
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про хід виконання Стратегічного плану 
економічного розвитку 
м. Бровари у 2007 році 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської міської 
ради Саченко Н.І. про хід виконання Стратегічного плану економічного розвитку 
міста у 2007 році та керуючись пп. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в У країні", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання Стратегічного плану економічного розвитку 
міста у 2007 році взяти до відома (додаєгься). 

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

З. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування заходів по виконанню 
завдань Стратегічного плану, включених до "Проrpами соціально -

. економічного та культурного розвитку м. Бровари на 2008 рік". 
~ 4. Управлінню економіки забезпечити контроль за ходом виконання завдань 

Стратегічного плану економічного розвитку. 
5. Контроль за виконанням даного ішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально - економічн ~,oгo розвитку, бюджету, фінансів 
та цін. фо ~,,~ о 1 ~ ср 
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Інформація про хід ВllконаllНЯ 
СтратегіЧllОГО плану еКОIІОl\lіЧllОГО РОЗВІІТКУ 
. м.БроваРII протягом 2007 року. 

З меТОІО ПJдвищен~я інвестиційного потенціалу міста, в результаті 
опитування представниКІВ великого бізнесу, а також дрібних і середніх 

пі.дпр~~мств, був. РО~Облений та затверджений рішенням сесії Броварської 
МІСЬКОl ради ВІД -3.02.2006 року Н!! 928-44-04, СтратегіЧНllЙ план 
еКОllоМіЧнО .... О РОЗ~ІІТКУ, над реалізацією якого місто працює два роки. Він 
направлении на ВИРІшення питань по трьох стратегічних напрямках: 

- РОЗВІІТОК бізнесу; 
- РОЗВІІТОК ЛІОДСЬКІІХ ресурсів; 
- комунальна інфраструктура. 
По кожному напрямку затверджений план дій, що включає виконання 

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

забезпеченню підприємств міста кваліфікованою робочою силою. 

Стратегічний напрямок "Розвиток бізнесу" ВКЛJочає в себе тр 11 
стратегічні цілі та дев'ять оперативних. По кожній із НІІХ велась певна 

робота. На даний час вирішені основні завдання, які даЛl1 МОЖЛllвість 

СПрОСТllТl1 процедуру реєстрації та отримання дозвіЛЬНllХ документів на 

здійснення підприємницької діяльності, а також заЛУЧІIТl1 значну суму 
інвестицій в економіку міста. 

Перша ціль: 
"Забезпечити умови для створення і підТDИМКl1 закладів 

інФраструктури малого та середнього підПРІIЄМНllцтва". 
Міська влада надає всебічну підтримку розвитку підприємництва. Зокрема, 

рішенням міської ради від 7 липня 2005 року У м.Бровари створене перше в 
.КиївськіЙ області "єдине дозвільне вікно"; у новому приміщенні в липні 
МИнулого року відкрито "Дозвільно - реєстраційний центр", що дало змогу 
РОЗширити коло дозвільно - погоджувальних документів з 5 до 65. На 
облаштування Дозвільного центру протягом 2007 року було виділено 29,52 тис. 
ТРН. Суб'єкти підприємницької діяльності з~е~таються за консультаціями ;а за 
ОТриманням того чи іншого дозволу до адМІНІстратора та до предстаВНИКІВ 15 
ДО~вinьних органів нашого міста, які здійснюю:ь прийом в oд~oмy приміщенні. 
~PIM того, до уваги підприємців у ДОЗВІЛЬНОМУ Ц~HТPI знаходиться 4 
ІНформаційні стенди, оформлені відповідн~ми . матеРІалами,.. ~аданим~ 
Д?звільними органами міста. для суб"ЄКТІВ П1ДПРИЄМНИЦЬКОІ ~I~Ь~OCТI 
ПІДГОтовлено також інформаційні посібники. Всього за по?ередН1И РІК в 
Дозвільний центр звернулося 1359 суб"єктів господарювання, ІЗ них 332 - до 
адМіНістратора, 1121 процедуру виріШ~НО позитивн?; суб:'єктами 
;~по~арюванНJI отримано 170 обtpунтованих ВІДмов. За 2007 РІК У ДОЗВІЛЬНОМУ 

lІ'1'рl надано 1381 консультацію. 



На ви~она~ня :.,Програми розвитку малого підприємництва" та з метою 
надання ВІДПОВІДНОІ допомоги підприємцям - початківцям виготовлено 
інформаційні посібники "Порядок державної реєстрації юридичної особи" та 
"Порядок державної реєстрації фізичної особи - підприємця". На ці цілі 
витрачено 2866 грн. В подальшому планується відкри1ТЯ бізнес - інкубатора. 

