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Довідка 

про підСУМКl1 ВІІКОU81111Я ~porpal\lll соціалы�о-екоllомічIIогоo та КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВІІТКУ МІста БроваРl1 за І півріччя 2008 року 

ПрограмОIO соціально-ек~номічного і культурного розвитку на 2008 рік 
передбачаєrься виконання ПРІоритетних завдань, основні з них: 

) ~oцia~ы�88 сфера - заб~зпечення послідовного та стійкого зростання 
по~азНИК1В, JIЮ характеРИЗУI~ТЬ РІвень ЖИ1їЯ населення міста та, в першу чергу, 
зБІльшення грошових ДОХОДІВ населення; 

) гумаІІітарна сфера - створення в місті необхідних умов для 
збереження і зміцнення репродуктивного здоров 'я населення, підтримки молоді, 
захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, 
культури, відпочинку; 

) реаЛЬНllЙ сектор економіки - створення умов для поступового 
перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, 

спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва, 

створення сприятливого ринкового середовища та стимулювання інвестиційно

інноваційних перетворень. 
Завдяки активним діям влади щодо поліпшення інвестиційного клімату, 

подanьшого розвитку малого і середнього бізнесу, посилення коН1рОJПO за 
дотриманням вимог стосовно виплати заробітної плати та інших сфер діяльності, 
показники соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари у 
першому півріччі 2008 року свідчать про закріплення позитивних тенденцій у 
провідних галузях міста. 

Крім того, виконувались положення Конституції та закони України, 
забезпечувалась реалізація заходів, визначених актами та дорученнями 
Президента Украіни, Кабінету МініС'Ірів України, розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень. 

І. соцівлы�вB сфера. 
1.1. Демографічний РОЗВІІТОК, підтримка сімей та молоді. 

Забезпечення демографічного відтворення на~елення, в першу чергу, 
ЗlUIежить від поліпшення матеріального добробуту І умов прожив~ JПOдеЙ. 
ПРОтягом поточного року в місті спостерігаються ПОЗ~НІ темпи 
lІароджуваності. Приріст чисельнрсТЇ населення, в основному, ВІДбувається за 
Рахунок міграційних процесів. . . 

Станом на 01.06.2008 року в місті постійно проживає 92210 ОСІб. За 
Оперативними даними протягом І півріччя по~о~ого po~ в. м.Бр?вар~ 
lІаРОдиJIася 591 дитина, що на 92 діток або на 18.4~ б1ЛЬ.ше~ нІЖ за ~1ДПОВ1ДНИИ 
Період Минулого року. Кількість померлих ~теЛ1В6 у С~ЧНІ-. червНІ 2008 року 
СlOJадає 529·б на 37 осіб більше, нІЖ за МІСЯЦІВ минулого року. 
П ОСІ, ЩО • .о. • • 

РIlpОднИЙ • вдає _ +62 особи. МіграцІИНИМИ процесами У СІЧНІ -
"'" ПРИРІСТ СКЛ . .о. б 81 80}' 
о!'авlli було охоплено 1107 осіб. Основу МІграцІИНОГО о ороту - . 70 склала 



~ 

зов~і~ міграція, 1 ~.2 % - склала міграція 8 межах області. Всього за 
пеРІОД СІЧWl-~авНJI в МІСТО прибуло 737 осіб, вибуло - 370 осіб. 

Над В~IШ~ННJlМ проБЛ~М, .. молоді, жінок, дітей, молодих сімей активно 
ПрВЦІОВали ВІДДШ у справах СІМ І та молоді, центр соціальних служб ДJIJI молоді. 

виконувались з~оди щодо реалізації міських програм: підтримки молоді 
на 2008-2010 ~оки, ВІДПОЧИНКУ та .оз~оро~ення дітей, роботи з обдарованою 
моло~, СОЦlал.ьного захисту ДlтеИ-СИРІТ та дітей, які З8JIИШИЛИСЬ без 
баТЬКІВСЬКОГО ПІклування та запобігання дитячій безпрmyльності і 
бездоглядності. 

Зокрема, у . ~BiTHOMr періоді відповідними службами організовано 
проведення леКЦІИ, беСІД, надавались консультації, розповсюджувались 
листівки, пам"ятки та .буклети різних видів з метоlO пропаганди здорового 
способу життя та профшактики негативних явищ у молодіжному середовищі, 
таких як: профілактики наркоманії, ВІЛ/СЮДу та гепатитів. 

З 14.01.по 16.01. та 25.02.2008 відповідними службами було проведено .. . " . . . 
ренд-переВІРКУ комп ютерних та ІгрОВИХ залІВ, в ХОДІ яких виявлено, що 38 
підлітків не відвідували навчальні заклади, з ними проведена профілактична 
робота. 

Центром соціальних служб для сім'''і, дітей та молоді постійно 
ПОВОВJПOЮТЬСJl та УТОЧНІОІОться списки сімей, які неспроможні або не бажають 
впонувати батьківські обов"язки. Протягом І півріччя під соціanьним 
супроводом перебувало 149 сімей (239 дітей), яким надано 1702 послуги. 

У місті проживає вісім прийомних сімей, в яких виховується десять дітей. 
Протягом звітного' періоду сім"ям надано 497 індивідуальних послуг. П"ять 
сімей та три особи звернулись з питань створення прийомної сім'''і. 

З метою попередження відмов від новонароджених дітей з 01.02.2008 року 
при пологовому будинку та жіночій консультації црл розпочав роботу 
КОНсультативний пункт ,,мати та дитина разом". Проведено 5 групових заходів 
(ОХоплено 48 осіб) та 2 індивідуальні консультації. 

для оздоровлення дітей соціально незахищених категорій за кошти 
місцевого бюджету придбано 445 путівок в Дит~ оздоров~ тa~ip ,,Бере~'. 
~ зanрошення Президента Комітету поріднених МІСТ E~Be Паур є ВІСІМ :оло~1К 
~ ЧИCnа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківськ~го ... m~ання та Н~СИРІТ, 
ВІКом 11-12 років поїхали в Центр відпочинку для ДІтеи з ПОРІДНених МІСТ M.~eH
СlОnЬПіс (Франція). 2S дітей з обмеженими фізичними MO~OCT~, здаТНІ д?, 
самООбслуговування, у липні відпочиватимуть в caн~Topll ,,30 роКІВ Жо~тня 
".~. 20 путівок дО ДОТ "Зоряний" (ЗапОРІзька область) ВИДІЛИЛО 
Ynpaвniнвя у справах сім"ї та молоді Київської обласТІ. 

Ііа виконання· .. грами з питань роботи з обдарованою молоддю на 
1006 МlСЬКОI про 1 О ентів ВИЗ 
м' - 2012 роки протягом І півріччя поточного року кращих студ 
ІСТа ЩОмісячно ~тримували стипевдіІО у розмірі 200 гp~. кожна: .... 

3111 .. В рамках міської програма соціального захисту ДІте~-СІИР l lТ та. ДІ:rеи, JIК1 
"'lІІltJипис б б . 9 випусІСНИК1В клаСІВ 13 числа 
ЦiteR JI ез атьківського ПІКЛУВання, . ання о имали 
l.!h.~~lIpiT та дітей-позбавлених батьківсьКОГО mклув 14ТР4 
~~'\;PIII'" жний (загальна сума - , тис. 
1})1І .. ) -1ІІ1!у допомогу на суму 1603 грн. ко 



... 
34 студен:и ВИЗ із числа дітей- сиріт та дітей-позбавлених 

батьківського ~lклування отримуJOТЬ щомісячно матеріальну допомоry у сумі 
200 грн. кожнии (загальна сума - 40,8 тис. грн .. ) 

у березні у ц~нтpi соціально-психологічної реабілітації «Любистою> 
проведено KOНКYP~HO-IГPOBY програму «Будуємо здорове і щасливе м8Йбyrнє». 

lб.05:~8~. ВІ~?УВСЯ св.ятк~ви~ концерт до Міжнародного дня сімї та від 
БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради СІМ СІмеи було нагороджено грамотами та цінними 
подарунками. 

27.05:08р .. ~O дітей i~ соц~ально незахищених категорій взяли участь у 
KOНКYPC~O-IГPOBI~ програМІ «Хаи завжди буду я!», яку проводив цсссдм у 
кафе <<ВІЗИТ». ДІТИ пригощались смачним обідом, солодощами та отримали 
подарунки. 

З 02.04.08р. по 03.04.08р. та з 11.05.08 по 23.05.08 проходила 
інформаційно-рекламна акція «Чужих дітей не буває». 

З 10.05.08 по 30.06.08 проходила інформаційно-рекламна кампанія 
(сПрийомна сЇМ»я термінового влаштування - альтернатива інтернату». 

у засобах масової інформації висвітmовалася робота відділу у справах 
сім'ї та молоді та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо 
вирimеННJI питань дитинства, сімейної політики, нових форм сімейного 
вихов8ННJI дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

1.2'. Зайнятість населення та ринок праці 
Протягом останніх двох років ситуація у сфері зайнятості запишається 

сталою. 

на обліку у Броварському міськрайонному центрі зайнятості станом на 
01.07.2008 року перебувало 572 особи, що на 23.1 % менше, ніж на відповідну 
дату минулого року. Рівень зареєстрованого безробіття по місту складає 0.9 %. 

Серед незайнятого населеННJI, яке перебувало на обліку станом на 01.07.08 
робітники станоВШlТЬ 39.3 %, службовці - 46.7 %, 14.0 % - особи без професії. 

На звітну дату по місту зафіксовано 441 вільне робоче місце, тобто 
ваваитажеННJI на одну вакансію склало 1.3 особи. 

Протягом січия _ червня 2008 року CTBope~o 1644 ро~очі місця, ~o скл~ає 
59.6 % від річного завдання, у тому ЧИСЛІ: ~ наим~ ~ацIВИИК1~ у 
IОрИДИчвих осіб _ 277, ДJUI найманих працівників у фІЗИЧНИХ ОСlб-mдпp~ЄМЦ1В -: 
856. на вільні та новостворені робочі місця міськрайонним цe~OM з~оСТ1 
6упо працевлаштовано 889 осіб, з них 14 осіб на дoдaТКO~1 роБОЧІ МІсця, 
СТВорені за рахунок надання дотацій роботодавцям. До учаСТІ в громадських 

роБОТах залучено 222 особи. б чих місць в 
10 Щомісячно проводиться моніторинг п? с~о~еmпo н~вих ро о , 
му ЧИслі щоквартально за видами еКОНОМІЧНОІ ДІЯЛЬноСТІ. .. 
Onв б б· ""СІ' вІД· критrя влаСНОІ справИ otp ~оразову допомогу по езро lТТЮ ,..,_. 
~ano 39 осіб на суму 291.0 ТИС.Ірн. 147·б всього з початку року 

"аа а nPофесійне навчання було направлено ОСІ , 
~anОсь 248 .. 
Q мешкaИЦlВ МІста. . имують 438 чоловік. 

С ~IIOM на 01.07.2008 року допомогу по безробІТТЮ отр 
~ B~- вдає понад 1.9 млн. грн. 

