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Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління економіК}1 
Броварської міської ради Саченко Н.І. про виконання Проrpами соціanьно
економічного та культурного розвитку міста за 2007 рік, керуючись пп.22 
пункту 1 ст.26 Закону України ,,про місцеве самоврядування в Україні" та 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

l.Інформацію про виконання Проrpами соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за 2007 рік взяти до відома (додаєrься). 

2. Вважати головним завданням міського виконавчого комітету, управлінь, 
відділів, підприємств, установ та організацій міста забезпечення стабільного 
економічного розвитку всіх галузей господарського комплексу міста шляхом 
безумовного виконання заходів Проrpами соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бровари на 2008 рік, затвердженої рішенням сесії 
Броварської міської ради від 14.01.2008 Ни 613-32-05. 

3.Рішення міської ради від 21.12.2006 року Ни 193-14-05 "Про затвердження 
Проrpами соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік" 
зНJIТИ з КОН1ролю, В зв"JlЗКУ З його виконанням. 
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ПІДСУМКИ 
tJlIKOHallIIR ПРОZРflJf'" СОI(іал"ІІ0-ЄКОІІOJflічноzо ",а кул""'урноzо РОЗtJ"ІІІКУ 

АІ. Бровар" за 2007 рі" 

Пр?тягом З~і~ого періоду міським виконавчим комітетом разом з 
упраВnIННJlМИ, ВІДДІЛами, П1ДПриємствами та організаціJlМИ міста проводилась 
певна робота що~о забе~печен~ ~иконання законів України, актів і доручень 
Президе~ УКР~ІНИ, К~бlНету MIHI~iB України, РОЗПОРJlДЖень голови обласної 
держаВНОІ адМІНІС1раЦl1, вл~сних РІшень та розпоряджень, заходів та завдань, 
визначених .ПроrpамоlO СО~lально-економічного та кульtyрного розвитку міста 
на 2007 рІК та Стратепчним планом економічного розвитку м.Бровари, 
спрямованих на нарощування економічного потенціалу міста, вирішення 
найбільш гос1рих соціальних проблем. 

. Аналіз соціально-~кономічного розвитку міста у 2007 році свідчить, що в 
УСІХ галуЗJlХ еКОНОМll~И вдалОСJl закріпити позитивні тенденції зростання. 
Показники, ?ередбачеНІ Програмою, в основному, виконані, а деJlкі з них і 
перевиконанІ. 

І. ПРОМIICJlовість. 
Промисловими підприємствами міста за 2007 рік вироблено продукції на 

суму 552.4 млн. грн. в порівняних цінах, що на 97.5 млн. грн. більше 2006 року. 
Темп росту в порівнянні з попереднім роком становить 115.6 %. 

Виробництво промислової продукції на душу населення складає 6026 грн., 
що на 20.4 % більше минулорічного. 

Виробництвом промислової продукції по основному колу займалось 20 
підприємств. Найбільші за оБСJlГами промислового виробництва є - ЗАТ 
"Броварський завод будівельних конструкцій", кп ,,київський завод алlомінієвих 
будівельних конструкцій", ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна". 

ЗбільшеННJI оБСJlгів виробництва продукції спостерігалось в таких галузвх, 
JlК: металургів та оброблення металу, машинобудування, виробництво деревини 
та виготовлеННJI виробів з деревини, виробництво інших неметanевих 
мінеральних виробів. 

Найбільша частка виробленої продукції припадає на підприємства металургії 
та оброблеННJI металу (34.5%) та на підприємства харчової промисловості та 
перероблеННJI сільськогосподарських продуктів (20.4%).. . 

Нарощування обсягів промислового ви~обниц:rва .. ~IДПОВ1ДНО в_пливає н!: 
обсJIГИ реалізації. За 2007 рік темп росту оБCJIПВ реanlЗ8ЦІІ ~О~.СЛОВОІ ПрОДУКЦІІ 
У відпускних цінах підприємств склав 119. 5 %. ОБCJIГ реanlЗ8Ц11 на одну особу в 
поріВНJlННі з 2006 роком зріс на 18.7%. 

Зменшились обсвги виробництва продукції в поріВНJIНН~ З 2006 роком в таких 
ГВJIy3Jlx, П· харчова промисловість та перероблеННJI сшьськогосподарських 
продуКтів (. на 90.4 тис. грн. або на 0.1%), легкіі! ( на 5812.9 тис.грн. або на 
23.9%), хімічній та нафтохімічній промисловоСТІ (на ~..236.0 ~C·ГPH .. або на 
15.9%). Всього зменшили темпи вироб~а прО~КЦІІ в ПОРІВНЯННІ З 2006 
РОком 6 підприємств або 30% від загалЬНОІ КШЬКОСТІ. 



~ 

Ряд проr.шслових підприємств міста протягом звіmого року здійснював 
інноваціі!ну ДЇJIJJЬHicть, основними напрямками якої було освоєння нових 
техноло~й в таких галузях, як харчова промисловість, будівництво та чорна 
металурnя. 

Так, на Казенному заводі порошкової металургії освоєно 57 нових видів 
продукціі: 24 найменування виробів на основі залізного порошку, 16 
найменувань на основі тугоплавких сполук, 12 найменувань на основі 
композиційних матеріалів, 5- на основі фрикційних матеріалів. 

Продовжується науково-технічна та інноваційна діяльність на Броварському 
заводі будівельних конструкцій. Так, на всіх вузлах бетонно - змішувального 
цеху встановлено вагодозуюче обладнання нового покоління - дозатори з 
тензометричною системою зважування та елеКТРОННОIО системою управління, що 

дало можливість повністю керувати та контролювати технологічний процес 
виготовлення бетонних сумішей. На 16- поверховому будинку по вул. 
Грушевського,7 державним підприємством "Науково - дослідний інсти'І}'Т 
будівельних матеріалів та виробів" з 5 по 8 червня були проведені випробування 
теплофізичних властивостей (теплопровідності) огороджувальних конструкцій ( 
зовнішні стіни) з перлітобетонних стінових блоків, що ВИГОТОВЛJIються на 
підприємстві. Виготовлено також дослідні зразки багатопустотних панелей 
перекриття з холоднодеформованого арматурного прокату періодичного профілю 
класу А 500 С для натурних випробувань. Виготовлено сушильний барабан ДЛJI 
підготовки перліту, довжиною 11,5 м замість 8 м. Виконані підготовчі роботи до 
його монтажу. Розроблені креслення та виготовлена одна метало форма ДЛJI 
формування ригелів довжиною 9 м З висотою поперечного перерізу 600 мм ДЛJI 
багатоповерхових будівель. З 2008 р. буде налагоджено випуск, що збільшить 
обсяг реалізованої інноваційної продукції. 

Протягом 2007 року дп АТ "Киівхліб" хлібокомбінат Н!!10 цех Н!!2 
розпочав випуск хліба сenинського, масою 1,5 кг, хліба українського домашнього 
ПОДОВОГО, масою 1,1 кг. Розроблено та впроваджено У виробництво торти 
"Вишневий смак" та "Шоколадний". Ведеться розробка проекту випуску 
заварних сортів хліБІ, плановою потужніС'ПО до 12 тонн за добу. Розроблиєrься 
документація на випуск пирогів кондитерських. Розпочато будівництво блочно -
модульної котельної установки та реконструкцію компресорної ДЛJI зменшення 
енерговитрат в системі транспортування борошнІ. 

ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" випустило нову продукцію - заправки до 
• "Пnа б щу" перших страв "УНІверсальна та ~tI-\'&І& ор... . . . . 

з метОIО покращення якоСТІ ПРОДУКЦІІ та ПІДвищення ПРОДУКТИВНОСТІ працІ, 

на кп ,,київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" виконали 
модернізацію рольгангу вихідної лінії !Ч'есу Н!! 1 ~CYMa B~aT 55 тис: r:PH.). 
Освоїли 150 закритих та відкритих тиП1В нових ВИДІВ алюМІНІЄВИХ ПРОфШI.В по 
пресуввнНІО, ДЛJI використання іх в різних ~зJIX виро~ництва, в тому ЧИСЛІ ДЛJI 
космічної ranyзі, а також на експорт. На ПІДпрИЄМСТВІ ЗМОН1')'Вали холодильне 
обладнання ДJIJI технологічних потреб в цеху гальвано - захисного покритrя, на 

суму 500 тис. грн. 



п. I(впіТDJlьне будіВНIIЦТВО. 
Протягом 2007 року в місті зберігалась позитивна тенденція нарощуванни 

обсягів будівництва житла, об'єктів виробничого та соціального npизначенни, яке 
ведеться за рахунок різних джерел фінансування: коштів суб'єктів 
підПРИЄМНИЦЬКОї діяльності, бюджетних коштів та власних коштів rpOMВДJIH. 

На будівництві та реконструкції об'єктів міста було задіяно 28 будівельних 
організаціІ. 

Продовжують зростати обсяги індивідуального житлового будівництва. 
Протягом 2007 року було прийнято в експлуатаціІО 79 індивідуальних >ІСИТЛОВИХ 
будинків, загальною площею 20,6 тис.м2 , що на 6З,5 % більше ніж за минулий 
рік. 

З початку 2007 року введено в дію 64,9 тис.кв.м. багатоповерхової 
забудови, а саме: 

- два 91-кв. житлових будинків з вбудованими офісними приміщенними по 
вул. Короленко,66, 66-а (ОП ссБроварипромжитлобуд»); 

-80-кв. житловий будинок по вул. Незалежності, 14-г (ОП 
ссБроварипромхситлобуд» ); 

-lЗ6-кв. житловий будинок з вбудованим дошкільним закладом по вул. 
Короленко, 74 (ВАТ ссПДБП - 2»); 

-128-кв. житловий будинок з вбудованими приміщеННИМІI по вул. 
Симоненко, 4 (11 черга) (ВАТ ссПДБП - 2»); 

-240-кв. житловий будинок по вул. Олімпійська, 8-Б (ДІІ ссБудівельно-
інвестиційна rpупа З»; 

-288-кв житловий будинок по вул Постишев&, І-В секція І-А (ТОВ 
ссБЗБК»), секції І-Б, І-В, І-Г, І-Д (ТОВ ссМістобуд - Бровари»); 

-З60-кв. житловий будинок по вул. Грушевського, 7 (ТОВ ссБЗБК»). 
Всього у 2007 році введено в діІО 85.5 ТlIСеКВ.М ЖlIТЛ8, що 118 28.2% 

більше, ніж у 2006 році. 
Протягом 2007 року введено в дію низку об"ктів соціально-культурного та 

виробничого призначенни, а саме: 
_ сучасний торговий цеН1р "Форум" по вул. Красовськоro,25/1, загальна 

площа З,О тис. м2 
; 

0/ магазин "Квіти" по вул. Гагарін&, 11, 0,7 тис. ~; 
0/ павільйон бюветного водопостачанни з благоустроєм прилеглої території 

по вул. Грушевського, 0,012 тис. м2; 
0/ комплекс обслуговуванни легкового автотранспоp'l')' з мийкою, по вул. 

Київськ&, 90-А, 0,2 тис. м2; 
0/ автостоянка легкового автотранспорту (І черга) по вул. Димитров&, І О 

мawиномісць; . 
0/ пожежне депо на 6 автомобілів по вул. ЧеРНЯХІВСЬКОГО, ІІ-&, 6 

машиномісць загальна площа З,О тис. м2; 
0/ автомобільниЙ газозаправний пункт по вул. Київська, 0,02 "?ІС. м2; 
0/ автозаправна станція в склвді: магазин, диспcn:ерськв, наВІС, ~заправна 

колон&, склвд для зберігання палива та ДОРОЖНІЙ пост по вул. КиIВСЬка, 2-
&, 0,07 тис. м2; 



4 
0/ павілЬЙОН-МВГ8ЗlfН, кафетерій та культурно-масовий цеmp по вул. 

КиїВСЬКІ, 90, 0,37 тис. М1; 
0/ скл~~ький комплекс в М. БроваРІ! на об'їздній дорозі, 18,9 тис. м2; 
0/ ВДМІНІС1ративно-складський комплекс (І черга) по вул. Кyryзова, 134, 
. 6,069 тис. м2; 

0/ міні котелЬНJI в ЗОШ І-ІІІ ст. N!! 3 по вул. ЛенінІ, 80, 0,071 ПІС. м2; 
0/ цех по збиранню виробів з алюмінієвих профілів по вул. ЛісовІ, 6-Б, 6,093 

тис. м2; 
0/ станція теХ~іЧНОГО обслуговуванНJI (І та 11 черга) по вул. КиївськІ, 227/1, 

0,718 тис. м ; 

-реКОIIСТРУilОВВIІО: 

0/ виробничу базу СП "Основа-Солсіф" по вул. Будьонного, 14-А, 4,9 тис. м2; 
0/ частину приміщенНJI першого поверху гуртожитку під відділенНJI банку 
АТ "ВА - Банк" по вул. Незалежності, 3-б, 0,6 тис. м2; 

0/ магазин під офісне приміщенНJI по вул. Красовського,6, 0,9 тис. м2; 
0/ з розширенНJlМ магазину по вул. ВокзальнІ, 38, 0,5 тис. м2; 
0/ частину не житлового приміщенНJI під банківську установу по вул. 

ГагарінІ, 14,0,3 тис. м2; 
0/ з розширеННJIМ цілісного майнового комплеКСІ під торгівельно

розважальний центр, по вул. КиївськІ, 157,2,7 тис. м ; 
./ будівлю під офіс по вул. КіровІ, 5, 0,1 тис. м2; 
./ приймальний пункт скло посуду під магазин-кафетерій по вул. ГагарінІ, 

16-А, 0,27 тис. м2; 
./ квартиру під торгівельно-офісне приміщенНJI по вул. ГагарінІ, 9, 0,042 тис. 

м2• 
, 2 

./ з розширеННJIМ майнового комплексу по вул. КутузовІ, 8-Б, 0,077 тис. м ; 

./ з розширенНJlМ приміщеННJI, що надане в оренду кп «Службі замовника)) 
під офіс по вул. КиївськІ, 135, 0,6 тис. м2; 

./ з розширенНJIМ майнового комплексу під цех по виробництву метало 
пластикових та алюмінієвих КОНС1рукцій (І черга - склади готової 
продукціі) по вул. Незалежності, 28, 0,38 тис. tl-; 

./ кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка під палац урочистих подій по вул. КиїВСЬКІ, 
155, 0,596 тис. м2; 

./ нежитлове приміщенНJI, що надане в оренду кп «Службі замовниК8)) під 
аптеКІ з влашtyВВННJIМ окремого входу, по вул. Красовського, 12, 0,093 
тис. м2і 

./ переобладнано частину індивідуального житлового будинку під офісне 
приміщенНJI по вул. Петровського, 17,0,1 тис. м2; 

./ переобладнано кваfТИРУ під офісне приміщеННJI по вул. КирпоносІ, 7-А, 
кв. 72, 0,036 тис. м 



ш. СП~ЖlIВЧIIЙ РИІІОК та побутові поcлynl. 
Стра~ПJI розвитку сфери торгівлі за 12 міСJlців 2007 року ПОJIJIПUIа у 

з~останнl оБСJlry роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, в першу черry, 
ВІ1ЧИЗНJIНОГО виробництвІ, формуванні та стабілізації споживчого ринку. 

Розрахунковий товарооборот в 2007 році склав 290,4 млн .. rpH., що на 21 % 
вище аналогічного показника 2006 року. 

В 2007 році в місті працювали 200 магазинів, них 48 магазинів переважно 
продовольчого профіЛlО, 98 непродовольчого, 54 - змішаного. Мережа магазинів 
непродовольчого профілю зросла на 1 О %, а продовольчого - знизилась на 16%. 
ЗберігаєrьСJl тeндeHЦЇJI щодо зміни профіЛIО магазинів з продовольчого на 
непродовольчий, їх переобладнанНJI під офіси та інші заклад.l, в зв"JlЗКУ зі зміною 
власників приміщенНJI та розширеННJI видів здійсненНJI піДПР.IЄМНИЦЬКОЇ 
діяльності. 

Мережа закладів громадського харчуванНJI відкритої мережі налічує 86 
об"єктів, з НИХ 5 ресторанів, 54 кафе, 1 О барів тощо. В місті працює 4 
супермаркети та сучасний торгово-розважальний комплекс по вул.КиївськіЙ,З 16. 
При цьому 2 з них почали працювати саме в 2007 році - це «Форум» по 
вул .. Красовського,25 та «Вест ЛаЯН)) по вул.КиївськіЙ,157, крім того по 
вул .. КиївськіЙ, 157 відКРИВСJl ресторан «Патрік Паб) на 90 посадкових місць. 

Також розвиваєrьСJl фірмова торгіВЛJI міста. На сьогодні, працlОЄ 7 магазинів 
фірмової торгівлі, в тому числі два магазини Броварського хлібозаводу. Крім 
того, функціонує 8 кіосків Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків 
фермерського господарства "Журавочка". 

В задоволенні попиту населенНJI на продукти сільськогосподарського 
виробництвІ, особливо в сучасних умоввх, мають ринки. Станом на 01.01.08 в 
місті працювали 4 ринки. Всі ці ринки постійно діючі, відкриті за конструкцією, 
змішаного профілю за товарною спеціалізацією. Ринковий збір у звіmому періоді 
склав 1004,77 тис.грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого 

року. .. .. . б· б 
РозширенНJI торговелЬНОI мереЖІ МІста вІД yвaєrьCJl І, в подальшому, уде 

продовжуватись за рахунок коштів підприємств, підприємців та інших приваmих 

осіб тощо. 

ІУ. Зовнішньоекономічна діяльність. 
Підприємства та організації м.Бровари ведуть широкомасштабну 

зовнішньоекономічну дїJIЛьність. За попередніми даними експорт товарів у 2007 
році складе 25,550 млн. дол. США, а іМП?рт - 155,80~ млн. дол. США~ при цьому 
оБСJlГИ експор'l'Y у поріВНJlнні з попередНІМ роком зБІльшаться на 58.7 и., а обсяги 
імпор'l'Y СКОРОТЯТЬСJl на 30,4%. . 

Броварські підприємства. е~споptyВал~ пор?шок залІЗний, каток пвк, 
полотно УІПІ диски фРИКЦІЙНІ, вироби 13 зал13ного порошку, промислове 
обладнаННJI, ~OMiнiєвi профіл!, корпуси ~екламних конструкці.Й, пуан~он, 
гідроциклони, градирні, веРХНІ _ трИК~1 вироби, ел~КТРОСВІтлотехнIЧНУ 
продукцію і інше до таких. краІН, ~: Poc1Jl, МолдовІ, ~шорусь,. Казах~, 
Азербайджан, Грузія, PyмYHIJI, БОЛ~РIJI, ~ольща, Монгол~ AвCТPIJI,_ ФранЦIJI, 
Латвія, ЛИтвІ, Чехія, ТуреччинІ, Ізрать, НІмеччинІ, США та ІНШИХ кр81Н. 



• Підприєм~а імпор1УВanи фЛIОС карнапітовий, паC'l}' ДЛJI xOHiHГYBaHНJI 
IHcтpyмeНty, . IHCТPYMe~ ДJIJI пресуванlUI, заготовки дисків, порошок залізний, 
пnомбувanЬНI ПРИСТРОІ, запчастини до верстатів з виготовленlUI anlомінієвих 
профілів, • компnеК'l')'lOчі до градирень, алюмінієву стрічку, полотно неткане, 
enеК1рОСВlтлотехнічну продукцію, РОСЛІІНИ відкритого фyНty, кондитерські 
вироби, корма ДЛJI тварин, добавки ДЛJI кондитерської та хлібобулочної 
промисловості і інше з Німеччини, Росії, Швеції, Італії, Австрії, Угорщини Чехії 
ША,П . ' , 
СОЛЬЩІ, Туреччини, Нідерландів, Бельгії, Італії, Словаччини, Молдови та 
інших краін. 

Місто Бровари підтримує поріднені зв'язки з 6 містами та районами країн 
світу: Щолківський муніципальний район, Росія; Сnyцький pВnOH, Білорусь; 
м.Фонтене-су-Буа, Франція; м.Рокфорд, США, м.Сїnламяе, Естонія, та 
Красницький повіт, Республіка Польща. 

На діловому форумі лідерів Європейської спільноти, що ПРОХОДІІВ у жовтні 
2007 року у м.Оксфорд, Велика Британія, у номінації "Міста і мегаполіси" 
Бровари визнані одним з найкращих серед міст своєї категорії. 

У. lнвес:пщіііна дїяльність. 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності Броварської міської ради та ії 

виконавчих органів є створенlUI сприятливого інвестиційного клімату. 
як результат, у місті Бровари спостерігаєгься значне пожвавлення 

інвестиційної діяльності у поріВlUlНні з минулими роками. Так, за попередніми 
даними інвестиції в основний капітал складугь 490 млн.грн., що на 7,76 % 
більше, ніж за 2006 рік. 

У 2007 році за кошти вітчизlU1НИХ та іноземних інвесторів реалізовано 119 
інвестиційних проектів загальною вартістю 83,231 млн. дол. США (у 2006 році -
91 інвестиційний проеп загальною вартістю 60,792 млн. дол. США ), серед них: 

_ у nромuсловості - 7 інвестиційних проеmв загальною вартіСТІО 15,127 
млн. дол. США; 

_ У житловому будівництві - 87 інвестиційних проеmв загалЬНОIО вартіСТІО 
62,384 млн. дол. США; 

_ У сфері транспортного обслуговування - 6 інвестиціііних проеmв 

загальною вартїСТІО 908 тис .. дол. ~ША; . . • 
_ у комунальній сфеРІ - 4 Інвестицііінl проепи загальною варпстю 0,548 

млн. дол. США; 
_ У соціальніzi сфері - 15 інвестиційних проеmв загальною вартістю 4,264 

млн. дол. США. .. 
У 2007 році розпочато реал~ацію 84 інвестиЦlііних ~оеICI'lВ.. . 
Стабільниіі економічний КЛІмат сприяє приходу Іноземних ІнвеСТОРІВ В 

м.Бровари. Так, станом на О 1.~ 1.08 ! ~ашому Mi~ зареєс;РОВано 87 спільних 
підприємств та 40 підпрИЄМ~ ІЗ 1 ОО ~ ІНоземними ІнвестицІЯМИ. 

Загальна сума іноземних ІНвеСТИЦІЙ за розрахунковими даними на 01.01.2008 
року складе 74998,6 тис.дол.США, що на 16882.5 тис.дол. США або на 29% 
більше, ніж станом на 01.01.07. ~a душу населення прип~ає 813,~З дол. США. 

