІСУ •• р;,...рІ ІІЮ ,:р.;:; ;;о;..:.;;;;. ;;.s;;';;;Saa=.~;~~ 
.ІIСУТ8 "О"ІІІІІ" .... rpo"",_ .,lcma. pcDМ'P' :s ,_~ .... _ мllllмумl. _ааАl. rpaМ&IUI'" 

І Ime.rn ... 26.5 27.4 27А 21.4 

І ТПОltlDrтrar .НІСО .... " .. : 
ПD'fCCШlJf rpoМIUIIfIIJIМ. од. 6 
IliImiт на J особу. ",Н. 85.0 
:JIU'IIIUoнa сума по"eюw nюara.uнaм mc.",". 6,І 

домата до пенСІЇ. од. 17 . доnmml до пенСІЇ на t ОСОБУ: ."Н • 100.0 
І :sanutlttla дonmrna JIoruurr до пенсіі. пк:. I'Рн. 20.4 

3аадаШI83: 
Вtшinml матеріanьну доnaмоІУ rpOMIUIIH.' міста .ма покращенНІ ЖtП'Jlоао-по6уто8"Х УМ08. на 
пIкyJIННI та інші потреб" 

""еоп", 31'.0 125.4 115.4- 1154 
ПОICU'П'1СІ1 .ІІІСО ........ : 

Mtm:Dian"нa JIOnOMora щомісаЧИL од. 320 
:I8I'IIIUoнa сУма. ",с. І'РИ. 1920 
сУМа на І особу. ruи. 600.0 
Iм_l_к. иоnомоra JШ ин- іlllllUtlи.~ 60.0 60.0 60,0 
і1lJlШlдa.1 rDYПIl. од. 950 
wran .. СУМІ. "Іс. ."". 950 
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420 
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.. 1rN .. __ .. _ І" 

_ . 
І 

/ /.,.".,,. --. -.r. ,."". 42. tI І І 

/ /fWIIIlI'lІІ І _1fy._IJII'. 100.0 І І І J І І 

І 311 ..... ".,,4: 
ПОnUUCl .... 21160pra .... oc:тi 38lC1t11p11tpY та 1ІСІП'.ІІОІО-ХОNylllUlloиі nocnyn. 

І nrc.rpR. 30,0 150 15,0 15.0 
ПОICIDfR'1СП DUICOI ....... : 

Jdпwdcn. :'Іернelllo на nOl1lllleн". :м6орrol8НОЩ од. 20 
CCPCIIНiB PQJМip на І orpIІМУА"" I]JИ. 15000 
311111111111R 5: ВстакоanОИИI тcnефоиіl ninloroll ••• кaтcropil" иaccnоиИІ 

11ICo_~II. 10,0 5,0 5,0 5.0 
Покaslllnal DlnCOІІIИНВ: 

кinUЇcn. осіб, ІКlI" Icтatfoan. тcnефоиіl, од. 10 
IССРlllUlіВ powlp .С1'ІІНоanениа тcnефоиі., f1JИ. 10000 

31ІІІІІІ1111. Сі: 
liе:шnnшщА ,.. ninlorolllA li.anyc:X ліхарсloКlIХ :w:обіl ,. роцrrтa.ш лікарі. у pa:lі IWбуmrroрноro 
л(куаанlUl OКPOIIIIIX rpyn иaccnонlUI ,.. 3& ПОIНIІ"" aarreropia,," 3Ц80рIOІ8І"Іа 

111Col1JIL 50,0 50,0 50,0 50,0 
ПОICIISІІІІІСІІ 81nC011D11118: 
іИ88llWІ ВВВ, од. 494 
3III1UIIoHI СУМ'" 11IС. rpи. 22,2 

ceow" ІІІ І o~-, rpи. 50,0 
Y'lКIІ"КlI 60AOIIIX ,рn, од. 618 
1III1UI1o .. I СУМ'" 11Іс. Пlи. 21.80 
CCllеаШІ ааІІТіCl"lo ИІ 1 осо6у. ПlIІ. 50,00 

31аааlll.8 7: 386ІІ3ІІ0'10111І1 прсщукrolllМ •• 1Ia60pDlII иllll6inloW lІ.мо3llбaпечО'IІІХ rpOIl'lLIIIItI .. icna ТОІ сімеn :. lIfn.llII 
:І ИIII'DAI' ,Jtep3lClWlIlX СІ.,. 

nlCo mll. l1'~O 119,0 119.0 119.0 
ПОICIUIІIІІClI В"1СО1181"'.: 
xinlotdc:n. f1PDAYXI'0811X .аа60рll МІ мanD3D6апечОIIllХ 
.I1IOMIUUII" од. 1700 
lc:epe.IUl. umcn. npDдYlCТ08oro lІІ'бору, ПlIІ. 70.0 
W1UUoll8 ~ ... 11.Се 11111. 119.0 



.................. ,-- . .., .................... --.. \ , '~-.I І , 
J5L4 1!11L11 1511.0 1511.D І 1--... 1 J І -,nо_~ .... ю •... _ ........ : 

J.Idn.rdr:r. ЛJQllеІІ. шо mnpcCi,YlOl'lo 3II6an8'Ieru,. 
6caauurra8нr.M .. oOrдaar ... а.а. 100 
1Cfn.ldc:n. 6aJc0шт08НІІХ a6f.1f .. а.а. 26400 

І ...mc:n. DJIIforo a6"UIIIo фК. 6.0 
388,1111НII. ,: ВI'Пna1'llкомпенс:аціі dlыlнI.мM особ .... акі IIIUUUQ1'1o couiam.lli ПOCllYПІ 
ТlIСо 8'рн. 108.3 100.0 100,0 100,0 

ПоaauU1І1СІ1 ."ІСО"."".: 
ІJIJIII . 
сеРедНіА po:aarip компенсацЦ rpH. 80.17 
середНІ кin.кlc:n. іиaanіаі8L од. 51 
3IU1UI.иа сума _мпеисаців. ТИСО Ірн. 019.1 
.DJIII нс . 
сеРедНі" lIo:aarillllOMneнc:aцli, .,,11. 61.62 
!c:cpe.1U\I кinwdc:n. illlllll~ од. 80 
:IIU'IUI.иа сУМа компенсаціА. "ІС. 'Рн. 5~2 
Прarpама п\Jn'pимsal ВРОВрсІоlСОТ "ІlСІокраПОl"Іо1 

2.- opraubaulrTo •• pIICn. ЧсраОIlОI'D Xpccra 88,0 88,0 88,0 40.0 4',0 

Mcra: YдocKoнancHНI Мcдlnco-couian.ноt. n~oi ,. НlІ'І1Іруn.ноі допомоп, ОДllllОКl'М rpoMlUUIlIIW 
nOX1Uloro .ilC!. iH8lUli.aaм. і"ш,,,,, 'lС3ІІХІ,щеН''''' .ерСПІIUo' НDCCIIСІІ." 

3 ....... '.1: 
3а6апсчс"НІ nllQ ",.аа"""м" 111160 ... " aeтe~ .. ,i. ,. УЧlІСн"кі. ВВВ до МIЖlUlРОда,оro жікочоro да .. 

,,'с. ПlIІ. 25.0 
ПОICID''''ІСІ' ашсо" .... ,.: 
tdawdc:n. ОAl""І"," 'оо 
-РТІc:n. ,.а60ІІУ. 1111І. 50.0 
3DПIA1ot1D cYМL 11ІС. "ІІІ. 25.0 --



~~ • ...... ., • ~ ..... .ISI •• П~ ~ 
2S0 

, 
f 

,:..м ... ___ ...... , 
І Ildnwdt:r6 D.IIIfH"'" SDfJ 

І l_rпft:r6 .ш60DV. nlН. 50.0 
3IIПUIIoН8 сум .. пп:.l1JN. 25.0 
За",8." .. 3: 3111СУ11іlUUl naо.ао811111оlflІХ на6орі8 да дна Alfcra 

nlc.rpn. 25,0 

ПDICDJІІІІІСІІ .ІІІСОІІ."".: 

Jdт,кfсп. OДJIHIIIUo 2000 
_аpriсп. набоРУ, ",н. 'О,О 
3III'IWdIII сумІ. 11IСе rDН. 100.0 

ЗаDдllIlIl. 4: ЗaкynilUUl npада_lІІІІоlfllХ наборі_ до МіжнllPOдНОro ДНІ ЛlOДсR ПОХІIЛОro _іку 

111с.I1ІИ. 2S0 
ПОICDJІІІІІСІІ DIlIСО"аш,.: 

Idm.кісп. OДJIHIlIUo 'ОО 
.. ""сп. набору, ",н. 'ОО 
:sanrл .. ". сУМІ. 11IСе ",н. 2S.0 
ЗIІDдllИIІR 5: ЗlllМlіlUUl паадО8an .. ЧIIХ lІаборі. до МЬкнОj1ОДИОro ~ ... іН81U1іді8 
111с. rp ... 10,0 
ПDICDJ"ІІІСІІ .ІІІСО".ІІІІ.: 
кtn .. ldcn. OДJIlIlIIUo 200 
_pdcn. "а6ару, ",". 'о.о 
311n111"'18 сУМІ. 111С:. 11111. 10.0 
3811J1111111. 6: Закупім. про,ао8an"ЧIIХ lІа6арі8 да Ha8aro pa~ 1'11 Ріц88 X~ IIcтoaaro 
111c.mll. 2S.0 
ПаlCDJlІlІlСІІ ВIlIСО1І8"".: 
кtnloldcn. QJUIIIII .... 'ОО 
ааpтtcn. 1186ору. I1ІН. 'ОО 
381'81І10118 СУМІ. 111С:. 11111. 25.0 