"ЧUlаченоі Допомоги з початку року скл 
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3. початку року Броварським міськрайонним центром зайНJJТОСті 

орramз~вано та проведено 5 ПРОф~рієнтаційних семінарів (презентація 
профе .. сш), у ~~ брали участь ?~ безробІТНИХ. Двічі проводились Дні відкритих 
двереи та MIHI-~!,MapOK вак.~НСIИ !а професій. Також проведено весНJIНИЙ 1УР 
Ярмарку вакаНСІИ та профеСIИ та МІжнародний Ярмарок вакансій . 

. у засобах. MaCOBO~ іНформа~ії протягом І півріччя 2008 року 
ВИСВІтлювалась ІнформаЦІЯ про СПlльну діяльність центру зВйНJJТОсті і 
роботодавців, ПРИКnад~ їх ~СПішн~ї співпраці, інформація про масові заходи, JПd 
проводились в цe~l. заИНЯ~ОС~I, о~олошення про зустрічі роботодавців з 
претендентами на ВШЬНІ роБОЧІ МІСЦЯ, Інформація про 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 міста, в тому числі вільні робочі місця ДЛJI осіб з обмеженими 
можливостями. 

1.3. Грошові доходи населення 
Основу грошових доходів населення мешканців міста складають: заробітна 

мата, пенсії, стипендії, соціальні виплати, які є одним з найважливіших 
показників, що характеризують рівень життя населення. На збільшення доходів 
значною мірою впливає зростання заробітної плати. У першому півріччі 2008 
року середньоміСJIЧНа заробітна плата по місту складала 1798 грн., тобто в 
порівwiннi з відповідним періодом минулого року рівень заробітної плати 
збiJIьmився на З6.З % та у З.4 рази більше встановленої мінімальної зарплати на 
ДаНИЙ період і у З рази більше встановленого прожиткового мінімуму ДЛJI 
працездатних осіб. 

Станом на 01.07.2008 року заборгованість з виплати заробітної плати по 
економічно активних підприємствах відсутня. Згідно розпорядження виконкому 
Броварської міської ради від 26.02.2008 року Х!! ЗЗ запровадж.ено що~сJIЧНИЙ 
}.IОвіторинг з виплати заробітної плати на ~ідпри~ствах Ml~ КРІМ того, 
ведеться щотижневий контроль з оплати працІ працІВНИКам на ПІДПРИЄМСТВах

боржниках, ЯКЩО такі З"ЯВJIJПQться. 
Середній розмір пенсії по місту станом на 01.07.2008 року скл:в ~89 грн. ~З 

kOn., що на 7.2 % більше, ніж на початок поточного року та на 48 ИJ БІЛЬше, Н1Ж 
3а ВідпОВідний період минулого року. 

1.4. Пеllсійне забезпечення ., ... 
Станом на 1 JIИПНЯ 2008 року на обліку в упрaвnШНl ПеНСІИНОro фонду 

n~e~YВaє 21З54 отримувачі пенсій та грошових допомог. Протягом першого 
lJiаРIЧЧя призначено 577 нових пенсій та проведено 2344 перер~. на 
~nnaтy пенсій та допомог використано 112.7 МЛН.грн., ЩО В 2 разИ БІЛЬше 
81ЦnОВідпо . 

З го перІОДУ минулого року. ... ф міста забезпечено 
1111 __ а 6 місяців 2008 року до ПеНСІИНОГО ОНДУ 1079 OL 
-МОП- 108 2 н грн що становить . 70 до 
11.. l'YI\ellВJl власних коштів на суму . МЛ. ., ''''1110 ими ставками в першому 
"іврі B~ завдань. Обсяг надходжень за додатко: на 1.3 МЛН.грн. більше 
3ann 'l1Il 2008 року становить 7.9 млн.грн., щ 

аll0Ваного. 



Рівень. забезпечення власними коштами у першому . . . 2008 
96 О QL П1ВРIЧЧІ року 

становив • 70. 

Станом на 01.07.2008 року заборгованість по сплаті основних ІШатежів 
становить 3464.6 тис.грн., що на 575.9 ТИС.грн. або на 14.3 % менше в порівнянні 
з початком року. По страхових внесках недоїмка зменшилась на 653 5 2 
тис.грн. або на 36.6% в порівнянні з початком року. . . 

~~OTJIГOM поточного року до платників було застосовано І 043 фінансові 
сВИЩІІ на суму 416.5 тис.грн.. до посадових осіб застосовано 51 
адміністративний штраф на суму 7.0 тис.грн. 

Сплачують внески 95.5% платників, в тому числі 99.1% юридичних осіб та 
83.0% фізичних осіб. Заходами стягнення охоплено 3386.3 тис. грн. , що 
становить 97.7% боргу. 

1.5. Соціальний захист населення 
питанням соціального захисту населення у місті приділяється значна увага. 

В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 4794 
одержувачі соціальних допомог. Для призначення одноразової допомоги при 
народженні дитини до управління звернулось 513 осіб, сума ВИІШаченої 
допомоги складає 5221,8 тис.грн. Всього за І півріччя поточного року 
виплачено соціальних допомог на суму 1 О 190.7 тис. грн. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N!! 81 У 
першомУ півріччі поточного року 8 прийомних сімей отримали соціальну 
ДОПОМОГУ на десять дітей та грошове забезпечення батькам-вихователям у сумі 
93.6 тис.грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. N!! 199 У 
ПОТОчному році продовжено експеримент з призначення і ВИШІати державної 
соціальної Допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
Піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях 
ollїItyнiв ( пiкnyвальникіВ) за принципом "гроші ходить за дитиною". В 
УПРавлінні станом на 01.07.2008 року перебуває 68 опікунів, які отримують 
ДОПОМОГУ на 78 дітей. З початку року нараховано та виплачено 327,8 тис.~н. 

ПРотягом звітного періоду проводилися обстеження матеРlально-
Побутових умов проживання малозабезпечених сімей і бу~о ~ИШІачено 91.5 
ТІІС.грн. соціальної допомоги 40 сім'ям, згідно Закону Украши 'Про державну 
ЦаnOМОГУ малозабезпеченим сім'ям" . 

на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 
S~SS 'Іоnовік, JПd постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 1310 
Ц\1еі. Починаючи з 2006 року виплати потерпілому населенню проводиться 
~ t.tісцем проживання через ~авліния праці та соціального захисту населення 
PO~CЬV" • 

-"&\001 МІСЬКОЇ ради. ... .. n ф' . ., го року ПІЛЬГ І компенсlЩІИ 
JIO.W.- ро lНансовано і виплачено в І П1ВрІЧЧІ цьо 
--'''РnЇnИМ від аварії на ЧАЕС на суму 4139,8 тис ІРН" В т.ч. ~a харчув~ 
~ - 3357.4 тис.rpи., дітей - 230.0 тис.ГРН., за ~OДY, :~ зд.:~~: 
Св,,':: ОЗДОРовлення - 191.4 тис.грн., дoдaTKO~59B~C:cm оздоровлено 91 
~1JО-ІСурОРТНИМИ путівками були забезпечеНІ ІРО ~ .... , 

ПОТеРпілу від аварії на ЧАЕС. 
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У І півріччі поточного року за рахунок місцевого бюджету 
відшкодовано комунальним аптекам міста за безкоштовно відпущені ліки 
соціально ~езахищеним. верс:гвам населення у розмірі 20.9 тис.грн.; за житлово
комуналЬНІ послуги lнваЛ1~ам .~aГ~ЬHOГO захворювання та по зору _ 
162.3~c.~H., за безкоштовнии ПРОІЗД Пtльговиків - 273.2 тис.грн. 

В1Ддш~м по о?слуговув~нню пенсіонерів, інвалідів війни та праці 
протягом ЗВІТНОГО перІОДУ 47 ОСІб забезпечені засобами реабілітації: колясками, 
МИЛИЦRМИ та палицями . 

Видано 38 санаторно курортних путівок інвалідам загального 
захвОРIОВ8ННJI та ветеранам війни. 

З метою ~ідтримки .на~бі.льш вразливих та соціально незахищених верств 
васелеННJI на МІсцевому РІВНІ РІшенням Броварської міської ради була прийнята 
Проrpама соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених 
верств HaCeneHНJI, якою були передбачені додаткові заходи із соціального 
захисту. Так, за рахунок місцевого бюджету в І півріччі 2008р. матеріальну 
допомогу отримали 158 громадян міста на суму 230.3 тис. грн. 

Крім того, за рахунок місцевого бюджету проведено Фінансувaншr доплат до 
пенсії 12 громадинам, які досягли 95-річного віку в розмірі 1 ОО гривень, 7 
почесним громадинам міста - 85 гривень, на суму 14.3 тис.грн., 124 фізичним 
особам, які надають соціальні послуги, виплачена компенсацїJI в сумі 54.6 тис. 
rpH •• 

на обліку в територіальному центрі обслуговуванНJI пенсіонерів та 
самітних непрацездатних громадян знаходиться 1781 особа, В т.ч. одиноких 
непрацездатних-l032 особи, самітньопроживаю1lИX-458 осіб. BiддineНIIJIМ 
соціальної допомоги самітним на дому обслуговується 379 осіб. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. З початку 
роху гарJIЧИМ xapqyвaнНJIM було охоплено 133 особи. З місцевого бюджety на це 
було виділено 17,2 тис.грн. . . 

в І півріqqj 2008 року продуктові наБОР~ отримали 1~45 пеВСlОнеРІВ на 
суму 62.0 тис. грН. Надавались поБУТОВІ та меДИ1lН1 послуги. Всього 
'~eННJIМ В І півріqqj 2008 року обслуговано 1064 особи, надано 14816 послуг, 
_ено натуральної допомоги на суму 158.6 тис.грн. . ... 

ОдниМ з основних напрямків соціального захисту с~~еи з низькими 
~дами залишається допомога по програмі житлових субсИД1И. . 

Ставом на 1 JIИIIНJI 2008 року субсидії призн~чено 3705 ~1м"~ ~a суму 
1125.8 ТИс.грн., з вих: 1980 сімей СЮІВДаІОТЬСJl ТШЬ~ з . ~eHCI0Hep1В, 6- з 
Y'laca~B бойових дій; 322 _ мають У смвді учасн~в Bl~ .: 49 - мають у 
tknaдi iНВaJdдiB загального З8ХВОРIОВання; 16 багатоДІТНИХ СІмеи . .... . 

Відповідно до статистИ1ІНОЇ звітності на 01.07. 2008 року середн1И доХІД 
~aдsIн становив _ 434.9 грн., cepeДВJI плата за комунальні послуги -161.3 

І середвьомісJIЧНИЙ розмір субсидії - 59,28 Ірн. . 
n"'-3а Р!хунок коштів бюджету міста в пот01lН0МУ .. po~ на ~ИJ(ОВ.~ з~о~ 
't~Ц6ачеllllx n ·дтрУ"'.КИ БроваРСЬКОl МlськраиОННОI орraR1ЗВЦ11 
-vІІІРIt рограмою nI ~y~ • ., 8 о профінансовано 74,1 
1Isc'1'paC'rвa Червоного Хреста, в І ПІВР111111 2БО~. Р .~ інвалідів "Прагнення" 

., На Програму підтРИМКИ Центру реа 1ЛІТ8Цll 



, 
виділено 46,0 ТИС·ГРН., на Програму поліпшення 
праці та виробничого сереДОвища - 2,0 тис.грн. 

1.6. жIIтлово-комуI18лы�еe господарство 

стану безпеки, гігієни 

Основним завданням комунальних підприємств міста є - виконання 
заходів по забезпеченНlО життєді~льності народного господарства міста. 