Відповідно до Закону у країни «Про державну підтримку малого 
підприємництва» та відповідно до другого розділу «Програми розвитку малого 
підприємництва в м.Бровари на 2007-2008 роки» в місті прийнято рішення 
міської ради від 25.10.2007 року Ne 463-28-05 «Про організацію роботи, 
пов'язаної з частковим відшкодуванням з міського бlОДЖету відсоткових ставок 
за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів», що дозволить стимулювати збільшення 
обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг та сприятиме 
збільшенню кількості підприємств-виробників. 

Друга ціль: 

" Створити в місті багаторівневу систему залучення інвеСТllцій в 
еКОllоміку міста". 

Відповідно до розпорядженням міського голови від 30.05.06 р. N!! 95 
створено інвентаризаційну комісію для розробки бази даних місцевих ресурсів, 

проведена інвентаризація та створена база даних комунального майна 
територіальної громади. З 2006 року та протягом 2007 року впроваджується 

проект "Підвищення ефективності використання комунальної власності за 
рахунок впровадження новітньої системи управління міськими земельними 
ресурсами" . 

Протягом 2007 року за кошти вітчизняних та іноземних інвесторів 
реалізовано 119 інвестиційних проектів, загальною вартістю 83,231 млн. дол. 
США ( У 2006 році - 91 інвестиційний проект загальною вартістю 60,792 млн. 
дол. США). 

Порівняння 
(Мnн.дол.США). 
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utJUDСІ}J\,;!JI\UЮ MIChKOIO радOlО у липні минулого року прийняте рішення "Про 

затвердження Положення про надання земельних ділянок в оренду на 
конкурентних засадах в м. Бровари". Відповідно до рішення, як вітчизняним, так 
і зарубіжним інвесторам надаJOТЬСЯ в оренду з резервних територій земельні 
діJIЯНКИ ДЛЯ здійснення підприємницької діяльності. Протягом 2007 року було 
проведено 6 конкурсів, в результаті яких надано в оренду земельні ділянки з 
резервних територій міста площеJO 103,366 га, з них: 36,8019 га - землі 
комерційного використання, 54,5262 га - землі промисловості, І 0,5546 га - землі 
житлової забудови та І ,4833 га - землі транспорту. 

За попередніми даними інвестиції в основний капітал складуть 490 млн. грн, 
що на 7,76 % більше, ніж у 2006 році (454,7 млн. грн). 

lнвеСТllціі В ОСНОВНІІЙ капітал (МЛН. ГРІІ). 
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Рішенням Броварської міСЬКОї. ради ~!д 23.11:2006 р .. N!! 151~! 1-05 
затверджено "Програму залучення lнвест~ЦlИ та ПОЛlпше~НJI lнвеСТИЦlИНОГО 

КJIiMaтy в м. Бровари на 2007 - 2008 роки , виконання ЯКО1 спр~є залученню 
Внутрішніх та іноземних інвесторів і створенню нових робочих МІСЦЬ. Протягом 
2007 року створено 3281 нове робоче місце ( Про;ягом 2006 року- 2979). 

Ство еиия нових оБОЧllХ МІСЦЬ ОДІІИІІЦЬ. 
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З метою підвищення ПОзитивного іміджу м. Бровари, як в Україні, так і за 
кордоном, в травні 2007 року виготовлений двомовний (україно - англійський) 
інвестиційний паспорт М. Бровари, який презентувався під час візитів іноземних 
делегацій до міста. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03 .2007р. 
Не 126 "Про проведення інвестиційного форуму "Стратегія Київщини: 
Партнерство. Інвестиції. Розвиток" 4 броварські підприємства взяли участь в 
Інвестиційному форумі, що проходив у м. Києві 18-19 травня 2007 року. У ході 
роботи форуму містом було представлено інформаційні матеріали щодо його 
інвестиційної привабливості, а саме: Інвестиційний паспорт м. Бровари, 
Стратегічний план економічного розвитку м.Бровари, інвестиційні пропозиції 
міських підприємств, матеріали щодо туристично - рекреаційної привабливості 
міста. 

Реалізовані вагомі інвестиційні проекти забезпечили в місті діяльність 5 
супермаркетів, причому 2 із них: почали працювати саме у 2007 році- це 
"Форум" по вул. Красовського,25 та "Вест-Лайн", по вул. Київській, 157. Також, 
введений в дію складський комплекс на Об'їзній дорозі. Вартість проекту 

становить 10,9 млн.дол.США. 
В місті продовжується будівництво сучасного житла з покращеним 

плануванням. У 2006-2007 році введено в дію 16 багатоповерхових житлових 
будинків, загальною площею 119,0 тис. кв.м. Протягом 2007 року введено в дію 
85,5 тис.кв.м житла (для порівняння - у 2006 році - 66,7 тис.кв.м). 
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Третя ціль: .. о 
"С . о ''''ІІВІО УМОВІІ ДЛЯ ефеКТllВНОI ПЩТРИМКІІ РОЗВІІТКУ _ ТВОРИТИ в МІСТІ СПРИЯТоІа " 



lU~rlД~-Sn1'lЛ U~lU, що В порівнянні з 2006 роком на SO фізичних та 80 юридичних 
ОСІб БІЛьше. 