- ._- ....... ...-.. 
о 

о 

І 
lп_:. .. _ __ ,."".: 

/ /:JtII'8JfIOI" --. пп:. пи. 48.0 

І 3. 
/!'porp_ nllrrp,,,,,,", UIW7JIJ' реаfПIIlnlцlf luJNtЛ18'. 
"n"8mCl,,.." 47./5 40,0 40.0 010,0 

І Afma: 
УДDCkOНlUlCИИ. aaeroдї. nO КlA8llНІО медаuco-coціlWollOі. coцiam."QoIt'PYAOвoT,.. npoфednиоТ АОnOМО" 
IнaanїЛІІМ та .дiтJ.t-lнвмШам 

3ПІІІІlUlJl І: HIUIIIТI' ІІОСІІ)'П' S фі3J'ЧНОТ реабlпi1awТ iнaanШl. 
3 • ..,..пиа 2: 3a6e:meчJms інвміАІ. робоЧ""')1 MiCWI.'" JUUI іх 1'р)'АОвоі peaDшітauіі 

За..,.." .. 8 3: 
3aбesneч.mt Нl8lf11Ннa ЇнамЇАіI ItOMn'tcmpHiR (рIWOn, 3 наданна ім пpoфectі oncpatapa 
ItOMn'JOТeDHOFO набоDY 

ЗаDIII"'f8 4: 386e:JпсчеиНl матеріan"ноі базІ' на ПРltдбaNНI Мl1'СРіanів. oбтuutанн., ЇИВСIf'l'IРІ 
ПОICUIІIІIСІ. 8I11ео .. а'П'8: 
кіт.xlст. ІИ8anіАіl, .Іі ахомсні фї3JI'ІIIО' 

ІОО,О 
ао,осіб 

кіт.кіст. ПD8WOIОЧIIХ iHвanilli •• ЦCНТDi. осіб 12,0 
ссреаиіR posмlp Impllf на реабlniтaWlО сшноra 

2800.0 
інвanщ ПtJl. 

4. Прorpa... nonlnWeJllIR аа"l 6ешeJCIl, rlrla .. 
17,5 11.5 11.5 17.5 

п .. аuJ та Dllп06Шlчаra сеDеАОDщца 
Мna: ПonIПWСIСI" CnUIY охораКІ! праці 
'I!-.--····.-I~ ПDOaec:nl "мікаа J ПICТlUlIo nOШfflН:Нна ncpeaoВOFO JlOC1IUIy у ranyJi WlOpons. праці 
3 .... IIII.l~ Проuen. niJlroto1S"Y ПDClЩO.ИХ ос:і6 J ОХОРОКІ! ПРllllі 

3aua.111.3: 3а6апсчsm. Mero.tPl'IllOlO літературою та перeдlllПl1'OlО ІІІ *УРlfIIII.1. 3міЦІIСІ"" МlП'Сріanlollоr &311 
Iс1І6ыс1у ПО oxoaal« nlJDlli 

1'І1le.nЩ. 17,5 Т І І І І 



.- -, 
,О .. --, 3О 

І /n .. UIfitIн' .. ,H ... nII_. ,..11. 80 

npll/l6llНН1I IIDAIn'lcn'cpнaJ' "111 pcwmDIIC)'8IIIIWID 3,0 
n:юrlllDlO. IJJH. 
.... III'D.." ... I]JН. 2.0 
.. DТfcn. мcnш. літер ..... !'РИ. 1.0 
.. pricn. а11',!'РИ. 005 
ПРОflШlІ'. по 8i1uDIСОД)'DIІИI.1О 8.npат J8 

6акоurro811е переDаеllИ. Ііа 0611.e8e1l. пlл.raвшr 
5. IСІІпraріR IІlІuлеШIR мо !іРООIlР" пасаа'ра.Ю'1І1 1000,0 118,0 118,0 118,0 

автомоlilл.IІІ.М ТРllllепортаlll заПLII.llоra 

КОР'ІСІУ88.IІІ. ІІа 1008 рік 

Маа: 
311бапечеи ... та бакоwтoвнс псрсваСННІ ба обll.СЖСН. піл.roВIIХ капroріn НІІССІІСИ'" 11 •• !іро_р" 
ПО місту. 11 'I'IUШ* АО ІІІ. К.,Є811 

311бапеч.m. фlнвнc:yuн'" BЇДWК04)'8lll'1III BlnpAТ 311 псрсвасн", ба обмсжсн. піл.roв"х кaтcropin 

3 .... 11І1.: 
нaccnCHHI м. !iP08llPII; Пр08CC'l11 оБC'mКCНІІІІ кіл.кос:ті ПIlс:аж1.рів nin.roBoT капroріі. Ікі 
кoplII:rylO1'loC8 noc:nyra.lII uтoмобіn.ноro 1р8lIСПОJПr. nOBCC:n' до відОМIІ мешканців .. іc:na ІІРСІ 
npllnllllТi рішенН8 &РОВ8РС.КОЇ IІllс.коТ Paдll С:ТОС:ОВНО nin.roBoro перевае"'18 

ПОКDJІІІІЮІ ВIIIСОII.IIII.: 

:sanan.'11I кiпIolCicn. nin.roBoT ICIm:I'Dpli меШ8llWВ 
23300 

мlcrв,чon. 

серет18 вaprlcn. вlдwlRЩYAlll18 нв OДIlora 
42,91 

nlп.ro80ro меш ....... н. аl .. "'Н. 
Idn.tcicn. uro6ycIa, ІIСі :udnC.II0101'Io nepnaelll18 61::1 
06MCllCell" nlп.ro.,1X кaтeropln IlacenСН'IІ Mlcra ІІІ 
npllMlclolO .. ura6yc:.IIIX м.ршpyr8X JIU'IIIILIIOro 4 
IШр"cry8DI"'1 СПOnYЧC:"НІМ "м. &РО.8pJl - м. К"Т.", 
од. 

KlпloKlcn. uтo6yc:I., lкі 3AlncIIIOIcm. пере.ех"". 6а 
06масеІ'lо nIпLro."x earreropln •• ac:enetll18 Mlcra ІІІ 

І MICIoКOMY uro6yc:IIOМY м.рwpyn ХІ 9 1IU'IUILIIOra 
КOP"cry8DllI'I, од. 

СерCAll1 вaprlcno .IдwKOAYD811111 11. ОДІІІІ nlпloro.lln 
200,0 ura6yc:, 11111. 

- -



/' .-- , ................ ..- .. пса'. 
I~-/ 

п,..".. ••• •.... "~_........ . ...... _ ..... plD." _ ...,. ...... n 
а ____ 

...,._ ... n _ ......... , 
2008 р'. peqpC)l' ф .... РІПв,...,. фа ... 

І І , 2 Т 3 .. 5 6 І 7 • 1 , 
І Вщіл у справах ш.'і та .,моді та У справах дітеіі , 

Bcьoro: 1503,4 1458,5 1458,5 1458,5 
М'СІоIс8 nporp8I1'. nf.tpp".'ICI' daI'І' ... nеР'1ІІІ дО 

І. 
2010 року. 3.tвep.arel.. рfшеа"I •• ' а!сl1 179,0 96.0 96.0 96.0 
Iiроа.РСІокоі .dCloкoi Раді' .... 24.05.07р. J\-. 324-21-
05 

СпоренНІ соціan.Н'1Х та ехОНОlllіЧНl1Х У"ІОІ .ДIUI нanежноro фуНlщіоН)'ll1ННІ та РО]llт,), сіlllт. 

Мета: ynepд;кeHHI А)'ХОІНО і фі311ЧНО ЗДОРОlоі, ІІllІТСріan.но та соціan.но бnaroпonyчноі сім'і, :JaбезпечеllНl 

I"КОНВИНl сім'оо П Ibvнкnin 
311бапеченНІ cncцianiJ08aНIIX соціan.НIІХ cnyжб цe.rтpy соціan.н"х c:nyи.-б .ДIUI ммоді КОlllП'lCJТ'CРНОЮ 

3.1ІАІІ1ІІ •• 1: технікоlO .ДIUI cmlopeHНI r.дJIHOro pct:c:rpy бanrroдіnшх, IІlanО:lllбезпеЧС'1І1Х , та іНШ'L' сі •• еЯ 111 
пїДКn.очеllНl до �htepl�C'l'-меpad та П обc:nyrolyaatllll 

'I1'C.rDH. 18.0 
ПОlCUlllltcI. DIlКOII.11I18: 

ПОlаабанНl КOMn'кncpi .. од. 3 
Idn.кіст. сімсВ 18САСtIIlХ до r.дJIHOro PCa:11JY IS00 

3аllJllllll18 2: 
HIUUUIНI ІІllІТСріan.ноі ДОПОМОПI сіМ'ІМ, ахі перdiy811tCJ1-. під соціan.щ,", супроводам cneuianbolDtltlX 
соціan.1І11Х c:nyж6 цсапру саціan.НIІХ cnyac6 МІ сlll17, дlтeЯ 1D ",onoдl 

11IСо 1'1111. 20.0 20,0 20,0 20,0 
ПОICUIІIІIСІI alllCOllallll.: 
кtn.кіст. сімеВ ОХОМІІІІІІХ саWIІІІ.ШIМ cynра80дDМ 200 
щороку 