На виконання Програми СОЦІально-економічного та культурного розвитку 
м.Бровари на 2008, в частині житлово-комунального господарства виконувалась 
Міська програма. утримання та розвитку житлово-комунального господарства. 
Виконання захОДІВ програми передбачає потребу в коштах на поточний рік у 
сумі 23182.7 тис.грн, у першому півріччі використано 10107.7 тис.грн., що 
cкnaдaє 43.6 % від передбачуваного на рік. Роботи виконувались за 
напрямками: 

-реконструкція житлового фонду- проведено процедуру відкритих торгів на 
реконструкцію трьох ліфтів та на реконструкціlО М"ЯКОЇ покрівлі в шатровий дах 
житлового будинку по вул. Енгельса,4. Укладено договори на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції ліфтів з 
переможцем конкурсу та на реконструкцію внутрішньо будинкових систем 
опanеННJI в житловому будинку по вул. Черняхівського,21а; 

-капітальний ремонт житлового фонду- виконано капітальний ремонт 4 
ліФтів, іце на трьох розпочато роботи, відремонтовано шатрові дахи на 2-0Х 
житлових будинках, ведуться роботи по капітальному ремонту м"яких покрівenь 

16 житлових будинків, укладені договори та сплачено аванси на виконання робіт 
ще на шести будинках. Виконано капітальний ремонт інженерних внутрішньо 
будиихових мереж у восьми житлових будинках, в трьох- проводяться ремонтні 
роботи та сплачено аванси на іх виконання; 

-утримання об"єктів благоустрою- на виконання заходів по забезпеченню 
1eXRiчноro та естетичного стану об"єктів благоустрою у першому півріччі 2008 
РОКУ використано 3732.1 тис.грн.; 

-утримання об"єктів благоустрою зеленого господарства- ~a догляд за 

03enененвям, прибиранням скверів, парків, створенням газОНІв та клумб, 
l1tдaneННJIм аварійних дерев використано 1156.7 тис.грн.; ... 

-організація робіт по безпеці дорожнього руху - встановлено пристр1И 
'PIu.tycoBoro обмеження швидкості на вул.Короленка, встановлено огородження 
1Іа • небезпечній дiruпщі руху по вул.Красовського, відремонтовано та 
:ОфаРбовано 24 зупинки, виконано інші важливі роботи. Загальна сума затрат 
kJJana 593.з тис.грн.' 
"ре".' . - загальна площа виконаних Ро6' тОКТ дорожнього покритrя вулиць МІста 

i'ry першому півріччі складає 10.7 ТИС. кв.м.; 

~ 1UtТJIОВиі фо альної власності міста складає 285 ЖИТПОВ~ 
'o~, 3.~ 3 :т:И~. Станом на 01.07.~008 року в житловому фОНДІ 

8J1ьИОl ВJIacHOCTЇ проживало 50683 мешканцІ. 



а 

ПРОТЯГОМ п~рmоro півріччя були виконані поточні ремонти 35 під"іздів 
~~ОВИХ будниКІВ на су"!-у 560.2 ТИс.грн., виконано ремонт машинних відділень 
ЛlфТ!В та обрамленн:,r ЛІ.~ТОВИХ шахт у 12 під"їздах на суму 41.0 ТИС,грн" 
проведено ремон:и м ЯКОІ та шиферної покрівлі на суму 71.1 ти.грн, 

За кошти МІсцевого бюджету виконано капітальний ремонт внутрішньо 
будинкових систем гарячого та холодного водопостачанНJI у 8 житлових 
будинках на суму 714.4 тис.грн. Ремонт вхідних козирків та їх влаштування 
виконано на суму .~.4 тис.грн. Виконувались роботи з благоустрою при 
6rди~ових теРИТОР1И, ~. ула~туван~ м~йданчика для збору твердих побyrових 
ВІДХОДІВ, з :е~метиза~ll . ШВІ~ та ГІДРОІзоляції стін, Їх yrепnеННJI, з ремошу 
мamииниx ВІДДІлень ЛІфТІВ Та ІНше. 

По вулиці Короленка встановлені лавочки для відпочинку на суму 8.9 
ТИС,грн, 

У 18 ЖИТЛОВИХ будинках встановлено 132 шестисекційні поштові скриньки 
на суму 194.0 ТИС.грн. 

В підвальному приміщенні по вул.М.Лагунової, 1 Оа влаштовано 
npиміщеННJI підліткового клубу, вартість якого складає 55.9 ТИС.грн. 

на виконання Програми реФормуванНJI і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2004-2010 роки рішенНJIМ Броварської міськоі ради від 
21.02,2008р N2630-33-05 затверджена "Міська програма фінансової підтримки 
житлово будівельних кооперативів та об'єднань співвласників 
багатокВартирних будинків на 2008-2010 роки" . Основними ЗВВД8ВИJIМИ 
програми є експертне обстеженНJI, реконструкція, капітальний ремонт 
виyrpimньо будинкових інженерних мереж, обладнання ліфтів, капітальний 
ремонт міжбудинкових проїздів. Серед мешканців міста постіііно проводиться 
роз"яснювальна робота щодо створення ОСББ. 

На даний час у місті зареєстровано 11 житлово -будівельних кооперативів та 
22 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

дпя розвитку конкуренції в житлово-комунальному го~п~дарстві в місті 
зареєстроввио 3 приватні підприємства (житлово-експлуатаційні контори) ДJUI 
11aдaJmя послуг з утриманНJI житлових будинків - новобудов, . . 
. у сфері поводжеШDI з ТІІВ до роботи з населе~ зanyч~Н1 приваТНІ 
l1Щnpиємці, що надають послуги по вивезенню ТПВ та р1дКИХ стоюв. 

Дnи ефективного обслуговувавня ліфтового господарства та покращеннв 
~B проживання населення, в цій сфері послуг зареєстровано 2 приватних 
1\iцnpИЄМства. , n ' . б' ацювВJlО кп ВОДОПРОВlДво-
"" РОТJП'ОМ ЗВІТНОГО пеРІОду ста ІЛьно пр . б 
-"1Іа413' '.. 'безперебІЙНОГО за езпеченнв 'о аЦIННого господарства М1ста з 
Аопоствчавнв та водовідведення. . 

1sog Подано питної води 3532.6 тис,куб.м, перекачав? та очищено c~~o:: 
. .9 'rИС,ТtVб м З метою покращення якОСТІ послуг та. mдro 

, ."J', uv півріччі mдпpиємство 
"'~ ЄМСТВа до роботи в зимових умовах у перmО6'.J 

:ПО 38аЧИИй обсяг робіт: 
.. lДPeMOIlТOBВНO хлораторну ВОДООЧИСНИХ споруд; б' ПVYlвці' '1ItcOIl .. _: б ,.. альНИХ камер на водоза Орl в С. 'J.- , 

.-ац ро оти по ОЧИСТЦІ прИИМ 



-перекладено аварійну ділянку водопроводу 
по вул.Осипова, довжиною 2SMeтpiB; 

-виконані роботи по заміні водопроводу довжиною 75 погонних метрів по 
вул.Черняховського 21,23,23 Б; 

-викон~і плано~о-п~переджувальні ремонтні роботи на водопроводі по 
вул.Чem~сюна - КОККІнаКІ.; вул.П~тровського та вул.Щорса; 

-зам1Иено ~.~ на В~ДОПРОВІДНИХ колодязях по вул.Черняховського 21, а 
також на терИТОрІІ ШКОЛИ-Інтернату; 

-виконані РОБОТ~ по ремонту та ревізії засувок на водопровідних мережах 
вуn.Матросова, ЄсеНІна, Горького; 

-перекладено 12м каналізаційної мережі до ж/б по вул.Шевченка,2; 
-промито 1945 м каналізаційних мереж (вул.Гагаріна 27,29- 315 М.п, 

вуn.Шевчеика -185м.п., вул.Кирпоноса -500м.п. стара лінія); 
вуn.Грушевського,3-150 м.п.; вул.Короленка,56 -145; д/с "Золота рибка"-250 
М.п.; вуn.Короленка,58-200 м.п.;бульвар Незалежності 12-200м.п.); 

.. в каналізаційних очисних спорудах замінено 540 м.п. фільтросних труб, що 
покращило якість очистки стоків; 

.. виконано роботи по благоустрою територій після усунення поривів на 
мережах водопроводу та каналізації, а також ряд інших важливих робіт. 

З 1 квітня 2008 року введені нові тарифи для всіх груп споживачів на 
послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Вартість 1 куб.м 
води - 2,23 Ірн.(з ПДВ), 1 куб.м стоків - 2,17грн.(з ПДВ). За результатами 
роботи першого півріччя середній тариф за 1 куб.м води відшкодовував 87.4% ії 
собівартості, а стоків 85.6%. 

Броварською філією ВАТ "І(иівоблгаз" проведено ревізію та 
Обcлyroвуваиия газорегуляторних пунктів та шафових регуляторних пунктів в 
xinьKOcтi 131 одиниці. Проводилось обслуговування газових мереж та 
оБПaднaВНJI, виконувався ремонт газових приладів як у житлових будинках, так і 
ііа об'єктах комунально -побутової сфери. " . За І півріччя 2008 року кп "БроваРI~теПJlое~ерго~ере~ в1дпущ~н~ 
159.3 ТИс.Гкал теплової енергії, що на 3.6% БІЛЬше, нІЖ у ВІДПОВІДНОМУ пеРІ~Д1 
1007 року. Це зумовлено, в першу чергу, температурними умовами, ЯКІ в 
"'lІУnому році були вищі за нормативні. . . . 

ВИТрати на виробництво теплової енергії у ЗВІТНОМУ пеРІОДІ ~~ВJIЯТЬ 
28861.9 ТИс.гри., що на 20.6 % більше минулорічного ~ок~ника ( РІСТ Ц~НИ на 
1'аз, елеКТроенергію збільшення мінімальної заробlТНОI плати. та ІИІПе), 
~OK чого прот~м першого півріччя тариф ДJDI HaceneННJI BJДIIIКoдyвaв 

е 75.3% Витрат на виробництво теплової енергії. . 
Аа • і б вПЛИВали на ЯКІСТЬ 

1tQn аРlііних ситуацій та неполадок, як 
ОhОстачання, у І півріччі не було. о оботи 

'o~ Метою своєчасної і якісної підгот~вки тепnов~го госп::~:вікиДр:МОmy, 
bt... О"ЗИМовий період на підnnиЄМСТВІ розроблеН1 ПJlани . 
""IIl4 пер .... r них 36 теПJIОВИХ пyнкnв та 
~b.-.... едбачеио відремонтувати 19 ІСотель , б cnеИВ1' Заплановано 
h..~OЦQl 3 6 2 трубному о чи . 
-'''011'111 ' ІСМ теплових мереж в -o~ 4067 16 тис.грн. 

8JIac1tИМи силами ремонтних роБІТ на суму , 
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на д~ час роботи ведуться згідно графіку, власними сипами 
виконано роБІТ на суму 19~7.9 тис.грн.(46.9% від запланованого). 

}Jpя бnагоус.трою МІста та й~го озеленення кп "БроваРII-Флора" 
вирощено 2 ТИСЯЧІ ~epe~, 8 тисяч КУЩІВ, 2500 одиниць багаторічної розсади, 12 
тисяч одиниць ДВОРІЧНОІ розсади, 115 тис. однорічної та висаджено 122 дерева, 
680 кущів, 2025 одиниць розсади та засаджено 25660 кв.м газонів. 