Зареєстровано суб"єктів піДПРllЄl\1llllцькоі діяльності (фіЗIIЧIIIIХ та 
IОРIIДIIЧIIIIХ осіб) 
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Очікується, що у 2007 році кількість малих підприємств збільшиться на 
14 % і становитиме 2400 ОДИНИЦЬ, кількість діючих малих підприємств на 1 О 
тисяч наявного населення збільшиться до 105 одиниць. Обсяг реалізованої 
продукції збільшиться на 27 % і становитиме 400 млн. грн. На даний час 9,1 тис. 
м кв. площ, що належать територіальній громаді міста, надано в оренду 
суб'єктам господарювання ДЛЯ здійснення підприємницької діяльності. З 
фізичними та юридичними особами - суб"єктами підприємницької діяльності 
міСЬКОIО радою укладено 246 договорів оренди земельних ділянок, загальною 
площею 202,3 га, також, продано у власність 55 земельних ділянок для 
обслуговування об' єктів промислового, комерційного використання та земель, 
які належать транспортним підприємствам, площею 36,2 га. Згідно рішень 
виконавчого комітету Броварської міської ради за 2007 рік суб' єктам 
господаРlовання надано 177 дозволів на проведення будівництва та 
реконструкцію об'єктів. З метою забезпечення сфери малого бізнесу кадрами 154 
особи пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 
"Міжнародній академії управління персоналом", навчально - виробничому 
центрі та ТОВ "Інститут секретарів"; 8 осіб отримали фахову. підготовку ДЛJI 
заинятrя підприємницькою діяльністю за програмОIО "Основи П1дприємництва". 
Створюється реєстр суб"єктів підприємницької діяльності, до даної бази введено 
82 % зареєстрованих суб"єктів. 

Підприємства та організації міста підтримують зовнішньо - торгівельні 
ЗВ'язки з багатьма країнами близького та далекож:о зарубіжжя. Експорт To~apiB у 
2007 році склав 26,8 млн. дол. США (у 2006 РОЦІ- 16,1 млн. дол.США), а ІМПОРТ 
- 176,7 млн. дол. США (у 2006 році- 230,2 МЛН. дол. США), при цьому обсяги 
~КСпорту у порівнянні з попереднім роком збільшились на 66,5%, а обсяги 
ІМпорту скоротились на 23,2%. 



Обсяг експорту товарів у МЛІІ. дол. США. 
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Другий стратегічний напрямок "РОЗВІІТОJС ЛЮДСЬКІІХ ресурсів" 
ВICJJJочає в себе Трll стратегічні цілі та вісім операТIIВНIIХ. Вllрішення даного 
nllTaHHD для нашого міста, як ПРІІСТОЛІІЧНОГО, є дуже складним. 

ВезважаlОЧl1 на те, що середньомісячна заробітна плата в місті постійно 
ЗРОстає, її рівень залишаєrься НИЖЧІІМ, ніж у Кllєві. Тому молоді 
IСваJJіфіковані праціВНllКl1 намагаJОТЬСЯ знаЙТl1 більш ВllсокооплачуваllУ 



роботу за межаМl1 міста, а то й за КОРДОІІО~І. Проте, Вllконаннп заплановаНllХ 
завдаllЬ ПОЗІІТІІВІІО ВПЛlІваlОТЬ ІІа ВllріwеНllЯ даllОЇ проблеМІІ. 

Перша ціль: 

"ВстановлеllllЯ постіЙIІОГО паРТllсрства між піДПРIIЄМЦЯМII. освітніМl1 
замаваМl1 та місцсвОІО влаДОIО ДЛЯ КООРДІІнації та управліllllЯ РІІНКОМ 

б ·• " ПО оЧОI СІІЛІІ • 
На виконання зазначеної цілі, розпорядженням міського голови N!! 72 від 

25.04.06 року затверджено нову редакцію Положення про Координаційну раду зі 
створення нових робочих місць та новий склад ради, ухвалено план роботи на 
першому засіданні ради. У Броварському базовому міськрайонному центрі 
зайнятості створена база даних потреби у трудових ресурсах та забезпечений 

вільний доступ до неї, визначений перелік підприємств та вакантних посад 

кваліфікованих спеціалістів. Станом на 01.01.2008 року на обліку у 
Броварському міськрайцентрі зайнятості перебуває 566 чол., що на 153 чол. або 
на 21,3% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Рівень зареєстрованого 
безробі1їЯ по місту становить 0,9 %. За кількістю вакансій навантаження на 
одне вільне робоче місце на кінець 2007 року складає 1,5 особи. 

Перебуває на обліку безробіТНllХ в Броварському міськрайцентрі 

звііllятості (чол.). 