ССРІІАІІІ lalJ1icm. nOl:llYnl. mll. 1000 
-



._-- .-.- , .. , 
\ , , In-.-n.y сос-а. ...... а_ M'_КY",_nmt~_ ..... с'м'_ 

І '''''''211" .. , ."..".".,. ] 

f Inra. ІР". 
54 __ 0 54.0 54-,0 54.0 

І Iltlnwdr:n. rrD'UItiIш,1Х nyrf80Jr,. шr. 2CJ-25 
І ceDCIII .. lI8DТir:n. nOС/М1'. ",.L 2570,0 

" ОЖОІІІІСІ .... IQIIOD08IIeнu М8ІІ0ІІт.іх літеR 700 
3 • .,. ...... 4: ПРО8це ..... ЩОpf'lИ'ОС міс.юос 311Ходів np.sypочеНIІХ 8ССУХРllїис.кіR акціі "16 .анів npcrпl n:qериоl"O 

lIac.un.cтaa" 

ПОICJIJ .. ma. ВIIIСОНIН".: 
ПIСе 11111. 1.0 1.0 1,0 1.0 
_кicn. 3IXOlIiB. од. 20-24 
кlnwdcn. охаnneНlОС nianind. па ммоді, осіб 800-900 
охоnnеио ntдninci. па ммоді % 12.0 
,середна .I"';cn. поСІІУП .. I1ІНо 1,25 

З.""ІIR 5: ФункціОII)'laИІІ8 спеціanізо88Н'ОС фораl)'8lU'. цектру соціan.И'IХ cnyи.'6 ДІІІІ сі •• 'і па .1000оді 
ПОКUІІІІІСІІ ВIlIСОIІ.IIНН: 

ПIС.rPН. 8,0 8,0 8,0 8.0 
кiII.кlcn.nOOBeaetnOC ,",епінriв, од. 11 
кtn.кlcт. npoaeaellloc coцiВn.НlIX СУПРО8одів, сlмеА 250-320 
~ .. aapricn. поСІІУП .. ",н. 29,0 

ЗаDAllIІІI. 6: 

IlІфор •• аціRна-ПРОС8i'mllw.кі 3ІІХодІ' 1з 31U1YЧеIlНІМ засобі8 масо80і ЇІ'фор.,аціі, рО3ПО.CIOJIЖC ..... 
іИформauiJIна-до.buco8'ах .'lIrepianIB 'nI .'СІ'ОДlІчноі лmР1ПУР1І 3 метою фОрмyaDllІІ1 КУЛ.1УР" 
сІмеАIІІОС etacyllKia. пір •• щен,,, 8ї.uno.iдan.HOCТЇ 61П1оків 311 lIaxolUUfНl .аітеА ' 

ПОКUІШК11 ... IСа .. DШI.: 
П'С.I1JIІ. 1.5 1.5 1.5 І.5 
кIn.кlc:n. в .. nyшеllllХ 8.ааі8 6YкneтI-. шr. .14 С5.ао 24 
3ІІnШ ... D .tn.кI&mo 6yкncтi8 шr. 1200 
IсеоеАІll 8.mcn. 3IIXOJIY, 11111. 1,3 



/ I~-"-~ 
~~ "_.. · •. ~ 

~b''' .. , ... .....anpal1l8М... ..~_ n........"......). ap ..... I:oy88n. ~ .. I .. "' , -,...... ~ 
L.'_CIIfтнl. та ."ЩІ .. 1"'''''''.''1'' __ :11 nlnalllo :IIIII'Ia61ru"'8 І nponuaJf 'IIICI"'~" сІ .... 

/ /n_"'IfI' ."_".,,, .. : 
nrc. ",11. іЖ 1.5 1.5 1.5 
Jdn.Jdcm. ПDO.e.aemar 1De .. lнri. та с:емl ... аlа OJI. .ш 15до22 

кfп.Jdcm. OXOIIIrCНIIX. осіб 400 
" xonneн'IX .Ш 3ІІПІІІ ... оі Jdn.xom 5,7-6,0 
сеDIШIUI •• DПcn. ,rDH. 3.75 
3118Д1t11llR 8: Про.сде..... Mic.кoro с.па .шануанн. РОДІІ" "Сп .... О.1)' ро.цу - Helll. перс.о.цу" ПрllУРОЧСllОМJ 

Міжн.родно.1)' ДНЮ cial"i 

ПОICIIJНІІІСІІ BIIКOllaHIIR: 

'Пlс. rDlL 10.0 10.0 10,0 10.0 
.м.к1cn. ОХОnnСЮIХ CU'I'OM clMeJI 15-30 
сеDIШIUI •• Jnicn. поcnynl. rDH. 400.0 
Мlа.ка nporp •• la DIAnO'lIIIIКY та OJДOpODIICl1ll8 

2-
дtreA 11. ncploд до 2001 року, :a.Bepткel •• 

821,4 839,1 839,1 839,1 рtшеllllRМ мlа.коі РІІАІІ в .. 19.06.03 .м 250-13-24 

Mama: Стаорсн", Спр.l8Тn .... 1Х умо. дп •• IdCHoro .iдnОЧIІН"'У та оцороanс ..... дітеll 
з ..... '1ІІ81: ПР.lдб ...... lМі.ок ДпІ дітеп соціlUl.НО lIe:J11XJ'WCH"X an:rapin 
Пока:а1l1l1Cl1 ВIlКОIІ.IІІ'.: 

Т1.с. "'И. 100.0 
кtn.кicm. ОХОМClIІIХ OJ.QOООIUIСІІ'" осіб 470-520 
%ОХОМСІІІ" 5.0 

і _ • ....z_ ,1ЮCIIYrI'. ВІІ. 17000 



1 , 7 -_ .. ~----,....... ( .'.0 .'.0 .'.0 .'.0 \ 3. 11:-"-s,.._".,....r,.., .......... " .... :u.1IZ.0f1j 
tJJ.U ". tN 

/ /АIPfI: Bcc6f1fНll cmнI8H'''-ao..1'I'К)' o6JzaDolllНOT мonсші. формУ ....... ,nаачаТ ac:a6hCl'DCd 

[ з.М .... ,. І: allnnaтa cmmешаfR мІс:а.ICDТ DIIIII' 1CD8WIfM crY.llClmIМ аю •• Іста 
ПОJaD' ... ItII ....... ' .... : 

,",с. 11JIf. 24.0 24~0 24,0 24.0 
JCiп.КЇc:n. IІІnna .. eнrах cn.ncндlR. о.а. 20 
IссоlUUUllІІП'Їc:n. пocnyп •• ",Н. 2000 
3 ......... 2: CIUItIU]o % la.", сті OMm. за Н .... ани. у ВНЗ •• іста 
ПОIСІІ3III1ICJ •• І.ІСОІ •• І .... : 
,n.с.I'Dи. 5,0 5,0 5,0 5,0 
кinlo.im. O6JШDОl8И1rx ·1 осі6 liд 8 до 12-

.. .mc:n. ПOClМ1I. J1)И. 500.0 
За8lllll111. 3: ПРОІСДСИIUI 'І'8ОР"11Х Зlітів niмinOI"X кnvбіl 38 місце.1 ПР01h1.I8ИИ8 
ПОIСІІ3I11IICJI ВIIIСОI .... lІа: 
'nlc. 11JIf. 5.0 5,0 5,0 5.0 
ПРОleaeкslХ ЗlПі-. од. 7 
охомеио atrcn. асl6 300-650 
% охамсн.1Х aneА 83-85 
,ССОеаІІІІ la~ 1 П~І. 11111. 8,] 
З8..,.8'".8 4: Учаcn. аШООI8І.аТ .. маоа' а а6n8СИ'1Х та ІСсУІІ ~аТисr.1Q1Х ICDIІКYllСІІХ 
ПаJCa111111С11 а.nCOIl8.IІ.я: 
'П.с.nщ. 2.0 2.0 2,0 2.0 
IМr.ldcn. ахаМСНIІХ. осіб 10 
% а.аме",1Х а\А кiпr.lCOc:d 8 , сеРCAlIХ .aPТIcn. заходУ. 11'11. 2000 

--



........... ......-~_ ............ ____ .,.. ................... а .... --и ............. ··- \ , , /:. ...... -=--"", .. ·п •• і.;.і .... • 
І ,,,....,,,, ..... " ... ,.""., 

200 20-0 20.0 200 / /nlC.lPllo 

І Iкln.rdr:n. .alтdf-lнanbiIii. _16 300-340 , 
'" кlnиrк:rf D1tOnnCH'''' .ш 1dn.IIDCn мanCIII' 10.5-12 

.aarlen. DОСІІ\ІПІ. I'DHo 588 
.1аllllll"а 6= nfдтpllMICa •• onодfжнl'" ",О.'IІдС.1СІ1Х opraнbaцlA у пРО8едснні мlс.1СІ1Х 3аході • 

Поrau .... КІ .... ко ........ : 
11.СоФНо 5jJ 5.0 5,0 5.0 
кin.кicn. пра.еденllХ мanОДЇЖНl1Х apnuri38QiR, од. аід4да5 

Jdп.КЇcn. ахаменlІХ. осіб 3500 
" ахаrшeИlIХ аід 3U'IWoHai an.кocri мanаді 10.5-12.0 

. I18D1'icn. пOClМ1l. f1)Ho 1150.0 
МІська nporpaMa coцllUlLllara JIIXI'nY дlтeII-сllрh 
та дtтen, .КІ 31U111Ш.ШIIСВ Оа 08nкl8cькora 