ОСНОВНОІО проблемою підприємств житлово-комунального господарства 
міста зanиш~ється заборгованість за надані послуги. Тому, значна робота 
прОВОДИТЬСЯ ІЗ населенням по зменшенню заборгованості з оплати житлово

комунальних послуг, як з основним боржником. За І півріччя 2008 року 
нараховано кваРТllРllОЇ плаТl1 на суму 7792.6 тис.грн., в тому числі 909.2 
ТИС.ІРН. становлять нараховані населеННIО пільги та субсидії. Безпосередньо до 
смати населенню нараховано 6682.2 ТС.грн. Середній відсоток сплати 
населеНИJIМ за утримання будинків та при будинкових територій у першому 
півріччі становить 96.0%. Станом на 01.07.2008 року на стягнення 
заборгованості до суду передано 470 справ на суму 392.5 тис.грн. 

З метою відшкодування заборгованості населення за спожиту теплову 
евергіlО, JIК за поточний, так і за попередні періоди до суду передано 377 справ 
на суму 848.1 тис.грн., надано 8538 претензій на загальну суму 12455.7 тис. грн. 
Заборroваність населення за спожиту теплову енергію в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року зменшилась на 165.5 тис.грн .. 

Заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення в 

порівняині з відповідним періодом минулого року збільшились на 4.4%. 
l1iдпpиємством передано до суду 182 справи на суму 242.9 тис.грн., надано 7322 
претензії на суму 1976.0 тис.грн. 

В зв"язку З встановленням Броварським районом електро~ереж ~~Boi 
enеnpонноі програми, інформацію по споживанню е.пеКТРИЧНОl енеРПl та 

заборroваність за її споживання за І півріччя 2008 року ПJДПpИЄМСТВО не н~ало. 
Заборгованість за спожиту електроеllергіlО станом на 01.04.2008 року в цш~му 
По Місту відсутня за рахунок авансових платежів підприємств промисловоcn та 
іtnuиx СПоживачів. Однак борг населення станом на О 1.04.2008 року складав 
686.9 тис.грн., віДIПl(одува~ за надані субсидії і пільги скл~ало 8З.8 тис.грн., 
6toAlkeтнi організаціі заборгували 279.8 тис.грн. Установи МІсцевого бюджету 
60pry за спожиту електроенерriю не мають. Рівень проплат за спожиту 
tJtеlttpоекергію у першому кварталі 2008 року складав 97.5%. ., 

Заборгованість споживачів міста за спожиТИЙ протягом І mВР1ЧЧJ1 2~08-гo 
~КY ПРllРОДllllіі газ СІС1Іадає 943.5 тис.грн., що на 55.0%6 менше, И1Ж за 
'1JUtовідииі п іод м :лаг0 оку. Борг населения складає 85 1. тис.грн.~ що на 
~~~~ мекші ніж ~~ідпо~іднИЙ період минулого року, за4бзор4гованlСТЬ пбо ~OJnn. ' б ... та пільги складає . тис.грн. а о 
4.6 ~ ~aaнmO за надані населеmпо су СИДll житий природний газ у 
~O 'ІД загальної суми боргу. Рівень проплат за спо 

olt!y 1СВарталі поточного року складає 106% 

~ !lІерroзalieзпечеиШJ та еверroзбережеввв тepiraєтьCII зО\ІІЬШЄВІІІІ 
~~~ObtroM першого півріччя поточного року c~:. тепловоі енергії - на 
.~ всіх видів енергоносіїв споживачами МІс . 
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5508.23 ГК8Л. природного газу - на 335.8 тис.куб.м та води на 91.6 
тис:куб.М. Це пояснюється. збільшенням кількості споживачів за рахунок 
БУДІвництва ;а введення в ДІЮ нових житлових будинків, підприємств. установ і 
іНШИХ об"ЄКТIВ. 

Шдприємствами міста проводиться певна робота щодо економії 
енергоресурсів та їх здешевлення. Так, у І півріччі 2008 року на муловій 
насосній CTaнц~ї ... каналізаційних. очисних споруд замінено енергоємний. 
морanьно застарІЛИИ насос на насос ІМПОРТНОГО виробництва марки "Фmoгr". що 

дало реальну економію електроенергії O,003МnH.кВT/гoд. за квартал. 
З метОIО підвищення енергоефективності системи теплопостачання, 

відповідно до договору Н!! 07-08 від 21.06.2007 року фірмОІО ПЕф 
"ОптімЕнерго" з червня 2007 року проводився енергетичний аудит підприємства 
кп "Броваритепnоенергомережа". На основі результатів аудиту були розроблені 
та'затверджені рішенням Броварської міської ради Н!! 671-35-05 від 27.03.2008р . 
• ,заходи щодо підвищення енергоефективності виробництва та транспортування 
теплової енергії", впровадження яких розпочато у поточному році. 

Шдприємством "Броваритеплоенергомережа" згідно програми 
енергозбереження, яка передбачає реконструкцію 7-ми котельних із заміною 
KOТJIЇв на сучасні, розпочато демонтажні роботи на 3-х котельних. Загальна 
вартість робіт складає 3289 тис.грн. 

Згідно графіка 21-22 травня проведені гідравлічні випробування теплов~ 
мереж 'на щільність, виявлено 6-ть поривів на трубопроводах. по вуЛИЦІ 
Київській, 153/1, б.Незалежності, 26/1 (на компенсаТОрІ Ду600), 
вуп.Черняховськоro,19, вул.Гагаріна,23, б.Незалежності,2~7-9,. (ycyнeH~~ 
ставом ва 1 О JIJШНJI замінено 0,51 км теплових мереж в ПІнопоmуретановlИ 
ізоmщії. в тому числі по вулицям: 
-Кірова,З б-З 6а - 144,3 м; 
-ЧеРНJIXiвськоro,17-17а - 409,6 м; 
-I<оропенко,68-68а - 445,2 м; 
-Незanежності,9-11 - 19 м. 

Гуманітароа сфера 

2.1. Охорона здоров"я . ЗаЮІ ·в 
Мережа закладІВ· охорони здоров' я міста включає 7 ЛІКарВJIВИX 8дl , 

nіll_. • ащення здоров'я населення, 
-ІЬ1!lСТЬ яких спрямована на збереження та покр . 
3а6езnе'lеНВJI потреб населення в лікарських засобах І медичному 
06CJlyroВУВанні 
з· ,. оиуєтьсЯ понад 1 О медичних програм. 

~-- IU<nвдами охорони здоров я МІста ВИК. п·" населення - ветерани 
~kourro б . &ми пілЬГОВІ категор .. 
ВВВ ВНО за езпечуються ЛІК • .. • бет онколоriЧВl ХВОрІ -
ь • уЧасНИКи ЧАЕС а також ХВОРІ на цукровии Дlа , 
"'acnco ' Во. • .. •• .~ии 

В . • •• ої практики- С1МеИВОІ Me"'~&AA_. 
IІlІа МіСТІ розпочато підготовку ткаРІВ зaranьн . дшь. вичвих лікарів ,"'''' Вt4б . . а ІЗ числа 
kliOIh ... УJIаторио-поnїклїнічноі мереЖІ МІСТ.. іти завершили підготовку 1 О 
~p~~l nОПЇКJIiиіки. В академіі пїCnЯДИПnОМИОІ осв 
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Розпач. ато .. OCBOЄHНJI нових оперативних 

методик за допомогою 
лвпаРОСКОПІЧНОІ апаратури. ПРоводиться роботи по монтувamпo нового 
ренгенапарату в хірургічному корпусі. 

На добудову нової поліклініки в місті Бровари рішенням Броварської 
міськоі ради виділено 5 млн.гривень. 

2.2. Освіта 
Робота управління освіти у І півріччі 2008 року була спрямована на 

виконання Закону Укр~їни "Про освіту", положень Концептуально-програмного 
проекту розвитку ОСВІТИ м. Бровари на 2006-2012 роки, програм «Загальна 
cepeДНJI освіта», «Дошкільна освіта», «Позашкїлля», «Обдарованість», 
«Вчитель». 

Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 
-17 дошкільних навчальних закладів, з них: -15 - комунальної форми 

ВJlacHocTi, 2 - приватні; 
-12 загальноосвітніх навчальних закладів: 6 зош І-Ш ст.- школи 

N!!N!I,2,3,6,9, lЬ; 2 спеціалізовані школи І-ІП ст.- Н!!5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов і Н!!7 з поглибленим вивченням предметів суспільно
ryмaнiтapHoгo та природничого профілів; гімназія їм.С.ОліЙНИКа; навчально
виховний комплекс; вечірня школа П-Шст.; приватна школа І-Ш ст. "Фортуна"; 

-5 позашкільних закладів освіти: Навчально-виробничий центр 
творчості молоді, Будинок дитячої та юнацької творчості, ДВІЩ ,,камелія", 
Центр патріотичного та фізичного виховання, Дитячо-юнацька спортивна 
П1Хола. 

Дошкільні навчальні заклади відвідують 3135 вихованців, з них 564 
дитини (18%) віком від 1 до З років. Діє 24 логопедичні та 5 санаторних груп. 
IIIJIиxОМ вивільнення від оренди приміщень дошкільних закладів у 2008 році 
ПРацює ще одна група у ДН3 "Золота рибка". . 

За результатами Всеукраїнського реЙТИнговох:.о ОЦ1lПOВання ~epe~ 
ПРИВаТНИХ закладів ДН3 ТОВ "Олександра" визнании кращим у HOМ1Вaцu 
Цості освіти. 

За рішенням сесії Броварської міської ради з 01.01.08p .. ~ «Золота 
Ри6ka», «Барвіною), «Теремки » перепрофільовано у доШКІЛЬНІ заклади 
kОМnенсуючого типу. .. .. . 

у березні 2008 року пройшов міський фестиваль ДИТЯЧОІ творчосп (~СРlБНI 
д1ВЇUОЧІси». Відповідно до програми «Обдарованість » Броварською МІСЬ~ОЮ 
РадОIQ було виділено понад 7 тис. грн .. для нагородження дитячих колективІВ, а 
1ako. на оновлення музичних оркестрів кожноГО дошкільного навчального 
3atcnaдy. 

у загальноосвітніх школах міста протягом навчального poкr н.~чалОС!l 
9710 "-ІВ· 130 .... 1 І 11 ст "Фортуна", 220 - У веЧlрНlИ ШКОЛІ, 35 .пп, - у приватн1И ШКОЛІ -.. . SO 
~ .. ~тei віком до 18 років _ студенти професiit~оГО лщ~ю, 4 - студенти 
-.. &&W[ навч . Кількість учнів МІста ПОРІВНЯНО з минулим 
ItaaЧanь 8JIЬиих закладів. . у двох навчальних закладах 
~1tIn.t роком змеишилась на S28 УЧНІВ: .. на базі загальноосвітніх 
, наВчатися діти з російськомовних СІмеи. ДНJI для всіх 

IIJDC закладів працювало S6 ГРУП продовженого . 
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першокnасників було організоване гаряче харчування, 100% вартості 
якого фінансувалося місцевим бюджетом. 

Мережа загальноосвітніх закладів стабільнІ, однак не в повній мірі 
задОВОЛЬНЯЄ потреби насел~ння. 1 З5З учні навчалося у другу зміну. 