У 2007 році У нашому Mi~1 зареєctpУвалось 12 спшьних П1Дпри~~~ та 7 
підприємств зі 100% інвестиц1JlМИ ІЗ засновниками з Туреччини, РОСІІ, ЛІВану, 



7 
Перу, ~aкeд?Hii, Кіпру, СІІІА, Панами, Британських Віргінських островів, 
ПольЩІ та НІмеччини, до складу 2 підПРlfЄМСТВ увійшли заСНОВНИКIf з КиТВIО тв 
Л.атвії, 1 підприємство стало підприємством зі 100% кіпрськими інвестиціями, 2 
ПІДприємства із засновниками з Німеччини та Грузії перейшли з інших регіонів 
України, основними видами діяльності яких cтaнyrь будівництво, виробництво 
будівельних матеріалів, металопластикових вікон, ліфтів, меблів, вирощування 
зернових, тваринництво, електромонтажні тв газопровідні роботи, оренда, 

технічне обслуговування тв ремонт автомобілів, вантажні та пасажирські 
перевезення, оптова та роздрібна торгівля, оренда нерухомого майна, діяльність 
агенцій нерухомості, громадське харчування (кафе). 

3 метою надання, як вітчизняним, так і зарубіжним інвесторам земельних 
ділянок для реалізації їх проектів Броварською міською радою прийнято рішення 
від 29.11.07р Н!! 543-29-05 "Про затвердження Положення про надання земельних 
ділянок в оренду на конкурентних засадах в м.Бровари". Відповідно до реєстру 
земельних ділянок станом на 01.01.08 землі резервних теРJlТорій міста, що не 
надані в постійне або тимчасове користування в межах міста Бровари скnвдшоть 
131,35 га. 

3 метою підвищення позитивного іміджу м.Бровари, як в Україні, так і за 
кордоном, у 2007 році випущений інвестиційний паспорт українською та 
англійською мовами, який презентувався під час візитів іноземних делегацій до 
міста Бровари, на міжнародних виставках та форумах. 

Броварські підприємства постійно дбають про розширення співпраці з 
українськими та зарубіжними партнерами, у 2007 році вони брanJI участь у 
проведенні багатогалузевих міжнародних заходів, а саме: 

-"Агротек. Астана-2007", 27.02-01.03.2007, м. АстанІ, Казахстан (учасник -
ТОВ "Бровафарма"); 

-VlП міжнародна виставка "Промбудіндустрія", 14.03-17.03.2007, м. АстанІ, 
Казахстан (учасник - кп "КЗАБК"); 

-міжнародна виставка "Будівництво", Х міжнародна спеціалізована виставка 
"Будекспо-2007", 20.03-23.03.2007, м.Мінськ, Білорусь (учасник - кп "КЗАБК"); 

-виставка "Порошкова металургія", 27.03-30.03.2007, м.Мінськ, Білорусь 

(учасник - КЗІІМ); 
-"Агрофорд-2007", 27.03-29.03.2007, м.Ташкент, Узбекистан (учасник - ТОВ 

"Бровафарма"), . . С • • " 

-ХПІ міжнародна спеЦIВJI1Зована виставка 'МІСТО ХХІ СТОЛ1Т1'J1 , 22.05-
25 05.2007 м.Іжевськ, Росія (учасник - кп "КЗАБК), 

. -"Квз.:хська міжнародна виставка ,,Будівництво, інтер'єр, вікнІ, двері, 
фасади", 19.09-22.09.2007, м. Anмa-Aтa, Казахстан (учасник - кп "КЗАБК") та 

інші. б . . .... 01 О 
На виконання розпорядження голови о ilJДержадМIНlстрацll ВІД . 3.2007 

року Н! 126 "Про проведення Інвестиційного фО~УМУ "Стратегія Київщини: 
Партнерство. Інвестиції. Розвиток" 4 броварс~ких ПІДприємства взяли участь в 
Інвестиційному форумі, що проходив у М.КиОl 18.-19 тpaв~ 2~07 po~. У 
ході роботи форуму нами б~ЛО предcтaвnено lн~ормацlЙНl маТС:РIВJIИ щодо 
інвестиційної привабливості МIСТ8, а саме: ІИВ~СТИЦІЙНИЙ паспор~ МІста Бровари 
(українською та англійською мовами), Стратепчиий план еКОНОМІЧНОГО розвитку 



м.БроваРJf, інвеС'Пfційні пропозиції міських підприємств, матеріали щодо 
туристично-рекреаційної привабливості міста. 

На виконанlUI розпоридженlUI Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. 
N!208-p "Про схваленlUI Концепції створення системи рейтингової оцінки 
регіонів, галузей національної економіки, суб' єктів господаРIОВання" 
проводиться рейтингування міста щодо інвестиційної ПРlІвабливості 
рейтинговим агенством у формі ТОВ "Кредит-рейтинг". 

УІ. РОЗВІІТОК ПЩПРIIЄI\IIIIIЦТВВ. РефОРl\tyВВllНR eKOIIOl\liKII. 

. Протягом останніх років активно розвивається мале підПр'иємництво, яке 
ІСТОТНО впливає на структурну перебудову в економіці. Його діяльність 
спрямована на насичення споживчого ринку товарами та послугами, створення 

умов ДJUI розвитку конкуренції, впровадження інновацій, наповнення місцевих 
бюджетів коштами, зменшення рівня безробітrя. 

Виконанню заходів Програми розвитку малого підприємництва в місті 
приділяється належна увага. АнВJJіз результатів її реВJJізації свідчить про те, ЩО у 
розвитку підприємництва міста відбуваються позитивні зрушення. Тільки за 2007 
рік зареєстровано 962 фізичні та 337 IОрИДИЧНИХ осіб, ЩО в порівнянні з 2006 
роком на 50 фізичних та на 80 юридичних осіб більше. 

Очікується, ЩО У 2007 році кількість МВJJИХ підприємств збільшиться на 14 % 
і становитиме 2400 одиниць, кількість діючих МВJJИХ підприємств на 1 О тисяч 
наявного населення збільшиться до 10S одиниць. Обсяг реВJJізованої продукції· 
збільшиться на 27 % і становитиме 400 млн.грн. 

З метою забезпечення підтримки та ПОДВJJьшого розвитку підприємницької 
діяльності у м.Бровари відкрито дозвільно - реєстраційний центр та 
передбачається відкритrя бізнес - інкубатор ДJIJI підприємців - початківців. 

Коло видачі дозвільно - погоджувальних документів розширено з S до 65. 
Станом на 01.01.2008 р. центром видано 1121 документ дозвільного 

характеру. 

На даний час 9.1 тис.м.кв. ПЛОЩ, ЩО НВJJсжать територіВJJьній громаді міста, 
надано в оренду суб'єктам господарювання ДJIJI здійснення підприємницької 

діяльності. 
З фізичними та юридичними особами - суб"єктами підприємницької 

діяльності міською радою укладено 246 договорів оренди земельних ділянок на 
заГВJIЬНУ площу 202.3 ra. А також продано У власність 55 земельних ділянок ДJIJI 
обслуговування об"єктів промислового, комерційного в~користання та земель 
транспортних підприємств ЗarВJJьною площеlО 36.2 га варnстю 35124.7 тис. грн. 

Згідно рішень виконавчого комітету Броварської міської ради за 2007 рік 
суб"єктам господарювання надано 177 дозволів на проведення будівництва та 
реконструкцію об"єктів. . .. .. 

в місті діє 16 філій банКІВ та ВlДДшень, S кредитних спшок, яКІ надають 
послуги суб"єктам підприємницької діяльності ЩОДО кредитування видів 

діялЬНОсті. . 
З метоІО забезпечення сфери MВJJOГO БІЗнесу кадрами, 154 особи пройшли 

підготовку, перепідготовку та підвищеНIIJI КВВJJіфікації у ,~іжнародній академії 
управліНIIJI персонВJJОМ", навчВJJЬНО - виробничому цеНтрІ та ТОВ "Інсти1')'Т 



секретарів"; 8 осіб ОТРIІМали фахову підготовку ДJUI заЙНJlТl'JI 
підПРИЄМНІtцькою дiJшьніС'ПО за проrpамою "Основи підприємництва". 

CтвopIoєrьCJl реєстр суб"єктів підприємницької ДЇJIЛЬНОсті, до даної бази 
введено 82 % зареєстрованих суб"єктів. 

Під~товлені і вийшли в ефір репортажі про дЇJIльність ll-ти підприємств 
малого БІзнесу в телепередачах телестудії "Наше місто". 

28 серпНJI з нагоди дНJI підпРИЄМЦJI відбулись урочисті збори, на JlКИХ 
відзначені rpамотами та цінними подарунками 5 малих пuщриємств та 2 
підприємці. 

До дНJI міста традиційно були проведені KOHКYPCII ,,кращий перукар року -
2007" , в JlКОМУ ВЗJlЛИ участь 8 учасників та "Кращий кухар року -2007", в JlКОМУ 
ВЗJIЛО участь 7 учасників. Переможці відзначені дипломами та ціННИМl1 
подарунками. 

3 нагоди CBJlТКYBaHНJI ДнJl міста проведено виставКУ-Jlрмарок місцевих 
товаровиробників. Поряд з великими підприємствами рекламували СВОІО 
продукцію і малі підприємства та підприємці. 3а найкраще оформленНJI 
експозицій п"пь учасників відзначені дипломами та ціННИМ.1 подарунками. із 
Jих два малі підприємства ( 3АТ "Бротеп-Еко". ТОВ ,,Аква - Віта") та один 
приватний підприємець( пп Жук О.М.). 

Основною метоІО процесу реформуванНJI власності залишаєrьСJl поліпшенНJI 
умов ДЛJI дїJIЛьності підприємств, установ. організаціЯ, створеННJI спршrrЛИВl1Х 
умов ДЛJI ПОJlВИ приватних власників. JlКЇ мають довгострокові інтереси у 
розвитку приватизованих об"єктів та здіісНlОЮТЬ ефекrивне управлінНJI Н.JМИ, 
формуванНJI попиту на об"єпи приватизації вітчизНJIНИХ та іноземних інвесторів, 
а також забезпеченНJI надходженНJI коштів від приватизації до бюджету. 

3а звітниі рік укладено 2 договори купівлі-продажу об"єктів комунальної 
власності територіальної rpомвди м.Бровари. НадходжеННJI коштів від купівлі
продажу об"єmв склали 2850.3 тис.грн. 

МешК8ИЦJlМИ міста Бровари у 2007 році проведено приваПІЗаціJО 728 
квартир. в тому числі відомчого житлового фонду 112 квартир. Всі квартири у 
приватну власність IpOMВДJIН передаютьCJI безоплатно. 

УВ. TpallcnopT та зв"в301с. 
ДmI забезпеченНJI збалансованого розвитку автомобільного транспорту в 

місті розроблена та затверджена .,проrpама розвитку паСIDКRpСЬКОГО 
автомобільного транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки". Дана Проrpама 
передбачає CТВOpeHНJI цілісного транспортного комплексу міста із залученНJlМ 
до участі у перевезенні пасажирів усіх зацікавлених суб"єпїв господаРIОВ8ННJI. 
незалежно від форм власності. JlКЇ в змозі надавати ефективні транспортні 
послуги населенню міста. 

Станом на 01.01.2008 року в місті Бровари функціонує розгалужена мережа 
пасажирського автомобіль~ого тран~порту. ПеревезенНJI пасажирів в місті 
здійснюЄІЬCJI автобусами РІЗНИХ клаСІВ. 

Маршрутну мережу міського автомобіль~ого транспорту склвдВlОТЬ . 
7 міських та 9 приміських автобусних маршрутІВ з~ьно~о K?p~cтyвaнНJI. СЛІД 
відмітити, що міським транспортним сполученНJlМ з єднанІ ВСІ Мlкрораіони 
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міста - раВон "Торгмаш", "Геологорозвідка", "Зелена ГВJIJlвина", 
"34 мікрораПон". 

В зв"зку із закінчеННnf дії договорів на перевезення пасажирів на міських 
автоБУСНl1Х маршрутах загального КОРИСТУВВННJI в жовтні 2007 року проведено 
конкурс на перевезення пасажирів на міських маршрутах. 

ПРОВОДИТЬСJl систематична робота щодо пошуку НОВІІХ MapwpyriB та 
надвння їх на конкурсніА основі перевізникам з метОIО поліпшеННJI 
транспортного обслуговування пасажирів. 

За кошти місцевого бюджету придбано 5 комунальних автобусів, Jlкі надані 
в оренду перевізникам, чотири з JlКИХ праЦlОЄ на приміських маршрутах і один -
на міському. Перевезення пасажирів пільгової категорії населення нга даних 
автобусах здіRснюєrьСJl в необмеженій кількості. 

Членами групи КОНТРОЛІО за дотриманням правил перевезень паСШlсирів 
ПРОВОДJIТЬСJl пл внові комплексні перевірки на маршрyrах міста, про що 
складВЮТЬСJl відповідні акти. 

На більшості маршрутів введена диспетчерська служБІ, що дає змогу 
контролювати точне дотримвння графіку руху, регулювання посадки пільгових 
пасахсирів. 

В основному, в місті вирішено питаННJI облВW1')'ВВННЯ та благоустрOlО 
мережі зупинок міського пасажирського tpвнспорty сучасними зупинками, 
павільйонами очікування, іншими об"єктами tpанспортної інфраструктури, 
зокремв, СТО, АЗС, тощо. 

ЗберігаєrьCJI тeндeHЦЇJI збільшеННJI питомої ваги пасажирських перевезень 
автомобiлJlми великої місткості. Це автобуси марки ПАЗ, "Еталон", "Богдвн". 

Надання послуг телефонного зв"изку в місті Бровари здіЙСНIОЄТЬСJl від 
восьми АТС монтованою ємніС'ПО 24937 номерів та задїJIНою 24437 номерів. У 
2007 році кількість абонентів телефонного зв"изку збільшилась на 249 одиниць. 
Насиченість телефонних апаратів на 1 оо мешканців складає 24 одиниці. 

УПІ. фінаНСJl. 

За 2007 рік по місту забезпечено надходжень до Зведеного бlОДЖету на суму 
306728.2 тис.грн., що складає 110.7 % від доведеного розпису доходів загального 
та спеціального фондів бюджетів усіх рівнів та на 62.0% більше минулого року. 

До Державного бюджету надійшло 182160.1 тис.грн. податків та платежів або 
109.8% від доведеного розпису доходів загального та спеціального фондів 
Державного БIОДЖe'l)' та на 56.?% більше минулоріч~ого piBНJI. • 

Доходи місцевих бюджеТІВ складвютьCJI з ДОХОДІВ загального фонду, ДОХОДІВ 
спеціального фонду, та офіційних трансфертів. До загального фонду бюджету 
міста Бровари надійшло 95712,4 тис.грн. доходів, в тому числі податков~ 
нвходжень 91171,3 тис.грн., неподаткових - 4541,1 тис.грн. План за РІК 
виконаний на 115,3%. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року податкові і 
неподаткові Н8ДХоджеННJl в цілому зросли на 41608,6 тис. грн., або на 76,9 %. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 74,6% 
Плата за землю - 6,6% 



Єдиниіі податок 
Місцеві податки і збори 
I1naтa за торговий патент 

- 7,0% 
-1,6% 
-4,9% 

До спеціального фонду зараховано 93471,1 тис. грн. доходів. Разом надійшло 
до загального (без врахування трансфертів) і спеціального фонду -
189183,5тис.грн., ЩО вІ, 7 рази більше ніж за відповідний період минулого року. 

За 2007 рік по закріплених доходах надійшло 83928,8 Т}ІС.ГРН., щО станОВlПЬ 
113,6 % до плану. 

По кошику власних доходів надійшло 11783,6 тис.грн., що скпадає 129,3 % 
до плану на 2007 рік. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні tpансферти на суму 
52124,9 тис.грн., субвенція на yrpиманНJI об))єПЇв спільного користування з 
раЯонного бюджету надійшла в розмірі - 90,0 тис. грн. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
За 2007 рік надійшло податку з доходів фізичних осіб 71378,6 тис.грн. при 

плані 63381,6 тис.грн. Виконання становить 112,6 %. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку 

з доходів фізичних осіб зросли на 33156,1 тис. грн., або на 86,7%. Фіксованоro 
податку надійшло 385,2 тис.грн. 

Плата за землю. 

Плата за землю є другою за величиною cкnaдOBOIO чаСТИНОIО доходів 
БІОДЖету міста. При плані 4867,6 тис.грн., фактично одержано 6289,8 тис.грн., 
або 129,2 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за землю на 1.01.2008 року 
становить 983,7 тис.грн., що на 205,6 тис. грн. меньше в порівнянні з початком 
року. 

Місцеві податки і збори. 
План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 114,0 %. При 

плані надходжень 1350,0 тис. грн. одержано - 1538,9 тис. грн. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходжеННJI по місцевих податках і 
зборах збільшиnися на 222,9 тис.грн. Збільшення надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільшенНJI надходжень по 
ринковому збору. З початку року по цьому податку надійшло 1004,8 тис. грн., що 
на 119,9 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Плата за торговий патент. 

Надходження плати за торговий патент cкnвдaє 4678,4 тис. грн. при плані 
3800,0 тис.грн., виконВННJI планОВИХ надходжень склало 123,1 %. В поріВНJlнні з 
2006 роком надходжеННJi по цьому податку збільшилися на 863,8 тис. грн., або на 
22,6%. . 

Єдиний податок з суб"єmв ПІДприємницької дiJшьності. 
При плані надходжень єдиного податку 6000,0 тис.грн., фактично одержано 

6715,9 тис.грн. Виконання скnало 111,9 %. В поріВНJlниі з відПОВідним періодом 
минулого року надходжеННJI по єдиному податку збільшилися на 1455,7 тис.грн. 
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Державне мито. 

Відповідн~ до Закону Украіни "Про державний бюджет Украіни на 2007 рік" 
до бl?ДЖету МІста зараховується державне мито, визначене законодавством. При 
плаНІ надходжень 300,0 тис.грн., фактично надійшло 460,0 тис.грн. ВиконанНJI 
становить 153,3 %. 

ІХ. ЗаАllятість IlаселеllllЯ та PIIHOK праці. 
Позитивні процеси, що відбуваються у соціanьно-економічному розвитку 

міста, відповідним чином впливають на поліпшенНJI С}lтуації у сфері звЯНJlТості. 
Станом на 01.01.2008 року на обліку у Броварському міськрайонному центрі 

зайнJIТOсті перебуває 566 чол., що на 1 S3 чол. або на 21.3% менше, ніж на 
відповідну дату минулого року. Рівень зареєстрованого безробітrя по місту 
складає 0.9%. 

За кількіcnо вакансій навантаженНJI на одне вільне робоче місце на кінець 
2007 року складає I.S особи. 

За січень - грудень 2007 року працівниками центру зaRНJlТості 
працевлаштовано 1620 чол. На нові робочі місця, які створені за рахунок надання 
дотацій роботодавцям працевлаштовано 16 мешканців міста, 49 безробітним 
надано одноразову виплату допомоги по безробітno для організації 
підприємницької діяльності. 

Серед незаЙНJIТОro населенНJI, яке перебувало на обліку станом на 
01.01.08р. робітники станоВЛJIТЬ 38,7 % (288 чол.), службовці - 49,3 % (367 
чол.). 

За 12 місяців 2007 року на професійне навчВННJI направлено 169 чол., 
всього з початку року навчалося 247 осіб міста, на громадські роботи направлено 
243 особи. 

Станом на 01.0 1.08р. допомогу по безробітпо отримують 406 чол., 
кількість вільних робочих місць становить 367. 

У 2007 році направлено на профнавчанНJI, підвищенНJI кваліфікації, 
перекваліфікації - 383 мешканців міста, направлено на громадські роботи - 436 
осіб. 

Протягом 2007 року 13 осіб пройшли професійний відбір на замовленНJI 12 
роботодавців. 

З початку року проведено 8 профорієнтаціАних семінарів (презентація 
професії), у яких брали участь 127 безробітн~. Тричі проводились Дні відкритих 
дверей та міні-ярмарок вакансій та профеСІЙ. Також проведено весняний та 
осінній тури Ярмарку вакансій та професій та міжнародний Ярмарок вакансій. 
. Станом на 01.01.08р. в центрі зайнятості зареєстровано 4941 роботодавець 
_ платник внесків до фонду зaraльнообов'JJ3КОВОro державного соціального 
cтpaxyвaHНJI на випадок безробітrя, до якоro надійшло коштів в сумі 13547,1 тис. 
грн. 

За січень-грудень 2007 року 65 особам надана одноразова виплата 
допомоги по безробітпо для організаціі підприємницької діяльності. 

Апивно вів СВОІО роботу клуб "Пошук", під час BiдBiдyвaHНJI якого 
безробітним надається методична допомога в оволодінні корисними знВННJIМИ та 
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пра~ЧНlfМlf навичками самостійного пошуку робоm. ВідБУJlОСЯ 19 семінарів 
з теХНІКИ пошуку роботи, які відвідапи 208 осіб. 

За Проrpвмою заЯнпості населення протягом 2007 року У місті 
ПJlанувanоCJI створити 2750 нових робочих місць, створено 3281 робоче місце 
(119,3%), що на 487 робочих місць більше, ніж в МИНУJlОМУ році. У тому чиcnі: 
ДJJJI найманих працівників у 10РИДИЧНИХ осіб - 684, ДJIJI найманих працівників у 
фізичних осіб-підприємців - 1638 (довідково: IWIJIXОМ надання дотацій 
роботодавцям - 16, ШJIJlXОМ ВИПJlати одноразової допомоги по безробітnо - 49), 
ДJIJI фізичних осіб підприємців 958. Щомісячно проводиться моніторинг по 
створеННIО нових робочих місць, в тому чиcnі щоквартanьно за ВJ.JДВМИ 
економічної діяJlЬНОсті. 

У ЗМІ протягом 2007 року висвіТJllовanась інформація про спільну 
діяльність центру зайнятості і роботодавців, прикnади їх успішної співпраці, 
інформація про масові заходи, які проводИJIИСЬ в центрі зайнятості, ОГОJlошення 
про зустрічі роботодавців з претендентами на вільні робочі місця, інформація про 
HВJlBHi вакантні посади на підприємствах міста та вакантні посади для iHBВJIiдiB. 
На офіційному сайті м. Бровари щотижня розміщувanи інформаціlО про вільні 
робочі місця на підприємствах міста, в тому чиcnі вільні робочі місця для осіб з 
обмеженими МОЖJIивостями. 

З метою морanьного та матеріanьного заохочення роботодавців до 
збереження та створення нових робочих місць (у тому ЧИСJlі ДJIJI осіб з 
обмеженими фізичними моЖJIИВОCТJIМИ) збільшенНJI кількості працюючих, 
підвищення якості робочої СИJIИ відБУJlОСЯ засідання організаційного комітету з 
проведення в місті конкурсу на звання "Кращий роботодавець року", на якому 
ухвanИJIИ визнати переможцями міського конкурсу за номінаціями серед: 

_ підприємств з чисельніС'ПО працюючих від 21 до 1 ОО осіб - ЗАТ СП 
"Бротеп-Еко"; 

_ підприємств з ЧИСeJIьніCТJО ПР8ЦІоючих від 101 до 500 осіб - ЗАТ фірма 
"Підряд"; 

_ підприємств з ЧИСeJIьніС'ПО працюючих від 501 до 1 ООО осіб - ВАТ 

"БЗБК". 
Матеріanи по результатах проведення міського конкурсу направлено до 

обласного оргкомітету, де лауреатом обласного конкурсу було визнано ВАТ 

"БЗБК", директор -Дудар М.І. 

х. соціалы�uйй заDIСТ населення. 