4. nlКnYUIIII. 110 2005-2008 POКlI, 38111Срдже118 146,0 145.0 145.0 145.0 
рIШІ!ІIII.1І1 cectr .llськоТ paдll від 16.12.1004 N! 581· 
28-24 

ПonlпшснlІХ •• arrepian.Hal'D з.бапсченlІХ дlтеА-с:а.ріт 'Т1І дlтeB. .кі 3IUIIIWIIIIIIC8 ба бan.кі8С.КОI'D 
Мета: піJCllYll8НI", HaдaнllX ім всебlчнаі дапаМОПI 

3.ааа ..... l: 
ВІІМImI •• атеріan.наТ дапомап. 81InYClСІ'I'КІІМ 3IU1UI.HOOC8iтнix 3IUaUUIi8 .Ііста із "llсла A!teR-Сllріт 1'11 

по:lбum:I"1Х 6an.кi8c.кal'O nllCllVAlIН8 до 18 аакі. 
ПОICIUІІІІІСІ. В .. КО .. 8.111R: 
ТlIСо ",Но 25,0 25.0 25.0 25,0 
.1oICI~ МlmШіan.IlОТ 4Опомопl, 04. _ід 1440 17 
1CC1ИWt8 88D!ic:n. nOCnVnI. "'110 1500.0 
3.аааlllln 2: 
ПОICIISІІІІІСІІ в .. ка".IІІI.: 

OдlIOpa:sa8D 4OnOMOrD ді,..м-сllрcrnм, 8кllІ88ЧIlКn'loCll у :IIII"IIII.HOOC8Ї'nlix :lllКЛ1UI:L' .llста 

ТlIСо ",110 25,0 25,0 25,0 25,0 
Kiп.lCi~ Mlrl'Calan.lloT допомоп" 04. 76-80 

1CCDC4'" •• PТic:n. пOcliYПI, 1'0110 300,0 
-



, & __ .... . І""""""""'" JIff8f" •• " ~ ................. ,. .... - ................................. ---................. '" 

•• , ----,."" .. , nICO •• ~ , ..... 'U.u _,U 
т IiiiiiWiJr:n. ANmIIItIlllWRJ .IIOnONOnr. CIIL ЗD-З:!і 

f T~ .. lIIID'I'Ir:n. ~"I'D". ~zo.o 

cnnaтa 3І " нpтoc:ri onnan, • НUIfIUlll8 У ВИЗ .,Icra Ь ,",ма аітеІІ<1IРіт 'nt .дтп ncn6unc",,,, 

.18 ....... 4: Cia'nddaCftlCDI'D піlCll)'ИИ'" 

ПОICIW ••• ICJ ••• ка,.,,"н: 

111С. ФН. 5.0 5,0 5.0 5,0 

_кіст мareDiam.нoi даnOМOnl, оа. 7 
аарТіcn. матсріllllWtоТ ДOnOMonr. ",Н. 714,0 

50 
МIСІока npDrp8I11D пilrrpllllllCJllІ.олоаі ІІа 1008-2010 

117,4 117," 117,4 117,4 
рою., заuсpд'llCel. рlШUllUIМ cedi ВраlUlрс.каІ 
1І11а.каІPlUUI аlа 25.10.0716480-21-05 

Cnapeнн. CnРСart'ЛItВIIХ с:оuialu.ИIIX, еlCOlСоміЧНl1Х, фікансов,DC та opraнi3lUlinНlDC nepе.цумов .au 
Мето: .snтooro с:амОВlmsaчекк. і C8Мopeanbaцli r.IOIIOJIi, РО38'.3ІІН1ІІ іі К8I1UI.IСЩ( norpcб. 

ПроведеІІІІІ Micыco'D JCO'nCYPC:Y проектів nPO'1'DМ розромс,щ, IІІ000оліжнlllltlf 1'11 41mt'tlflltlf 
За.,...IІ .. l: ,rpoMUCЬtcllМl' СШ11U1baW.МIІ 

ПоlC8JII'lІСІ' .IIІСОП8П"Я: 
111С.1'Dк. 15.0 I~O 15,0 15,0 
1dn .. 1dgn. мопоаіJIClІІ1Х rpoMIUL Dllnuc131ШіR ол. 3 
,CC1IeJU18 -1П'іgn. ІСОІІКУРСУ. ",&:. 1'1І". 5,0 

CnP''''1III JllllY'lC1U18 ммоді до участі в 06nасщlХ ммоліжщsx. M"cretUoJCIIX, CnOpnID.'CIX, 
3aDJl8'"" 2: Iluhаn&СlIUlh.т-п "'1Х1ІХо шх 
ПО1ClUJНlRlІ .lІка ........ : 
"'&:. I"D". ~.D- _~~o_ 5,0 :і.О 

ldm.1dcn. а6даРО"'"1Х ммОЛІ'. ЛIOJI.CR. чon. Іlд6.ао І2 
серет .. вapricn. .'rr'P1П' , .. ОIUСОМ "Щ,. 1'1І11. lS0.0 
ЗаDJl8С"'. 3: Blllwna МСІІІО4Ьк",1Х npcllliR CфIWU'М пIWlC'1'lUlИ"'СDМ .. молі М. 6.,0_1. 
ПО1ClUJ .. М' аО."."ПА: 
'ІІ'&:' "'11. 2.5 2.5 2.5 2.5 
... иlcn. nOClМ'. од. 
cdт.IIicn. npeMIR .. од. 4 
CeDC.laUc 8IIII1icn.. rpll. 625.0 



/ 
~--_._--

38 .... Н ..... ' 

- 1::---.. ,... ... -...-' .. L8їi' ......... 8Uї;ii1. 218 _1 ...... '1 ................. а88' ....... М. ііі ............... ... -.... ~ 
iIJIaIL ... .IIO_'-n ... -_ ........ 

І /п_:."" ... __ , .. "" •• 
І Inn:. nш. ІО,О 10,0 10,0 10,0 
f """"lIldnwdr:r. 1CIIYfi1 .. IIIL 7 

І 8IID1fr:r. nac:mrnr. 11JИ. 1421,0 
38ІІ,ІІІІ .. ".5: Поо.едеНl .. мІClolСІ1Х КВН серед С1]ааni. ВИЗ Mfcra 
ПОIC8JI'IIIСІ' ... ICaI.8HH.: 
11.С. ",Н. 10,0 10,0 10,0 10,0 

кUu.rcicn. ClYдeнri .. ЧМ. 500 

К1n.rcicn. камuш. од. 4 
l!IP1icn. nocnynr, ",Н. 1500.0 

]8в.ааНI.8 6: Пао.еден", щоаічноro рок-Фecn.lamo "РОКіТ" 3 нaroДIf liдJначен." Дн. ~'Moдi 
ПОIC8J •••• IСІ •• 1.ІСа •• 8 ••••• : 
11Іс. ",Н. 12,0 10,0 10,0 10,0 
кtm.кfcn. рок-команд. од. 6 
кinwcicn. 3lUlY'lСИІІХ тадеЯ, чм. 1000-1500 
% охомеКІІХ Ііа 311.1'111'М .... ОТ кin.кocri 4,0 
ссоет .. uPТЇcn. ПОСІІУПІ, ПlК. 12.0 
38Dд11"I •• 7: Паа.едеКІ" щорічноro ~Iic .. кoro .ctecn"anto дi-mкei. "КОМА· J "aroдIl ДІІ. ~IMoдi 
ПаlC8JІШИlІ В"ІСа"8"".: 
",с. raK. 10,0 12.0 12,0 12.0 
кin .. tcicn. дї-JDRТI .lд5 да7 

кin .. tcicn. ммаAlІХ JlIОдС". ЧМ. 1500-2500 
% ОХОМС"ІІХ ІIд 3IIПUI .. "аТ кin .. кoCn 4,0 
серетІ. uDТicn. naCnYnl. nІ". 6.6 
38DA111111. 8: Пао.едеш,. JllXOДЇ. 3 118І'ОЛІ' .W"аче"lІ8 дІ" ClYJaetma 
ПаlC83ШІИlІ DIIKalla"'I.: 
"Іс. ПlК. 8,0 8,0 1,0 1,0 
KIп"tcicn. 31U1YЧешuc С1'У.lт •• чм. 500-600 
% OXDмешlХ afд :ІІІ1'ІІІІ""а1 кin ... acri 26.9 
IсеосАІl. unтicn. naCIIYnl. nІ". 16.0 

-



"'7r7)oo. ___ 

.......... __ ... ~r ... .,. ..... ' •• _ ..... "W1ii""-,.....· • • 
"..-............ ",.... ...... , ',., .,., ',., І,., 

І 1"1& ,.,.. 
І Ildnwdrп. дirc" .,. nlllniтrd .. .,an. 2000 

І '8IUn'1c:в ' ,."Н. ~.~5 , 1311 ........ JO: 
ОрПUfbauia темanlЧИ.1Х ... cruarc. KYn."YPha-.lllcreu.КІIХ. IнфармlIUInllа-npoc.tnп.u.КІrx :suDAl .. 
IIIIIdR тощо •• кі CllpllМa8IIНЇ на ПОПСpe.!lllCCН'" ,.cnm'."'1Х •• "01 серед ммоаl 

ПОICIIJ .... tn. 8rrICDИ8ИIfIr. 