ДIиr розв~тку нахИЛІВ, зді?ностей учнів, задоволення їхніх інтересів і 
духовних запИТІВ у закладах ОСВІТИ розгалужена мережа профільних класів та 

кnaciB П~ГЛИбле~ого вивчен~~ предМ~Тів. У закладах освіти діти мають змогу 
вивчати ІнозеМНІ мови: ангЛ1ИСЬКУ, НІмецьку, французьку польську іспанську 
причому 1552 учні вивчали дві іноземні мови. ' , , 

Використання варіативної складової у повному обсязі, що фінансується з 
міського бюджету, дає можливість поновлеННIО змісту освіти, впровадженню 
сучасних освітніх технологій 

Успішно впроваджують міжнародне співробітництво гімназія ім. 
С.І.ОліЙНИКа та спеціалізована школа N!!5. У лютому 2008 р. делегація СЗОШ N!! 
5 під керівництвом заступника начальника управління освіти, деnyrата 
Броварської міської ради Шевчука В.С. відвідала м. Гнєзно (Польща) в рамках 
культурно-спортивного обміну. Відповідно до проrpами «Обдарованість» 
виділено ДПJI організації поїздки з місцевого бюджету зо тис rpH .. 

на основі використання сучасних методик створено банк даних про дітей, 
ві мВlОТЬ особливі нахили та обдарування, прослідковується динаміка розвитку 
інтелектуально-творчого потенціалу особистості, проводиться прогнозування 
йоro подальшого розвитку. 6 дітей закладів освіти міста беруть участь у 
проекті ДПJI обдарованих дітей, що фінансується та здійснюєrься на базі 
обласної заочної 1ПІ(оли ДЛJI обдарованих дітей «Інтелект». 

у 2007-2008 навчальному році повну загальну cepeДlDO освіту здобули 
832 виnyсЮlИКИ, з них З 8 нагороджені золотими, 16 - сріБНИМИ. меД8JJJJМИ. 

Випускники 2008 року стали перемоЖЦSIМИ І призерами 

Всеукраїнських базових олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
РОбіт сещій МАНу конкурсів з українськоі мови ім.. Петра Яцика, 
"Об' єднаймося ж, б~ати моі", ,,вірю в майбутнє твоє, Україно", "Оспівую 
teбе, рідне місто". . 

У 2007- 2008 навчальному році в ол~адах. з баз~вих ДИ:ЦИПЛШ ~ 
1COltkypcax-захистах науково-дослідницьких роБІТ ~lв-члеНІВ МалОI Axaдe~1 
НауК УКРаіни ВЗЯЛО участь більше двох тисяч УЧНІВ. В обласному (ІП eтam) 
l3Іло участь 71 чол., стали призерами - зз. . 

. у 2008 році 775 випускників взяло участь у ЗОВНІШНЬОМУ незалежному 
O~BВННi. Результати ЗНО З украінської мови зарахували як державну 
ПЩC)'t,ucову атестацію 479 випусІСНИків. . 

З МJmyпоro року організовано підвезеННJI УЧНІВ за окремими ~ар~утами 
цо rit.utазіі ім С І О ійника, Навчально-виховного комплексу , спеЦ18JПЗОВаних 
~ ~ та -Н;7, ~~ P~OK коштів місцевого бюджету. У І півріччі 2008 року на 

1UJJ1 виділ 87 6 У ево ,тис.грн. . фестиваль дитячої творчості 
«Вес бе~езНі 2008 року проведено ~~Ь=ЬKO 700 учнів. Відповідно до 
l1ро lIsntиi Зорепад», у JП(ому взяли учас асників і переможців З 
t.й 1'patQ «Обдарованість» для нагородження уч 

Ct.1toro бюджету виділено 8,5 тис.грн. 
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3а рахунОК коштів місцевого БJоджету здійсНlОЄТЬСЯ Стr.n.nlJПOванНJI . . .. -~. ~~ 
педaronчвих ПР~ІВНИ~ІВ: .о~иМ}'lОТЬ доплати керівники закладів освіти, їх 
зас~НИКИ, завІдуваЧІ бlб~10тек, уч~сники педагогічних експериментів, 
кеРІВНИКИ зразкових ХУДОЖНІХ колеКТИВІВ, учителі, що викладають ~едмети 

поглиблено, а з 2007 року - ще й керівники міських предметних методичних 
об'єднань. 

У І півріч:і 2008 року з Mi~цeBOГO б~Джету виділено 128,9 тис.грн. для 
проведенНJI капІТальних реМОНТІВ сантехНІКИ у НВК, зош N!!N!!6, 9; для 

капітального ремонту фасаду зош Н!!9 - 243.0 тис.грн., для матеріально
технічного оснащення закладів освіти виділено 8S тис.грН .. 

На виконання міської програми «3 любовlО до рідного міста 
Бровари» у лютому 2008 року для придбання значків із зображення 
символіки міста виділено 19,9 ТИС.грн. 

У позашкільних закладах організована робота 12 творчих об'єднань, 106 
гуртків, 19 спортивних секцій, клубів за інтересами. Ці заклади працюють за 
різними напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, туристсько
краєзнавчий, спортивно-оздоровлюючий, еколого-натуралістичний. 
Різними формами позашкільної освіти охоплено 61 SO дітей. 

2.3. Культура 
В місті створені необхідні умови для проведеВНJI дозвілля як підростаючому 

поколінню, так і жителям старшого віку. Діють дитяча музична та дитяча школа 
мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр, 2 
бібJIіотеки. 

За поточний період 2008 року було проведено 132 різномацітних заходи: 
ХОlЩерти, молодіжні вечори, виставки образ~творчо~о. мистецтва, вечор~
зустрічі, лекції, розважальні програми для ~lтей, . ЗВІТНІ концерти закладІВ 
КУJlЬтури, проведення екскурсій в музеї, театрал1Зованl c~. 
. Виконавці та художні колективи брали участь У Міжнародних, обласних, 

\SlСЬКИХ Конкурсах та були переможцими: . 
_ вокальний ансамбль «ВідроджеВНJI» МІСЬКОГО клубу брав участь у 

~алі Слов'янської культури м. Сілламяє (Естонія); . . . 
- народний колектив «Черевички» вибороли 1 MICЦ~ на фестивалІ <<ВІД 

~ до серцю) в рамках відкриття Днів Украіни в УгорЩИН1. .. 
У • ."ено захо"'" зотmема: обласвии ІІІКОЛІ естетичного виховання також прове"" ~., ·'r.. . 

~- ф ••• Д б " угай фестиваль поетичнОI ТВОРЧОСТІ 
і.:I&\IРС ортешаннОl музики" е ют , др ..' любов"ю і шаною до 
"P1llnтaJIeBe перо", літературно-мистецькии З8Х1Д " З 
1\000аРJl" 

tI_ • б ' "о рідного міста Бровари» 
" ~~ ВИКонання міської програми «3 лю ов Ю "" у 
~1tТa. світЛИЦSI»' а на виконaвНJI казу 
~ та облamтована (<Кобзарева "яті жертв голодомору 
1~2::a Украіни :а. оголоmе~ ~Оф08 р.~~К:оП=одомор 1932-1933 рр.: 
~e рр. в УКРаіНІ триває зБІР ІН ~PM я також матеріали до 
,: Очевидців, фото, відео матеРДрl8JIИ; '~=:::i війни та повоєнного 
&- -~ КНИги «Броварчани у часи УГОІ 
""'UJ111bn) • 
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В paмK~ підготовки до «Євро- 2012» - розроблено туристИЧНИй 

маршр>:" по ~ICТY Бровари до якого увійшли історичні та визначні місЦІ 
тер~ТОРlал;'НОl .... громади.. Маршрут розроблений за наступними пунктами: 
БиКІВНЯ, ~ ІЗНИИ знак у МІСТО Бровари, Розвилка - «Кобзарева світлИЦJl», сквер 
та площа Ім.!.Г.Шевченка; Бровар .. и - спортивні: училище фізичної культури та 
спорту, басеи~ «Купава»; МІСЬКИИ краєзнавчий музей, Майдан Свободи, Парк 
ку~тури та В1Дпо~инку ,«Перемога», пам'ятний знак жертвам голодомору та 
ПОЛІТИЧНИХ репреСІИ, пам ятник «Героям Чорнобиля». 

у звітному періоді проведено капітальний ремонт приміщень бібліотеки ДJIJI 
дітей за рахунок коштів цільового фонду на суму 48,9 тис грн. 

2.4. ФіЗllчна культура і спорт 
Фізична культура і спорт відіграє важливу роль у зміцненні здоров'я, 

підвищеНИJI фізичних і функціональних можливостей організму людини, 
забезпеченні здорового дозвілля, збереження тривалості активного ЖИ'1Тя 
ДОРОСЛОГО населення та є складовою частиною виховного процесу дітей, 

підлітків учнівської і студентської молоді, тому значна увага міської ВJJ8ДИ 
придinяєrься виконанню таких програм, як: "Програми розвитку фізичної 
куnьтури і спорту в м. Бровари на 2007 - 2011 рр." та "Програми розвитку 
чоловічого гандболу в м. Бровари на 2007 - 2011 рр." 

Протягом І півріччя 2008 року проведено 1 ОО спортивно - масових заходи 
за учасТІО жителів та гостей містІ. Найбільш відомі це: Міжнародний юнацький 
турнір з вільної боротьби "Дружба" присвячений видатним українським борцsм, 
Міжнародний юнацький турнір з гандболу пам'яті В.Багатікова, турнір з 
ХУДожньої riмиастики "Різдвяна зірочка", Всеукраїнський турнір з боксу пам'яті 
1. KOpOJlЬOBa та ряд інших. 

В цьому році в рамках Програми ,,3 ЛЮБОВ'~ дО pi~oгo міста Бровар~" 
ПРоведено міський велопробіг за участю БІЛЬше, нІЖ 450 учасНИКІВ, 
3~очатковано проведення міської спартакіади, яКІ зібрала ~a майдані Св~боди 
БUIJI 300 чоловік, мешканці міста змагалися в трьох вІКОВИХ ~aтeгop1JlX з 
JlаБивlUlWl м'ича, дартсу, HacтinьHoгo тенісу, ~~скетболу. ВСІ учасИИІСИ 
tП8pnudади отримали цінні подарунки та спортивнии Інвентар. 

УСВідомлюючи, що здоров'я людини формується з ~OMeнтy ії HapO~eННJI 
311aчuа УВага приділяється розвитку фізичної культури І спорту В дo~~ 
3atoraдax. В 17 доппdльиих закладах міста проводятьСЯ З8НJI'IТя з фlЗИЧНОІ 
'УJJt.ТУРи, JUd відвідують 3480 дітей. . .. 

ПрOТJIroм року проводиться СПОРТИВ~ ігри .ШКОЛЯРІВ З 11 вИД1В спорту, в 
~ беруть участь понад 1500 юнаків та ДІвчат МІСТІ. 
Т~~ійно В м. Бровари проведена Ун!версіада серед вищих навчальних 

"МІСта та професійного ліцею з 1 О ВИДІВ спорту. . б 
Вага фізкультурно - оздоровЧІ кпу и "tPort'I ~O роІСів В м. Бровари працюють .. ійний став багато 

~ І. "Влада", в яких покращують свій фізичнии та емоц . . ста є 
.. :·~PaJI1D ... • ом оздоровлеНIDI житemв МІ 
'L'13tynь В1ИНИ та працІ, але центр .. б .. "Купава" . ОсоБJIИВО В 

~IIO - оздоровчий заклад "Плавальнии асеин 
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зимовий час, в ігровому, з.алі, тренажерному залі, у великій та мanій 
ваннах ~окращують сво.є з~оров ~ бшьше ЗАО чоловік кожного дня. 