2007 рік 

2006 рІк 

2005 рік 

о 200 400 100 

Ц .. . ан'IЗОВУЄ професійну підготовку, навчання, підвищення 
ентр заИНЯТОСТl орг .. . 

" .. ал·ф·... . ку кадрів Працівниками центру заИНЯТОСТl протягом 
'UII 1 lкаЦl1 та переПІДГОТОВ . . .. 
2001 1620 чоловік, на профеСlине навчання направлено 

року працевлаштовано 'ф' 'оо 383 . 
169 • • квanl·Фікаціі переквапІ lкаЦl1 - мешканця МІСта, 

ЧОЛОВІК, на ПІдвищення' б 
ІІа . б aвneHO 243 особи. З метою задоволення потре 

громадсьКІ ро оти напр оо .ф.... 2007 
Суб' . обочій силі пеВНОl квалl lкаЦll, ПРОТЯГОМ року 

ЄkТIB господарювання в р б . З . 
13'б" Ф ... .. Вl'дбір на замовлення 12 ро отодавЦlВ. а СІчень -

ОС1 проишли про еСІИНИИ 



грудень 2~07 ~o~ 65 особам надана одноразова виплата допомоги по безробіттю 
ДnJl оргаНІзаЦІІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності. 

3а Програм01О зайнятості населення протягом 2007 року в місті планувалося 
створити 2750 HOB~X РОб?чих місць, а створено 3281 робоче місце (119,3 %), що 
на ~87 робочих МІСЦЬ БІЛьше, ніж у минулому році. Щомісячно проводиться 
МОНІТОРИНГ по .ств~?е.нню но~их робочих місць, в тому числі, щоквартально, за 
видами еКОНОМІЧНО1 ДІЯЛЬНОСТІ. 

Виробнича практика учнів загальноосвітніх шкіл м. Бровари проходить 
відповідно до плану - графіку за домовленістю Навчально - виробничого центру 
творчості молоді та управління освіти з підприємствами міста. 

Друга ціль: 
"П·ДВ. Н • • • І Іще ня конкуреНТОСПРОМОЖНОСТІ МlсцеВllХ ПІДПРІІЄМСТВ на РІІНКУ 

кваJJіфікованої робочої СИЛИ через створення ПРlІваБЛИВllХ УМОВ праці ДЛЯ 
кваJJіфікованих праціВНIІків". 

В зв'язку із значною потребою підприємств, установ та організацій міста у 
кваліфікованих працівниках, особливо робітничих професій, Броварський 
базовий міськрайцентр зайнятості проводить семінари, круглі столи, дні 
інформації та презентації професій на підприємствах. Протягом 2007 року 
проведено 8 профорієнтаційних семінарів (презентація професіі), у яких брали 
участь 127 безробітних. Тричі проводились Дні відкритих дверей та міні-ярмарок 
вакансій та професій, в результаті чого працевлаштовано 218 осіб. Також 
проведено весняний та осінній тури Ярмарку вакансій та професій і міжнародний 
Ярмарок вакансій. Як наслідок, 85 осіб були забезпечені робочими місцями. 

у ЗМІ протягом 2007 року висвітлювалась інформація про спільну 
діяльність центру зайнятості та роботодавців, приклади їх успішної співпраці, 
інформація про масові заходи, які проводились в центрі зайнятості, оголошення 
про зустрічі роботодавців з претендентами на вільні робочі місця, інформація 
ІПРО наявні вакантні посади на підприємствах міста та вакантні посади для 
інвалідів. На офіційному сайті м. Бровари щотижня розміщували інформацію 
про вільні робочі місця на підприємствах містІ, в тому числі вільні робочі місця 
для осіб з обмеженими можливостями. 

З метою морального та матеріального заохочення роботодавців до 
збереження та створення нових робочих м!сць (у TO~y чи~і для осіб з 
о~меженими фізичними можлив~стями), зб~льшення Ю~ЬК~~Тl прац~ючих, 
ПІДвищення якості робочої сили ВІДбулося засІД:ШНЯ органlзаЦIИНОГ~, КОМІтету з 
Проведення в місті конкурсу на звання "Кращии робото~аве~ь року , на якому 
ухвалили визнати переможцями міського конкурсу .за НОМІнаЦІЯМИ с.еред: 

_ підприємств з чисельніСТ10 працюючих ВІД 21 до 1 ОО ОСІб - ЗАТ СП 
"Вротеп-Еко"; ... 

_ підприємств з чисельністю працЮIОЧИХ ВІД 1 О 1 до 500 ОСІб - ЗАТ фІрма 
."Підряд". 

_ ~ідприємств з чисельністю працюючих від 501 до 1000 осіб - ВАТ 
,,вЗБІ<". 



~атеріали ~O результатах проведення міського конкурсу направлено до 
обласноГО ОРГКОМІтету, де лауреатом обласного конкурсу було визнано ВАТ 

БЗБК". " . Третя ЦІЛь: 

"Створе.IНЯ багаторіВ.lевої C11cтeM11 піДГОТОВКl1 та перепіДГОТОВКl1 
кваліфіковаllllХ спеціалістів". 