11ІС. f'PН. 6.0 '.0 6.0 6,0 

Jdт,adcn. 3IIXOld .. оа. 26-50 
JCiт,кfcn. :llUlYЧСН'1Х людеR, чм. 850-1500 
% ахаnnСН'1Х .ЇІІ3ІІ'8ІІ.иоі JCiт,кocтi .ЇІІ 9 ДО 12 
IcepcдНl.DPticn. noc:nyn., rpи. 5,32 

Розробка та Р03ПО.СlDJIЖеиИ8 соціan.иоі ремІІМ" 3 п.tтaИ. ПРОПВПІtUll' 3.IIopo.ora способу Ж'ПТІ 
388д11.111811: npофin8КТIІІСІ' иеnm'.ИIІХ про •• і. у .,модїЖl'О.'У ссредО.'lщі, пїllraтo ........ onоді до сімеnиоra Ж'ПТІ 

ПОIC83IIIIIС1I 8111СО111І11118: 

11.Со 11)И. 5,0 5,0 5,0 5.0 
tdm.ldc:n.ltCICJIaМII, 0.1. .Ід 10 до 14 
кtn.кlc:n. 6уметі., 0.1. 2600 
CCPcдIUI •• prlc:n. noc:nynl, rpll. 1,92 

3anО'lIlТ1C)'88НН8 щорі'lНОro конкурсі соціan.llоі рсмаlІІ 3 n.mul. пропanuІАIІІ uopo.oro спосо6у 
ЖlП'1'ІІ, профїnun.КІ' нсnm'.'IІІХ про •• I. у •• onоаіжному ссрс.аОD •• щі. пілraтo81С1І •• onоаі до 

З8D4111'11812: сlмсRиоro ЖlIТІ'ІІ 

ПаlClDlllІlСІl D"ИО"811118: 
ТlIСо 1'1111. 5,0 5,0 5,0 5,0 
кtn.кlc:n. ncpсмaжui. у КOIIQ1JCl 3 
'ссаеда .. 8Daтic:n. пас:ауПI.I'1ІIІ. 1666.0 

-



/ &;, .......... , .. , І:::НііІ..... -- ---- -- - - ......... ...,..Н ...... 0-............................ -\ 

r 71~""_' __ ".,,_= 
4:iJ ~. .. .о f '_-nП'- 4,0 

І Ildnwdr:r. ІХ :IIIXQIII .. оа. 40-50 
І JdnIddcn. 31un1чснаr arana.af, 1fCШ. 1000-1250 

" UDnnCН'IX 8iдldn.кoc:ri 8ідЗда' 

.. rnicm. ПОC/lYl1І, фк. 4,0 

Завда"". 14: ЗабапечснН8 .lliJШ.НОcri IШнcvn.таціRноro fМlКТV дпа ін'скціАН'1Х СПОЖlllll1чів HaOКOn'KiB "Довіра" 

ПОJalJИIfIClI DIIКОIIОIIИ.: 

ТlIСо ",Н. 5.0 5.0 5,0 5,0 
кin.кicn. кnianiB, осі6 320 
lCїn.кicn. заходів, о.а. 90-120 
IссрСДІІА IiШТfcn. ПОСІІУПr. ",и. 3,84 
Мlс.а nporpoMo зопоlilrallll. дrmrчlR 

6. IiUПРlnYn.ИОCn І liaaar.llRДIloCn 118 2006-2010 200,0 200,0 200.0 200.0 
,"OКlI 

Маа: 
Подanон... .lUmчіП 6сзпр'nyn.ноcri і 6r::1дorJUlдHOcтi, 3DП06іnU'И8 СllРітс:І'ІІу, c:rвОРСIШ8 У.'08 дпа 
вcr:6ічиоro DOJB'mcY та B.IX08DНН8 .alтr:I 

30DIUII.I.8 1: ВруЧСИН8 пвм'lIТItоі мCAIUIi та пllltYИКY .'IIIUOО иовонаDО.lUКellll.' ,11ЇТІІ., М. &DOааРІІ 
ПDICUIІІ'КІ' 8111СО.lа •••• 8: 
ТlIСо "" •• 200.0 150.0 150.0 150.0 
•• lden.lI "ІІІХ 500-1000 
&:eDeID"1ID1IТien. naкv.lICY. ВІІ. 200,0 

ЗllJlо61raиll8 .ІІ.mчіR 6UПР'nYn.llоm та 6r::uaorJUl.lU'Dcтi. CDulan.'IIIR :lU1lc:1' дітсR-сllрfr та дfrr:R 
Мааl п0з6l11U1еlll'Х 6anкiBc.Koro nIКnY8DIII" і дlтr:I СDuіan.ио 1ІC3DXllще.IІІХ К81'CropiR 
3aВUIII,a2: Орraиі3lШla 311XUB щодо fIOJUIII .. 1ІІ8 .lUmчlR 6anВ'mt"'.IIDcтi та 6r::uaОПIlUШDсті 
ПОICUIІIІКІ. ОlllCDllаlllln: І 
ТІ'Со mll. 50,0 50,0 50,0 50,0 І 
кtn.кlen. 3DXoдIB, од. від 10.llа 12 r 



т-п----..--, .... -......... . (--г II~-" ....... _........ ф ...... -_.. _ ....... .. 
2008 рІ. реС7Р1!.3' 

І І І 2 3" 5 _ L_~ 7 • , 
~ - - _ .8i11дilr и.m.ТYDП 

536U 5364.5 1_ _ _ LBa.oro: 8002.7 5364.5 

J. 

2. 

3. 

Проrp." •• пра .... ен .... rqл.1)'р ....... со ••• а з.аQД'8 
м. IipolвaplI 11. 2007-2008 pOICI.(n.e.rp ... ) 

Afma: 

Поа:l11l11Cl18InCO ... 1ІІ11С 

кinькїc:n. :JIIXOДЇ" а.а. 
11rrpa111 НІ nPОІlЩСНt18 DJUlOI'O :JIIXO~ І ріК0 'Пlс:.rpн. 

Проrp."I. рскрсаuП "o:l_Iм. "1.Вро_.р"". :1007-
:1012РОIСІI('ПIе.I1І",) 

Mma: 
ПОКIDІІІІЮІ _"ІСОІІ.ШІ.: 

кtпьlCic:n. :JIIXDJliI. оа. 
Проrpа"lа pOI81nКY 61CinlатсЧllоІ ПUIJJI"І Вро.аРIІ 
"а 2007-2012 раю .. ('ПIе.ПlIИ 
Мета: 
ПОICIIJІІІІЮІ .1І1СО .. аl .... : 
кlnыclт. yt:nllOD - Dc:1001'D. оа. 
06с:аг 6i6Iniaтc""DI'D фDtUIY,Т.ПР. 
І т.". КtlllЖкоаlll\jlcJLua.!lJC:.f1IIIІМ. 
KInwc1en. ",""чіа 'ПІСоОС. 
Кlnькіст. 1CI11I1'DallAD", ОА 
B,rfpanl_"~ 1 JnЩI'D.'IAD'IУ,rpll. 
% .ідвlay .... і. до noncp.nc!liDAY_ 
% ІСЩІI'D.'IAD" до nDncp.ncpiaдy 

4&0,0 400,0 400,0 400,0 

8ідро.ажсНt18 ... зберсжеНt18 ДУХОІноі CnlUWllIHlI,nQДanLWllR РО:lІIП'ОК КYnL'l)1l11 І IІlіс:ті,ПРОIIl4С"''' 

MiCЬКlIX cIIIТ,ornJIдїI.КOIt~cil. 

21 

21,90 

500.0 

OpnWЇ:laQЇl 'nІ po:l6yaol. спсціanЬНl1Х місць і об·сml .ма cnpl .. tltt8 :JaliC:ТOIHOI'O 'nІ цікааоl'O aOJliмa 

1,00 

807,7 

РОJІІП'ОІС 6і6nіотечної ~~"I"зміWlСНІ" аnrrcpіanьtlо-тс~ші'IНОЇ ба111 6і6'UI~СС:ПСЧСНt .. 

2 
63.1 
61 
8.3 

IS3000 
3.17 
103 
102 



, - ,-~,Зt 
іІІ, .... 

f -РІ_"" ... _'."''''1 
І 
І 

ildllМlr:n. ~ т8 D'tenI8P'" OIL 
IIdIwclr:n. Cl'UD"- а.а. 
'triлwcicm.lJIJ8JII8Jnnd .. '101І. 
nnaн088 Jdm,rdcm.IiaxoUn08НUX 8fд8f.цyaa.,i .. '101І. 
з6Wweн", кinuoc:ri бulCOlUТ08НJ1Х aJдaЩyn.,і8. % 

ПРОl1'аlllа Р03Вlтсу KYnlt"YPIIO-ДU8WСВОТ 
5. 1дbw.IIOm3laacnaдf8 КУА"УРІІ Мo6p0811pII ІІа 2007-

2012 POIOL (1'11~ rpн.) 

Mma: 

ПОJalJIIIIIСІI DlllCallallllR: 

tdnltKicn. ttaPOJU111X lCOJIeml8t8, од. 

JCiJlItЮcn. СТІІІІок. 0.11. 
кtn.кic:n. noaui.III,ad8, осіб 
кtn.кic:n. :saxaaia, од. 

...I_,3IIXOJIY. "'Н. 
ic:epcд1t. 8;qnic:n. .,""ат на 11IUnCRA. "'Н. 
кtn.кicn. nomnllo діtoЧl'Х му6ІІ'1Х уrpynDlIIIНIt. оа. 
кiAwdcm. ye:raнa8. ад. 