Чільна увага в МІСТІ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ спортивній роботі серед інвалідів. На 
базі легкоатлетичного м~нежу, плавальних басейнів, шахового клубу працюють 
секції з плавання, шахІВ, шашок, ле~ої атлетики, настільного тенісу, міні
фyrболу. Всього охоплено 105 ЧОЛОВІК, працюють 6 тренерів - викладачів. 
Відділ фізичної культури і спорту постійно надає кошти для участі спортсменів 
- інвалідів в обласних та Всеукраїнських змаганнях, реryлярно ПРОВОДИТЬСЯ 
міські спортивно - масові заходи серед інвалідів. Акопян Аліна стала 
чотириразовою чемпіонкою світу, Василь Ліщинський учасник 
Паралімпійських Ігор в Греції, переможець Всеукраїнських змагань, Іван 
Пшmuпc - призер міжнародних змагань, чемпіон України. 

В місті функціонує центр патріотичного виховання, в сеrщїях якого 
регулврно займаються З70 чоловік з атлетизму, шейпінry, кунг-фу, туризму. 

Місто володіє потужним кадровим потенціалом. Працює 108 тренерів
викпвдачів, з них 15 Заслужених тренерів України, 26 мають вищу категорію. 

До збірної команди України входять 20 чоловік, кандидатами збірної 
є 10 чоловік, до резерву збірної команди України зараховано 19 чоловік. Кращі 
представники міста будуть виступати на Олімпійських Іграх в Пекіні. 
Олімпійські ліцензії отримали плавці: Олег mсогор, Сергій Бреус, Денис 
Сизоненко; легкоатлети: Людмила Блонська, Віктор Ястребов, Віктор Кузнєцов, 
Юрій Крімаренко, Олександр Корчмід, Наталія Беркут. 

Відродилась гандбольна команда "Будівельник", яка отримала генерального 
спонсора в особі "ВАТ ПДБП - 2", завоювала бронзові медалі, непогано 
ВИступила у Європейських кубках. . 

Належна увага в місті приділяється спортивним спорудам. На разІ є три 
футбольні поля, дві лижні бази, 25 спортивних майданчиків, 4 плавальних 
басейни, 19 спортивних залів. . 

Нещодавно відкрито комплексний сучасний спортив~ майданчик 13 
СИИТеТИЧНИМ покриттям для ігрових видів спорту по. BY~I Короленка, 61 .А, 
ведетьСJl будівництво ще трьох подібних майДaRЧИК1В, .ЯКІ будуть BBeдe~l. в 
еkСПJIyатацію до кінця року, продовжується реконструкцІЯ плавальних басеИН1В 
"КYlIава", ес Лідер", "Схід". . .• 

в червні 2008 року відкрито тренажерний зал по ВУЛИЦІ ЛагувОВ~I, 1 О "!-' 
"Р'с\3 ведуТься роботи по обладнaнmо ще чотирьох тренажерних зamв в усІХ 
PlliОнах міста. 

мі . . су членів збірної КоМанди У сто ЦІНУЄ заслуги спортсмеНІВ високого кла , . 
11 kpаїни. Отримала трьохкімнатиу квартиру сім'я Людмили та СерГІЯ Блонських, 

аданзо ~ртиру Віктору Яструбову. ф... Il'VЛЬ""'"И і спорту 
11'._, а tnдcvu. ... aвnіиня з питань IзИЧНОІ "'J'''J r 
&\ІІЇВсIt .. J 6У&А8МИ колеГll упр .. .... но _ оздоровча та 
tnn-~Ol обласної державної 8ДМ1Hlcтpaцl~ ~13КУ..ль~ ївськоі області в м. 
B~(1IВ1IO - Масова робота за 2007 рік серед МІСТ І раиОНІВ ки . оо 
~ 8аРl! В,?нана ~айкращою. Цей результат досягнуто вперше за всю ІСТОР 

'1I'rty фІЗИЧНої культури і спорту в м. Бровари. 
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3.РОЗВIIТОК підпрllЄl'lllllцтва 

. Протягом останніх років. ~ місті ~ктивно розвивається мале підприємництво. 
СВlдче~~ цьo~ є ПОСТІине зБІльшення суб"єктів господарюваНВJI. На 
терИТОРІІ МІста ЗДІИСНЮ]ОТ~ гoc~oдapcькy діяльність 1102 малі підприємства, на 
яКИХ працlОЄ 5486 праЦІ~НИК!В.. Ч~стка надходжень від суб"єктів малого 
підприємництва до бюджетІВ ВСІХ РІВНІВ становить 25.0%. 

3а січень-червень 2008 року суб"єктами малого підприємництва введено в 
діlО 8 об:~єктів. H~ розгля~ інвестиційної ради у першому півріччі надано 
ПРОПОЗИЦІИ упраВЛІННЯМ МІстобудування та архітектури на проведеННJI 
реконструкції та будівництва 82 об"єктів. Надано пріоритети та дозволи на 
розміщення 8 об"єктів зовнішньої реклами 

Станом на 01.07.2008 року суб'єктами малого підприємництва орендуєrься 
8.6 тис. м.кв. вільних площ, що належать територіальній громаді міста. 

З метою спрощення отримання суб"єктами господарювання дозволів на 
підприємницьку діяльність, в місті працює «Дозвільно-реєстраційний цешр». 3а 
перше півріччя проведено 49 засідань. Суб'єкти підприємницької діяльності 
звертаються за консультаціями та за отриманням дозволів до адміністратора та 
до представників дозвільних органів міста, які здійснюють прийом в одному 
приміщенні, як передбачено чинним законодавством. 

За січень-червень 2008 року до "Дозвільного центру" надійшло 1206 
звернень, із них до адміністратора - 179 та 1 027 до представників дозвільних 
органів: 

Користуються попитом інформаційні посібники з питань отримання 65 
дозвільно-погоджувальних документів та з питань реєстрації фізичних осіб
підприємців. В першому півріччі надруковано додаткові екзеМПJIJIPИ, витрачено 
ва ці цілі 12,3 тис. грн .. Придбані також меблі для дозвільного цешру (1,97 тис. 
rpи. ) 

Броварським міськрайцентром зайнятості надано OДНOP~OBY B~aтy 
допомоги по безробіттю для організації підприємницької Д1ЯJIЬноСТ1. 39 
ме1IlJCaвцим міста. Сума виплаченої допомоги становит.ь 291 тис. ,?H .. ~7 ОСІб ~ 
'III~a безробітних громадян, що перебувають на обшку в Ц~ШРI заинятоСТ1, 
3atciичили навчання за програмою «Основи приватн?го ~ДПРИ~ТВ8». 
Проведено 9 семінарів з орієнтацією на підприємницьку Д1JIЛЬНІСТЬ, JIК1 ВІДВІДало 
61 ОСОби 

Консультативним відділом податкової інспекції H~aн~ 45 1. к~нс!льтацію з 
~ податкового законодавства. Проведено 16 сеМІнаРІВ, яКІ ВІДВІДало 133~. 
ОС!6. Станом на 01.07. 08 укладено 1388 договорів щодо надання подаТКОВО1 
381Т110cтj в . 

В . електронному ВИГJIJlД1. . б· 6 ДИТНИХ спілок. 
lkd. МІсті діє 26 відділень та філій комеРЦІЙНИХ анКІВ, кре... . 
.;'t'ОРМаціи про них знаходиться на стенді в дозвїльно-реєстраЦ1ИНОМУ цешрl. 
'It.t n'''. .. кламними проспекraми даних 
~~иємцІ такО)l( можуть ознаиомитись з ре . 

З • зпоЧИИають mдпpиємницьку 
.і..... Метою підтримки підпрИємЦІВ, ЩО РО . и~.ппп'тва" 
""'lllыlcrr... О ви приватного mдпр ~.~ , 
'-і ІЬ. ' В чеРВНІ започатковано курси" сно 

"11080 • " ЦИТЬ Навчальний центр ,,АнастаСIJI . 
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• ОСНОВНОIO мет~ю процесу реформування власності запишається 

ПОЛ1~е~ умов ДJUI ПІдвищення ефективності діяльності підприємств, установ, 
орraвtЗ8ЦIИ, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до 
бюДЖету· 

у І пів~~ччі .2008 року з IО~ИДИЧНИМИ. особами укладено 2 договори купівлі
продажу об ЄКТІВ кому~алЬНОI влаС~ОСТІ територіальної громади на загальну 
суму 40,095 млн.грн., ІЗ НИХ до MI~цeBOГO бюджету надій1ШІО 3.4 млн.грн. 
Загальна площа приватизованих ПРИМІщень складає 634.8 кв.м 

МеШJ(~~И міста Бровари було проведено приватизацію 170 квартир, в 
тому ЧИСЛІ ВІДОМЧОГО ЖИТЛОВОГО фонду 23 квартири. Всі квартири у приватну 
власність громадян передаються безкоштовно. 

4. ІllвеСТllціЙllо-іllllоваційна діплы�істьь 
Протягом останніх років в м.Бровари спостерігається значне пожвaвnеННJI 

інвестиційної діяльності. Стабільний економічний клімат сприяє приходу 
вітчизНJIНИX та іноземних інвесторів. 

Станом на 01.07.2008 у місті зареєстровано 80 спільних підприємств та 48 
підприємств зі 100% інвестиціями. Загальна сума прямих іноземних інвестицій 
на 01.07.2008 року складає 113,2 млн.дол., що на 33,9 млн.дол.США більше, ніж 
на початок року або на 42.1 %. З розрахунку на одну особу їх обсяг склав 1,228 
тис.дол.США, проти 0,790 тис.дол.США в середньому по області. 

3 кожним роком зростають обсяги інвестицій в основний капітал. Тн, JlКЩО 
у 2005 році іх обсяги складали 274.7 млн.грн., у 2006 році - 454.7 млн.грн., то У 
2007 році їх обсяги склали 818.8 млн.грн., що на 46.4% більше 2006 року. Проте, 
за попередніми даними, у першому півріччі поточного року обсяги інвестицій в 
основний капітал складуть близько 200 млн.грн., що на 13.7% менше 
відповідного періоду минулого року. 

у І півріччі 2008 року було реалізовано 34 інвес~ійні проек:и загальн?ю 
Bapтicno 28,770 млн. дол. США, щО у 2 рази більше, НІЖ за ВІДПОВ~ ~e~10Д 
2007 року, в тому числі: 3 проекти - У промисловості, 11 - У сфеРІ ТОРПВЛІ та 
побутового обслуговування 2 - У соціальній сфері, 18 - У житловому 
БУдіВНИЦтві, в тому числі ' 16 індивідуальних будинків, а такОЖ р?зпочато 
реlU1iзaцiю 1 О інвестиційних проектів: 2 проекти - У промисловоСТІ, 2 - У 
tоцїanьиій сфері, 6 - у житловому будівництві.. . • . 