Управлінням освіти складена угода про співпрацю з Броварським базовим 
міськрайцентром зайнятості. За час спільних дій були проведені Ярмарки 
професій та вакансій; складено графік проведення профорієнтаційних заходів з 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів м. Бровари Броварським базовим 
міськрайцентром зайнятості на 2007 рік. За сприяння спеціалістів центру 
зайнятості в кожному загальноосвітньому навчальному закладі створені куточки 
профорієнтації, в яких висвітлені питання пропаганди робітничих професій, їх 
попит на ринку праці, перелік навчальних закладів, які готують спеціалістів для 
різних галузей народного господарства. 

Броварський базовий міськрайцентр зайнятості та промислові підприємства 
забезпечили випуск інформаційних матеріалів з популяризації основних 
робітничих професій міста. Підготовлені матеріали були передані до 

загальноосвітніх закладів. 
Практичними психологами загальноосвітніх шкіл створено базу даних 

психологічних методик по визначенню індивідуальних особливостей серед 
учнівської молоді, а також проводиться профорієнтаційна робота. З цією метою 
організовуються екскурсії на підприємства міста та району, м. Києва. 
Випускники 9-х-ll-х класів беруть активну участь у Днях відкритих дверей, які 
проводяться на базі професійно - технічного навчального закладу "Броварський 

професійний ліцей". 
Комунальним підприємством "Телестудія "Наше місто" постійно 

проводиться робота по висвітленню діяльності суб"єктів господарювання різних 
форм власності на території міста Бровари. Протягом 2007 року транслювались 
~Ha телеканалі ,,Екта - Бровари" матеріали про діяльність, наявність вільних 
робочих місць, зайнятість місцевого населення та спектр послуг, що надаються 

певним підприємством. Серед них- Медична амбулаторія сімейної медицини, 
підприємства Бровари- авто" та "Дніпро-Авто", торгівельно- розважальний 

" . . Сб" центр , Термінал" комуналЬНІ ПІдприємства "луж а замовника та 
" б . Кб" "Броваритеплоенергомережа" , ВАТ ПДБП-2, a~К1~CЬKa установа '! 'редо . анк , 

салон Вояж" торгівельний центр "Вест- лаин , приватна КЛІНІка ВІктора 
" , " б· І· СПВВ\М'инського магазини НатОкс" , "Антошка, ме леВІ салони "мпеРІЯ 
~......," " . В 

меблів" та "Галерея меблів", магазин взyтrя "Персона , ПІДПРИЄМСТВО" агма-
Люкс" та багато інших. 

Третій етратегіЧНllЙ ІІапрямок "Комунальна інФраструктура" ~К:Лlочає 
8 себе чотири стратегічні цілі та дванадцять ~пераТ~IВНИХ. У сфеРІ Пllтань 
lllадіііного забезпеченнв життєдіЯЛЬНОСТІ МІста, впровадження 
еl1ергозберігаlОЧИХ технологій, реконструкції та ремонту ЖІІТЛОВОГО фонду і 
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Доріг, блаГОУСТРОIО міста за 2007 рік б зро лено значно більше, ніж за кілька 
попереДJlіх років разом. 

ОбсSlГ фіІІонсування ІІа РОЗВІІТОК та УТРllмаllllЯ об"єктів ЖІІТЛОВО-
коJ\Iуllалы�огоo господарства 3 міського бlоджету (О'" о ) ",в tIIO - ТІІС. грн • 
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Перша ціль: 
"Модернізація інФраструктури. з метою створення більш ПРllваБЛllВllХ 

Умов інвестування". 
При формуванні Стратегічного плану Комітетом зі Стратегічного 

планування визначено пріоритетність оперативних цілей, другу сходинку в якій 
посіла оперативна ціль "Інвентаризація доріг та визначення пріоритетності 
Іремонту". В зв'язку з цим, розпорядженням міського голови від 31.03.2006 року 
N! 50 "Про проведення інвентаризації доріг міста" була утворена комісія та 
проведена інвентаризація і визначені пріоритети проведення ремонтних робіт на 
дорогах міста. Управлінням житлово- комунального господарства була 
Розроблена та затверджена "Міська програма капітального, поточного та 
JlМXOBOГO ремонтів дорожнього покриття вулиць міста на 2007-201 І роки". 
ПРотягом 2007 року на капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття 
було Витрачено 14184,0 тис. грн. , з них: на капітальний ремонт доріг - 13974, 3 
ТИС.грн, на поточний, ямковий ремонт - 854,3 тис. грн, на експертне обстеження 
д~ox ШЛЯХопроводів по вул. Кутузова- 159,8 тис. грн. та на експертне обстеження 
ПІдземного переходу по вул. КИївські~- ~9,9 тис .. грн. PiBe~ь фінансування на 
ПРОведення ремонтних робіт у 2007 РОЦІ ЗРІС У 8 разІВ ( 2006 РІК- 1792,8 тис. грн). 
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Протягом минулого року проведено капітальний ремонт 22 вулиць, а саме: 
Незалежності, Кірова, Кутузова, Красовського, Енгельса, Чкалова, М.Лагуновоі, 