І -_. , 
Bcdl .. ,", __ " .......... fOC3'f мІ ___ ..... 01'0 _.оlin' 

\ J \ 
e .... Ia~ .. IUI __ 

9,00 
9 

94'0 

10,00 

2110.10 

3а6сспечениа ОХОРОИlІ,аїдро.аженu та po:m08C1OдJteH". iI1UIСіаиlt 1'рwщїRноі куnlt'ТУРJUallYЧCtI". 
KYJlIt'TYP"0-nPОС8Ї'1'11lщltlCllX 3IIКJIцi8 ДО орraиї3ІЩіТ і niдrpllMlCI1 рі3НІІХ фОРМ Д038ЇМ8 
дітеfl,toнацп .... onоді та дopocnoro нacenениа,nідТJ"""С8 MllcтcЦltКOi ТJOp.,ocтї. 

:1 
49 
49 

308,0 

19,00 
2 



І -------.--, І f 1 \ \ \ , 
ІІА. ~ ...................... ~I.""".",,,,,,,,.- ~ .. o 
P"~12""'" (nIc. ,.,. .. .J 

І 
/It,,,,.: 3a6an"em .. 8CnIoIlOronOP'foro,fmut:lC1YlUlW.oro..QX08IIOro pcmumcy..mcR Mi~lIac:n 

"'''CТCllWCOi ac:aїnfol'8PllК1Yll8НII8IIpIIIIIID. П :uш6yrrII.nanlmaeиll8 умов nOllllOulнноro 1IIIII1fIIII."Oro 
'naouccv. 

ПОIQWI.ua •• "ко ........ : 
dпuicп yчнl8 шкапll ecmm.чноro та foIY3IllfllOro 780 
.ихО ........ 'СОІІ. 
_кісп cтuoк. OJL 160,0 
•• npmt ІІІ OJUforo \ІІІ". 'П1С.rDи. 0,0 
% MlrrCpiam.ho-техкічкоro 3а6emсчС!нИІ 
кim.кіcn. Y'lИI. 3ІІ'8ІІ1а1lOOC8tm1x шкin. осіб 10708.0 
npllpicr 'ІІІСТІОІ aiтcn, акі np.dhwnl учacn. • 

10,0 
КОIЩС!D11IX та КOKкwc:ax.. % 

7. ПрorpllМ8 рсв"ПІ'ІС1 Mblmapoauoro 20,0 
cnlDP06tnu1Jn88 м.6РО.8Р" 118 2.007·2.012. POКlI 

3a6ecneЧСІІИl .Diana.нoc:ri nuty3i кул.турсс обміlСОМ інформlІШЇ про націОIСМіо .. і КУЛЬТУР" WIIIХОМ 
Маа: 3IUIY'IС!КИІ 1Ср8UUIX м"с'1'ецысих об'санаиlо міста в КУЛIоТУРИО-МIІС'1'еЦЬКlСХ npatpa.\IIIX 8 умовах 

міжиарааиоro cnівробітиllU1'U 

ПОICUIІIІIСІІ 8ІIICDIІAllШU І 
\ K\a1tldcn. 311Х0Аі .. о .. t І І Т 



·_ I~ .. м •• _' ............... .... н_. -, 
/--r п,..,.... .... . '" ... .., .......... ф ...... _ ..... роп .... _ ...,. ..... n а _ ..._ ... n cn ......... 

2008р'. 
РІ!СУРС)' ф .... pDSDIn1C)' ф .... 

І І І :І 
, 3 .. 5 , І 7 • І , І , Bllutin ФЬкУЛЬТУРU та спо iJ'I'Y 

'Bcьoro: 1860.0 900,0 900,0 900,0 
Проrp81118. ф ...... ео .. ni.ltrp.1II11C11 pOJ81mQ 

n.lllriщ D 111m (п.с. rplL) 

І .Y.,ri08a-'lpeJ'У8аль .. ' eriop" 

І. 2.1\I_IIІРOJUIІ 1УРlllРIІ 1500.0 540.0 540.0 540,0 
3.ЧОlпIОIlIlТ Yкpatlll 

4.ЄаропеПеькl куСіlCll 

5.СПОРПI811. фОРIІ'8 та bl8ep1!P 

Мета: 
СПРІ .. НІ .. ycnішніП СПОРПl8ніR дianLHOc:ri місце811Х професіЯНl1Х СПОрпl8НІІХ КО.IIUUI (ПIСе rpll.) І 

irp0811X 81UIDX СПОРІУ. 

З."""1І8: 3в6апеЧlmI Спрl""1UI успіWllіЯ СПОРПl811іП AїмLHOc:ri ftlісце80Ї Кn.I8IWI :І nuuaбany 

ПОICIWІІІІСІІ 8111СО1І.1І1І8: 

.wu.кic:n. JllDДCn 3Uiaн11X у cnоpnl8ИІІХ 311Хоавх. ЧМ. 26 

tdnыcl:n. JIIOAlIИО-АИЇ8.ItJАІI. 676 
"I1tLlClc:n. 36арІа,оа. 26 
ceow .. 8DDtic:n. 1 пІа l'Dи. IS07.4 
Праrp ..... Прааедеlll18 lІааЧUIoIІО-

, 

2. "1II!IIYDUIoIll11l Jliapla та 3 ... nlllo 118 рІаІІІ міста, 360,0 360,0 360,0 360,0 
уч.cn. .. IСIoICl11l1CO".IUI~ IІ.DЧUlоllа 
Мета: D028InVK cnQPn'. IDAОРО8llеиlUl lІaceJll!lІИI. 8l1xoa8l .. 11 CnODnl8110ra 1'11 UllII"IIIILIIOra ~ 

з ..... 1ІІ18: 3а6аПСЧlml ПРО8еда .... MiCLlCIlX cnopnl81111X 311Ха.аі8, :aanyчеlllll lІaceJll!lІl" да учac:ri 8 ІІІІХ 

ПаlCDJlІlІІClI ВIІIСІІ1І8 ... IН: 
сеРІШІIІ "I1tLкic:n. mадеА. :wdIIllIX 8 cno.,.,lallo, 40.0 
"I1tL.lc:n. CnODnl8110 - МIICD811Х 3DXa.ai8 а.а.: 180.0 
.LlClc:n. JlIDJUIIIO - 41118.: NAIl. 7200.0 

І сеnlШll. вamic:n. 1 NAlL ",_11. 'О.О -



7---( ,,--- ' •. H··~ .. ······ .. I ............... . 
3 ••• рі. • ...... _-"" 

peqJ1C7 
.... -.. sa ............ n 

фа ... 
----. -рп.,n1C7 ~ .. _. .... -.... ..... cn .......... , 

(і z , 3 .. 8 
Г"L1 5 

УПIJDвліППJl екопоаlfкп 

7 r , 9 

І 
І--'ва.оro: 190,0 190,0 190,0 190,0 

І. 
Пр.rp8/118 pCU8'rncy /І,ІІЛаПІ nl.llnpIIDIII.11I11I8 • /11.1 

'Врааар ..... 2007-2008 роКІ' 

Mma: 

3а .... IІІI.: 

3а_а.д11 "canbllцl1 nDOma/llll: 
IСОМПСllcyll8llll.БDНкам .Uu:ond. 311 кpcmmIМ.1, акі 

HIUlIUOТIoCII cv6'Є1CТIIМ MВnoro J1іJlПnlltМlIUIn'IID. 
c:nopcннa БI3'1а:-I'Iку6arraр. JUUI 
111UUU11 .. OprlUli38ldn1ll1X ПОС/І)'Г ЩDAD 3ІІПОЧ;mcyID.I"" 
lUI8CI.oT CnPUlI nIAnрllощам-фыlIlIlмM особам 

ПОICIIJІІІІІСІ. ВlllCallаllllЯ: 

150.0 150.0 150.0 150.0 

Спр ... уаан", .lliА apraнi. A.icqc.aro ca ... a.plIJIY8IIН.... суб'єа.-ri. Mвnaro пl.anРI'ЄМНIllІ1"811, a6om.1 
РI.нко.аі інфРa&:l')'lnYpll JUUI nonіпшсн", сконаr..ічн.1Х паказНIІІСЇ. rocПOJUlpcloкоі 4Ї1UI.I.асті суб'єкті.' 
Mвnaro пїllnpIlО.IІІ.Ц1"8а. 3ІІбсзпсчснн. зaRнnoсті насenсн"" • т.ч. coцiВn.Ha .рlПllll.IL' .срс:та,1 
.npа.uжeн'" сфСIm,.наі СIlс:теМIІ абcnyro.уаDНН., пітрllАIКIІ і 3ВХIІС1У 

Стаарсн", ума. JUUI Р03.'П'ІС)' .себічнаі КОНКУРСlщіі, пітрllМКlI .ітчllзн.наro та.ОРО81раБIIllЩ 
пр"скарснн. РО3.'П'ІС)' пріаріnmlllХ І.апр.мі. A.вnaro пl.anРIІЄАIНIІЦ1"80 • місті. па.aan.шс ФаР\lУ.IІІ.Н •. 
інфр.cтpyкrypll niтpl.MКI. ni.anpllEAIHIIЦТ8II, niтpIlA.КI • .діпа.аТ та інaccnщіnнаі &Um'.HOCТЇ. ро3.11ТО' 
канкурснЦlї на РІ.НКУ та •• рі. та паС/І)'Г, пі.а.IІШСIІ... uanіфіlClЩіі кадрі. та НIІ8ЧDН... HC3IIn.tnoR 
нacenснн. aCHallllМ пI.anРI'ЄА'Н'ЩLКОТ .діlUl.ІІОсті 

100,0 

50,0 

.iJlшКОЦУ8lll1l ... iJIccmcoO'1К СІ1ІІІок 311 кpcmlТllМlI 
пiJlnр!IСМeRaМ дAal'C!lnbauii illК\mIWRIIIIX просІПі. 
3110'IІІМIIК даІ MI&na (кin.Kicn. niJlnplII:MC:n) б 

.J6lnLШСIІІ" кinLuc:ri 3Dpccc:rpoOIlIllX 3D рік 
пiJlnр!lсмwа-фі3I1ЧIІIІХ осіб noplOlllllO 3 2007 раком 
36lnLWCIII .. KinLКOCn .lliIОЧIIК пI.anРIll:мWо-Ф13I1ЧIllIХ 
осІб nOIlIOI .. IIO 3 2007 ракам 
36inLШ'ШIІІ IIIUIXCtJIIКCII • .да 61CtJ1ЖCТ10 всІх plOlllo ОiJI 
,с:у6'cктlо ManOrD niJInplICМllllarna noplOlllllO 3 2007 
раКОМ (11IСо 11'1") 

ІІа 7% (БО 

а.д.) 