В .. .... ТИЦ1·ИН" их проеКТІВ у першому ПІВрІЧЧІ 
результап реВЛІЗаЦ11 1НВес ' 

ПO'toЧUоro року УРОЧІІСТО відКРИТО: 
оо ТОРnвельно-офісний центр по вул.Короленка, 60, в JlКOМY4 ств950орено 185 

"ОВІ!]( б .' .. о проеvorv склала. мnн.дол. 
СІІІА. ро очих місць. Вартість IнвеСТИЦІИНОГ "'''J 

І 

.. п мплексу ПО вул.Кутузова,134, в 
~ чергу адміністративно-складського ко . . стиційного 
': передбачається створити 57 нових робочих місць, ваРТІСТЬ lнве 

try СІОІвдає 3.375 млн.дол.США; 
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-адміиістративио-побутовий комплекс на вvл ЧК8JJОВа, З-а 

У ~ . .. ~. . , 1Ш0щею 
3.5 тис.КВ.М. пОГО СlOJаДІ : стаНЦІЯ теХНІЧНОГО забезпечеННJI автомобш· I·В ф. • , lтиес 
- кnyб. з Y!lIК.альн~и оздоровчими програмами та тренажерним облвднанНJJМ, 
сучаСНІ офІСНІ ПРИМІщення, .а також К~фе. ~a дaнo~ підприємстві буде створено 
ПОНад 50 нових робочих МІСЦЬ, ваРТІСТЬ ІнвеСТИЦІЙНОГО проекту CКJI8Дaє 1.346 
млн.дол.США. 

Міська влада надає .все?іч~ підтримку розвитку підприємництвІ, що 
спрИJlЄ залучен~о ВНУТРІШ~ІХ Інве~тиціЙ. у відповідності до Генерального 
маку забудови МІста управЛІННЯМ МІстобудування та архітектури у І півріччі 
иадані дозволи суб"єктам підприємницької діяльності на проведення 
будівництва та реконструкції 82 об"єктів містобудування. РОЗГJIJlИYТа технічна 
документація та подано пропозиції по розміщенню 87 об"єктів містобудування 
на розгляд інвестиційної ради міста. 

З метою реалізації інвестиційних проектів підприємств містІ, що ВИJlвmпoть 
бажання щодо залучення коштів у І півріччі 2008 року виготовлено буклети 
інвестиційних пропозицій міських підприємств. На сайті Броварської міської 
ради розміщений інвестиційний паспорт міста українською та англійською 
мовами. 

Підприємства міста у звітному періоді взяли участь у бізнес-зустрічі на тему 
"ухраіисыd підприємства-виробники як учасники інтеграційного процесу до 
міжнародного бізнесу", що проходила 14.02.08 у м.Біла Церква та у семінарі на 
тему "Інтеграція в глобальну економіку: перспективи та виклики для 
українського малого та середнього бізнесу", що проводився 19.03.08 у 
приміщенні КОДА. 

під час візиту освітянської делегації до м.Гнєзно Республіки Польща у 
JIlOТoмy 2008 року, делегацій до м.Сілламяе ~CTOHCЬKoi .. Республіки. та 
14.Фоитене-су-Буа Французької Республіки, а також ПІД час пр~ому делегац1Й у 
Броварській міській раді з меТОІО розвитку партнерських зв' JlЗЮВ презентувanись 
б)'kJIети щодо інвестиційних можливостей міста Бровари. 

На ВИkон~ розпорядження Кабінету Міністрів Yкp~ від 01.~~.20~4 р. 
N!2~8-p ''Про схваленвя Концепції створення сис~еми. реИТИНГОВОІ o~ 
реnоиів, галузей національної економіки, суб єктш господарювВННJ['. 
I1ровоДllТьcи рейтивгуванвя міста щоДо інвестиційної приваБЛИВОСТІ 
реiinmroвим агенством у формі тов "Кредит-рейтинг". 

Протягом І півріччя 2008 року в місті споруджУВaJIОСЬ ~ло, об'єкти 
IІІф.РОбиичоro та соціального призначення, яке ведеться за p~OK р1ЗВИХ джерс:л 
IllaиСУВання: коштів суб' єктів підприємницької діяльноСТІ, бюджетних КОIПТ1В 

1tanacu- . 
'ЧІ4\. КОШТІв гpoMaдSIН. •• 

1Іа буд·. . .. об'єктів міста було задІЯНО 28 БУДІВельних 
Dp~lВНИЦтвl та peXOHCТP~1 . enьНИХ робіт на суму 143.4 МJIН.IpH., що 
ііа 19.7О ' JIkИМи було виконано ~д1В 

n ~ меВПІе минулорічного показ~ха. . ального житлового будівництва. 
n~ОД~ВЖУЄТЬСJl спорудження lНДИВ~ експлуатацію 16 будиmdв, 

ttf С1'ПІЯ-червня 2008 року було приинятО в 
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заraJIЬНОЮ площею 3.4 тис.м2 , що В 3 рази менше ніж на відповідну дату 
минулого року. 

Введено в дію 2 багатоквартирні будинки, загальною площею19 8 тис. м2 
(на 20,7 ~ більше ... ніж на відповідну дату минулого року), а c~e: 9-ти 
поверховии житловии будинок з вбудованими приміщеннями, який входить до 
смаду двох ба~атоповерхових житлових будинків по вул. В. Симоненка, 4 (п 
етап, 1-3 секцUl, 128 кв. (11 черга}); 176-кв. житловий будинок по вул. 
Незалежності, 14/1. 

Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків по вул. 
Грушевського, 7 144-кв. ж/б ТОВ "БЗБК", по вул. Декабристів, 46 - 160-кв. ж/б 
ТОВ "ДБК "Меркурій". 

Всього у І півріччі 2008 року введено в дію 23.2 тис. м2 житла, що на 20.3 % 
менше, ніж на відповідну дату минулого року та інші об"єкти виробничого та 
соціального призначення: 

-сучасний торговий центр "Форум" по вул. Короленка, 60, загалЬНОIО 
ПJIощеІО - 9,4 тис. м2; 

- переобладнання вбудованого-прибудованого нежитлового приміщення під 
кафе з літнім майданчиком по вул. Незалежності, 17 (секція Ш) (0,2 тис. 
м2); 

- реконструкція торгівельного павільйону під магазин-павільйон по вул. 
Незалежності, 15-Б (0,03 тис. м2); 

- будівництво магазину продовольчих товарів народного вжитку по вул. 

Шевченка, 1 О-Б (0,6 тис. м2); 2 

- прибудова кафетерію до магазину Н!! 17 по вул. Кірова, 1 О (0,3 тис. м2 ); 
- реконструкція басейну «Схід» по вул. Возз'єднання, 13-А (1,9 тис. м); 
- реконструкція з розширенням комплексу ПВП "Каман" по вул. 

Димитрова, 24 (0,08 тис. м2); 
- будівництво станції технічного обслуговування легкового автотранспорту 

по вул.Метanypгів,51 (1,6 тис. м2); ... 

- будівництво міського кладовища (пусков1И комплекс І черга) по вул. 
Кутузова (12,3 тис. м2); 

- реконструкція нежитлового приміщення, що надане в оренду, під 
перукарНІО по вул. Короленка, 66 (0,05 ти~. M2~ • 

- реконструкція квартири під стомаТОЛОГlЧИИИ каБІНет з вnaпrryвaииим 
Окремого входу по вул.Незалежності,9 (0,06 тис. м2); ... 

.. реконструкція з розширенням торгівельного павшьиоиу по 

.. ВУn.:~голя,З(0,06 тис. ""); .. Д оммаш-Бровари" (П черга 
адміністративно-складськии комплекс ТОВ, Р 
б • _-2 

.. 'д1Виицтва) (9,4 тис. м-);. ане в о еиду кп «Служба 
реконструкція нежитлового прИМІщення, .що Над ~). 
замОВника» під офіс по бул. НезалеЖНОСТІ, 2 (0,08 тис. 'по К ова, 127 
реконструкція АЗС в складі майнового комплексу по ву утуз 
(0,06 ТИс м2). б .. р ., . адміністративно-по yroвого 
tc:конструкція незаверmеног~ БУДІВНИЦТВ б а В11Rаиня автомобілів по вул. 
~eKCY з центром сеРВІСНОГО о cnyro '.І-

ОВа. 3-А (3,2 тис. ""); 
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будівництво стаціонарного світло діодного 
перетині вул. Гагаріна та бул. Незалежності. 

екрану на 

в першому півріччі введено в експлуатацію газопроводів низького тиску _ 
2.455 км. 

Протягом звітного періоду підприємства міста здійснювали інноваційну 
ДЇJIJIЬHicть, Anа, як '" і раніше, ії пріоритетним напрямком є OHOвneНВJI 
асортименту ПрОДУКЦll та освоєння нових технологій. 

На Казенному заводі порошкової металургії протягом І півріччя було 
освоєно 24 нові види пр~ду~ції, із них: на основі композиційних матеріалів - S, 
2 наііменуванWl на ОСНОВІ залІЗНОГО порошку, 17- на основі тугоплавких сполук. 

Броварським заводом будівельних конструкцій спільно з компанією 
"Укрітарм" вирішено питання централізованого постачання замкнутих 
монтажних петель трикутн~! форми ("грушовидних") для типових збірних 
запізобетонних конструкцій. Іх застосування дозволить знизити витрати стапі в 
середньому до 40% та одночасно спростить установку петenь на вироби. З 
метою отримaRWI полі функціонального ефекту (економії теплової енергії) 
проведено виробничі випробування по застосуванmo гіперпластифікаторів для 
бетоmmx сумішей. Також, змонтована технологічна лінія по приготувamпо 
робочого розчину гіперпластифікатору та його дозуванню в бетонну суміш. 
Сума витрат складає 1 О, 1 тис. грн. Збільшився обсяг реалізованої інноваційної 
продукції за рахунок освоєння дев'ятиметрових ригелів висотою 600 мм для 
перекритrя багатоповерхових будівель. 

Протягом звітного періоду цех К!! 2 хлібокомбінату К!! 10 ДІІ АТ ,,І<иівхліб" 
розробив та впровадив у виробництво тістечка "Заварні з верmково-сирною 
ваЧИИХОІО", 0,04 КГ, ,,цикоринка", 0,04 КГ, пироги "Прем"єра" з малиною, з 
чорвицими з маковою начинкою та пироги "Чіз КеЙК". , ., 

Проведено часткову заміну компресорної на ПОВl~ОДУВКИ для .~одач~ 
борошна з метою зменшенWI енергетичних витрат та П1двищеННJI Над1ИНОСТl 
Виробвицтва. Також, введено в експлуатацію блочно - модульну котельну 
YcraвOBКY. 

5. РОЗВІІТОК реального сектору економіко 

5.1. ПРОМllCJlовість . 
. Ва Початок 2008 року основу промислового комплексу МІста cкnaдano 23 
nl~ . що займаються виробництвом 
~о!'ИЄМства. До основного кола П1ДПРиємств, . . а: тов 
nPo~CJIOBOi ПРОдуІЩії у м. Бровари, долучено наСТУПНІ ~иємств І" f"lB ryмa"- виробництво гумових виробів, ТОВ "МРll збувають~я. -
IІPD6!UЩтво зоmи . rПІ"БОУС" _ вироБНИцтво взуття та тов ,,потмер -
~OP" ТІВ, металів З основного кола 
11ЇAnP ' JIКe зdмаєrься оброблеВWIМ та покриттЯМ .. . lt' JIКИЙ у 2007 
РоЦі иємств вибуло ВАТ ,,Броварський шиноремо~ии заво ії ' 

nРanичио не займався вироБНИЦТВОМ проМИСЛОВОI продукц . 
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Темп po~тy . ви~обни~тва промислової продукції за І півріччя 
2008 ороку в ПОРІВНЯННІ. З ВІДПОВІДНИМ періодом минулого року становить 
lЗЗ.7и.. ЗРОСТ~НЯ обсяпв Промислового виробництво відбулося В усіх галузях 
ПРОМИСЛОВОСТІ. 