Кирп~носа, Димитрова, Вокзальної, Ш.АлеЙхема, П.Могили, Некрасова, 
АвІацІЙНОЇ, Вишневої, Космонавтів, Осипова, Старотроїцької, Будівельників, 
Хмельницького, Гастелло, Котовського, а також перехрестя вулиць 

Незалежності- Черняхівського, Андрєєва- Сєрова, Кутузова- Красовського, 
Короленка- Київської. Виконано капітальний ремонт транспортної розв"язки 
вулиць Кірова- Гагарі на- Димитрова та міжквартального проїзду біля 
спортмайданчика по вул. Короленка, 64. 

Виробничим управлінням комунального господарства проведено 

інвентаризацію існуючих мереж освітлення. Управлінням житлово-
Комунального господарства на розгляд сесії Броварської міської ради 26 квітня 
Минулого року було винесено проекти та прийняті рішення про затвердження 
"ПРограми енергозбереження по кп "Броваритеплоенергомережа" на 2007 рік" 
та "Міської проrpами розвитку водопровідно- каналізаційного господарства та 
забезпечення населення якісною питною водою на 2007-2010 рр.". 

Друга ціль: 
" Забезпечення безперебійного постачання енергоносіїв та BOIII за 

J!gXVиок розширення та вдосконалення іСНУIОЧllХ мереж та впровадження 

!!lеРГОЗберігаJОЧИХ технологій". 
кп "Водопровідно _ каналізаційне господарство~' була проведена робота по 

ВИВченню можливості часткового переведення водоспоживання на 
Во~оспоживання з артезіанських свердлов~н .. З м:roю забезпече~ня нас.елення 
JlКlCHOIO питною водою, сесією БроваРСЬКОІ. МІСЬКОІ ради .було прииняте pI~eH~~ 
Про будівництво 1 О бюветів. Відділом капІТального БУДІвництва на тепеРІШНlИ 
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час збудповано 5 б:~~етів по вулицях Короленка, Олімпійській, Незалежності, в 
парку" риозернии та по вул. Грушевського. 

Упра~іН~ЯМ .~итлово- к~мунального господарства на розгляд сесії 
Бро~арс~кО1. МІСЬКОІ ради 26 КВІТНЯ минулого року було винесено проекти та 
ПРИИНSlТI РІшення про затвердження "Програми енергозбереження по кп 

"Бровари;еплоенерго~ер~~а" на 2007 рік" та "Міської програми розвитку 
ВОДОПРОВІДНО - каналlзаЦ1ИНОГО господарства та забезпечення населення якісною 
п1tТНОІО водою на 2007-2010 рр.". 

кп "Броваритеплоенергомережа" та КП "Водопровідно- каналізаційне 
господарство" проведена інвентаризація зовнішніх мереж тепло- та 
водопостачання, водовідведення та розроблені заходи по заміні теплових мереж. 
кп "Водопровідно - каналізаційне господарство" визначені пріоритетні напрями 
заміни зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по м. Бровари. 

На виконання "Міської програми розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства та забезпечення населення якісною питною водою" проводиться 
певна робота, а саме: 

- заплановано технічне переоснащення насосного та енергетичного обладнання 
насосної станції 11 підйому, що є кінцевою стадією реконструкції енергетичного 
обладнання цеху ВОС. ця робота підприємством ведеться уже два роки і на 
даний час фактична економія по електроенергії становить 24тис.грн щомісячно. 
У 2007 році підприємством освоєно 107, 16тис.грн., з них 82,46тис.грн. - кошти 
обласного бюджету, 1 О, 1 ТИС.грн. - кошти місцевого бюджету та 14,6тис.грн. -
власні кошти; 
- передбачено виконання 2 черги робіт по переходу водоочисних споруд на 
індивідуальне газове опалення. У 2007 році на ці цілі освоєно 132,163 тис.грн. 
Переключившись на індивідуальне опалення, "Бровариводоканал" матиме 

Можливість заощадити обігові кошти; 
- по вул. Постишева майже 1 О років стояла недобудована каналізаційна насосна 
станція, яка дуже потрібна цьому району. у 2007 році фірмою Інвестиці~о
будівельною компаніЄIО "Місто" уже освоєно майже 1,5млн.грн., ПОВНІстю 
ВИконані інженерні роботи - встановлені коле~ори, в~допровід, Облаштован~ 
веНтиляційну систему, підведені елеКТРИЧНІ кабеЛІ, а також завершеНІ 
будівельні роботи. Проект виконаний на 95%, залишилось виконати 
Пусконалагодх~вanьніроботи. 