110 І О IJf. (350 
а.д.) 

3000.0 



r .& / __ т _ __ .,.. _ ""'::':,,,.2 •• ,.':;:' .. 1 ..... І ".00 ··00 •• 00 \ \ 
І I~'--I З ... "' ....... _ fIDU'n'DlC _1&1 .... "_.10 ... _"' nllТlna.dlln)' м'_ liр ........ ~"'. ,-, .. paCicrI.ca1 

м'CUIo 'I'R nDl.uIl",IIII." aurnao", рі_ .uu:cn ...... 
І /:J.IUJII ..... : ФcJрмylllll.Н8 np ... a6m .. OrD fИ8CCТlщїR'lОrD fмiдltcy мfcтa. cnopc:t" .. ума • .м. IIICnl.baIdi І"ІІО-Шn"g. 

ін.ec:nщfR •• оr дWI ... ocri c:y6'ani. rocnoaaplO ........ РО1р06ка іU.Сfll1dRИІ .. nponcmlцin". npoc.m. 

3110411 ШOJIO lIanbaulr nnarpaMII: 
пfдroтoaа та l.crcmtlllCНD pe�C����M��o-fнформaцlnш .. 
матсрlanil aнrninСЬКОIO та уараТНСІо1C01О MOIIМtI 'J 

19,9 
'''rJlllдllнвccnщіnНОrD nacnDp'l)' Mlcma 

IlcrcmtвneHНI 6yмtniB 3 iНlCCnlwRHIIMII 
10.1 

R1К111D311цiaM" 
npaвeдe",.. робо .. , .. зустрі .. en ainolllX napncepіl :І 

npcJU:ТIIIIHIIICIIМI' Mi~1DIX nianp,aємc:rв. :a6emC'lCННl 
учocn nlдnplacмc:na Micma у мЬкиOJИWlИХ ВIIСТ8ІIС11Х, 10,0 
фарумu, nраекnщiа та семі ... р. І 

Пако"" .. , ."ІСО"."".: 
361m.шенНІ а6с:аnв {ІІвecn,шІIIІIХ • основ,n,П 

I18hїТМ, раї. '05 
:a61n.ШellНJ '11UUШJDRI'. nР·МlnC і"шемн,1Х 
t"accn,цin • elC01'oмlкv Mlcra ("ш. ам. США \ 1000.0 , 

І" aa600tlnC місш. 300 



(--г 
--/~ .. _, ... it ......... ._ .... -І' 

пperJI8М" .. - .. qD8 ........ ....... со._ ра.м _ПUlw."П1 а_ 
.... _ ... п cn ......... 

2008р'lС PIlC1'PI:Y • а ... рПDllnCJ' фа ... 

І І І 2 3 4 5 , 7 • 9 

.впкопав.пD коаПТiТl'DоваРСЬКОІ аиСЬКОІ Радп 

IBcьoro: 497,0 497,О 4~7,O 4'7,0 

ПроrpllМ8. Проrpаа18 дIRn.Hom та ФІнаllС080 
214.0 (107.0 'ПIСе 

І. rplL - РІІПОНІІІІА 107.0 107.0 107.0 
п1lllp11М1CJ1 liроварс.ка' ре.аа1Cllll' Mlc.acpllRollllOro 

оаоджer) 
[plUlloaIOIUlCl.I •• КФКІ20100 

Мета: 
BllCliтnellHI НОІІІН cycninьно-пonlnlЧноro аШ1'Т11 .Ііста 'nІ рllAону,ПО""IІШС:ННI 1"-ос1'і пере.аач IWIIXOM 
ІIIКОII8tIНІ 311ХоДЇІ nporpIIМl1 

-ВIIКОРllc:t'Oауш,,і рі3НО.lвиlmі ЖІІНРІІ, nOli.ao.uuml c:nyxацькіІ аУ.ІІlnuріі про ЖlП'ТІІ міста 'nІ ріПОІ&)'. 
-НlUUUIml мoacnlllос:ті .ІІ/ІІ linьноro обrolореННI с:ус:пinЬНО-31111"111І111Х nlmllll 
-ПWШUYlml ОСllmіП,КУnЬ1JPIІІIП та .qyxОIНIІП ріlень Нllccnеllfll. 

38ІІ.ІІІІ11118: -РОЗ''lснtolml ""нне :IIIКOHO.IIIIIC1WO. - В"СlітnеНI18 рішеll' 
opl'IIНil lІІКОl18lчоі InIUUI та opl'IIНil .lісцеlОro CUIOlPIJI)'IIIННI 

ПОIfID"иlШ 8и,",,,,,,",,,: 
кinькi~ naautlHllКi1 6 

кw.кi~ neDCAlL" Н8 аік 316 
К-Ulькi~ nWlН НІ аік IS8 
a.unfm.lnWlllll 2.1 
B8u1im.l"'UlIIIIII О,03' 
Кinькіm. аміато"ок паміcтv та DIIIIaнv 23300 

- -



І t:. - ---- -"'-"'1 І - ,---- --І u. , .z. ,,,;;;;;;.. .. ,. .їіі_ , .. _., _ -...п ..... _ 2S.D 2S.D 2S.D І D 

І ltla.: Cnlapcн... 'I8ІІ"'П'. ума. ДІІІІ фу ... сufо • .,....... &ро_рс.каТ мlс.каТ арrat.bIuaП .cn:p ... '. .Іn .... 
npaqІ '111 з5роlb .... саrn ДІІІІ ... ІСО........ .111 .... c:nnyn .... ~ 

, ПаlaU""'" ."IСа".''''': 
Kbrr.rden. I'DOJlIIIIIQID" oDraнi3aui1l аатеа_Іа сі 
Кinwden. аетерані .. аю :JHaxo.una на оміху 11447 
DDl'IUfbawТo осіб 
ruu.кic:n. nDOae.aeRllX :JIIXOJIЇa. од. 31 

811P'1ic:n. 3ІІХОДУ 800,0 
3. Праrpа"l. JIIСїапечеllllR роБОПI СпlпlCll Beтepalll. ZS О ZS.O zs о zs о 

Афra111Cn11У " , 
Mera: CnlopellНl IІмежиlІХ У"lоа дпа функціОll)'8811Н. Спіт", ІСТСpDllіl Афnu.іc:nucy JIII. I .. KOIl8ll1l. 11 .. 11 ... 

'ІХ 3II8,IIIUI. 

ПОICIIJІІІІІСІІ ВlllСОll.IIIIН: 

KIп.кic:n. aerqI_il та сімсА, .кі 311l1XoдII'I"W:I на 
омікУ СпlпlCll, осіб 300 
КIп.lCicno ПDОІСДСНИХ 311XDдi1. од. 30 
ССОІІАІІ. вaD1'icno 311XDAY. ",н. 830,0 

4. ПраrpаМІІllаraрamn"'IR паЧCClIОIО "РамотаlО '111 30 О 30 О 30 О 30 О 
цl"'IІІМ naaanYlllCOM lСІІ.шаlа mOMlUUI1I Mlcn ' , , , 
Мп.: ВUallаЧСIІI"ICDIWIJ'Х ",ОМIUUIИ .. iC'l1l3 ИIU"DJII • .аepжuИIІХ. паоlbссіАНl1Х C:lnOтa Юllпсrl. 
ПDICIDІІІІІСІІ .ІІІСОІІ."'І.: 

КIп.кіCnOIIlU'OIJDJIЖCII'" 1013 
Ccpc.as .. аартіcno подаруlllса 3 ypuyaaнl .. M пOAlП1'Y, 

, '",11. 74 



.. ~ ~-................. ."".. ............................ ... .s ___ W08nII .. ,. .. ,.-S __ ..-r ... '.- .00.0 '00.0 
_ _ ,... •• "'ТaIIccr,y ...... " ......... _ •• \ \ 

6. 