Чільне місце в роботі міськвиконкому та його служб посідає вирішення 
питань соціального захисту населення. .. . " . 

ПризначенНJI усіх ВИДІВ СОЦlanьних допомог СІМ ям З ДІТЬМИ ведеться за 

ЄДИНОІО заявою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціanьної 
політики України Не 215 від 08.06.2~06. року. . . 

У 2007 р. на обліку в управлІННІ перебувanо 4675 одержуваЧІВ СОЦІальних 
допомог ЩО майже в 2 рази більше, ніж у 2006 році, в тому числі 1277 осіб, які 
застрахо~ані в системі загальНООБО~"ЯЗКОВОГО державного соціального 
страхування, та одержyJОТЬ держ~ну СОЦІаль">: допомогу по ДOГ~ за дитиною 

ДО досягнення неlО "l'pирічного ВІКУ. За 2007 РІК виплачено СОЦІальних допомог 



на суму 15518,9 тис. rpH., 
ніж У 2006 році. 
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що на 10609,2 тис.грн. або в 3.2 рази більше, 

ВідПОВідн~ д~ Постанови Каб~Нету Міністрів України від 31.01.2007 Н!! 81 У 
М~fНУЛОМУ роЦІ СІМ прийомних СІмеІі отримали соціальну допомоry на вісім 
ДlтеА та rpошове забезпечення батькам-виховаТeJJJIМ у сумі 114,2 тис.rpн, або на 
30,1 тис.rpн більше в порівнянні з 2006 роком. 

ПостаНОВОIО Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. Н!! 605 з 1 квітня 
2007 року У Київській області розпочався експеримент з призначення і ВllПлати 
державної соціальноі допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлеНl1Х 
батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і 
проживають у сім'ях опікунів ( піклувальників) за принципом "гроші xOДJIТЬ за 
ДlfТИНОIО". З 1 квітня 2007 року було призначено та виплачено зазначеної 
допомоги 67 опікунам на сумі 429,9 тис. грн .. 

Протягом року проводилися обстеження матеріально-побутових умов 
проживання малозабезпечених сімей і було виплачено 147,2 тис. грн. соціальної 
допомоги ,згідно Закону України "Про державну допомоІУ малозабезпеченим 
сім'ям. 

нв виконання Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та 
соціально незахищених верств населення за рахунок місцевого бlОджету в 
2007році матеріальну допомоry надано 220 інвалідам та пенсіонерам на суму 
148,6 тис. грн,. що в 4.3 рази більше ніж у 2006 році( 34,3 тис. грн.); 
комунальними аптеками відпущено безкоштовних лікарських засобів інвалідам 
війни та учасникам бойових дій на суму -35,0 тис. грн.( на рівні 2006 р.); надано 
пільг на житлово-комунальні поcnyrи інвалідам загального захвОРlовання та по 
зору на суму -352 тис. грн., відшкодовано із початку року 339,6 тис.грн,. У 
порівнянні з минулим роком це в 1.2 рази більше; надано пільг на безКОШТОВНlrй 
проїЗд пільговиків у суммі 77,7 тис. грн., проведено ремонт 5 квартир 
інвалідам війни на суму 31,8 тис грн. 

Крім того, за рахунок місцевого бюджету проведено фінансування доплат 
до пенсії 13 громадянам, яхі досягли 95-річного віку в розмірі 100 гривень, 6 
почесним громадинам міста - по 85 гривень. Виплачена компенсація в сумі 67,4 
тис. грн. 98 фізичним особам, які надають соціальні поcлyrи. 

З початку року інвалідам та ветеранам війни було встановлено 32 квартирні 
телефони, в тому числі 5-ти інвалідам - за рахунок місцевого бюджету на суму 
3600 гривень. 

Інвалідам віЯни, ветеранам війни та праці протягом 2007 року надано: 
- 13 автомобілів "Таврів" (в2006р.-7) та 6 ryманітарних автомобілів; 
- 124 санаторно - курортні пyriвки; 
_ матеріальноі допомоги з фонду інвалідів -15 особам на суму 3,0 тис. грн. 

та з Головного управліННJI праці та соціального захисту населення Київської 
обласної державної админістраціі- 20 особам на суму 2,2 тис. грн. 

-забезпечено засобами реабілітації, а саме колясками, милиЦJIМИ, палИЦJIМи в 

кількості 89 одиниць. 
У 2007 році за рахунок державного б~дж~ надано пільг за житло~о

комунальні послуги та послуги зв"JI3КУ орган138ЦIJIМИ-надавачами послуг в СУМІ -



9770.5 11IC.rpH., відшкодовано 9677 тис.грнн., що в 1.2 рази більше ніж в 
минулому році . 
. За послуги зв"JI3КУ у 2007 році. надано пільг на сумму 571,7 тис .грн., 
ВІдшкодовано 510,5 тис rpH., що У 1.5 рази більше, ніж у 2006 році. 

За пе~ев~енlUI пільгових категорій населеННJI організацmм-надавачам поcnyr 
за 2007 РІК ВІДшкодовано -1041,7 тис. грн., не відшкодовано 86.7 тис.грн. Сума 
відшкодуваННJI за пільгові перевезеННJI пасажирів у 2007 році збіЛЬШlfлась в I,З 
рази в поріВlUIнні із 2006 роком. 

На обліку В управлінні праці та соціального захисту населенlUI перебуває 
5226 чоловік, Jlкі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них lЗІ0 
дітей. Починаючи з 2006 року, виплати потерпілому населенню провоДJIТЬCJI за 
місцем проживанНJI через управлінНJI праці та соціального захисту населенНJI. У 
2007 році пільг і компенсацій потерпілим від аварії на ЧАЕС профінансовано і 
виплачено на суму 7656,99 тис ГРН., що на 9.4% більше минулорічного. 

В Єдиний реєctp пільговиків внесено 17472 осіб, що становить 98% від 
загальної кількості пільговиків. 

у територіальному цеН1рі обслуговуванНJI пенсіонерів та самітних 
непрацездатних ГPOMВДJIH на обліку знахОДИТЬСJl 178З особи, що на І 15 осіб 
більше, ніж у 2006 році. ВідділенlUIМ соціальної допомоги самітним на дому 
обслуговуєтьCJI З 70 осіб. 

Щоденно в територіальному цеН1рі харчуєтьCJI 85 пенсіонерів. За 2007 рік 
гарячим харчуванlUlМ було охоплено 222 особи, що на 57 осіб більше, ніж у 
минулому році. З місцевого бюджету на ці цілі було виділено 8З,0 ПІС.ГРН., щО 
на 49.0 тис.грн. більше минулорічного. 

З нагоди державних та рenіriRних сват ПРОТJlГОМ 2007 року продуктові 
набори отримали 1604 пенсіонери на суму 74,6 тис. грн .. 

Надавались побутові, медичні та перукарські послуги 
Завдяки співпраці з БроваРСЬКОIО міськрвйонною організацією товариства 

"Червоного Хреста" проведено чотири CBJlТКOBi блaroдіііні обіди на суму 5,З 
тис. грн , на Jlкі було запрошено 200 осіб. 

На виконанНJI Програми під"Іримки ЦеН1рУ реабілітвції інвалідів 
"ПрагненНJI" з місцевого бюджету профінансовано 79,9 тис.грн, що в 4 рази 
більше, ніж у 2006 році. 

У 2007 році за призначеННJIМ субсидії звернулось понвд 5000 сімей. 
Станом на 1 січНJI 2008 року субсидії призначено 516З сіМ"JlМ, що на SS% 
більше ніж на початок 2007 року. Нараховано субсидій на суму 2924.3 тис. 
грн. ~ОфіНансовано 297З,1 тис.грн. Заборгованість за 2007 рік становить 
2Зl 8 тис. грн. СередньомісJlЧНИЙ розмір субсидії cКJIвдaє 126,79 грн. 

, Станом на 1 січНJI 2008 року заборгованість із виплати заробітної плати на 
підприємствах міста, Jlкі зві"l}'JО;Ь у .. відділ статистики - відсутня. На 01.01.2007 
заборгованість із виплати заробlТНОI плати становила -146,З тис. грн. 

Розмір середньомісячної зарплати У M~cтi поступово зростає. Якщ~ ЗВ. 2006 
рік вона СКJIвдала 1111.0 грн., то за 2007 РІК - 146З.71гр~., ~o на Зl.7 И. бшьше. 

у 2007 році зареЄC"l'pовано 245 колективних договорІВ ПІдприємств, установ 
та організацій, що охопmоє 99,6% від загальної чисель~ості на підприємс:пах, 
організаціях та установах із загально СПИСКОВОІО чиселЬНІС'ПО працlОЮЧИХ бшьше 
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IS осіб. До колективних договорів ВНОСЯТЬСJl рекомендації щодо 
н~д~пущен~ заб~рго~аності з випnаПI заробі'ПІоі плати та дотриманНJI розміру 
М1НlмanЬНОI заробl'П101 плати. 

В місті ведетьСJl певна профілактична робота за нагnидом функціонуванНJI 
системи управnінНJI охороною праці на підприємствах, установах та організацiJlx. 
3а минулиА рік було проведено 11 перевірок, 9 з них з представниками 
Держгірпромнаглиду. Але випадки травматизму ще мають місце. 3 початку року 
на виробництві cтanOCJl 30 нещасних випадків, з НІІХ 2 із смертельними 
наслідкамlf: на ВАТ ,,Броварський ШБУ -50" та на ТОВ фирма''Талос-Електрик''. 

ХІ. ПСllсійне забезпечеllllЯ. 
Станом на 1 січНJI 2008 року на обліку в управлінні перебуває 21 21 О 

одержувачів пенсій, що складає майже чверть чисельності постійного HaCeneHНJI, 
Jlке проживає у місті та 35 % від працезда'ПІОГО населеННJI міста. 

Планові показники надходженНJI власних кошriв до Пенсіііного фонду 
виконано на 111, 2%, що складає 166 322,9 тис. грн., це на 16 760,2 тис.грн. 
більше від запланованого і на 52 139,4 тис.грн. більше порівНJlНО з попереднім 
періодом минулого року. 

ОБСJlГ надходжень за додатковими ставками складає 11 698,2 тис. грн., що 
на 1831,0 тис.грн. більше від запланованого і становить 118.6%. 

Видатки на виплату пенсій та допомог у 2007 році склали 152 779,2 
тис.грн. 

Рівень забезпеченНJI власними коштами становить 108,8%. 
З метою стягненНJI заборгованості до Пенсійного фонду ПРОТJlГОМ 2007 року 

до господарського суду було подано 62 позови на суму 885 759,97 грн. 
Задоволено судами 66 позовів на суму 1 238339,26 грн., з ypaxyвaHНJlM позовів 
минулих років. Інші позови знаходиться в судах на РОЗГJlJlді. 

Також до боржників застосовано 699 фінансових санкцій на суму 368,6 
тис.грн. До посадових осіб застосовано 85 адміністративних штрафів на суму 
11,9 тис.грн. 

Завдики проведеніА роботі вдалося зупинити темпи зростанНJI боргу по 
сплаті основних платежів до Пенсійного фонду. Станом на 01.01.2008року борг 
по основних платежах становить 4040,6 тис.грн., що на 665,1 тис.грн.або на 
14.1 % менше порівНJlНО з 01.01.2007 року, по страхових внесках порівНJlНО з 
01.01.2007 роком зменшився на 411,8 тис.грн. . 

Кількість боржників порівНJlНО З 01.01.2007 року зменшилась на 80 одиниць 
або на 42.8%, станом на 01.01.2008 року залишилосиl07 боржників. 

НаЯбільшим боржником з обов"язкових платежів є Казенний завод 
порошкової металургії - 3067.6 тис.грн. До ~iHicтepcтвa промисло.воі п~літики 
Украіни направлено лист про вЖИТDI захО~IВ,. на що отримана ВІДПОВlДь, що 

дане питанни розгпидаєrьси на урядовому РІВНІ. 
Протягом 2007 року було призначено 1 ~54 нових пенсіА, ~OBeдeHO 1 98.6 

перерахунків пенсій, тако'!' .проведено MaC~BI перерахунки пеНСІЙ вихо~ ІЗ 
розміру прожитковоГО МІНІМУМУ ДЛJI ОСІб, яю втратили працезда'ПІІСТЬ з 
01.01.2007р. та 01.04.2007р. 
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ХІІ. РОЗВІІТОК соціалы�оo - КУЛЬТУРІІОЇ сфеРII. 

Значна увага в дiJUIьності міськвиконкому відводиться забезпечеННIО 
розвитку галузеЯ соціально-культурної сфеРII: освіти, фізичної культури, 
ОХОРОНІ! здоров'я, культури. 

Головним досягненням 2007 року в галузі OCBiТlI стало встановлення першої 
в Україні локальної комп'ютерної мережі з головним сервером в управлінні 
осві'l1І, метою якої Є створення єдиного інформаціЯного поля освітньої системи 
міста, модернізація змісту і структури управлінської діяльності, створення банку 
програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. 

Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 18 дошкільних навчалЬНIJX 
закладів (1S - комунальної форми власності, з- приватних); 12 загальноосвітніх 
навчальних закладів: шість ЗОШ І-ІІІ ст.( школи N!!N!!1,2,З,6,9, 10), 2 
спеціалізовані школи І-ІІІ ст.( N!S з поглибленим вивченням іноземних мов і Н!!7 
з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та природничого 
профілів), гімназія їм.С.ОліЙника, навчально-виховний комплекс, вечірня школа 
І1-Шст., приватна школа І-ІІІ ст. "Фортуна"; S позашкільних закладів освіти: 
Навчально-виробничиЯ центр творчості молоді, Будинок дитячої та lонацької 
творчості, ДЕfЩ ,,камелія", Центр патріотичного та фізичного виховання, 
Дитячо-юнацька спортивна школа. 

У місті функціонують вищі навчальні заклади некомунальної форми 
власності, які забезпечують можливість частині підлітків та молоді 
здобувати вишу освіту, не виїжджаючи за межі Броварів - це вищі 
навчальні заклади І-ІУ та І-ІІІ рівня акредитації: 
- Економіко-технологічний університет; 
_ Броварське представництво «Вищий навчальний заклад ссВідкритиЯ 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
- ВНЗ І-1I рівня акредитації - Коледж економіко-технологічного університету; 
-Поліцейський фінансово-правовий коледж; 

-І рівня акредитації: 
- Броварське вище училище фізкультури; 
- Броварський професійний ліцей. 

У місті створено єдиний освітній простір. Управління освіти 
Броварської міської ради здіЙСНIОЄ патронат за діяльністю вищих 
навчальних закладів з питань ліцензування, їх атестації, надання послуг зі 
здобуття повної загальної середньої освіти, методичної роботи. 

Дошкільні навчальні заклади відвідує 3481 дитина у 135 групах. Із них: 600 
дітей віком від І-го до З-х років. Кожен дошкільний навальний заклад 
комбінованого типу зі спеціальними та санаторними групами. У 2007 році 
кожний дошкільний заклад отримав сучасний комп"ютер, які були придбані за 
кошти місцевого самоврядування. 

Експериментальна робота двох дошкільних .навчальних закладів- сcЯJlинlW) 
та <<Барвінок» повніcrю фінансується за кошти МІсцевого бюджету. 

На початок навчального року У місті налічувалося 12061 дитина шкільного 
віку з яких 9109 - навЧ8ІОТЬСЯ У З8I'aJIьноосвітніх закладах, 13S-y приватній 
шко~і 1-111 ст .... Фортуна .. , 203 - У вечірній школі, 372 дітей віком до 18 років -



студенти професіАного ліцею, 721 - студеН'П1 вищих навчальних закладів 1-
П piBНJI акредитаціі. 

у двох навчалЬНl1Х закладах можyrь навчатися діти з російськомовних 
сімей. 

для всіх учнів початкових класів організоване гаряче харчування, 100% 
вартості якого фінансуєrься місцевим бюджетом. Всього охоплено гарячим 
харчуванНJlМ, у тому числі і за батьківський кошт, 87% шкоnярів. 

Мережа загanьноосвітніх закладів стабільна, однак не в повній мірі 
задовольняє потреби населення. При тому, що за останні роки кількість класів та 
учнів у загanьноосвітніх закладах зменшуєrься - у ІІ зміну навчаєrься 1416 учнів 
(52 класи), це більше, ніж у минулому році. Причиною цьому є поверненНJI 
дітей -першокласників з приміщень дошкільних навчальних закладів на навчання 
у приміщення загальноосвітніх закладів, в зв))язку з необхідніc-nо забезпечення 
прийому дітей дошкільного віку, чисельність яких за останні рОЮI зросла в 
зв"язку з збільшенням народжуваності в місті та міграційними процесами. 

для розвитку нахилів, здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і 
духовних запитів у закладах освіти розгапужена мережа профілЬНJIХ класів (995 
учнів)та класів поглибленого вивчення предметів (2100 учнів). 

У закладах освіти діти мають змоry вивчати іноземні мови: англійську, 
німецьку, французьку, польську, іспанську, причому 2241 учні вивчають дві 
іноземні мови. 

Гімназія ім. С.І.ОліЙника та спеціалізована школа Н!!5 професійно 
впроваджують у навчально-виховний процес міжнародне співробітництво та 
Європейську інтеграціlО. 

Продовжується тенденція до cтвopeННJ1 класів технологічного профinlО на 
базі Навчально-виробничого центру творчості молоді. 

у вересні 2007 року три освіші заклади отримали сертифікати на 
підтвердження їх визнання обласними комплексними опорними навчальними 
закладами: спеціалізована ЗОШ І-Ш ст .• Н!! S -( « Створення освітнього 
середовища для розвитку інтеркультурноі комунікації творчої самостійної 
особистості); гімназія ім.. С.І. Олійника (ес Інформаційно- комунікаційні 
технологіі в управлінській діяльності та організації навчально-виховного 
процесу); Будинок ДИТJJЧоі та юнацької творчості «<Комплексний позашкinьний 
заклад)). 

В рамках Програми «Обдарованість» з метою підтримки обдарованих дітей 
та забезпечення якісноі освіти, рішенням сесії Броварської міської ради за 
рахунок коштів місцевого бюджету, У 2007 р. фінансувався пjдвіз учнів закладів 
нового типу за окремими маршрутами до гімназії ім. С.І. Олійника, нвк, 
спеціалізованих шкіл N!!S та Н!!7 на суму 102 тис. грн., що викликало схваленНJI у 

громади міста.. . 
За рахунок KO~B ~lcцeBOГO бюдже1}' ЗДІЙСНЮ~СЯ стимул~вання. пр~і 

педагогічних працІВНИКІв: ~~имують доплати KepIBH~ закладІВ ОСВІТИ, .ІХ 
заступники, завідувачі бlб~lотек, уч~сники п~дагопчних експеримеН'Пв, 
керівники зразкових художнІХ KoneКТl!BIB, УЧ~І, щО викладають предмети 
поглиблено, а з 2007 року - ще А кеРІВНИКИ МІСЬКИХ предметних методичних 
об'єднань. 
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переведено в. нове приміщення новозбудованого будинку, завдяки 
чому значно поnшшиться Jlкість первинної медичної допомоги. 

3aкnадами охорони здоров'JI міста виконується понад 1 О медичних програм. 
Безкоштовно забезпеЧ)'lОТЬСJl піками пільгові категорії населення - ветерани 
ВВВ, учасники ЧАЕС, а також хворі на цукровий діабет, онкологічні хворі -
частково. 

В звітному періоді поліпшилось харчуваННJI в стаціонарах, вартість 
харчуванНJI зросла з 4.46 грн. до 6 грн. на день. 

Потреб)'lОТЬ поліпшення житлово-побутових умов та забезпечеННJI житnом 
медичні працівники, так як даний факrор сyrrєво впливає на забезпечення галузі 
кваліфікованими кадрами. 

Значна увага приділJlЄТЬСЯ розвитку масової ФіЗI.ЧI.оі JCYnh1)'pll. Значна 
робота проводилась по виконанню програм: "Розвиток фізичної культури і 
спорту на 2007-2011 роки", "Розвиток гандболу у м.Бровари на 2007-2011 РОКІі" 
та "Під1римка гандбольного клубу ,,Автомобіліст" на 2007 рік". На реалізацuо 
заходів даних програм з міського бюджету У 2007 році виділено 1461.5 тис.грн. 

В місті функціонують 1ри дитвчо-юнацькі спортивні школи, Броварське 
вище училище фізичної культури, діють спортивні клуби "Олімп", "Ліфтовик", 
"Тайфу". На повну потужність працІОІОТЬ фізкультурно-оздоровчий закn8Д 
"Плавальний басейн "Купава", спорткомплекс "Світлотехнік", відкрито післв 
ремонту плавanьний басейн "Металург". У місті розвиваЄТЬСJl 18 В}Ідів спорту, 
працює 102 тренери-викладачі. До регулврних занвть спортом залучено 2133 
особи. 

За звітний період в місті проведено 125 спортивно-масових заходів ДЛJI всіх 
верств населенНJI, в яких ВЗJlЛИ участь більше 6 ТИCJIЧ чоловік різних вікових 
категорій. 

Завершились УІІ спортивні ігри школврів, де протягом 2006-2007 
навчальних років виборювалось право на кращий СПОРТИВНИЙ навчалЬНИЙ закn8Д. 
ПеремоЖЦJIМИ визнано зоm Н!! 5, 30Ш Н!! 7 та 30Ш Nи 9. 

В місті проведені міжнародні змагання: турнір з гандболу пам"яті 
Володимира Багатікова, І.Й.Мельниченка, турнір з боксу на призи СерriJI 
Дзінзірука, турнір з вільної боротьби, присввчений видатним українським 
борцsм, чемпіонам та призерам Олімпійських ігор. Проведено змаraннв з легкої 
атлетики, гандболу, фyrболу, боксу, плавання, вільної боротьби національного та 

обласного рівнів. 
Спортсмени міста успішно виступали на міжнародних, всеукраїнських та 

обласних змаганНJIX. Олег Лісоroр з переМОГОJО повеРНУВСJl з чемпіонату світу з 
водних видів спор1)', що проходив у АВС"Іралії. Єдина золота медаль української 
збірної. Крім того, там виступали ще двоє броварчан - Андрій Олійник та Сергій 
Бреус. Людмила Блонська завоювала срібну медаль на Чемпіонаri світу з легкої 
атлетики в семиборстві, що проходив у Японіі за учаС11О більше 200 країн світу. 

Юрій Нужненко втретє захистив титул інтерконтинентального чемпіона 
серед професіоналів з б~КСУ .. Ганд~ольна K~Maндa "Будівельник - Бровари" 
посідає 1рerє місце в чеМП10наn УКРВJНИ та успІШНО виступила в Єврокубках. 
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• За результатами ВllctyПів у ИІ ліmіх СПОРТИВНИХ іграх Київщини з 16 

ВИДІВ спо~ту м.Бровари у комплексному заліку заПlUlJ10 11 місце. 
• ПРИД1JlJlЄТЬСЯ належна увага спортивним спорудам. В місті збудовано 2 

УНI~ерсальних СПОРТИВНИХ маіданчики із синтетичним покритrям ДnJl ігрових 

ВИДІВ спорту та БУДУЄТЬСJl ще ЧОТlfРИ таКИХ майданчики. Не ПРИПИНJlJОЧИ 
роботи басеliну, проходить реконструкціJl фізкультурно-оздоровчого закладу 
"Ппавального басеliну "Купава". 