Програма енергозбереження по кп "Броваритеплоенерго~ережа" на 2007 
рік" виконана в об'ємах передбаченого фінансування у 2007 Р?ЦІ, а саме: освоєно 
2054,6 тис. грн., із них: 159,8 тис. грн.- з бюджету розвитку М1ста, 300,0 тис. ~H
З цільового фонду, 1594,8 тис. грн. - з. державного бюджету. ВнаслІДОК 
ВПровадження енергозберігаючих технолопй споживання приро~ного газу 
ПРОтягом 2007 изилось на 111,2 тис. м куб. Також, ПРОСЛІДКОВУЄТЬСЯ 

року ЗН оо '" • 

теНденція до зниження споживання електрично І енеРПI: при планІ споживання 

32,1 кВтlГкал фактично використано 28,67 кВтlГкал. . . 
РІ' '. .. ВІ'д 26 04 2007 року N!! 290-20-05 ВИД1ЛеНІ кошти на 
lUенням МІСЬКОІ ради ., . 2 

',Проеlt"Мn:l пп робочого проекту та будшництво - ГО вводу 
.... J uання, коригуванпп 

Газопроводу в м. Бровари" (120,0 тис.грн.). 



13 

Третя ціль: 
"О · . сь РГОIII]ОЦIЯ е eICТllBlloro управліllllЯ коl\lуналы�llмIІ піДПРllємстваМl1 

,срс] створеllllЯ gll:,loro розраХУllКОВОГО gellTpy та npllBOTII]ogilO чаСТ11Н11 
комуllалы�llхx ПОСЛУГ. 

- Після проведених управлінням житлово- комунального господарства 
досліджень визнано недоцільним впровадження єдиної електронної картки 
розрахунків за комунальні послуги, в зв'язку з тим, що при проведенні 
нарахувань в абонентських відділах комунальних підприємств у Броварському 
районі електромереж та в Броварській філії по експлуатації газового 
господарства ВАТ "Київоблгаз", ВИКОРИСТОВУJOться несумісні між собоJO 
програми комп 'JOтерного забезпечення. 

На виконання вимог Закону України "Про закупівлJO товарів, робіт та 
послуг за державні кошти" всі послуги по благоустроJO міста проходять через 
процедуру відкритих торгів. Протягом 2007 року управлінням житлово -
комунального господарства було проведено З 1 процедуру закупівель. 

У І кварталі 2007 р. управлінням житлово- комунального господарства 
була проведена процедура відкритих торгів по вивезенНlО смі1їЯ із залученням 
суб'єктів господарювання (2 учасники). Переможець - виробниче управління 
комунального господарства. У сфері поводження з твердими побутовими 
відходами та рідкими стоками залучені приватні підприємці, що надають 
послуги по їх вивезенню. Для розвитку конкуренції в житлово- комунальному 
господарстві в місті зареєстровано 2 приватні підприємства та 4 відомчих 
житлово- експлуатаційні контори, які надають послуги з утримання житлових 

будинків - новобудов. 
НА реконструкціJO житлового фонду У 2007 році було використано 3179,9 

тис. rpH., У 2006 році- 865,7 тис.грн. Обсяг фінансування збільшився у 3,7 рази. 
Фінансування реконструкції ЖИТЛОВОГО фонду (тис. грн). 

о ;:-... "- 1" .. " . 2 З 

2006 рік 2007 рік 
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Четверта ціль: 

"ЗабезпечеllНЯ екологіЧIІО - безпеЧllllХ умов д' . . " 
п 2007 ІЯЛЬНОСТІ МІста • 
РОТЯГОМ року на здіи"'с' . ,. нення захоДІВ по покращеННIО теХНІЧНОГО та 

естетичнОГО стану об ЄКТІВ благоустрою м. Бровари, зеленого господарства та 
безпеки Д?'pO~HЬOГO руху витрачено 9065, 9 тис.грн., ( З них -6058,4 тис. грн.
бnаГОУСТРІИ МІста, 1610,0 тис. грн- озеленення міста, 1396,9 тис.грн - безпека 
дорожнього руху),що в 1,6 разів більше, ніж протягом 2006 року, результатом 
чого Є значне по~ращення загального стану екологічної безпеки у місті. 

ОБСЯГl1 ФIJІВJlсуваllНЯ з місцевого бlоджету на благоустрій міста (ТІІС. 
ГРІІ). 

1ооооV~I ________ ~~I-__ о ___ о ____ -~ __ о __ о __ о~~ 

9000 V.r-----~/ .:t-------------!I 
8000 ~ І 
7000 V..,.-_____ -I ;..t-------------J, 
6000 V ~ :t------------.I 
5000 I/J ,~ 9065'1.:.91-----------1' 

4000 r::: 5666':2 ~I_--------~I 
3000 vv, 'Т' .ёt-_______ ----' 

': '1 
2000 И оо '~ І ~ ~~~-----------J 
1000 ' 11,1 __ _ 

О • L-- ~ ._._-•. _.:" .. L--~ - -.: --т -:~~~::---.. 