11'1'",,, 
1311ІІІІІІ''''': 

Поrauн .. ra •• rrrca".H''': 
~e.au Jdп.кїcт. npaцi8Н11кi __ • 'ІМ. 
Jdnьиїcn. I'OJUIН _1!ХодУ _ ефір. roд. 

aapтicn. J roдIПfI' сФірноro Часу. 11JН. 
!8QТЇcn. t ceКYи.tu. ефіриоro ЧВСУ. I1JИ. 
ПроrpllМ. 1.'ФОРIlIYUIІНR rpoMlIAICOm щодо 
,АЬш~1І0m opraнl. Mlcqe.ora &:llIIIO.pQYUHII. 
чера мlсцеа' _рука .... I., ........ 
Мета: 

3аll.lUllІІl.: 

Проrpам • .аЬш.1l0m та ФIIІ.llсоаоt nlдrpllMral 
.,. \Ііро_рс.кот Mlc.кp.ROllllot I'IIJlml "llоае _11'1'8" 

Мета: 

з ..... ІIІІ.: 
\ 

'3a6anc .. c..... 8c:eCif .. HOro ... C8lтncH.... _ .. oul .. "oro. cyc:nln."o-nanїn ... "oro І ayn.'1YP"oro 81rnal 

ulc:na 
йrpllMIIIIIUI 008"ОТ'І1І дoc:ra8Ip"oT і"нформawї. П08ідОAUllП11 I'JWIIIIUoXЇR а)'mnuріі про .. 11ТІІ Mlc:ra 

21 
І344 

864.0 
Q.!4 

110,0 110,0 110,0 110,0 

3а6апечен", _се6іЧIlОro _IIС8ітлен... еКОIIОlllічноro. с:успin.НО-ПМЇТІIЧИОro '111 кул.typllОro _ІП'ТІІ. 
MiCТII чера Пl3ny "Ііро_рс.ка OllНopaмa" 

За6апачен", 8се6ічноro _llс_ітлеНI.. еКОНО.lічноro. с:успin.но-пanїТІIЧНОro '111 кул.typllОro ЖlП'ТІІ. 
мlСТІІ '1CD~ПІ3I!'JY "SJJ088DC." OllНop ... a" 

40.0 40.0 40.0 40,0 

,3а6апачеll'" ас:е6lчноra аllсвітлеlll .. сконо •• ічноro. суспin.но-пanmlЧllоra 1'11 КУЛ.1УР"оra _П'ТІІ, 
мlСТІІ чера ПІ3С1У "Н08е .. пта" 
За6апечеш.. асе6lчноl'O в"світлеl"'. СКОllо.,IЧllоra. суспin.но-пanmlЧllоra 1'11 "'УЛ."'Рllоra ЖІП'ТІІ, 
мlСТІІ чера Пl3ety "НО8е .. пта" 



--..-.. __ ._'" - . ,---..... 
t-( 

·-1. п ____ ~ ... n .......... 
.. __ ЧІІ_І, , 

п,..,.,.. .... ....... 1'7 .......... 
."'."СО •• " ,.:ІІ.М :аа,..,. ••••• П 

а ___ 
""'_.ІІП cn ......... 1 

zaa., •• 
PR3'PC)' ф .... PO:llOlrncy фо ... 

І І І 2 3 .. 5 , 7 8 9 

У'прааліlrПJl аlіс:то6,~аППJl та 11 ,xlтeКТYPII 
BcLoro: 300,0 300,0 300,0 300,0 
Пра".IІ'. разраІіlCl1 IІI'ааІіУД'ВI.аІ даКУIІ'l!lта" D 

І. ІІІ. IiраааРIІ КаРI!f)'D.'Ш8 rl!lIl!pULllara маІ., 300.0 300,0 300,0 300,0 

III'ma 
l\lma: СПР'''ІІІ'. сфС"""llІоі РCllJlіз8Ц1Ї ГCllcpan~Horo МIU!)' ••• БРОlаРIІ. pDUioHan~Horo lIIICOp"CТD.1II 

Тl!plnoріі. СТ1ІОpl:НН. nOlllouiRHoro ж.mcвoro ССРСДОІIІШв. іlllсc:nщіRноі AilUlLllom фіз"'","х 1: 

.ОР.UlllчtlllХ осіб 

3 .... IІІ'я: KopcryJllU"'. ГCHCpan~.,oro МIUIУ мІста 
І С'І1ІІІ 610.0 І І І І 

БроваРСЬКD саllіта~llо-епідеа.іоnогіЧllа стаlщів 

Патреfi.у 
ПРОПОJlluIr, 2оа8 nltr - 1L1 ... 

В .... поВ ...... одо в то"., Ч"СІІІ: ~'in/n Про".", •• фlllа •• суаа .... 1 ••• 
фlІІ.ІІсовоra Jal'lUlLIII'n Ci'D.UCI!Т uInLOBII" 2008 рІк роо". спец. ФО'84 

ресурсу ФО'84 POJD'm.-у фО'84 
1 2 3 .. 5 сі 7 8 9 

BcLoro: 150,0 50,0 50,0 50,0 
Проrp •• '. ПРDфInDКn'IСІ' З.SВОР.Dааllоm 

1. lІ.смеlll'. ",Ina ПРDааРІІ вІРУСІІІ'''' nпаТlIТaМ А 150.0 50.0 50.0 50.0 
1�.2007-2010jlDIСІ. 

l\lna: СВОtЧВС"О ...... m. X.OPOro ••• ВГ А. noncpCIIlml nDwllpe ..... 11. тcp.rropii 
3а"".IІІН: Пр'ua6am. • кnllll'"!), na6opaтapllO uc:mpanLtloT раАОtlt.от nlаРtlі 06n1Ul1l1U1I" АМ спеUllфlЧIІО 

.alвn.ocn.tctl .Ipyclloro reпamпу А 
ВСЬОГО: 132989,8 І І І І І -



(--( - -, ............. 
І І ~-p;;;;;;- - І ,._--- ~ ............. n а.._... \ ...,. ........ \ ......... __ \ 

20Нр'. ....... pa~·'ancsr ....... 
І , І 2 , 3 , .. т 5 І & І 7 І • І IJ , 
f Управлfв ••• а.fс:то6]~апп. та а Jхітектурп І 

І Bcьoro: 300,0 300,0 300,0 300,0 
Проrp."I. pOJpOlJlCII "lіСПІIi),аІ.llоі .ІІОlС)'МeJП1Іuli. 

І. ІІІ. !іРО •• РIІ КОРеІ)'ІІІІlll" rellepan.lloro nЛ.l., 300.0 300.0 300,0 300,0 
IIIfna 
Мета: СПРІ"ИИ. ефе""Т118иоі рeanЬаціі ГеиерanloНОro nnану М. БРОlаРII. рauiоиanlollОro llIкoplII:nalllll 

тepltтOpii, створеии. n08110uiRtloro ЖJmt:IОro серед081lШа. іНІСС'Т1щіRноі .IIilUlloHOm фіJIІЧlІlІХ ті 

toРll./ІІlЧИl1Х осіб 

]DD./IIIIIНR: K .. I' ... .J ...... нa ГенерanloИОro nnааlУ "Ііста 

lenm 610,0 -, 
Броварська &:aIIITnPIIO-СПIДСI\IIОnОПЧllа стаlЩIR 

Пcnpeliау 
n РОПОJltQlі, 2008 11'. - 1L1811 

_l.IInо_ШtlО .110 О ТО:\ІУ 'Іllcnl: Mn/n Проrpа"lІІ ФIІ.ансуваlllllllа 
ФlllаllСО_Оro Іаnua.НIIВ IitoJDlCП ulл.ООIIR cneu. фо.UI 1008 рІк PUO"I 

ресурсу фОIUl pOJOlrn.-у фОIUl 

1 1 3 4 5 сі 7 8 9 
Bcьoro: 150,0 50,0 50,0 50,0 
Про.,.аМ8 профln8КnllClІ J8а.ОРШ_8110m 

1. Ilасеп!:11118 "llc:n IiРО.8РII .lpyCIIIIIII renDТItтOM А 150,0 50,0 50,0 50.0 
1181007-1010 POКlI 
Мета: СІОСЧ8СIIО 11 .. IIml UODOro ІІа ВГ А. nonepC4lml ПОШllDe"''' ІІа Тl:DltтOoii 
'3.88811І18: ПРІl.ll6ml І кnllllЧlty ла60РlП'OріlO цelrтpanlolloi рal10lшоі лІкаРІІі oOnIl./lI....... ...... спеUllфlчtlо 

IIЇВnloCnllCl1 IIOYCIIOro renmm А 
\ ВСЬОГО: 132989,8 І j 1 І І 

Секретар paдli 
І.В. Сапожко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЮІ 
07400, ... БроваРII, uyn.rarapilla. IS, телJ факс(294) 6-29-60 

г 

• ~~ _____ ----за_----______ _ 
СекретаРIО міської РОДІ. 1 
Сапожку І.В . 

L 

1 

ПОДАННЯ 

Про.ІПУ вашого дозволу винести на розгJUIД сесії Броварської міська 

)' ::::::l::==~::~ro та КУЛЬТУРНО~ 
розвитку міста Бровари на 2008 рік»; ".-

\j- «Про затвердження Програми по відшкодуванню витрат за 
безкоmтовне перевезення без обмежень пільгових категоріІ населення 
м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом зaranьного 

користування на 2008 рію>; +-
\ ~ «Про затвердження Програми охорони навколишнього ПРIIРОДНОГО 
~ середовища на 2008-2012 роки». t 

На_них yпpaвniннll економіки 4, (' Н.І.Саченко 

-
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" &р.,: ..... _~ "IМt""г .,.д.!) ~I BxJJ1i" ~;., .: '.rJ.. 

.,J:i.' /4- ()іІ= ". 
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