ОДНlіМ З приорітemих наПРJlМків роботи відділу КУЛЬтурІ' є підготовка та 
проведеННJI культурно-мистецьких акціli і заходів ДnJl мешканців міста. 

Мета цих заходів - розкритrJl творчого потенціалу та підтримка інтересу до 
мистецтва різних верств населення, відроджеННJI українських народних традиціli, 
звичаїв та обрвдів, збережеННJI національної культурноі спадщини, організація 
дозвinnв і урізноманіmення форм культурного обслуговуваННJI населення. 
В мережу закладів культури міста входвть: дитяча школа мистецтв, ДИТJlча 

музична школа, краєзнавчиli музей, міськиli клуб, міський культурний центр 
"Прометей", Броварська міська бібліотека, Броварська міська бібліотека ДnJl 
дітей. 

В закладах культури СТВОРЮЮТЬСJl необхідні умови по відродженню і 
розвитку всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. ІСНУ10ТЬ колеКТИВII: 
3разковиJi tea1p-СТУДія "Едельвейс", фольклорний ансамбль "Доля" (у 2005 році 
цей колектив здобув звання "Народний"), колектив хореографії· "СТЕП-клас", 
студія бального танцю, хореографічний колектив "Черевички" (у 2005 році цей 
колектив здобув звання "НародниJi") та колектив народного 1'8НЦІо "Барвінок", 
камерниli оркестр, сучасний оркестр, ансамбль домристів "Акорд", квартет 
народних інструментів, хор молодших класів, хореографічні колективи 

"Веселики" та ,,Альтаїр". 
у 2007 році було впроваджено: фестиваль поетичної творчості ,,кришталеве 

перо" та конкурс класичної музики ,,класична нота", переможці, якого брали 
участь у Гала-концерті в Національній академії мистецтв їм.П.І. Чайковського. 

В місті провоДJIТЬСЯ: огпвд художньоі самодіяльності "Весняний зорепад", 
міський конкурс ДJUI старшокласників міста "Попemошка - 2006" (2007), міське 
СВИТ0 "Творча особистість". міський конкурс юних талантів "Пісенний 
вернісаж", міський конкурс перукарів, KOH~C. кондитерів, конкурс краси "Міс 
Бровари-2007", "Міні міс Бровари-2007", <сМІНІ модель Бровари-2007)) (де брали 
участь дівчатка та хлопчики). 

Протягом 2007 року проведено 372 різноманітних заходи: концерти, 
конкурси молодіжні вечори, виставки образотворчого мистецтва, вечори
зустрічі, 'лекції, розважвnьні проrpами. ДJUl дітей,. звіmі концерти закладів 
культури, театрвnізовані c~ ВиконавЦІ та ХУДОЖНІ колекти~и ~рали участь у 
Міжнародних, обласних, МІС~КИХ KO~КYPCax , де займали ПРИЗОВІ MICЦJI. • 

Відділ КУЛЬ'l')'Pи постійно СП1Впр'ацІОЄ з .вида~ими. художниками МІСТ8, 
ВИCТ8ВЛЯJочи їх творчі доробки, колеКЦll художнІХ роБІТ У МІСЬКОМУ краєзнавчому 
музеї: це _ Кость Лавро (автор ідеї прап~ра міста Бровари та художньоr:o 
зображення гірвnьдики), Олександр ПОЛІЩУк, Тетяна Чеброва, Евген1В 
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Кравченко, ОлексіЯ 
ОлексіЯ MЇnЬKO та інші. 

ЛиходіЯ, ФОТОХУДОЖНIfКИ МІікonа Семиног, 

Працівниками краєзнавчого мyзelO постійно проводиться робота по вивченmо 
історіі культури та традиціЯ народу на території БроваРЩflНИ, КlIЇВЩIfНJI та 
прилеглих територіЯ УкраїНIІ. ВедстьCJI робота по збиранНIО наукового матеріалу 
з питань вивченНJI природи, археології, emоrpафії. ПОПОВШОЄТЬCJI бібліотечний 
фонд музею літературою відповідного напрямку. 

У 2007 році на утримання та розвиток галузі культури використано 4047.7 
'ПfС.rpн. бюджemих коштів, що на 79.5% більше, 2006 року. 

Протягом 2007 року відділом У справах сім'і та Ilоnоді, його СТРУКТУРНІІМИ 
підрозділами - цеmpом соціanьних служб для сім'ї, дітеЯ та молоді, об'єднанням 
підліткових кnубів за місцем проживання, QempoM ранньої медико-педагогічної 
реабілітації дітей - інвалідів виконувались заходи міських проrpам підтримки 
сім 'ї, дітей та молоді. 

Виконувались заходи щодо рeanізації проrpам "Молодь Броварів", 
"Соціальна підтримка сім'ї", "Профілактика явищ у молодіжному середовищі", 
міських проrpам: відпочинку та оздоровлення дітей, роботи з обдарованоJO 
молоддю, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
батьківського пікnyванНJI, програма запобіганню дитячій безпритульності і 
бездогJUlДНОсті, підтримки сім" на період до 2010 року та заходи на виконання 
Національної програми профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СЮД. 

Зокрема, у звітному періоді відповідними службами організовано 
проведеННJI лекцій, бесід, надавались консультації, надавалась шефська допомога 
соціanьно-незахищеним категоріим сімей підприємствами та організаціями міста. 

Станом на 01.01.2008 року відділом у справах сім" та молоді за бюджетні 
кошти організовано оздоровлеННJI 293 дітей із соціanьно незахищених категорій 
дітей в дитячих оздоровчих закладах м.Алушти та Запорізької області. 

В мдц ,.Артек" було напРВВJJено на оздоровленНJI 19 дітей: 16 обдарованих 
дітей, 1 дитина сирота та 2 дітей позбавлених батьківського пікnyванНJI. До 
дитячого цeнtpy "Молода гвардіи" було направлено нв оздоровлення 3 дітей. 

У липні 8 дітей- напівсиріт оздоровmовались у дитячому ЦСН'Ірі відпочинку 
M.CeH-СJOльпіс (Франція), організоване порідненим містом Фовтене-су-Буа. 

Продовжує дiиJJЬність "Молодіжна рада міста" . За звітний період проведено 
18 засідань, на яких розглвдаються ПИtaНЮІ, які СТОсуІОТЬCJI ЖИТ1'Я студентської 
та учнівськОї молоді. 

На виконанНJI рішенНJI виконкому щодо пїд1римки студентської обдарованої 
молоді затверджено 10 каидида'ІУР на призначеННJI стипендій кращим студентам 
вищих навчВJIЬНИХ закладів міста за результатами зимової сесії в розмірі 100 грн. 
на MiCJIЦЬ. Протягом зві'11l0ГО періоду виплачено 20 стипендій на суму 12.0 

тис.грн. . . 
Студентам, із категорії дітей-сиріт та ДІтей, яКІ ЗВJIИШИЛись без батьківсь~ro 

піклування та продовжують навчаНЮІ.!І навчальн~ закл~ах, ЩОРІЧНО 
призначаєrьCJI щоміCJI'Jиа допомога У .~ОЗМIРI 80 rpH •• на МІСЯЦЬ,. я~ навчаютьCJt.! 
закладах освіш І-П piBНJI акреДИТ8ЦІI та 90 rpH. - m - ІУ РІВНІВ акредитаЦIІ. 
Протягом поточного року таку допомоry виплачено 29 ctyдентам на суму 25.2 
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тис.rpн., 5 кращих C'l}'дентів ВIIЩИХ навчальних закладів міста ОТРИМ8JIИ 
часткову опл~ty вартості за навчанНJI на заranьну суму 5.0 тис.грн. 

У чеРВНІ .поточного року в місті створено сьому приЯомну сім"ю. Всього в 
приііомних СІМ"ИХ. виховуєтr:СJl восьмеро неповноліmіх дітей-сиріт та дітей, 
позбaвnен~ баТЬКІВСЬКОГО шклуванНJI. На обліку перебуває ще дві сім"ї, Jlкі 
мають наМІР створити прийомні сім"і, пройшли навчанНJI та отримали довідки та 
рекомендації. 

З MCТOIO пропаганди переваг сімейного вихованНJI відділом у справах сім"і та 
молоді спільно з відділом реєстрації апів цивільного стану ПРОВОДИТЬСJl видача 
новонародженим жителям міста пам"JlТНОЇ медалі та подарунка. 

Відповідно до заходів міської програми підтримки сім'''ї 30 дітей із соціально 
незахищених категорій отримали шкільне прил8ДДJI та рюкзаки на загальну суму 
4.0 тис.грн., 150 дітей із 95 соціально-незвхищених сімей отрималll продуктові 
набори на загальну суму 149.9 тис.грн. 

Під соціальним супроводом перебуває 36 сімей (43 ДИПfНИ), що перебувають 
у складних житrєвих сИtyацїJIх, ПРОТJIгом звіmого періоду Jlким було надано 
послуги різних видів. 

РеконструАовано приміщенНJI Центру ранньої та медико-педагогічної 
реабілітації дітей-інвалідів. ДmI завершенНJI робіт за кошти місцевого бlОДЖету у 
2007 році профінансовано 350.8 тис. грн. 

ХІп. ЖllТлово-комунальне господарство. 

На розвиток та утриманНJI об'єктів житлово-комунального господарства з 
міського бюджету У 2007 році було виділено 47 620,0 ТlIС. грн., використано 46 
409,6 ТИСО грн. або 97,5%. J це в 3.3. рази більше, ніж у 2006 році. 

Комунальними підприємствами виконано значні оБCJIГИ робіт по 
забезпеченню житrєдiJшьності народного господарства міста, а саме: 

Благоустрій міста 
В 2007 році на викон8ННJI звходів по забезпеченню технічного та 

естетичного стану об'єктів благоустрою, зеленого господарства та безпеки 
дорожнього руху використано 9065,9 тис. грн. , , що в 1.6 разів більше, ніж у 
2006 році, з них: на благоустрій міста - 6058,4 тис. грн., озеленеННJI - 1610,0 тис. 
грн., безпека дорожнього руху - 1396,9 тис. грн. , в, рез!льтаті чого вдалось 
значно покращити рівень поточного утрим8ННJI об tJC'l'1B благоустрою та 
вирішити багато наболілих ~итань. П~оведено. ремонт мереж з~вніwнього 
освітленНJI вулиць 3,92 км, замІНено 60 СВІТИЛЬНИКІВ та 580 ~амп в СВlТИЛЬНИках 
на енергозберігаючі. На центральних вулицях та в парках МІста встановлено 61 
лавку ДJUI відпочинку, бiu кожної з ни~ встан~влено урна сучас~оro дизаііну. 
Проведено ремонт громадських туалетів на дuочому кладОВИЩІ. Додатково 
придбано свпкову ілюмінацію ДЛJI прикрawеННJI майдану Свободи в святкові . 
ДВІ.. • • • 

у місті влаштовано додаТКОВІ КВІТНИКИ та впорядковано газони ШСЛJl 

завершенНJI робіт по капітальному ремонту доріг. ~исаджено нові дерева та кущі, 
продовжуєrьСJl робота ПО зносу дepe~, на ВІ видано ордери. Придбано 
декоративні квітниці ДJIJl прикрawвнв:ч Ml~ЦЬ загального КОРИcty~анНJI. ПротJIГ~М 
літнього періоду у вихідні та CВJIТКOBI ДНІ забезпечено роботу МІСЬКИХ фонтанІВ. 
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На територiJJx новозбудоваНID' бlовmв встановлено 
СПОр11fDні маЯданЧlfКИ. 

сучасні дитячі та 

Значна ~aгa D 2007 році приділялась безпеці дорожнього руху. 
Забезпечено цшодобова робота всіх світлофорних об'єктів, виконана розміпа 
дорожнього покрИ'ml централЬНIfХ вулиць. для запобігання аварійності на 

дорогах, з MCТOIO збереження жипя та здоров' я мешканців міста, насамперед 
дітеА було встановлено 14 елементів примусового зниження швидкості по 
вулицвм: Незалежності (4 об'єкти), Гагаріна (3 об'єкти), Красовського (1 
об'єкт), Енгельса ( 1 об'єкт), Кірова ( 1 об'єкт), Грушевського (1 об'єкт), 
Короленка ( 1 об'єкт), Пушкіна (1 об'єкт), Леніна ( 1 об'єкт). 

Розроблено проект капітального ремонту світлофорного об'єКty на розі 
ВУЛІЩЬ Кірова - Грушевського. Встановлено нову зупинку "Автошкола" замість 
демонтованої внаслідок аварії. В належному стані yrpимувались автопавільйони, 
турнікетні огородження та інші об'єкти шляховоі мережі. 

капіталы�ніі,' ПОТОЧНllії peM011Т дорожнього ПОКРIIТТВ 
Значною проблемою в місті є технічний стан доріг. Недостатнє 

фінансування цього напрямку протягом декількох років призвело до погіршення 
дорожнього ПОКРИТІя вулиць, внyrpішньоквартальних проїздів. для поліпшення 
стану дорожнього покрИТDI в 2007 році на ці заходи було використано 14 184, О 
тис. грн., з них: на капітальний ремонт доріг - 13 974,3 тис. грн., на поточний, 
ямковий ремонт доріг - 854,3 тис. грн., на експертне обстеження двох 
шляхопроводів по вул. Кутузова - 159,8 тис. грн. та на експертне обстеження 
підземного переходу по вул. Киівській - 49,9 тис. грн, рівеllЬ ФіllансуваllllП у 
2007 році на дані роботн зріс У 8 разів •• 

у 2007 році проведено капітальний ремонт 22 вулиць, а саме: 
Незалежності, Кірова, Кутузова, Красовського, Енгельса, Чкалов&, М. Лаryнової, 
Кирпоноса, Димитрова, Вокзальноі, ш. Anейхема, П. Моrиnи, Некрасова, 
Авіаційної, Вишневої, Космонавтів, ОсиповІ, Старотроїцької, Будівельників, 
Хмельницького, Гacтenno, Котовського. а також перехрестя вулиць 
Незележності-ЧерНJlXОВСЬКОГО, Андрєєва-Сєрова, Кутузова-Красовського. 
Короленка-Київська. Виконано капітальний ремонт транспортної розв' язки 
вулиць Кірова -Гагаріна -Димитрова та міжквартального проїзду біля 
спортмаАданчика по вул. Короленка,64. 

ЖІІТЛОВИЙ фонд. 
Важливим напрямком роботи є забезпеченнв надійності та безпечної 

експлуатації житлового фонду міста шляхом своєчасного проведеНIIJI робіт по 
капітальному ремонту та реконструкції житлового фонду комунальної власності 

міста. . 
На капітальний ремонт житлового фонду У 2007 роЦІ використано 4 223,9тис. 

грн., що майже в 10 разів більше, .ніж у 2006 році. З~ВДJIКИ такому значному 
збільшенню Фінансуваннв У 2007 РОЦІ було виконано капІтальний ремонт: 

_ м'яких покрівenь ,площею 293:1.4 rl- на 37 будинках; 
_ шатрових дахів, площею 3276 м на 3 житлових бу~инках; 
_ 7 еркерів в житловому будинку по вул. НезалежнОСТІ, 1 О; 
- 10 ліфтів в житлових будинках; 
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- ВнytpїШНЬОБУДllНКОВИХ мереж цеmpanізованого опаленНJI В 12 

жItТЛ.ОВИХ БУДIIН~, а також було проведено експерmе обстеженНJI 63 ліфтів, 
терМІН ексnnyатаЦIІ ЯКИХ перевищив 2S років та замінено попrroві скриньки на 
суму 180,0 тис. rpH. 
На реконструкціlО житлового фонду в 2007 році було використано 3179,9 nrс. 

rpH., що в 3,7 рази більше, ніж у 2006 році. У 2007 році було проведено: 
- заміну 1 О ліфтів; 
- реконструкцію м'якої покрівлі в шатровий дах житлових будинків по вул. 

Короленка,67 та Енгельса,10 площею 2687 м2.; 
- реконструкціlО мереж BOдoBЇДBcдeHНJI житлового БУДІІНКУ по вул. 

Дllмітрова, 4; 
- експертне обстеження технічного стану ЖИТЛОВІІХ БУДІІНків по вул. 

ПостишевІ, 1 та Возз"єднання,S; 
- виготовлено проектно-коurrорисну документаціlО на: реконструкціlО м'якої 

покрівлі в шатровий дах, реконструкцію внутрішньоБУДllНКОВl1Х мереж 4 
будинків, реконструкцію системи опаленНJI 4 житлових БУДІІНків, 
кориryванНJI проектно-кошторисної документації на 4 вбудованих 
бойлерних. 

Програма "Подвір'я" 
На виконання заходів міської проrpами Подвір'я у 2007 році використано 
2209,9 тис. rpH., обсяги фінансування в порівнянні з 2006 роком зросли в 11 
разів. В звітному році було виконано: 
- капітальний ремонт 20 дитячих майданчиків та З спортивних 

майданчиків (дитячі: Гагаріна,27, Черняховського,2З-б, Черняховського, 
21-1, Возз"єднаННJI,9, Возз"єднання,5-а, КиївськІ, 292, Грушевського, І-а. 
Грушевського, З-І, Лагунової,9, Олімпійська,3, Олімпійська,4, 
Олімпійська,7-7-а, ЧкаловІ, 16, КіровІ, 88, Киівська,166, Київська,310-а, 
Грушевського,3, Черняховського,19а-19-б, Лагунової, 9-1, Незалежності, 19-
а; спортивні - вул. Гагаріна,2, Кірова,4, МЛaryнової,10-а.); 

_ капітальний ремонт 2S міжбудинкових проїздів та 7 тротуарів загалЬНОJО 
площею 14,9 тис. r.t-. 
"Програма фінансовоі підТРИМlСІ1 ОСЕЕ та ЖЕК" 

у місті затверджена та виковувалась ця програма вперше. На ВllКОНання 
заходів цієї програми було використано 338,1 тис. rpH. За рахунок цих коштів 
було виконано: 

_ проектування та реконструкцію системи опалеННJI ОСББ "Романтик" по 
вул .. Короленка,S4-б, на суму 238,1 тис. rpH.; 

_ капітальний ремонт проїздів ОСББ "Комунальник" Гагаріна,29 та ОСББ 
"Домобудівельник-3" Олімпійська,2 на суму 100,0 тис. rpH. 

Програма соціального З8ХІIСТУ IlаселеННR 
На заміну газових плит та колонок витрачено 180,0 тис. rpH. , що на рівні 2006 

року. 

Програма енергозбер~еllll!, .. . 
На впровадження ЗВХОДІВ МІСЬКОІ п~оrp~и по комуналЬН~,П1Дnpиємствам 

витрачено 2399,4 тис. rpH. У тому ЧИСЛІ. кп Служба замовника -1 074,1 тис. 
rpH. та кп "Броваритеплоенергомережа" - 1325,3 тис. rpH. 
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У 2007 році поповнено CТВtyrНi фОНДІ І комуналЬНl1Х підПРllЄМСТВ на 
суму 5810,0 11ІС. rpH. У тому числі: Виробничому управліННIО комунального 
господарства - 1000,0 тис. rpH., кп "Служба замовника" - З500,О тис. ІрН., КП 
"Броваритеплоенергомережа" - 1000,0 тис. ІрН., кп "Бровари-Флора" - З 10,0 
тис. rpH. 

,,проrpама енергозбереженИJI" по комунальному підприємству 
"Броваритепnоенергомережа" на 2007 рік" на підприємстві виконана в об"ємах 
передбаченого фінансування у 2007 році. За рахунок впровадженНJJ 
енергозберіnuочих заходів у 2006 році (заміна пальників на котлах) ЗНJ.rзилось 
споживанНJJ природного газу в 2007 році на 111,2 тис.мЗ, а також зберігається 
тeндeHЦЇJJ на зниження споживанНJJ електроенергії, що нмвно характеризYlОТЬ 
Пlпомі витрати електроенергії: при плані З2,1 кВтlГкал - фапично 28,67 
кВтlГкал. 

Для оновленИJI основних фондів комунальних підприємств обсяг 
фінансування у 2007 році збільшився в 1,9 рази. 

На відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам міста 
надана дoтaцїJJ на суму 3226,7 тис грн. У тому числі: 
- Виробничому управлінню комунального господарства - ВО,О тис. Ірн.; 
-кп "Служба замовника" ~6, 7 тис. Ірн .. ; 
-кп "Броваритеплоенергомережа" - 2700,0 тис. ІрН.; 
для того, щоб залишити рівень тарифів на житлово-комунальні ПОСЛУПI дЛЯ 
населення без змін у 2007 році сума дотації міського бlОДЖету збільшилась в 
12,6 рази. 
За 2007 рік кп "БроваРllТеПJlоенергомережа" відпущено 2В0.52 тис.Гкan 

теплової енергії, що на 3.3% менше, ніж у 2006 році. Це зумовлено, в першу 
чергу, температурними умовами, які вищі за нормативні. 

Витрати на виробництво теплової енергії за 2007 рік становлять 45757,3 
тис.rpн., що на 36.3% більше, ніж У 2006 році (ріст ціни на газ, електроенергію, 
збільшенИJI мінімальної заробітної плати та інше). 

кп "Броваритеплоенергомережа" протягом останніх років постійно працює 
в напрямку підвищенНJI ефективності викориCТ8ННJI паливно-енергетичних 
ресурсів за рахунок сучасних схем і систем енергопостачанНJI, приладів і 
пристроїв, зниженИJI BtpaT енергоносіїв, що забезпечує HaдaHНJI послуг 
споживачам на більш високому якісному рівні, зниженНJJ собівартості теплової 
енергії та фінансового навантажеННJJ на спо~ва~іВ. . 

Протягом року підприємству були видшен~ знаЧНІ кошти ~a впровадження 
енергозберіг8l0ЧИХ технологій з державного та МІсцевого бюджетІВ, а саме: 

_ з державного бюджету - 1594,В тис.грн. 
_ з місцевого бюджету - 2325,96 тис.rpн. 
_ власні кошти - 3144,95 тис. грн. 

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і поcnyг за 
державні кошти" у 2007 році на підприємстві проведені торrи, зaкnючені 
договори та виконані роботи: 

1. За рахунок коштів з місцевого бюджету на суму 1165,0 тис.грн. на 
підприємстві виконано: 



• установку 
вуn •• Кірова,96; 
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хімічної деаерації на котельні по 

• модернізаціlО хіМВОДООЧIІСТКИ на котельні по вул.Незалежності,26; 
• встановлеННJI системи автоматичного регулюв8ННJI процесу 

згоранНJI палива на 5-ти котельнях: по вул .. Красовського,16, 
вул.Красовського,2, вул. Шевченка,21, вул. Київська,296, вул. 
ГОРЬКОГО,I. 