2006 
рік 

1 2 

2007 
рІк 

3 

Виконаний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць (3, 92 км), 
замінено 60 світильників та 580 ламп замінено на енергозберігаючі. Забезпечена 
робота всіх світлофорних об"єктів, виконана розмітка дорожнього покритrя. для 
запобігання аварійності на дорогах міста була прийнята "Міська програма по 
безпеці дорожнього руху міста на 2007-2011 роки". У 2007 році встановлено 14 

І елементів примусового зниження швидкості по вул. Незалежності, Гагаріна, 
Красовського, Енгельса, Кірова, Грушевського, Короленка, Пушкіна, Леніна. 

у минулому році була прийнята "Міська програма будівництва та 
реконструкції громадських туалетів на 2007-2008 роки". На проектування та 
реконструкцію громадського туалету в парку "Приозерний" було виділено та 
O~BOЄHO 30,3 тис.грн. Також, проведено ремонт громадських туалетів на 
дІЮЧОму кладовищі. 
. У 2007 році порівняно з 2006 роко.м оБСЯГ~ фінансування заходів 

М.Іськоі програми "Подвір'я" зросли в 11 ~азlВ (2007 РІК- 2209,9 тис.грн., 2006 
Рlк.: 200,0 тис. грн). як наслідок, вик~нании peMO~T 20 дитячих та З с~о~тивних 
МВйДанчиків, проведений капітальнии ремонт МІЖ- будинкових ПРОІЗДІВ та 7 
ТРОтуарів загальною площею 14,9 тис. м кв. 
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ФіllансуваНllЯ заходів міської програМl1 П .,,, ( ) " ОДВIР Я ТІІС.ГРН. 
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Для покращення екологічної ситуації в місті та створення належних умов 

щ. відпочинку його жителів, протягом 2007 року з міського бюджету було 
ВИДІЛено та освоєно 174,5 тис.грн. на проектування та реконструкцію парку 
"Приозерний", 49,7 тис. грн. - на проектування та реконструкцію парку ім. 
Т.Г.Шевченка, 822,7 тис. грн - на проектування та будівництво скверу по вул. 
Гагаріна, 15. 

З початку реалізації Стратегічного плану в місті збудовано 17 майданчиків 
ДJIJI збору твердих побутових відходів та встановлено євроконтейнери для збору 
смітrя біля житлових будинків. 

Південно - західна і центральна частина міста не має зливової каналізації, 
стічні води скидаються в рельєф місцевості, що є причиною підтоплення частини 
території міста та житлової забудови. На осушення територій та водовідведення 
Дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель 
Сільськогосподарського призначення західної та південно - західної частини м. 
Бровари (І етап- : Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих 
Вод по масиву "Оболонь" в м. Бровари)- протягом минулого року з місцевого 
БЮджету профінансовано та освоєно 2359,9 тис. грн., на проектування та 
будівництво водовідводу дощових та талих по 1 О мікрорайону м. Бровари 
освоєно 465,5 тис. грн., на проектування та будівництво каналізації по вул. 
к.Маркса _ 284,0 тис. грн., на проектування та реконструкцію дощової 
каналізації по вул. Малокиївській- 1511,0 тис.грн. 

Проте, слід відмітити, що деякі завдан~, завершення виконання яких 

, передбачалось у 2007 році, перебувають У стадl1 виконання, ~ са.ме: .. 
_ інвентаризація земель проводиться за рахунок КОШТ1В 1нвеСТОР1В 1 буде 

завершена у липні-серпні 2008 року; 



ІО 

- створення бізнес- інкубатора. 
реалізація всіх стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану 

економічного розвитку підвищить позитивний імідж м. Бровари, сприятиме 
поліпшенню бізнес - клімату в місті, надійно забезпечить розвиток комунального 
господарства, що, в цілому, покращить життєвий рівень усіх броварчан. 

Начальник управління економіки Саченко Н.І. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. М. БроваРІІ. вул. ГагарінІ. І S, тел} факс(294) 6-29-60 

г 

Подав вя 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 27.03.2008 року, проекти рішень: 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 

14.01.2008 N!! 613-32-05 «Про затвердженНJI Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2008 рік"; 

«Про хід виконання Стратегічного плану економічного розвитку у 2007 
році»; 

«Про хід виконання «Програми розвитку пасажирського автомобільного 
транспорту в міста Бровари на 2005-2010 роки» за 2007 рію). 

L 

Виконуюча обов'язки начальника 
управЛЇНИJI економіки - заступник 
начальника управління економіки 

.{.J/f 
(}}~.) Т.Г. Поліщук 

J 
11 ...... 
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