2. За рахунок коштів з державного та місцевого бl0ДЖетів виконані: 
• проведені роботи вартіС110 605 ПIС.ГРН. "Реконструкція теплових 

мереж м.Бровари". Це дозволило продовжити монтаж тепловоі 
мережі ду 300 від котельні по вул .. Кірова,96 до вул. Гагаріна, що 
забезпечить надійне та безперебійне теплопостачання міста; 

• реконструкція та технічне переоснащенНJI котельні по 
вул .. Красовського, 16. Виконано монтаж системи управління 
ТJlгодyтrєвими пристроями котла Н27 ДКВР-І0/13 з ВІІКОРИСТВННJIМ 
енергоресурсозберіГВІОЧОЇ системи "ЕКО", яка дозволить 
підтримувати максимальний ккд котлів у всьому діапазоні їх 
навантажень в автоматичному режимі, заощаджувати виtpаПl 
природного газу та електроенергії. Вартість робіт складає 403 
тис.грн.; 

• реконструкція котельні по вул .. Кірова,96 на суму 214 тис.грн. 
Монтаж системи обліку ВИ'Ірат води та виробництва теплової енергії 
на котлах квгм-зо дозволить виконувати режимно

налагоджувальні роботи на котлах згідно з вимогами ПТЕ; 

• реконструкція 12 ЦТП вартіС'ПО 593 тис.грн. ВстановленНJI 
автоматичних регулпорів по відпуску підігрітої води на цих 
цеН'Іральних теплових пунктах та заміна підігрівачів на 
пластинчасті на двох ЦШ завершує розпочату роботу по 
реконструкції цтп підприємства та підвищить якість поcnyr по 
підігріву води; 

3. За рахунок власних коштіВ та коштів місцевого бюджету В ремонтний 
період з метою зменшенНJI BtpaT в тепломережах та знижеННJI ВИ'Ірат 

електроенергії при виробництві і tpанспортуванні тепла на підприємстві: 
• проведена закупівЛJI попередньо ізольованих пінополіуретаном tpуб 

з комплеJC1"YЮЧИМИ, які застосовувалися при ремонті тепломереж та 
дозволять знизиТИ втрати теплової енергії в теплових мережах, 
збільшити термін використаННJI мереж; 

• замінено 2,73 км теплових мереж на попередньотеплоізольовані 
пінополіуретаном tpубопроводи на суму 846,5 тис.грн.; 

• виконано капітальний ремонт котла ПТВМ-50 Н22 та заміна 
димових труб двох котлів ПТВМ-50 на котельні по вул. 
НсзалCЖllості,26. Вартість цих робіт складає 901,6 тис.грн.; 

• реконструкція вузлів обліку. газу. на 9-ти _ котс:пьНJIX міста з 
встановлеННJIМ сучасних засоБІВ ВИМlрювалЬНОI техНІКИ; 
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• реконструlЩЇJI конденсаторної устаНОВ0 

по компенсації реактивної електроенергії вартіспо 17,5 'l1IC.rpH. на 
котельні по вул .. КіРОВ8,96; 

• монтаж 1р8нсформаторної підстанції 1 О кВ/О,4 кв на суму 30,0 
тис.rpн. на KOТCnЬHi по вул. Незалежності,26; 

• монтаж автоматичного ВИМlfкача З 16ВУ3 на підстанції котельні по 
вул. КіРОВ8,96 вартіС11О 26,3 тис.грн.; 

• монтаж і налагоджувальні робо'l1l автоматичного управління 
насосами циркуляції гарячого водопостачання на 4-0Х теПnОВJJХ 
пунктах; 

• заміна насоса підживлення К 45130 на менш потужний МНІ 205-
/E/1230-S-2 на суму 1,95 тис.грн. на котельні по вул. Кірово,96; 

• замінено 6 електродвигунів з меншою потужністю на об"єктах 
підприємства; 

• благоустрій після ремонmих робіт у сумі 240 ПJС.ГРН. 

Комунальним підприємством ВОДОПРОВЇДIIО-К8llолізацііі.IОГО господарства 
протягом 2007 року реалізовано пиmої води 5824.4 'l1Iс. куб. м., перекачено та 
очищено 4743.0 тис. м. куб. стоків. 

За власні кошти підприємства у 2007 році було виконано переклDДКУ мереж 
водопостачання в кількості 1327.5 погонних метрів. Каналізаційних мереж 
переклвдено в кількості 68,5 погонних метрів. 

Крім переклвдки мереж, виконані наCtyпні роботи: 
1. Проведена інвентаризація, ревізїJI та ремонт пожежних гідрантів, 

які рахуються на бanансі підприємствІ. 
2. Замінено засувки діаметром 100мм на водопровідній мережі по 

вул.Ковпака - 1 шт, діаметром IS0мм на розі вул. ЧеЛlOскіна
Коккінакі - 3шт, діаметром ЗООмм по вул.Кутузова - Ішт. 

3. За учаС'По фахівців "Бровариводоканапу", фірма "Anьтісспецбуд" 
виконала роботи по переносу водогону діаметром 500мм в рaliоні 
перехрестя вул.Київська-Черняховського. 

4. Встановлено імпортний насос на муловій насосній станції цеху 
каналізаціАнИХ очисних споруд в с.Дімітрово. Вартість насосу 

105тис.rpн. 
5. Виконані роботи по промивці відстіАника N!!1,2,3 на території 

водопровідних очисних споруд по вул.Металургів НЮ2. 
6. ДmI підготовки пиmої води, закуплено 7От сульфату amoмінію на 

суму 60тис.rpн. 
7. На каналізаційній насосній станції НеЗ виконано капітальний ремонт 

насосу Н!!2. 
8. На муловій насосній, станції каналізаційних очисних споруд 

виконано капітапьииil ремонт насосу N!3. 
9. Виконані роботи по ремонту 2-0Х первинних відстійників цеху 

каналізаційних очисних споруд. 
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10. Уxnвдено договір з фіРМОIО "Еколас" 

(м.Сєверодонецьк) на BIIKOHaHНJI робіт по створеННIО гідравлічної 
моделі мереж водопроводу та канапізації м.Бровари. На даний час 
Вlfконаний перший етап: збір вихідних даних та CТВOpeHНJI 
електронної карти м.Бровари. 

ВедетьСJl відповідна робота щодо виконанНJI "Міської програми розвитку 
водопровідно-канanізаційного господарства та забезпеченНJI населенНJI Jlкісною 
ПИ'ПІОЮ ВОДОІО". 

Проте, зношеність основних фондів виробничого призначеННJI за даними 
бухranтeрського обліку є знаЧНОІО. На початок 2008 року рівень зносу cКJIвдaє 
57,2% по водопостачанню, та 59% по водовідведенню. Подальше зношеННJI 
основних фондів може бути критичним з точки зору забезпеченНJI ефективності 
DlіКОРИстанНJI майна, а також призводитиме до підвищеННJI вартості послуг. 

Діючі тарифи длJl населеННJI на послуги водопостачанНJI та каналізації на 
даний час не забезпечують рентабельної роботи підприємства, оскільки 
населенНJI споживає 72,7% поcnyr з водопостачанНJI та 77,4% з BoдoBiдBeдeHНJI, а 
також є основним дебітором (частка дебіторської заборгованості скпадає 90%). 

HUBHi ресурси підприємства та peВnЬHa допомога міської владll 
ДОЗВОЛJIIОТЬ фінансувати лише невеликі за масштабами проекти. Тому на 
сьогоднішній день наЯважливішим завданНJlМ є пошук і мобілізація додаткових 
джерел фінансування капітальних інвестицій. 

Броварською філією ВАТ "Киівоблгаз" за 2007 рік проведено бслуговуванНJI 
розподільчих газових мереж, дворових вводів та ввідних газопроводів, а також 25 
регуляторних пунктів та 53 шафових регуляторних пунктів, проведена їх ревізія 
та HВnaдкa обладнанНJI. 

Перевірено герметизацію вводів інженерних комунікацій у 208 висотних 
будинках та громадських будівux. 

ПрийНJlТO в експлуатацію 481 одиниці газових лічильників. Проводились 
ремонтні роботи газових приладів, JlК У житлових будинках, так і на комунanьно
побутових об'єктах. 

Основною проблемою підприємств житлово-комунanьного господарства 
міста ЗВJIИшаєrьСJl заборгованість за надані послуги. Але, постійна робота 
підприємств по її зменшенню дає певні результати. 

За 2007 рік нараховано квартирної плати на суму 14646.4 тис.грн., в тому 
числі 1876.9 тис. грн. станоВЛJIТЬ нараховані населенню пільги та субсидія. 
Безпосередньо до сплати населенню нараховано 12769.5 тис.грн., фaкrично 
сплачено - 12725.2 тис. грн. 

Середній відсоток сплати HaCeneHНJIМ за утрим8ННJI будинків та 
прибудинкових територій за 2007 рік становить 99.7%. ... . • 

ЗаборгованіСТЬ HaceneнНJI за спожиту теплову енерп1Ю за ЗВІТНИЙ пеРІОД 
скпадає 257.3 тис.грн. Середній відсоток сплати скпадає 99.2%. 

Стан розрахунків за використаний природний газ у 2007 році 
характеризуєrьСJl наступниМИ показниками: 

-всього сплачено споживачами за рік 16260.1 тис.грн., що cкnaдBЄ 96.0% від 
спожитого, з них HBceneHНJI срлaтиnо - 11181.3 тис. грн. або 95.7%. 
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Заборгованість поточноro року за спожитий ПРIIРОДНIIЙ газ складає 
2366.0 11fC.rpH: В С'Іруктурі загального боргу 95.3% СlCJlадає борг населення. 

• За~орговаНIСТЬ споживачів за елеКТРllЧНУ енергію в ціпому по місту за 2007 
рІК ВІДСУТНЯ, anе це сталося за рахунок авнсових платежів деяких споживачів. 

Борг населенНJI за 2007 рік становить 488.0 mc.rpH., середній відсоток сплаm 
населенНJIМ складає 96.1 %. 

С;аном на 01.01.2008 року заборгованість за поcnyrи водопостачання та 
BOдoBIДBeдeHНJI складає 3216,9mc.rpH. ,З них 2923.7 тис.rpн. (90.9%) - борг 
населення. 

• Значна робота проводиться із населенням по зменшенню заборгованості 
ПlДприємствами- надавачами послуг. 

Так, підприємством кп "Броваритеплоенергомережа " було проведено акцііО 
по заохоченню своєчасної спnаm по рахункам. 

Проведено нараду разом із виконавчою службою, БJОРО технічної 
інвентаризації та подаТКОВОIО службою про проведення заходів зі злісними 
неплатниками. 

кп Київської обласноі ради "БроваривоДоканan" впроваджується CllcтeMa 

автоматичного відlCJlючення боржників. 
кп "Служба замовника" СТВОрlОIОТЬСЯ умови поліпшення якості надання 

послуг. Впроваджується система преміювання працівників ЖЕКів на проведення 
роз' яснювanьної робоm серед мешканців та попереджень про ПРІІмусове 

стягненНJI боргів. 

ХІУ. ВИКОІІВНІІ. місцеВllХ прогрвм зв 2007 рік. 
Рішенням Броварської міської ради від 28.12.2006 р. N2 193-14-05 було 

затверджено 9 місцевих програм на 2007 рік, а саме: Програма соціально
економічного розвитку; Програма соціально-куль1УРНОГО розвитку; Проrpама 
соціального захиС1)' населення; Програма охорони навколишнього природного 
середовища; Програма підтримки сім'ї та молоді; Програма розвитку малого 
підприємництва"; "Програма залучення інвестицій", "Програма підтримки 
засобів масовоі інформаціі", "Програма Енергозбереження по кп 
"Броваритеплоенергомережа" та ''програма Енергозбереження по кп "Служба 

замовника". 
На виконання заходів зазначених в Місцевих програмах на 2007 рік, 

передбачалось використати 18046,4 тис .. грн. Пр~тягом 2007 року, рі~еннями 
Броварської міської ради було внесено ЗМІ~И дО МІсцевих програм, та збшьшено 
Фінансув8НЮІ на 63117,2 тис. грн. Тобто фІНансування по проrpамам, станом на 
01.01.08 складає 81163,6 тис. грн. 

Всього за 12 міCJIців поточного року до Місцевих програм було внесено 281 
зміну, з них до програми соціanьно-економічног~ розвитку - 193; Програми 
соціально-хуль1УРНОГО розвитку - 30; Програми СОЦІального захнcty населеННJI -
30; Програми підтримки сім'ї та молоді - 18; Програми підтримки засобів 
масової інформаціі - 5, програми Енергозбереження по кп "Служба замовника" 
_ 2 Програми ЕнергозбереженНJI по кп "Броваритеплоенергомережа" - 1, 
Про~ами розвитку малого підприємництва - 1; Програми зanyченНJI інвестицій -
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1; ДО Програми ОХОРОНІ! навколишнього природного 
середОВlfЩ& зміни протягом 2007 року не ВНОСИЛlfСЬ. 

Найбільша кількість змін ініційована відділом капітального будівництва 
MiCЬКВ~KOHKOМY .- 114, управліННRМ житлово-комунального господарства - 36, 
упра~IН~ ОСВІТИ - 23, відділом у справах сім'ї та молоді - 17, управnінНRМ 
праЦІ та СОЦlального захисту населеННR -15, відділом КУЛЬТУРIl-12. 

Протягом сіЧНR - груднв 2007 року програми було профінансовано та 
виконано на суму 81235,3 тис. грн. що складає 100,0 % передбачуваного на рік. 

Коротко про Вllконання кожноf IJрогРtl1tш: 

1. Програма соціально-економічного розвитку: 
ОБСRГИ фінансуванНR на рік з урахуванням змін складають 69694,5 тис.грн., 

виконано робіт на суму 71302,4 , в тому числі 6500.0 тис.грн. за рахунок коштів 
державного БJОДЖету(всього 102,3 % до річного завдання). 

Протягом 2007 року із 76 заходів програми по 59 заходах (77.6%) виділені 
кошти освоєні повністю. 

Частково не освоєні кошти по 7 заходах: 
о Проектування, кориryвання робочого проекту та реконструкція 

магістральної вулиці районного значення в м. Бровари (вул. 
Возз'єднання), профінансовано - 1412,1 тис. грн. (71,1 % від 
передбачуваноro), виділені кошти освоєні повністю, відділ капіТDJlЬНОro 
будівництвІ. 

а Проектування, кориryвання робочого проекту та будівництво П вводу 
газопроводу в м. Бровари, профінансовано - 75,1 тис. грн. (62,6 %від 
передбачуваного на рік), виділені кошти освоєні, відділ капітального 
будівництва. 

о Підвищення ефекrивності використання комунальної власності ШЛJIXом 
впроваджеННR новітньої системи упрaвnіННR міськими земельними 
ресурсами, профінансовано - 113,4 тис. rpH. (87,2 %), кошти освоєні, 
виконком Броварської міської ради. 

о Реконструкція фасаду ЗОШ І-Ш ст. Н! 9, профінансовано - 1147,2 тис. 
rpH. (76,5 %), роботи виконані на профінансовану суму, управління 
освіти. 

о Реконструкція приміщеННJI центру реабілітації дітей-інвалідів, 
профіНансов~о ~ 474,8 тис. ry'~: ~64,0 %. від потреби), виділені кошти 
використані, ВІДДШ У справах СІМ 11 ':'ОЛОДl. • 

О Проектування та реконструкція адМІн .. БУДIIНКУ п~ вул. Г~pIHa, 15 в м. 
Бровари з блaroустроєм прилегло! терИТОрll, профІНансовано та 
виконано - О 2 тис. грн. (0,02 %) відділ капітальноro будівництва. '. . 

о BcтaHoвneННR термореryЛJlТOРIВ тепла в закладах ОСВІТИ, 

профінансовано - 17~2 тис. rpH. (10,9 %), к?шти не. освоєні повніС'По в 
зв"ЯЗКУ з тим, що не ВІДбувся тендер, управлІННЯ ОСВІТИ. 

2. Програl\lа соціалы�о-культурногоo РО3ВIIТКУ: 
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Заплановані Вlщатки на рік з урахуваННJlМ змін cКnВД8loть 3525,1 

ТlIС. грн. ПРОТJIгом 2007 року программу профінансовано та Вllконано на суму 
3498,3 ТИС. грн. (99,2 % до річноro завданНJI). 

3. Програl\lа соціаЛЬІІОГО ЗВХІІС:ТУ IlвселеНI.Я: 
Заплановані видатки на 2007 рік, з урахуваННJlМ змін, CКnВД8lOТЬ 2307,4 ТИС. 

Ірн. На виконанНJI програми профінансовано 2204,9 ТlIС. грн. (95,6 % до 
запланованоro) в ТОМУ числі: 

• Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально
незахищених верств населенНJI, профінансовано - 1169,1 тис. Ірн. (93,2 
%), кошти освоєні повніС'По, управлінНJI праці та соціального захисту 
населенНJI. 

• Програма підтримки Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста, профінансовано та використано - 220,0 тис. грн. 
(100,0 %), управлінНJI праці та соцівльного захисту населенНJI. 

• Програма підтримки Центру реабілітації інвалідів "ПрагнеННJI", 
профінансовано та виконано -79,9 тис. грн. (100,0 %), ynравлінНJI праці 
та соціального захисту населеННJI. 

• Міська програма відпочинку та оздоровленНJI дітей на період до 2008 
року, профінансовано та виконано - 479,5 тис. грн. (100,0 %), відділ у 
справах сім'і та молоді. 

• Міська програма "Обдарованість" на 2005-2012 роки, профінансовано та 
виконано - 216,4 тис. грн. (98,5 %), управліННJI освіти. 

• Часткове відшкодуванНJI комунвльних послуг сіМ'JlМ, В Jlких 
виховуютьCJI діти-сироти та діти позбавлені батьківського пікnyваННJI, 
профінансовано та виконано - 40,0 тис. грн. (100,0 %), управлінНJI праці 
та соціального захисту населеННJI. 

4. Програма ОХОРОНИ навколишнього середОВllща: 
Заплановані видатки з ypaxyBaнНJIМ змін станоВЛJIТЬ 34,0 тис. грн. Протягом 

2007 року кошти на викон8ННJI програми управлінНJIМ житлово-комунального 
господарства не використані. 

5. Програма підТРUМКl1 сім'і та I\lоnоді: 
Заплановані видатки на рік - 247,7 тис. грн. ПРОТJlГОМ січНJI - ГPYДНJI 

програму виконано на 100,0 % . 

б. Програма розвитку малого підПРIIЄl\IНllцтва: • 
Заплановані видатки на рік - 50,0 тис. грн. Програму профІНансовано та 

виконано - 49,3 тис. грн. (98,6 %), управлiнНJI економіки. 
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9. Програl\lа ЕнергозбережеllllП 
ПО кп "БроваРllТепnоеllеРГОl\lережа". 

Заплановані видаТlOf на рік - 2955,0 тис. rpH. Програму профінансовано на 
суму 2054,6 тис. rpH. (69,5 %), КОШnI освоєно в повному об"ємі, управління 
ЖИТЛОВО-КОМУНВJIьного господарств&. 

10. Програl\lа ЕllергозбережеllНR 
по кп "Служба заI\IОВllІІка". 

Заплановані видатки на рік - 1200,0 тис. rpH. Протягом 2007 року програму 
профінансовано на суму 1074,1 тис. rpH. (89,5 %), роботи ВlІконані на 
профінансовану суму (100%). 

НачВJIЬНИК управління економіки dt" ;- НJ.Сачевко 



Основні nOJCD3HUКlI 

економічного і соціального РОЗВІП'КУ м.Броварu за 2007 рік 

2007 рік до 

Показвmcи Одиниц. 2006 рік 2007 рік 2006 
вимір~ (+; -) 

1 2 3 5 
Темп pocty обспу промислового 

виробництва (у порівНJIВИX цінах) % 103.2 115.6 х 

Обcиr реалізованої ПРОду1Щіі у відпускних 
цінах підприємств тис.грн. 473523.4 565793.7 +92270.3 

. -у роз-....... ·~ на одву особу грн. 5209.3 6182.5 +973.2 
-Обcиr ПРJIМИX іноземних інвестицій тис.дол. 

(нароC'l'8lOЧИМ підсумком), всього США 58116.1 74998.6* +16882.5 
-на ~,чJIY особ}' населенНR дол. США 639.3 813.43 +174.13 
Обcиr ПРJIМИX іноземних інвестицій(по тис.дол. 

відповідн~~ року}. США 16259.64 16882.5· +622.86 
ОБСJlГ інвестицій в основний капітал за 

ок усіх джерел фінансуванни: 

-у фапичних цінах млн.грн. 454.7 490.0* +35.3 
- на одну особу грн. 5001.9 5314.5 +312.6 
Роздрібний товарооборот торгових 
організацій і підприємств усіх форм власності 
. ( у діючих цінах відповідних років) ТИС .. ІРн. 239895.6 290400.0· +50504.4 
-на одну особу населенНR грн. 2639.1 3149.7 +510.6 
Обсиг реалізованих послуг населенню млн.грн. 55.6 65.7* +10.1 
-у РОЗIІClAJПАJ на одну особу ",н. 607.7 712.6 +104.9 
Обсиг експоpty товарів тис.дол. 

США 16091.48 25550.0* +9458.52 
Обсиг імпоpty товарів тис.дол. 

США 230166.73 155800.0* -74366_7 -

2007 рікдо 
2006,% 

6 

х 

119.5 
118.7 

129.0 
127.2 

103.8 

107.8 
106.2 

121.1 
119.3 
118.2 
117.3 

158.7 

677 

І 

"
~ 



------ .. 
суб"єктів П~ИЄNDIИцькоі 

- - . _. .... _. _е· 

ЗареєC"lpОВано 
-.. -.. . 

діяльності 
-фізичних осіб одиниць 912 962 +50 105.5 

-юридичних осіб одиниць 257 337 +80 131.1 

BBeдeННJI в експлуатацію за рахунок усіх 
джерел фінансУВВНIUI: 

Зaranьної площі жила тис.кв.м 66.7 85.5·· +18.8 128.2 

-за кошrи підприємств та організацій усіх 
форм власноcri та населенНJl у порвдку 

120.0 пайової учаcri (багатоквартирні будинки) тис.кв.м 54.1 64.9 +10.8 

-за рахунок коштів населенНJl (індивідуальне 
І 

тис.кв.м 

будівництво) 12.6 20.6 +8.0 163.5 

НадходженНJl до бюджету міста по 

зaranьному та спеціальному фонду з 

YIJAAyB8НJUIМ трансфертів тис.грн. 109515.9 241308.4 +131792.5 220.3 
Середньорічна чисельність постійного 

~ 
населеННJI тис.осіб 90.9 92.0· +1.1 101.2 
Середньорічна чисельність HIUlВHOro 

населCННJI тис. осіб 91.5 92.4· +0.9 101.0 
Перебуває на облікУ пенсіОНJ:Pів осіб 21410 21210 -200 99.1 
Видатки на виплату пенсій та допомог грн. 121090.2 152779.2 +31689 126.2 
Надійшло власних коштів до Пенсійного 
фонду грн. 114183.5 166322.9 +52139.4 145.7 
Заборгованість до Пенсійного фонду по 
основних показниках грн. 4705.7 4040.6 -665.1 85.9 
Створено НОВІ'" робочих місць одиниць 2979 3281 +302 110.1 
- у % до річного з8ВД8НIUI 108.3 119.3 
Середньомісячна номінальна заробіmа плата 
одного штаmого працівника грн. 1111.0 1463.71 +352.71 131.7 

* очїкуваlll даІІЇ; ** операТllВllї даоl 



ОБСИПI ПРОl\llleJlОВОГО Вllробllllцтва за ОСІІОВІІІІІ\ІІІ 
ВllДаМl1 npOl\llleJIOBoi діялы�ос:ті у поріВllИllllХ qillax 

С'ПІІІОІ\І ІІа 01.01.1008 року 

ТlICoгpll. 

Видll ПРОI\IIICJlОВОУ діялы�остіi 1007 рік 1006 рік 1007 р.до 1007 р.до 
1006 р., +; 1006 р.,% 

-
,oro 551391.3 454930.9 +97460.4 115.6 
іувпв ПРОl\lllсловість 
~обуванНJI енергетичних матеріалів 
tобуванНJI неенергетичних матеріалів 

робllВ ПРОМllсловість 551391.3 454930.9 +97460.4 115.6 
?човв ПРОМllсловість та 
lероблеllНЯ сiJJьськоroсподаРСЬКllХ 111557.9 111648.3 -90.4 99.9 
)дуктів 

псв ПРОl\IІІCJlовість 18507.8 14310.7 -5811.9 76.1 
робllllЦТВО деревини та 

готовлеНllИ Вllробів 3 дереВllllН 71631.5 55334.7 +17297.8 131.3 
"ічнв та нафтохімічна 
оаlllCJIовість 11815.3 14051.3 -1136.0 84.1 
іробll~ЩТВО інших неметалеВIІХ 
lIepaJlLHIIX Вllробів (будівельннх 
l~іDJIів та склови~обів) 86069.1 55116.6 +30842.5 155.8 
~гія та оброблено металу 190647.1 149203.6 +41443.5 127.8 
І 

30786.2 17595.9 +13190.3 175.0 ВШllвобудуваНllВ 
ші 29375.0 16549.8 +1815.2 110.6 
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РеanїЗ0вані проеКnI у 2007 році 

Не Cyrь інвестиційного проепу Замовник Вартість 
піп (у тис. дол. США) 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
1 Виробнича база по вул. СП "Основа- 401,34 

Будьонного, 14-а Солсіф" 
2 Цех зі збиранНJI виробів з ТОВ "Метал Япи" 297 

атомінієвих профілів по вул. 
ЛісовІ, 6-б 

3 Реконструкція з розширенням ЗАТ 176 
маЯнового комплексу по вул. "Постачальник 
Кутузова, 8-б ТТМ" 

4 Реконструкція з розширенням ТОВ "Будівельна 117 
приміщень, що надані в компанія" Тектон" 
оренду кп "Служба 
замовника", під офіс по вул. 
КиївськІ, 135 

5 Реконструкція з розширенНJlМ ТОВ ,дме- 4 
майнового комплексу під цех Алюмініум 

з виробництва Україна" 

мeтanопластикових та 

алюмінієвих конструкцій (І 
черга - склади готової 
продукції та допоміжні 
приміщенНJI) по бульв. 
Незалехсності, 28 

6 Складський комплекс в ТОВ "Омега- 10883,09 
м.Бровари, на 29+ 160 м інвест" 

(зліва) Об'їзної дороги. 

7 Адміністративно-сlCJl8ДСЬКИЙ ТОВ "Проммаш- 3248 
комплекс по вул. Кутузов&, Бровари" 

134 (І черга будівництва) 
ЖИТЛОВЕ БУПIННИ",Т.вО 

8 Багатоквартирний житловий ОП "Броварипром- 3190,40 
будинок по вул. Короленка, житлобуд" 

66 
9 Багатоквартирний житловий ОП "Броварипром- 3188,08 

будинок по вул. Короленка, житлобуд" 

66-а 
10 80-ти квартирний житловий ОП "Броварипром- 1558,42 

будинок по вул. житлобуд" 

Незалежності, 14-г 
11 Житловий комплекс (секції 1- ТОВ ссМістобуд - 12626 

А, lБ, ІВ, lГ, ІД) по вул. Бровари», 

ПостишевІ, І-В ТОВ ,,БЗБК" 

12 9-поверховий житловий ВАТ "ПДБП Н!!2" 7123 



11 
будинок з вбудоваНJfМJI 
ПРllміщеННJlМIІ, JlXИR ВХОДIПЬ 
до СJCJIаду 2 багатоповерхових 
ЖlIТЛОВIIХ будинків по ВУЛ. В. 
Симоненка, 4 (11 черга, І етап, 
4-7 сеІЩіі, 128 квартир) 

13 Будівництво ВАТ "ПДБП Х!!2" 7698 
багатохваРl1fРНОГО житлового 
будинку з вбудовано-

прибудованим дошкільним 
заJCJIадом по вул. Короленка, 
74 

14 Багатоповерховий житловий дп "Будівельна 4621 
будинок по вул. інвестиційна група 
Олімпійська,8-б 3" 

15 Багатоповерховий житловий ТОВ "БЗБК" 16661 
будинок в комплексі з 
об' єктом громадсько-

побутового призначення по 
вул.ГрушеВСЬКОГО,7 

16- 79 індивідуальних житлових 5718,24 
94 будинків 

ТРАВСПОРТНЕОБСЛУГОВУВАВНЯ 

95 Комплекс обслуговування rm KoтeneBeць 29,90 
легкового автотранспорту з Ю.О. (створено 6 робочих 
мийкою, скт-160 по вул. місць) 

Київська, 90-а 

96 АвТОСТОJlНка легкового rmГапонЄ.М -
автотранспорту, перша черга, 

по вул. ДИмитрова, в р.-ні 
ШЛJIXопроводУ 

97 Автомобільний тов "Шана- -
газозаправний пункт по вул. Сервіс" 

Київській 
98 Автозаправна cтaнЦЇJI У ТОВ "Дельта" 455,45 

складі: магазин, 
диспетчерська, навіс 
автозаправна колонка, 

колонка ДЛJIзберігання 
палива та дорожній пост по 
вул. Київській,2-а 

99 Будівництво автомобільного ТОВ "Шана- 27 

газозаправного пункту Сервіс" 

(АГЗП) по Об'їзній дорозі, 26 

100 Будівництво станціі пп 396 



;9 
технічного обcnyrовуванНJJ "АвтореалКом", 
(СТО) (І, 11 чеРПI - будівля м.БроваРIІ, т.8050-
СТО на 5 постів 3 33-44-999. 
адмініctpаТJlвно-побyrОВИltfll 
приміщеННJlМИ, автомиЯка на 
2 поcm 3 відхиленнями 
ШllНОМОнтажу і автосервісу) 
по вул. КиївсьКІ, 227/1 

КОМУНАЛЬНЕ господАРство 
101 Пожежне депо на 6 ВКБ Броварськоі 724,36 

автомобілів по міськоі ради 
вул. ЧерНJIХОВСЬКОГО, l1-а 

102 Тllмчасова автостоянка в ВКБ Броварської 46,07 
районі житлового будинку міської ради 
N!!11 по вул. Гагаріна. 

103 Павільйон бювC'ПfОГО ВКБ Броварськоі 209 
водопостачання з міської ради 
благоустроєм прилеглої 
території по вул. 
Грушевського 

104 Будівництво мінікотельні ВКБ Броварської 82 
зоm N!!3 по вул. Ленін&, 80 міської ради 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

105 PeKoHCТPYКЦЇJI майдану на ВКБ Броварської 210,83 
перетині вул. Гагаріна та міської ради 

бульв. Незалежності (ІІІ 
черга) 

106 PeKoHCТPYКЦЇJI частини ТОВ "Форум- 495,05 
інженерного корпусу під Косметик" (створено 1 ОО 
крамницю та кафетерій по робочих місць) 

вул. Красовськоro,25/1 
107 Реконструкція з розширенням 

магазину по вул. Вокзальній, 
НерушВ.В. -

38 
108 Переобладнана частина ТхорикЛ~Й. 1,0 

індивідуального житлового 

будинку під офісне 

приміщеННJI по вул. 

Петровського, 17 
109 Магазин "Квіти" по вул. fПI Полатовська -

Гагарін&, 11 Л.В. 

110 Реконструйована частина ЗАТ "Броварський 1,88 

приміщеННJI І поверху завод пластмас" 

rypтожитку під відділення 

банку АТ "Ва-Банк" по бульв. 
Незалежності. 3-б 

111 РеконструlЩШ магазинУ під fПI Бурлака О.В. -



офісне приміщенНR по вул. 
Красовського, б 

112 Реконструкція частини ТОВ "Enіон-2000" -
нежнтлового приміщення під 
банківську установу по 
вул.Гагаріна, 14 

113 РеконструкціJl з розширеННJlМ ТОВ "Вест Лайн 1809,44 
цілісного MaAHoBoro Маркет" 
комплексу під торгівельно-
розважальний центр, 

вул.Київська, 1 57 
114 Реконструйована будівЛJI під ВКФ "Бджілка" 35,05 

офіс по вул. Кірова,5 

115 ПавільRон-магазин-кафетерій ПП Машуров О.В. 108,18 
та культурно-масовий центр 

по вул.КиївськіЙ,90 

116 Реконструкцш квартири К!!1 пп Дьоміна А.О. 11 
під торгівельно-офісне 
приміщенНJI по вул. Гагаріна, 

9 

117 Реконструйований пп Іщенко 0.0., 99 
приймальний пункт пп Павлік л.о. 

склопосуду під магазин-
кафетерій по вул. Гагаріна, 

16-а 

118 Реконструкцш кінотеатру ім ВКБ Броварської 896 
Т.Г. Шевченка під Палац міської ради 

урочистих подій по вул. 

Київській, 155 

119 Реконструкцш нежитловоro ТОВ "Гом-Фарм" 64 
приміщеННJl, що надане в 

оренду кп "Служба 
замовника" під аптеку з 
влaшryванням oкpeMOro 

входу по вул. 

KpacoBchKoro,12 
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1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 

1 
Caц1anltНCНlfOНOМ1чнaro 

15103,0 69694,5 71302," 4694,7 21699,9 36421,7 8500,0 71302,4 
PDJIМ11IY 

2 Сацlanltиcнym.1JPнarD paI~ 
1аоз.о 3525,1 3498,З 1995,! 19,8 1483,0 - 3498,3 

з 
CaЦianItНara 3111CИCtY нac:eneHКR &28,6 2307,4 2204,9 1958,0 - 24&,9 - 2204,9 

.. Охарани на_lІМ_ 
34,0 - - - - - - -"p"IJOдHItOIO С8Dедоамща 

5 ПіА1РИМ1М сім'" МОІІодl 17,8 247,7 241,7 2477 - - - 241,1 
6 Прarpaмa ра3IИ111У мancn 150,0 50.0 49,3 49,З - - - 49,3 

7 ПpalJl8М8.nyчеНtUlll88CfМцlА 40,0 30,0 18,8 18,8 - - - 18,8 

npalJl8U8 n!A"Р ...... заса6іа 700,0 903,9 883,2 883,2 - - - 883,2 8 .маClO80І 'Н.&. _ ....... 

nparpaмa eHepm6e188HHR fICI 
ВКП -

"&РОI8РИ18Маенеpraмeрежа-
2955,0 2054,& - 159,8 300,0 1594,8 2054,6 

10 nparpaua eнepraa6ep8llC8HНR "с 
КП V1'r_ 38МО11НИ118- - 1200,0 1074,1 - - 1074,1 - 1074,1 

всього: 1ВОI4,4 ВОІ13.6 В1333,3 1147,1 11878,5 31515,7 8094,В 81333,3 

% % 
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ПІП станам на 01.01.08 Beloora 
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1 Z 3 4 5 8 7 8 • 10 11 12 13 
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OC1'W8IfНIf mepumaptr та 

8ol1oela.ec181fН1f с1ощо.u.tr та тanшr 
.011 :І тepuтoplt nUltrronneHu.tr 
1IfUIIIIIO .... p8Doнl. та :І8ІІМІО 

cImoollНocnoc1apcwua 
nри;,,,.,.,,,,,, 8Idc1нoТ та nl8iJeнн". 

J.1III," (цInьoeuI І 

:lUlc1нoТ чacmuнu ... &рОІ.., (І- 23'11," ''''.'' фонс1) 
2.18,1 - - 1за,l 1DD11." 2.'IU.' 1ІІІІ.0 

3 eman: npoamyuннa та ВК& 
6ус1Іeнuчm80 ..,.,а.оа, с1ощо8'" uIcIo"МIIDНIIDМУ 
та тan ... 1110 по масну -O6onoн,,-

~ 
.... Вро.ери 

J 8ТIn .: ао wn.IМвCЬ1lDt - - - - - -від .,11. Iсмт8сыlot - .. всмау ~6onОн .. - -- - - - - - -Пpoetnyll8Н"'" IIOJIVIIJ8I""" 
npoearry та p8IIOHcrpJIIЦ\R .. ar1crpanltНO 
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&роварм ("11. Bo:aiCДHIН1UI) ~виny) - - - 71,1 

.. Jс:а. .... lІОЮІОuy 
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rJpoelffJll8НН1f, IIDpIll7NННIf polJcNorD 
npoeay 18 SМl8нИЦ1'811 

6057,0 100,0 ВІС& ~,,'нIc:rp8nI8НDI1I &уД"Н., :І 6059,5 (6кw-r 6057,0 - 5828,4 228,6 - .. D18 .. IOHIO .. Y 5 6nBrayc:rpaC" "рметоТ ТВРІІТОР" 18 6059,5 400,0 роавитку) 
1ІУ1І""УРНCНlИСТ8ВIОВ .. " lО .. меlCOМ :І 

І І rmr,qBQIoIOID UIIOID н8 448 "'СЦІо па ВУІІ. 
ГвrapJН8, 18м. &РОВIlРИ 

1100,0 (1000,0 -
ВІС& Пpcнnyввн"" тв реlOнc:rpyщfR 

M8II8IIIoнaro Ii8сеАну "Кумвв· ПА ВУІІ. 1100,0 500,0 Iifoд.-r PDJвtmY, 4100,0 - 1000,0 100,0 3000,0 4100,0 100.0 
мlс.. .. ИІОНIО .. у 6 1OO,D-цInlo08иА UleвчеН18,10 М. &Р08ари . шана\ 

ПраеауаанНІІ тв P811DHc:rpy1IЦIR 233,84 (200,0-
ВІС& cnapntаних маlдамчи"в 8 м. &ровари 233,84 200,0 61ОД8Т poaВ1mY, 217,9 - 198,1 19,8 - 217,9 93,2 

мla.JI8МIDНIOМy 7 33,16 -цlnIoОВ''Й 
Шон.а1 

ПраеJC1Y88ННІІ, IОРиryвaнНII рD6oчon 120,0 (1ОО,0-61ОД1ІС8Т 
75,1 62,6 ВІС& npaelnY та 6УАIaмИЦ11l0 11 пат 120,0 3&0,0 ро:а8ИТКУ, 20,0- 75,1 - 55,1 20,0 - Mrc..18"IOHIOMY 

8 
hllanpoвoдy 8 м. &ро.ри (IОрИry8аНR 

цlnlo08ИЙ фаНА) 

ПраеауааННІІ 18 РВIIDНcrpyщIR 200,0 (180,0 61ОД1ІС8Т 
ВІС& 8 M8r1c:rpanloHo1 ВУІІ .. цІ 18hIIIIoHOIIDIIDrD 

200,0 500,0 poallМnlY, 20,0 2676,S - 156,5 20,0 2500,0 2676,S 100,0 
MIcw8"IIQНIOMY 1Н1'І8Н"" (вуп. КИJIIQoII8) В М. &РОВ8РIІ 

цlnIoOB .. 1 фаНА) 

Пра8ауаан"" тв Р811DНCIp}'IЩIR lI8PIIJ 174,5 (124,5 -61ОД1ІС8Т 
50,0 174,5 100,0 ВІС& 10 ·Приаирний" 174,5 140,0 роавитку, 50,0- 174,5 - 124,5 - мlс..18 .. IО"IОМУ цlnloовиl фаНА) 

~ 
"ПIдВ"Щ8""" _феIl'МВ"1ICr 
8И8ОриСТ8""" 1011"'11І10"01 1118CНDCn 130,0 (:II8hIIIIoНиА 113,4 113,4 - 113,4 87,2 В"ІО"ІО" &мр 11 UllUUlDII BnpoUД8НН11 "aвintloO 130,0 130,0 - -
О1I:r8I1И YIIPВIIII"IUI .. IQoIIМMW фаНА) 

1811811 .. " .. 11'1 ресурсаllИ 

12 J(aniт8tlloниil реllО"" тв P811DHc:rpyIIЦIR 
IllИТllаваrD ФIlIfAY PIWВ"IUIII сеcIJ &раварQoIOТ IlIQoIIDТ ради від 26.04.07 Nl29D-20-05 ВИ1UI1DЧ8"0 J nparpa .... УЖКГ 
lin8.DvcmPlO "Іст., 8 то"у .,ucnl: 8752,0 142'0.0-

'712,0 аоо,о а,м"нuВ фон'" "54,2 4217,. - 4,,8,:' - '454,2 '8,. 13 4272,Q.qIn .. D8UO 
YЖIfГ dsoнcJJ 

ВСТ8"ОIll_""" ·11...... nanlцeAQo .... 
&4,0 - &4,0 - - - - - - -'--- D1м wlln .. ІСІ'ІІ 



ГТІ :І .. - . 
J К8nhan.ниА ТОІ namDЧниА Р8МОЮ РІшенням c:ecff &po .. pcыlllт мІаIDТ ради ІIд 28.04.07 Нl2!lCJ..2N5 ІИlll1OЧ8НО :а nporpaM" YII'N ,. 

'.8ODOIIOfIoOl1l nОIlllИТ1Jl 
PeIDHI:IJIJIIЦIR ф8садУ ЗDШ '-ІІІ c:r. НlI 1500,0 (500,0-

15 1500,0 500,0 IlJOДaТ РeDІИnY; 1147,2 - 500,0 647,2 - 1147,2 76,І Ynp.Вn'HM освh'И 
1000.0 - цlnIlOI"" 

ФоНд) 

16 Bc:naHoвneHНR смl:Пl.... cмrмвnb.цIJ І 40,0 40,0 40,0 (цlnIlОIИЙ фонд) 40,0 - - 40,0 - 40,0 100,0 Blддln IІУnll1УР" 
:авlCllадаlІУnIlТУР" 

Прид6.нНR ."чнмх'нcrpyuеиtiв 338,& (150,0-

17 338,6 150,0 aar8llIlH .. " фонд, 328,6 140,0 - 188,6 - 328,& 97,0 Blддln IІУnlt1УР" 
188,6-цlnltDl"" 

тама' 

18 PeIlDHc:rppцiR nР .... IщeННR цe~ 715,0 715,0 715,0 (61ОДІ8Т 457,8 457,8 - - 457,8 64,0 Blддln У CnРІІ" 
P8l6lntr8UIJ Ah8"-ІнaanJA'. ОШІIhmIY) - сі .. , 18 .. on ___ І 
КОР'.,..ННІІ .1НІІр8ІІ ..... О пп.ну 

1ІЮ,0 100,0 1ІЮ,0 ~.UlfMuD - - - - - - - Blддln 
19 ,(n;'.IUn. _61111оIU) dloнcJJ .. 'c:ro6YAYВIHM та 

ОШІа06 .. ПааlИn a.6vAal .. 761 761 - - - - - - - .pxinlayp .. 
IDDIМI.HНR чеа.он", n'н'" 239 239 - - - - - - -
ПРDlmtl ро6cmt по "роеауа.ННID 30,0 (6JOДaТ Blддln 

20 lІ'Іан", аНІ • ., .. ICI'D 30,0 30,0 
РШІІМnY) 

29,8 - 29,8 - - 29,8 93,3 .. lc:ro6yA'f88HM та 

• .. 
21 Пparpa ... "НаrapIWIIIННЯ- 92,9 30,0 92,9 (a.ranIlH"" 89,3 89,3 - - - 89,3 96,1 В"IDНID" &МР фоНА) 

22 Пporpa"l a"lцнeHНR np.aonoPRA.., 50,0 50,0 50,0 (иran"н,," 50,0 50,0 - - - 50,0 100,0 ФІН.НСОІ. 
ФоНА) YnlНlвnlнM 

23 ПРorp.... nJAroro... та .ual.HНR 15,0 15,0 15,0 (иran"н,," - - - - - - Ф'Н.НСО •• 
а .... сн". &8n. ... шм" .. ІІІоНА) - ~PlВn'"M 
ПРоrp.... а.ааnечl"НR &ро_рсыID 

34,1 (a.ran." .. " 24 ,,'cыІІІт apra"b.цII ..,.р.нІ. .'''"'', 34,1 28,0 34,1 34,1 - - - 34,1 100,0 ВItIDНID" &МР '"Р.ЦІ та a6rJD"HМX c:мn фонд) 

~ 

ПРorp .... па Ic:nIHOвneHHID 

25 IIDf'lHep.цI"Ho' 'fc:nIHOI" н. IIIn8II"H' - - - - - - - - - - УЖКГ по .уn. 101101., 96 
ПРО'ICI'f88ННR та 6yдlвH"ЦТВO 
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10 М'IIIIDIIІ"ОНУ І ... &ро •• р .. фонд) - ..'а._ИIDНID"" 
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n,,"'''о &aвentol'O 'QllоnacraчlННІІ 1CJ22,27 (512,3"",1:. ВІС& 
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27 &naroycrplA npмemal'тepwrapIJ па 'УДО JID38М'I1&Y.510,O",,1:. І 
rpywe8ClolDtO. м. &рова,. rpH • .qtm.oa .. " ФОнд) 

npoexrpaННJI, IIOJ*IYUННII ра&очln 333&,7 (2888,7"",1:. 81С& 
І rtpOItlnY 18 СіуАI8киI(l'8O IUJlДОВИЩ8 RCI 333& 7 _ rpн. - цlnla08и1 ФОНА, 3325 2 _ 428,5 2888,7 _ 3325,2 99,7 МІса. .... IІОНIІОМу . 28 8У". I(уІу3оlа • М·&РОВ'Р" , 440,O'NI:. 'РН. _ ' 
~ &!ОД., ро38WП1)1) 
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Пенlна 
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npa8JRY118""" 18 6уА"н"ЦlВО CIIIIItA 846,2 (752,5 тмс. rpн. ВК& 
·2 no 8Yn. raraplНl, 15 м.&рон,. 84&. _ - цIn~08 .. A ФОНА,93,7 822,7 _ 101 5 721,2 _ 822,7 97,2 МIcaotan1I1ОНIІО .... 
.. .. 11111:. rpн. - цlnьо.,,'" _, 

. dlaка' 

PeIIOмcrpyJIЦIR udдaнy НІ neP&1М~ 126 83 (6foд18r вк& 
33 8У". rlllllp1HI - Оуп. HItJ8IIItIIIНCК: 011 12&,83 - p~,"" ulcra) 128,8 - 12&,8 - - 12&,8 100,0 МЬ .... IIOtCIIO"'І .... ) 

I1poetnynННJI та 6yA"""L(I8Q вк& 
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Iвv .... "1IY по ІІУІІ. ВodCaHIН ..... 5. РOllwпy) 
Лр-рв- "!"І",!,,.ННО ремонту аза IJ _ 4З:JD,'У~О8uQ 4ш І - - 4ш І - 4ш І 17.1 
IJ.iUml108010 IIIIIНDV • rDDНCII' , • , 

18nhan"ни.реUОМТМИТIІ08О1'ОфoItду 3830.0 - 3830.0 1600.0 - - 1600.0 - 1600.0 41,8 

апJтan"ниR аемант IIIdnf11 500 О - 500 О 500 О - - 500 О - 500 О 100 О 
МIcwr8 проер.... ПО 6aneц.l 
c1Dpoмн.нo pyq міста Н8 2CJII1- 115,0 - 115,Оф(::О8UQ 515, 1 - - 515,1 - 515, 1 95,1 
Н11аOIfU ..., 

.... ро:арotl18 IIDмnnваOl Clf8uи opI'IIHb8цJ УЖІ«" 
Д~OI'O P'fX'I по Mlcтy &РОІІР" 250,0 - 250,0 - - - _ _ _ _ 

~ 
0'\ 



І f f 
, 

4 - - . - - - _.- .. , _. _. 

1 

2 :І 

І TJf1/f:618 """.... .DiIonpo8I~ а5,7 (а,7 mис. 
"""".цIOIIfМD .и:no~pt:m8. - .".-IlIDdIttмI 
:мtifиn"""""" "tr:m. ,,1IIt:нD1O ра8иmІІу. trn.o - - - - - -a~7 - -nиmнDlO 8orJo1O Н8 2ІЮ7-2011 PDIIU тuc. ."h.-о6n8снuQ 

61OtJ8т) 

&удleницrвa вoдcтpaвo,v па вуn. - - -- - - -Cnlpcnp::y~i\ (IIin"ЦIO.aHНJI - - -
ІІОАОІІІИІ. 

8ОД0ач"СНI CnОРУА" (11 чеpna, 1'OnllD .. ) 13&,0 (13,8 'Пfс. ІРН.-
YЖКr 45 м. &рааар" 

13&,0 
61ОДаТ роз.кncy, - - - - - - -- 122,4 'Пfс. ІРн.-
06nacн .. i\ 61ОДаТ) 

.QAonp .. AMВn"HI O~O .... 400,0 (40,Dтмc.IPH.-
~CНJIНCIoIIDID 1lQA00аliopy, м. &роаари. 

а,О 
6~ роз.кncy, - - - - - - --pellDHCIJIPЦIR _,О 'Пfс.rpН.-
06nacнмi\ 6~ І 

нас:ас:на CI'IHц!R Apyrora підйому по 99,7 (10,1""с.ІРН.-
вуn.~~а.,м.&роаар"-18ХНNНІ 99,7 - 6кw-т роз.кncy, - - - - - - -переoanlAианНJI (11 чер,.) 89,&ntC.rpH.-

oВnacн .. " 6иш81'\ .'r:a.a nроервма .n'тanьнаао, 13174.3 
noтo'lllНO та ""IIDIID_ peNDНm'8 '''Ш,О (22QQ,O (11188,2-
cJDpDlfOfьоао nOf91umnur aynиqь 

muc.apн.- q1nьоаио 
мІста Н8 2ІЮ7-2011 PDIIU 1 .. 2 ..... 0 - сneqфDнcJ,12OU,0 фона. - - 11188,2 - 1317",3 1',1 

~ 

тис.арн.-qlnьо.иО 1881,1-
фонcJ) cneцpuy 

46 нон) 
YЖltГ anhu .. H ... peMoнr АОР" 13389,0 (12044,0 13120,0 

13389,0 - 'Пfc.tpн.-цIn .. о .... (1131,8 - - 11988.2 - 13120,0 98.0 фонд, '::;:Н4\ cnецрахун 

'Пfс.rpН.-cnе о 081) 
поточн"й рем0'" AapIr 854,3 

855,0 - 855,0 (cnецфонд) (cnечра- - - - - 854,3 99,9 
ХУНОІІ) 

-



І ' , , --'- 1 _---Р --"-- _' ___ 0_ 
- "",. nptI.ptI_ "';ійііjt;""" ііііІ. 'НІ І • '.1",1''''.110 :1:100,0 • • 

ІІІ, НJIIII _ ~ ... -!..- . _ ~",o"!IJ _______ .-.--~--- ._.- -_.--
iildf.iii.iili"-р'і'МоііТ ""~,pllllll"O О О 

47 IІІIР"""IІІI1, M,.D,AIIII.OI". 11IJO'1A1" '040,0· 1040,0 104 , • • 
'."ID1r_p-11І ....... _~.v.~ _.~ ....... -- ~ .... -...... '-- ...... - .. 
іііііі';'ЇЇ"іIIЇА--РоМаіїТ" ··АіПИіїиМ ....... ;. 1110 о. 010,0 1110,0· • 
11І0р"""11"1І М'АА.ЩІ".І"~ ____ ..... - .. _ .... ~._ .. ~ .• __ . • --•. - .- _._. . .. •. - -

-;. nj10iIiivMiIIЇln; - каРllryllllll1П "'. • • ." 
~.llIaтpY!!I'I" ClAcnAIIV lпlА'Р" ~ ~ • __ •• - __ - •. - ___ . _. -- _.-. 40 Пріііі1АІЇЇllln' ,.іа ~ pD.allaтp~.llbI 1ЗО О • 130,0 (DЮЛIІІDf 130,0 • 10,2 

_ !1!,!!р~!!АаJYJ!llцtft' І __ РР:8"IUJIY) ______ . 
ПРОDnYААllllП ,.а po,,"aт~1I1~n ПАРКУ 40 7 (аІОДIIUIТ 40 7 40 7 

во Ім, T.r, ШоаЧОIІ.О а м. &РО"ІРИ 40,7 • РОІ"МТКУ) , • , 
К""'с .... ' aanacтl ._ - - • 

&1 
ПрооnyаlllllП ТІ pO .. IICТpvllЦln ""'11111 
І .... OnIAII"1I по a~n. KpICOIC" .. ro,31 .... 18,& · 18,8 (I(ln"ol"A ФОlfД) 1В,4 · · 
&рооор1' 

1i2 
ПраоtnYІОIІН" 1'1 а,Аlон"цтао w .. n" 
CDД" НІ, "О 'nIрмтарl ЗОW 1·111 c:r. НІ, . · . . · · 
па IVn. KlltoCIIIIII,,1i3 м. ~Ol~" 
праоtnylIН"" 'nІ а,Аlaн .. цтаа wкon .. 

l
: 

ііЗ 
c:r. ("'OnIlAWDT WtCOn,,) н. 'nIрмтар 0,8 · 0.8 (цln .. аl"" фонд) 0,8 · · ЗОW 1·111 c:r. Nt2 па вyn. EttntllllC8, З М. 
&PO.~" 
Праоауа.""" 'nІ ре .. нструlІЦ/ІІ .уn. 49,9 (15111Д1ІСІІТ 49.9 54 49,9 · аа~.иТtiv) · · Ше"I"" 
Праlауа."1ІІІ 'nІ a,AI.""цnsa racn.OIO 48.09 (15111Д1ІСІІТ 55 .8ТОСПІІІ"lІИпр" ВуА""., па 46,09 · 46.1 · 46.1 
.yn.ICиpnaнoca.7 ...... &II~" РО~ІИТКУ) 

Ре .. а"" фyttд .... tnI. 'nІ фасаду 
172,0 (цIn .. ae .. " fi8 П .. "а" 1 .... e.I.Onl"" .... па 172,0 - 172.0 - · 

IIYn.КllacalCIIlIDra. 3-8. фонд) 

Рема"" nepelpmla 'nІ n01p1lUl1 IiM"a~ 
150.0 (цlnbOl"" 57 IM.OnI""" .. аа вyn.Кp.co8CIIIIDrD, 3-8 150,0 · фонд) 

150.0 - · 
Р.мо"" • IIYJPIWНItOl'O oI5nllД"."IIII • 

58 nfдnor, Пlм.ра6у riм"a" IM.Onl""" .. 414,0 · 414.0 (цIn"OI"" 41З.6 · · па 8Уn.l(расаеС1111О111, 3-8 фонд) 

=-0-. _10._ ._-''---
:1:100,0 · :1:100,0 
~ .. ~ .• _. с·". ,~ .... -•.. 
1040,0 • 1040,0 

- .... . . 
1110,0 · 11",' · . 

• · · 
123,7 · ІЗО,О 

· · 40.1 _._-
1&.4 · '6.4 

--_ .. ---_ .. 
· · · 

0.8 · 0.8 

49,9 - 49.9 

· · 46.1 

172.0 · 172.0 

150.0 · 150.0 

41З.8 - 413.& 

-

-i~- ----"-1 . .~ 

100,0 ~ЖНr 

100,0 . . . 
IІIСII 

• . ... ,r:l ...... nll.nMv. 
IIКIї 

10n,~ МIС"."Иlrщ.n ... v_ 
nlCIї 

100,0 ""'''.''''IOIIIO'''V .- - _. __ ._-
'00,0 

DК& 
""C".I".Ol'IO"', 

~ .. _. ._-
ОК& І . 

...ІС .. ІІІІ ... О ....... , 
. - _._-

В/С& 
'00.0 .. 100 .... 110"110.., 

100.0 В/С& 
.. 1оо .... IІО"IІО.!ІУ 

'00.0 
В/С& 

"ICWIII"IIO"IIO"Y 

100.0 ynpalllll"1III оса"" 

100.0 ynpalllll"1III аса"" 

89.9 Ynpalllll""" аса"" 

~ 

" 



І f 1 2 1:1. • ... - - •• • •. 

Peмaнr lIDP ..... орІ •• 8IIeapooC8lmeH"", 194 О (цIn .. aB"" 191,5 _ 191,5 9в.т Ynpaanlм"" ClC81n\ 
anllll8Н"" пмна" .... ОІІІ"н ... па ІІУ" 194,0 • 'фонд) 191,5 • • 

59 Kpac:abc.lDl1�,3-8 

ПРОВayllан_, /lDPаиуан- р06DЧаПl 
npов!СІУ 18 5удlВН"ЦПlа IItI8HepHМI ВІС& 
ме.,. ДиnNОI1l мlc:nN. по nparpaMI О 3 • 0,3 (61DДaТ 0,3 - 0,3 - - 0,3 100,0 мlсь .... lІОнlІОму 

60 "ІСІндемарф ІtmtрНItШIUI- в м.ЕірСІварм ' рааl1М111У) 
КмТl~ICOT a6n.c:n 

ВІС& КanlnunoH .. a peMoнr A8W/ IДMIH6yA"HIIJ 94,3 _ 94,3 (цln"ов .. а фонд) 89,4 - - 89,4 - 89,4 94,8 Mlcь .... IIOHIIOW 
61 по ВYII.raraDIHa,15 

праеlC'/Y8lН_ 18 .. ntran"H"" p8MOIf1 ВІС& 
вl"с.lСОМ;nY по вуn. rpyweBcыoD,' 1 1075 О _ 1075,0 (цIn"OBMa 1075,0 - - 1075,0 - 1075,0 100,0 Мlсь .... lІОнIІОМу 

62 ~ IinIl'DJClPDCM npмnemОТ18РИ11Ірll' фонд) 

ПровlC'/Y8lН_ 18 6уАIвН"ЦПlО a'tJД~ 
(B"TJДY) на теритapll npoM .. cnoвoT ~H" _ _ _ _ ВІС& 

63 ~ 8ВnIMa6In"HOT Aapcmt М-О1 Кмі.. - - - - - - МО .... lОнIОМ' 
Чер"lriв-Новl Ярмnовмчl, км 29-160м 
(nlворуч) 

ЕlІСІ1epntе aIicre8"M, 18 npoelmt 160 О 160,0 (6JDДaТ 159 8 _ 159 8 _ _ 159,8 100,0 УЖІСГ 64 pa6cnи WIUIIIOnpOВDA в по &уn. , - раавИRY)' , 
;icytyJoBa 

M'CW8 пр_ра". 6ус11вницт.. т. зо.з (qlnьовиl1 за з _ _ за з _ ЗО,з 1fЮ,0 
p8ICDНCтpyнцIF .,aa ... iJc:ыruJr ЗО,з - фонcJ) , , 
mJ8ltem'B н. 2fЮ7-20D' ао,", 
Праеауаа"м 18 pelCOкcrpyllЦ\ll 
rpOMQ~1C011I 1J8I'1ПУ В парІС! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ВІС& 

65 -Перемоra- в м. &равар.. КмТІс:а.IСО мlсь .... lОнlОму a&lac:n 
Провауаа"м 18 р81СО"С\"РУ1ІЦ\ІІ 

rpOMQ~1COI1I 1УВnIПУ В n·plIJ 30 3 _ 3О 3 30,3 _ _ 30,3 _ 30,3 100,0 
~МDИP" .. а- в м. &рааар.. K"'B~кa: ' , 
olinac:d 
Провауаа""" 18 5уАlвн"ЦПlО ~MB.O 
"Hвnbaцll по в,n"ЦІІМ Чllanов. _ _ _ ВІС& 

68 КУІРов. В М. &ров.рм Км'.~1CO - - - - - - - Мlсь .... lОнIСОМ' 
oIinac:rl 

67 :;oнr _"оТ ч.c:rи"" Cn30W І-ІІІ c:r, 49,0 _ 49,0 (цIn"OB"" фонд) 49,0 _ _ 49,0 _ 49,0 100,0 YnpaВnI"_ освіти 

68 ~-:';' A8W/ "ВА cnоpntв""м 30Ш І-ІІІ 49,0 - 49,0 (цIn"OB"a фонд) 49,0 - - 49,0 _ 49,0 100,0 Ynpaeпl"_ освіти 
69 Ремонт npвn""I18 rpyn ДН3 "КaтJDш.- 42,0 - 42,0 (цIn"OB"" фонд) 42,0 - _ 42,0 _ 42,0 100,0 Ynp_eпi"_ освІТИ 

~ 
~ 



І 1 І 2 :11 -. s • І • • , .. .. , .. .-
/70 /Р8~n~.v.ДН3·ДМ8рм.~· 38,0 - 3&,0 (ціп.., ... " фонд) 3&,0 - - 3&,0 - 3&,0 100,0 Ynp8вnl"_ аса"" 

71 3811""1"_ pe"olf1'Y _"IІІІЬ8Ц11' • ДН3 7,0 - 7,0 (цIn .. ol ... фонд) 7,0 - - 7,0 - 7,0 100,0 Ynplвni"tuI аса"" 
"3OnO'l8 ~и6_. 

72 ПРИДIfa"1UI .. 151118 У маснІ .""ІІТІ'І 
І,c:ran.. "IISnО 300,0 - 300,0 (ціп.., .... 

. сьоНА) 300,0 - - 300,0 - 300,0 100,0 Ynpaanl"tuI аса"" 

73 
Рема," 81m1вor 811 ... зош 1·111 Cf. НІ 18,5 - 18,5 (цIn..a8"" фанд) 18,4 - - 18,4 - 18,4 99,і Ynpeвni""" аса"" 1 

74 ПРИД61"1UI Aawal АІ1ІІ аlМIД. асаlnt 555,6 - 555,6 (цIn .. a8 .. " 
сьом, 549,3 - - 549,3 - 549,3 98,8 Ynplвnl""" оса"" 

75 
06n11UlylllМlUl 8IПJIIDIМ 8 тдвn .. мl зош 18,0 - 18,0 (uran..м .. " - - - - - - - Ynplвnl""" аса,", 
1-11І Cf. НІ 7 фонд) 

76 ВCfI"ОВnIИIUI прмореrylUlТOРIв теМІ 157,3 - 157,3 (ц\n .. 08 .. " 17,2 - - 17,2 - 17,2 10,9 Ynplвnl""" оса"" • BIUlQIX асвlnt . dioіиа, 
всього: IН94,5 15103,0 89114,5 71302,4 4&14,7 21899,1 38421,7 8500,0 71302,4 102,3 (1188,1 

cnlllDIXVНo!d 

~ 



Мlс ... _ nparpllM. """, .. ,-- -1--· ... ··-· . . 

naod lнамса_на c:naMaM на 01.01.01 

f і І І І 

D r D ... % 
Потрава у О&CRrина O&CRnI на рі. ... ... OS Виннано Викона •• НІ 3MIc:r axoдJ. фІнансу .. рІк I:І8"ОМ 'І • OS S .12 мlс:. 

• ИКОН_Н 
l:І8Нам на 01.01.01 BCbara В s s ННЯ піп "нІ на 01.01.01 s • • .. а. D 

І ! 
І 

.. 
.5 • ~ І .. 

ID 

1 2 3 4 5 8 1 І 9 10 11 12 13 

Пporp.... pauиny .""наТ аупlo1yJlИ 
120,0 286,0 (Jarвn., .... " 28&,0 286,0 · · 28&,0 100,0 Bfддln фЬкyn.,1УР" 

І 1 18 cnopty .... &ров.ри на 2001-2011 · faCIIDP'Y 
аа. 

фонд) 

З.liаn .. ан"" ФI ..... =8О' nlд"и". 
Plwe""" .. СеСІі &раваРCloIID' .. IСІоIID' РІДИ від 25.10.01 НІ ВИ1l11DЧ8 .. а J nраrpа .. и 

Bfддln ФЬауп.,1УРИ 
2 111І .. 01411 lID .. анд ..... lстр. 1 - пп J Т8cnаР'У 

naМAliany ·Aв1a .. a6lnICl" 
Заlian .. 8НIUI фІма .. CD8DТ nlд".UIIМ 1124,3 (Jаnan., .. иЙ 1124,3 1124,3 1124,3 100,0 Bfддln ФЬауп,,1УР" 

3 чanавlчlllIDU8IfA ...... crp18 8МЩD' .ПІПІ ~ 500,0 
фанд) · · · Т8cnаР'У 

naltACSany ·&YA1вen1lН .... 
Кyn.,1JPН1НIII1:r8ЦItId :taIIOДИ на 2001 813,2 (&01,2 • 

4 рік 223,0 :І8І'8ІІ., .. иl фанд, 5,0 590,2 585,2 · 5,0 · 590,2 98,2 B"",1n ауП""УРИ 
1111:. rp" •• ц!nllOвиА 

. ФОНА) 
~ 

ByrJleнuqm8a ..,.,. на mериmapll 
аВаа_ІІІІ 100,0 17',Q(qlnIoD8uD 

dlaнa] 111,0 · · 111,0 · 111,0 ",4 
5 i&U1в .. .wraa ueDIIIIII nma 18 ПIВn. 500 500 490 · - 490 - . 910 ВИIID"IID" &МР 

&YДIвн"~ цepIВ" npeCIII7D 50,0 129,0 129,0 - · 129,0 · 129,0 100,0 

6 п""",&ан"" crIn.,ц18 ДIUI 6і&ІІcrreчНD 
Mitoё1ldMIcna 

. 5,6 (цIn.,авиl фонд) 5,6 · - 5,& · 5,6 100,0 ВlAAIn ау"""УРН 
п""",&ан"" 18 a6n.uпyuH"" noкриm 

1 АIUI nw.::. Jany хареarp_фlr • - 49,О(цlnllD.иl фонд) 49,8 - - 49,8 · 49,8 100,0 В"",1n ауп.,1УР" 
MIcIIIIDМV 111 

8 PetCDнc:rpyIIЦIR uтa.ara J.,.., • диrнчlА 
l8Мнчнll wtlanl - 50,О( цlnllа.d фонд) 49,5 · · 49,5 - 49,5 99,0 В"",1n ауп,,"УРН 

9 PellDнc:rpyIIЦIR .Мf'1IIw .. 1a nРИІІIЩВ""18 . 543,&( цIn.,a.,,1 
540,4 - - 540,4 540,4 99,7 B"",1n ауп.,"УР" фlCllД' cs,AIenI 6ра.lРCloIIDТ мlСІоIID фонд) -

61&11cne. nci &Уп. Нaanaнac:rf 5 
Кanlтan., .. ,,1 ремакт 'Мf'1Ilw .. b 

10 nр" .. lще .. " S,AIenI &ра'lРCloIID' мlСІоIID - 147,3 (цIn.,а.иl 141,4 - 147,4 147,4 100,0 6I6n1cne. ДIUI дпА па .,п.м. фонд) - - B"",1n ауп.,"УРИ 
ЛIМfD8D14 



f :І :І -4 -.-_ .. _-. _ . 
• - __ ., -Оо 

-. __ .. . 
npaerryIUIHНII 18 CJyД18НИЦIWО 

-- -....... -. 
11 n8u"Imfara :lН8111 "РІІІІМ ЧорноВМIUI по - 450,0 (ц!nIoOB .. I 450,0 - - 450,0 - 450,0 100,0 Blмln ay"~1YIh' 

ВУІІ. ЧеРНlUlOВQlIDra 11.- фонд) 

Праеаув8ННJI та p8I1DHc:rpyxцbl ДМ11lЧо ВІС& 
12 WIIDI1 .. .... CI'8ЦIW ПО - 57,3 (чJn.,О8 ... фОНА) 57,3 - - 57,3 - 57,3 100,0 

1І1с:а. .... IІІІНIІІІІІУ І 
8vn.Нu8lleмнDl:l'f, 12~ 

ПреаувllННJI та p8I1DHcтpyIIЦIR 19,8 (6юдмвт вк& 13 CnOpnt8HU ... Rд8НЧ .. 1Ifв по - 19,8 - 19,8 - - 19,8 100,0 
8YII:КoponeH .. (34 .. IIфОР8Аон) pOl8кray) 1І1с:а.""IІІІНIlllму) 

BCbOro: 1003.0 35251 34983 19955 198 14830 - _~~ .. :t _ iI.~_ - - - - - -



MIї:ЦltM nраrjiіііСііЦIIin'ма:I8JIМау насам"_ ---- --
Праcl IнаМІ:О88МО станом на 01.01.08 І 

НІ Пcnpe&a у ОlicRrи н8 О&CRrи на рі. 'І а: 1-- 'І а: і І ВlllІОнано % 
піп 3Mlc:r .. адІ. фІнансу.. рІ. Cl8ном Cl8НDM ... 01.01.08 BCloora і і і ! :: і 8( :11І12 мlс. 8ИIlO..... ВlllІО"'.'ЦIo 

ннl на 01.01.07 І... а "і ~ ... НtCR 
РІ 1Оа, :t 110 

1 2 3.. 5 & 7 8 9 10 11 12 13 
1267,7 (1017,7 

Пра.,.... саqlanЬНОIО .. ист, аanьниі) фона, 
1 nенclонеpl8, lНanliN8 ",. соqlмьно - 70.1,1 _,О qlт.08иO 1111,1 991,3 - 177,8 - 1119,1 9.1,2 

нauuщенwr 8ерст8 HlCenIННIf: . dЮнaJ 
Н8АI"М rpDUIlAR"IM Mk:nI 

1.1. MIТ8p1an,,"at AonoMoN :11 08lpемммм - 130,0 227,2 222,5 222,5 - - - 222.5 97,9 
plшеННRмм aM1IDН1IDМY 

BIдWIIDДV8В"M жкn nІ nacnyr aa'Raкv 
1.2 'HaanlдaM alа .... nІ по аору; "ІІАІ"М - 34В,О 362,0 339,5 339,5 - - - 339,5 93,В 

піп..,. no .армlnI coцlan .. "Oo Ynpaan'HM "plцl 
нuuмщенІІ IIIn8rDDП "ac:eneнНR 111 coцlan .. "DI'O 

нааарамм HaA6In .. w ManoaaCSulUNeHIIIII :.uмcтy "Ісапе""н 
1.3 rpOUllДR" ulСІ'ІІ 111 clмеА а ді1'ьмм а - 10,0 74,9 74,6 74,6 - - - 74.6 99.6 

"IIfVAІІ AeDIIIUIIU C8RТ 
За6nn .. 8ННІІ 6eDowro1"MMM о6Ідамм 

1.4 ManD:ldnn ... 1CМIC rpoMIIДRH Uk:nI - &В,& n,6 99,& 99,6 - - _ 99,6 100.0 

t 5 ЗAIAc:tteHHII:.a PUYНOI IDwrll 6qiМ8l'YI 
• мlСІ'ІІ ІММ'" IDMne"Cllц!I ФЬ""нмм - 37,0 68,0 67,4 87,4 - - - 67.4 99.1 

ас:о6lМ нl! HMa~ coQlan"нJ nOcnvnl 

&nOMantMI 111 nlnltl'D8MA alJ!~ 
1 & ,,' .. pr:ь .... aaca6la :'1 рецеІПаММ "'''РІІ 
• • у ра:.' aMIi111111'OPМora IIhIyu"M - 50,0 35.0 35,0 35,0 - - - 35,0 100.0 

О8ІрІМ", rpyn HaC8ll8HНR nІ :.а "еанммм 
III1ВraolllMM aIDODIOIIH.. Ynpaan'""R праці 

nІ coцlan .. "ora 
1.7. nOraWlHНR ааl5оprallНОcrlи _' .... , - 20 О 20 О 20 О 20 О :IUМCrY нacaпe"НR 

1IIIIIМТIIOICНOUvнan"H' noc:nvrи ",' - - - 20,0 100,0 
1 8 ВCI'IIHoaneHНR твпeфaнJв nlnltl'D8MM 
• • III1ВraplllM HaC8ll8HM - 20,0 5,0 3,6 3,8 - - - 3,6 72,0 

~ 



It.1./8и~;"nоrtllllll8.:Н~ І зz:.о ':'0 Г~:';--I-·1~.5 Г' , :--т·-·: , 19,5 \ &5.0 
• ВМIІІІ"1ІІІ8 ..... 

ПРМoll88ННІІ та 8c:ratf01U1eNНII raalllUI 
миr, ІІОІІО"01 та 8IIn'IIJ8 rdnltlDвJA, 

1.10.'IІІІТ8ІарIl' НІС8ІІенНІІ, у 11... r83o.e, 
a&nlrД"lIIIН11 c:nrno HenpatД8nf"M ДIUI 
nQ,/l8ll.,wara IICIPMcryввм-

&аом8nfМИ antrвn.,HмA рема", 

11,IIHUntд... .lAн" та чnенlе сім" 
• • :IIntl5nu 8ilbllOllocnyJld5oвцlll та 

nриp1attJutuАО м. ad6 

112.1ВIAWROAVII8ННЯ lnP8I' по nin.,ra8olQ 
, nePВВU8""1O n8CIUIIМp" 

lJpо.,.... nlampu .. 1CU &ра •• рCloIlOJ' 
"."Р.Оанна1 .uнl:llцlJ'l 

2 \Taupucm .. Чер8аноаоХреcm. 

3 

Пр .. ,.... nlamрu .. иu Центру 
pu6lnlm.цIJ' Iн.м/. ·п,..".",.,,-

МІс... пра..... .,cJnOlfUH", т. 
аааравпенн. Вlm.е н. nеploІ аа 
2008 paq, :ІІт.ер""". рі_на .. 
.. 1І:ІоІІОІ' ".а" ." 11, •• 03 ,. 25f1.13· 
24 
.)DJAopOВn8""" Апl Ь C5yAM"~ 
:lMlwa"Dra ,",пу ·nlOli"c:ro.r 

20,0 

2D,D 

50,0 

200,0 (цIn.,a.". 
фо",,) 

46,0 

100,0 

220,0 (38I81JWfuO 
фонrJ) 

71,9 (38 ....... ul1 
фaнrJ) 

.. 80.0 (:I ........ uO 
фан~J 

177,8 177.8 І 177,8 

.11,1 І 31,1 31,1 

77,7 77,7 77,7 

220,0 220,0 _,О 

19,1 79,1 71,1 

471,5 411,5 479,5 

88,1 

'1,.1 

77,7 

100,0 

100,0 

10D,D 

УЖКГ 

уn,. ... ІнНІІ npaцf 
та coцf""'" 

:JUUcт, 

н.сепен"" 

Уп,.."lнНІІ праці 
m. соql8lПtНOІО 

зuucm, 

dCe/f8HНII 

УпР8""ННІІ nР8ц/ 
m. соц/.".ноао 

»JIucm, 
Н8CВnВННII 

Yn,.MlHНII """ці 
m. coцt.".мoeo 

aJtucm, 
H.cenвнНII 

- -- -- Вlддln у cnp .... 
4 480,0 СІМ, та .. модІ 

r) npttADaHHII l5III8It8 ,!ІМ дпА ,.~ 
ICVnDО.0А1IМDЧ ... 
А) хаРЧУНН_ АПА 8 оІіаронно
Cn0lm\8t1OМY 18&oDI-Г.m ... " 

~ 



, 
'іііїііііі.Н12 j,p. 

8tAWIID,QII.И"" :11. проТ:ІД дпА да wldn 

1ЗО,О 

., .. ., ........ --
mur:.."".-

:JIIanWfuD фона. 
7fI,оmис. .... -

1lIn .. 8uD tlJaиdJ 

І 

2tl,4 147,3 ІІ,І 2tl,4 18,5 

5 ulcna lIDun'lIn8p":II.цIR доwldnloН_ :118МВД. :11 Ynp.вnIH. OC8h'м 
МВТОID noдlllllolllDl'D 8111'11DЧ8Н"" ух даІ 
nOllllRlaиоt меaeжt ulcna 

69,1 70,0 (цlnIo08"A фонд) 69,1 69,1 98,7 

прид&ан"" НО8DРічн_ подаруна доІ 
НD8DDічних та alманих С8ІП' 
прид6ан"" :lнача ДnR учнІ81 

:IIaranloHoocaintllC WIdn Mlcna 

• InРО"'8"8 -Slfиmenь-

Ч.cm1lD88 8/ёJШIIDёJуввнНlf 
намунanьншr nОCnУ8 с:Іl1"lІ, 8 ,,1fШt 

7 18шro8J'101JJІоС8 "'mrн:иpoти m. 
"'ти nD:ll6aeneнl 6атItlCl8сьаа.о 
n/IUlJl8.HНIf 

ВСЬОГО: 

НІ 
3мІІ:І' :ІІІІІШДІв 

піп 

1 2 

1 3uoди па OIIDpонl Н88I1D11"WИloDra 

C8J1UD8"wa 
ВСЬОГО: 

5,0 

121.1 

1 9,9 (:ІІ.ranloи"а 
cbalUl) 

29,9 (:IIaranIoH". 
фонд) 

40,0 (:а.unьнuD 
фанcJ) 

2307.4 

19,9 19,9 

29,9 29,9 

40.0 40,0 

2204.9 1951.0 241.9 

Мlсце_ nporp .... оаарон" нaBICOI1 .. WHIoOrD с:ередав"Щ8 

ПDоd IН8НСО_НО c:l8ном на 01.01.01 
0&1:1І"' н. « 

~ .. в « I1 Пcnpа&ау 
О&с:я", на pllC іl 11 фlН8Нера pllCc:I8HOM 

c:l8Ном н. 01.01.01 BCloora 
~; 15_ о о 110 ннl на 01.01.07 

8:Е -і-& • 1Оа. 1« .. 
3 4 5 • 7 І 9 10 

- 34,0 34,0 (СП8цфОНД) - - - - -- 340 340 - - - - -

19,9 

29,9 

40,0 

2204.9 

В"ІШнано 
3812 мlСо 

11 

-
-

100,0 

100,0 

100,0 

15.' 

% 
В"IСО ... н 
н. 

12 

-
-

YnIМenlHНII 
оr:elmи 

YnpaenlнНlf n".qI 
m. coqlanWfCNo 

:м1Іucmу 

H8ceneHНIf 

"'Co~н. 

В"ІСО"'В.ЦIо 

13 

vжкr 

~ 



.... .. ..... 
ПDCld _нео8НО cmIIfOM на 01.01.0. 

'НІ 
OS & 

с 
.. 

% 

Ї
2 s 

Пarpe&aу OIiCl8tll на O&CRnI на рІ. І, І, 
і' 

ВНІСОНІНО 
ВНlСОнам ВНКОна ...... 

3MICТ2UOДIB фlН8Мсу88 рlКCПlНОМ c:t8ИОМ на 01.01.01 Bc:ьoro "о оо (І :аа 12м1с. 
IUI ПІП инl _01.01.07 ~e ~I je 

w ::r 11: 
ао 

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 

МICWta nРО'рІ". caqlUIJlOlO 
_сту aIm8iН:Uplm m8 rJlmeIJ, "'" 
МnUfIIfUIUClf сіа 68111wc18c:wt010 
nllflfJUHНJr, ". 2DDS-2DDI poIIU, 75,8 70.3 (aиn"нui 70,3 М,! · · · 70,3 1DO.II .... .,..,. plUl8lfНJrм .. ICIoJI01' 

. 
фoнc1J 

plcJu 81" 18. 12.2OfМ Ndl1-u4f У 
тому ""t:nI: 

8) М8n1рlan"И. AOnouCJl1l CfJAeкrau 1:1 · . . . · · · . . ВIAAIІІ 'І cnp .... 
""cn8 Ah'ekмptr 18 Аheй, c:iu1тa 11ОІІОІ&1 
noa6uneнмa 6a'na"'CIaIIDI'a n 

1 6) ."МIІТ8 U878p1fU1IоИОТ Аonaмоnt · 20.6 20.& 20.6 20.6 · · - 20.6 100.0 1401600'" 
.) ОАнараа •• AOnOUn Anu 

~ 
QIJИmIU, RIII и ..... 1CmOQI ~ · 24.5 22,9 21.6 21,6 · - - 21.& 94.3 
uranloиоасаint1х :а.ме .. ма 

r)u8'l8pfanloи. Aonauora ClYA8tmIU · 28.7 25,2 25,2 25,2 · - · 25,2 100.0 анз ь ""сп. дІтеіоСМРіІ' 18 Аn. 
"aaIaвneнмa 6a'na~ пl1llМlllИНR 

А) СМІІТ8 30 % upтaClt :аа " ..... ии" J 
еиЩИІС н .... "'и_ :a.IIRIД" ulcra 1.6 1.6 1.6 
CYyAeкraM Ь ЧИcn8 AIntRoCМptr 18 АnИ · - · 1.6 100.0 

naa6anetcих 6an.1118a1DC'O пllllМlllИНR 
М'СІаll8 nРОІрем. :. nlllМНlo po6omu 
:. oIicJapoe8НafO мanalt!1O н. 2CКJ2-
_І РО"", :.ат8ер"". рі",.""" .. · 12,0 0,5 (aam.ниtl 42,5 42.5 · · · 42.5 flJD,O &рOUРСIoIlOJ' МICIOIf01 PeCJU 8НJ 111 фона) 

2 &pUНII2IНI2 Р. NI4.о.з5-U 

ВlAAIІІ 'І cnра8" c:rмrI@!lAlІlID8ШИU CтVA8МТ8M мlcla · 12.0 120 120 120 · · · 120 1000 clu1 та ммодl 
пра.едеии" ulCIIIDC'O 

17,0 11.0 17,0 "По.1)) у с:е6е8 · · - · · 17.0 100.0 
СМІТа ЗО% •• РТаС:ТІ CJМ8nI :аа 

8,5 •• 5 8.5 и ..... ини у ВН3 UIC:nt - · - · · 8.5 100.0 
11IDQ88A8ННR :аааааla.аа .они CN.A8ItТII · 50 50 50 · · · 50 1000 



- -

r 
/В__ :IiIItrНJI8 ~ 
пptRIМlIII проф/ІмlllflUIfU ВІЛ-
/НфIIID..,,.. datrrиlfМи ",. 

4,0 (.мunьнuD 4.0 1"".0 'лІquННІІ ВIJI.IнфlIIDNН,. 1118." 
4.0 4,0 - - -ІМ СНІД ". 2IItU-2IНlI PDllll. - - фана) BlдAln У аІР •• " 

8ІІІ • ."а..н1 plШМНІІ", cllІ'''' lІanодl 3 
.иlfOН •• .,.O ItOIIlmemy 
Вpo •• pcьnr "/t:ыIfJF раіІи 8ІіІ 
22.11.05 Nl5Q2 " .,.стинl: 
opraHbaцIR дtмloHac:n CnyJк6И ДIU 

4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 100,0 lн'сllЦiRних CnOllCИвачі. HapllOТМlliB -
·Ко"CVnloТ81М."иR ІІУНІСІ' ДовlDа· 

Кo.,nnur:нl 8XDdu щоdо punl3llql1 
аер..нor .. onom.нor nonlmultU • 22,1 (.мunниіі 22,1 22,1 - - - 22,1 1ЩО ... &ро.ри - -мonоа. Вро.аpl.-. - - фонcJ) Blddln у cn"..u 

4 3ІІm • ."а.сенl рІ"''''НІІ'' .иlIDНнаІІУ 
r:J .. , та .. onodl &po.apr:ь1CD1 ,,'r:ьнaT раіІи .,іІ 

а10." н.2.7: 
noo .. e""" :lllllQA1в Ао lhiR МOnОАI - - 30 30 30 - - - 30 1000 
ПРИА6аННІІ но.орlчних ,.. рЬА.IІ"1oU - - 19,9 19.9 19,9 - - - 19,9 100.0 І noдapyнlIi. 

Про.,. ... :lllnOIflUHНII ilunur,,/1J ~ 
Ііаnритуnьност' І Ііаilaмllilностl - - 1ІМ,а 11М.а 
н. 2DaI-2O" РОІІІІ. 3ІІт.ер"""'. 

1fU,0 - - - 1ІМ,О 1"",0 

р/"'8Н""" Bpoapr:ыcD1 .. lr:ыcD1 раilи 

5 8Іil2'.12.а. N"'1-14-D5 
вручен"" n .... RТНoT llltA8І11 ,.. nallY"~ 

BlrJrJIn у cп"..u 118111018 ДIUI "овонарOДJllltНИМ AInIM ~ - - 53.0 53.0 53.0 - - - 53.0 100.0 
сі .. , m. lIOIIodl 1І.&ооваои 

Cnум&у - - 51.0 51,0 51,0 - - - 51,0 100,0 cnpa.u 
на ВИlOнаННlllІІІІОАІв пооl1НlМИ 

Heno.нonlmHbt 

M/r:ьa ПРО.,.... nl_ри,,1IU r:J,,' н. 
nер/оil ііа а10 РOlC)'. 3ІІт.ер"""". - - 4.0 4,0 4,0 - - - 4.0 1"".0 pl",eH""" вpo.apr:ыcD1 ,,'r:ь1CD1 раilи 
8ІіІ 24.all.2DD711. н. 324-21-05 

& ВlrJrJIn У сп". •• 
нвдан"" MIIТВplllllloHoT AonoMo", clМ"'М, r:J .. , m.lIOIIodl 
IlIІі nepB6yвB"" під соцlanloНИМ - - 4,0 4,0 4.0 - 4.0 100,0 супроводом cneцlanl:aoв8HIoU - -
соцl8l11оНИІС сп_ цеНТРУ coцl8l11oHIU 
IcrМиa Дnll сім', АInIА 18 мonодl 

всього: - .7. 2471 241.1 241,1 - - - 2411 100.0 



М'іЩ8. "parpeмa nlдlpИМIСМ М8naIO nlдnрисмн .. &р88 .--_. --
І І ПDDd lманса_но I:І8НОМ на 01.01.08 1 ПCnPI&а'l О&сн",Н8 

с 

ІІІ 
с 

с 
% 

НІ О&снrи НІ рІ. і, І, I~ ВНIІОН8НО 

піп 
3мlст :l8Xoдla ФІННІСУ_ pl.I:I8HOM 

I:І8НОМ НІ 01.01.08 Bc .. ora Оа 
., 

:ІІІ 12 мlс. аНIІОНІ" BHIIO"lal~ 
ннl _01.01.07 ~; 10 І. :І j.g. 110 НR 

ІІІ :r І 

1 2 З 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Cтa008HНR 6Ь8НС -lнJtV6I1ТDDV - 50,0 

50,0 (аaran"ниА 49,3 49,3 - - - 49,3 98,& YnpaВn'HM 
dюlUl' 811DномlІИ 

КaMn8HcaцIR &ан_ 81,qCDТ1liв :аl 

2 lІРедити, 1111І нІД8ІСП1оаІ q6'CImIIl - - - - - - - - - - Ynp_Вn'HM 

M8f10r0 пl,qПDИСІІНИЦПІІ еllDНОІІl1І'І 

ВСЬОГО: - но 500 41.3 41З - - - 49З 18& 

Проrpaма :1U1'/'18HM IНВ8lm1цIА 

ПlI;.I1ІН, 

~HaHca_HO c:RHOM на 01.01.08 

Порте&а, ОВСН",НІ с 

~ II В 
с 

с 
% НІ 

3мlст auoдIa фIНІНСУ" рl.с:таном 
ОВсн", на рІ. іl 11 іl В .. ІСО_НО 

а .. lСОман В .. lСОн.аа .... піп 
ннl н.01.01.07 

с:таном на 01.01.08 BCloora ~; Іі_ а О :ІІІ 12 мlс. 
а :Е -ііі- 110 НІІ 

ІІІ 1Оа. 

~ 

1 2 З 4 5 І 7 8 9 10 11 12 1З 
Проrpllll :aanyченНR IНlеспщl1 т8 

ЗО,О (:аlran .. ниl Ynp.IIII'HНII 
, nonlnWВHНR ІнI8СТ1щlilнDf'D MlмlllY І 11. - 30,0 18,8 18,8 - - - 18,8 62,7 

~о.~ри HI20D7-ZDD8 оа, Фонд) 8110"011'. 
ВСЬОГО: - заа зоо 188 188 - - - 18.8 12.7 



nparpau. nlд'r1lим", •• lІІа м8СОНТ IНфарМ8цП' ........ --
І І "ааіІ: IН8нсо .. на cr8НaM ... О1.О1.08 

os 

Ііі 
с 

os 
% 

НІ 
ncnpe&l, 06cяncн. 

ОlicRrи на рік ~I I1 I1 Ви_нано 
3мJcr:auQoqJ8 фІнансуаа pl.ClaHOM .ИlCOнан Ви_нuе,,~ 

ПІП Claнам на 01.01.О8 Bc~ro ~I 
аа _12мlс. 

ннІ наО1.01.07 і- 10 IUI 

R Оа. :;, 

1 2 3 .. 5 & 7 8 9 10 11 12 13 І 

459,9 (aaram.ниіі 
l 

1 ПРОМIІТ8 noc:nyr Ja1 &pouPOID 400,0 439,9 439,9 - - - 439,9 95,7 В"IDНІІОІІ &мр 
мІСІоIDТ DIA" "r8IIecrvAIR "Наше 1I1c:rv- ФОнд) 

2 І PaloмaвnelfНR 60,0 164,0 (uran ....... 
СЬаНА) 164,0 164,0 - - - 164,0 100,0 ВМІІОНIDМ &МР 

3 lcv&ee"WR на nI38ТY "Нове ат- 40,0 40,0 (aaranIoH". 
Фана) 40,0 40,0 - - - 40,0 100,0 SIlIOНlDII &МР 

4 В"nycI l'IIIImt -Панарам.-, 
200,0 240,0 (aaranlo"Мi 239,3 239,3 239,3 100,0 В"ІОНІОІІ &мр ні nocnvnt 'тв I"wI Фана) - - -

BCbOro: 700,0 1031 8832 8832 - - - 883,~ ___ 9~.7 J 

~ 



кn "& _pln8nnD8H8praM8p_--- ~POrpllM ...... Р,.. .. р_Н_ ПО ро 

'nI1:._ІІІНо 

• ПDоd 'нансо_но Claном на 01.01.0 • І 
е IS 

% с 
Іі'і 

с 11 8ИІСОН8НО Пcnp.lі8у 06С11111Н8 
061:1І111 на рllС I1 11 ВИІСОН'" 8ИIСОН ••• ЦIt МІ 

3м'," aJrDДJ8 фlН.ИСУ_ р'IСС!8НОМ С!8ИОМ ... 01.01.08 8cIoOra "о 1I ~D .12 .. 11:. 
НR 

ПІП 
ннl на01оО1оО7 ~. .5. i~ .. ~ . 

~ 

" в 
а. 

1 2 3 4 5 & 7 8 І 10 11 12 13 
nра.,мм. Eн.,.D:l6ep...""" па lt1l 215S,0 (1&0,2mur:. 
·Spaupumennaм .... ·IIlI21JD7 pllІ eph.-tJlОrJжem 

PD:l.uтнy, 1SN,8 

2155,0 - тuc.ери.- 2051,8 - 151,8 ЗDD,О 1514,8 2D5f,8 11,5 iJepжaанuD 
tllOfJмem, 

12а,Отuc. ери.-

~08ui фQнtJJ 
Р·IlaИCIJIYIIЦIR ,. техніч". 343,0 (31,2n'lc.rp".-
n.реаснащвнlUI ICDntllIoHat па &yn. 

343,0 61ОД8Т pcD.КnCY, 
343.0 - 31,2 - 311,В 343,0 100.0 Кp.C:O.CIolDra.16 ... &ра •• р .. - 311.Bntc.rpH.-А.рж. 

6кwieтl 
18ма.1 ".р- ... &ра •• р .. 605.0 (55.0 тис.rpн.-
pellaHc:rpyIIЦIR 

605.0 - 61OДМ8f paaaКnCY. 
605.0 - 55,0 - 550.0 605,0 100.0 550.0rис.rpН.-А.рж. 

6104~ 
1 IIa18nIoIUl па &yn. Юра8l.16 ... 214.0 (20.0rис.rpн.-

УЖКГ &ра •• р .. 
214.0 - 61OДJIC8Т PD3.КnCY. 213,6 - 19.6 - 194.0 213,6 99,В 194.0rис.rpН.-А.рж. 

61ОА1івті 
pellaHc:rpyIIЦbI цтп (Цllnpanlo" ... 593.0 (54.Orис.rpи.-
18Ма .... nyнllТ) ... &ра •• р .. 

593.0 - 6иw-т PD3.КnCY. 
593.0 - 54.0 - 539.0 593.0 100.0 539.0 тис.rpН.-А.рж. 
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