Най~.шьша частка виробленої продукції припадає на підприємства 
металурГІІ та оброблення металу ( 28.2%) та на підприємства хімічної та 
нафтохімічної промисловості ( 19.5%). 

Слі~ відмітити такі Пі~~риємств~ як ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла", 
кп ,,киIВС~КИЙ завод алIОМ1НІЄВИХ БУДІвельних конструкцій", цех Н!!2 Київського 
хлібокомбІнату Н!!10 та ~ "Бест", які в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року значно зБІЛЬШИЛИ обсяги виробництва продукції, а lШ ,,Бест" 
увійшnо до числа лідерів в галузі "Виробництво прянощів та приправ" по 
критеріям "Обсяг реалізованої продукції", "Прибугок", "Продуктивність праці" 
та "Заробітна плата", про що повідомив оргкомітет Національного Бізнес 
РеЙТИНГУ. 

Основними чинниками, за рахунок яких досягнуто приріст обсягів 
промислового виробництва є: збільшення основного кола промислових 
підприємств, а також пошук нових ринків збуту, розширення асортименty 
продукціі; підвищення продуктивності праці робітників. 

ЗменmеННJI обсягів виробництва продукції в поріВНJlННі з відповідним 
періодом минулого року сталося на 5 підприємствах міста. Підприємство з 1 ОО -
відсотковими іноземними інвестиціями ТОВ "Євро Фудс ГБ Україна" 
починаючи з березня виробництвом промислової продукції не зRЙМаєrься. Про 
подanьІПЇ наміри підприємства стосовно виробничої діяльності невідомо. 
3меmпення обсягів виробництва на інших підприємствах пояснюються 
DactyIIними чинниками: 

- високі ціни на електроенергію, сировину, матеріали, що приз~одять до 
росту собівартості продукції та зниження конкурентноздатносп, JП( на 

l1Iyrpіmньому, так і на зовнішньому ринках; 
- Biдcyrнicть достатніх обігових коштів для оновлення виробничих 

Dotyжиостей і випуску конкурентноспроможної продукціі; 
-Високий податковий тиск, несвоєчасне Biд~oдyв~ !.ІДВ; . 
-Ве контрольований ввіз дешевої прОДУКЦІІ СУМНІВНОІ якосп, особливо, 

'1tРО5ИИЦтва кнр. . .. 
. ' б .. , nvтtТlll· -ВІДсутність бази даних ринків збугу виро леНОІ проf'V --. , 

-1UI3Lка купівельна спроможність населення. . •. 
дпа стабілізації роботи промислових підприємств М1cтa~HeO~X1ДHO. . 
- BcтaнoвпeННJI стабільної законодавчої бази (чаСТІ ЗМlВИ закОНІВ та 

. . обою)· ОІСремих їх положень неузгоджеНІСТЬ МІЖ с , 
- захист вітчизняного 'товаровиробника ( зниження податкових ставок, 

3МеНІПення кількості податків і зборів); 
оо 3~.... .ОО а .... рl· "~Hi ресурси; 

eчuAения ЦІН на енеРГОНОСІІ та М ,.LW СІоІ&М 

3МеНІПення відсотків на банківські кредитИ. 
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5.2.СПОЖIIВЧIIЙ РІІІІОК міста 

Cтp~TeГЇJI розвитку. сфери торгівлі. за п~рше півріЧЧJI 2008 року полягала у 
зростанНІ оБСJlГУ РОЗДРІбного товаРО~бll"у шДприємств торгівлі, в першу чергу, 
вітчизняноГО виро~ни~тв.а, формуваННІ та стабілізації споживчого ринку. 

В ~ершому ПІВрІЧЧІ 2008 року в місті працювали 203 магазини, З них 49 
магазИНІВ перев~о продовольчого профілю, 99 непродовольчого, SS _ 
змішаного. ЗбеРlгаЄТЬСJl тенденція щодо зміни профілю магазинів З 
продовольчого на непродовольчий, їх переобладнання під офіси та інші заклади в .. .. , 
зв"язку ЗІ ЗМІНОЮ власниКІВ ПРИМІщеННJI та розширення видів здійснення 
підприємницької діяльності. 

Мережа закладів громадського харчування відкритої мережі налічує 87 
об"єктів, З них S ресторанів, 55 кафе, 1 О барів тощо. В місті працює 6 
сynермаркетів, один З Jlких розташований в торгово-розважальному комплексі по 
вул.КиївськіЙ,316. 

РозвиваЄТЬСJl фірмова торгіВЛJl міста. На сьогодні, працює 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 населеННJl на продукти сільськогосподарського 
виробництва, особливо в сучасних умовах, мають ринки. Станом на 01.07.08 в 
місті працюЮТЬ 3 ринки постійно діючі, відкриті за конструкцією, змішаного 
npофimo за товарною спеціалізацією. Ринковий збір у звітному періоді склав 
484,1 тис.грн., що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 
ЗнижеВИJI ринкового збору відБУЛОСJl ПО причині закрИТТJl ~aCOBOГ~ 
ТОрговельного майданчику по вул.Возз»єднання в зв»язку з реконструкцІЄЮ данОІ 

ВУлиці. 
РОЗПІИреННJI торгівельної мережі міста відб~аЄТЬСJl i~ в п?дальшому, буде 

ПРОДОвжуватись за рахунок коштів підприємств, ПІДПРИЄМЦІВ та 1НПІИХ приватних 
осіб тощо. 

MOBiTOPllHr цін на основну групу товарів у підПРllємствах торгівлі в 
м.БроваРII 

Jt - ccpCДНJI роздрібна ціна (rpи.) НаЗва товару Один. Q{n 
виміру 

грн./кг 

станом на станом на вiдxиnСIПUl 

1.01.2008 1.07.2008 % 
1'-~ 2-93 +14,9 't-- lкr 2-55 ~o ПШеничне вlг,кг +39,6 ~ ~ 3 БОDОDIНа вищого raтymcy 2-90 4-05 

lкr 
2-54 3-11 +22,4 

't-- ~6111ПеllИЧmdi 3 борошна lкr 

t ~~'1'YRКY 1-88 2-63 +39,8 
~Uнський lкr 

3-64 3-60 -1,1 
~ lкr 
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-6 Яловичина 1 кг 29-95 
-7 птпцк{кури буnьАонні та lкr 

-
11-24 -

броDnери ВИПОтРошені} 
17-58 +56,4 

-8 Ковбаса варена І ra,'yn~Y 1 кг 18-15 
-9 Молоко жирн. 2,5% 21-73 +19,7 

Iкr 4-20 4-30 
10 С.lетаиа ЖlIРН. 20% (фас. J кг 10-61 

+2,3 
11-75 +10,7 O,4S0rp) 

-11 Масло вершкове (вагове) 1 кг 16-47 22-33 
12 Сlф Жlфн. 9% (сЬас. О,250гР.) 

+34,9 
1 кг 19-60 27-95 +42,6 

13 ЯIЩR кУРячі 
Олil СОRJШIRикова (Фас) 

1 дес. 6-40 3-50 -82,8 
14 Іл 9-85 11-46 +16,3 

MOHiTOPllKr цін на основну групу товарів ІІа pllllKax м.БроваРII 

Назва товару Один. Середня роздрібна ціна (три.) 
N! виміру 
піп ставом на етаном на вiдxиnеНRR 

1.01.2008 1.07.2008 % 

1. Боропmо пшеничне віг (СПД) 1 кг 2-80 3-25 +16,0 
2. Цукор lкr 3-45 3-85 +11,5 
3. Яловичина (СIШ) lкг - - -
4. Свинина (СПД) lкr зо-оо 40-00 +33,3 
s. Сапо (СПД) lкr 16-00 17-50 +9,3 
6. ПТИЦJI (кури-бройлери) (елД) lкr lЗ-25 18-50 +39,6 
7 Молоко (насепеНИJ[) lкr 4-25 5-50 +29,4 

..!: Сметана (HaceneRRJI) lкг 16-50 18-00 +9,0 
J:. Сир (творог) (населення) lкr 18-00 22-00 +22,2 
~ lкr 14-70 20-45 +39.1 Масло вenппсове (вагове) (СПД) 
JL JIiiЦR XVDRЇ (СПД) 1 дес. 6-40 3-35 -91,0 
J! Олія СОИJlПППlI(ова вагова Іл 9-00 11-50 +27,7 

5.3. Транспорт 
AtЇ !J,nя забезпеченви збалансованого розвитку автомобільного транспорту в 

СТІ розроблена та затверджена ,,програма розвитку пасажирського 
~МОбinьНого транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки". Дана Програма 
:Дба:ає CТBopeВWI цілісного транспортного комплексу міста із зanyченвям 
11 уЧасТІ у перевезенні пасажирів усіх зацікавлених суб"єктів господарювання, 
:anежао від форм власності, JПCi в змозі надавати ефективні транспортні 

CJlyrи Itаселеввю міста. 
I1b~~OM на 01.07.2008 року в місті Бровари функціонує розranyж~на мер~ж~ 
~-AaPCЬKOro автомобільного транспорту. ПеревезеНИJI пасажир1В в М1СТl 

C!IJoeтьCa автобусами різних к.naciB. 
1 • МаРІІ1рУТНУ мережу міського автомобільНОГО транспорту СЮJадають 

t.sIСЬtcиx • ~iц. та 9 приміських автобусних маршрУТШ загального користуваиви. 
ВІ • ' • • дмїтити, ЩО міським транспорТНИМ сполученням з єднаш ВСІ 
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мікрорайони міста - район "Торгмаш", "Геологорозвідка" "Зелена Г8JIJI " 
"34 мікрорайон". ,вина , 

З метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів проводиться 
систе~атичн~ робота щодо пошуку нових маршрутів та н&Дання іх на конкурсній 
оСНОВІ перевіЗНИКам. 

у місті працює 7 комун~ьних автобусів, які придбані за коmти місцевого 
бюджету, чо;ири з них H~aН1 в оренду перевізникам і працюють на приміських 
маршрутах 1 три - на МІСЬКИХ. Перевезення пасажирів пільгової категорії 
населенНJI на данИХ автобусах здійснюється без обмежень. За шість місяців 
пОТОЧНОГО року з міського бюджету перевізникам відшкодовано 273,2 тис.грн. 
компенсації за перевезення пільгової категорії пасажирів. 

Членами групи контролю за дотриманням правил перевезень пасажирів 
nPОВОДJIТЬся планові комплексні перевірки на маршрутах містІ, про що 
СICJIвдаютЬСJl відповідні акти. 

на більшості маршрутів введена диспетчерська служБІ, що дає змогу 
контроmoвати точне дотримання графіку руху, регулювання посадки пільгових 
пасажирів. 

В основному, в місті вирішено питання облamтуваННJI та благоустрою 
мережі зупинок міського пасажирського транспорту сучасними зупинками, 
павшьйонами очікування, іншими об"єктами транспортної інфраструктури, 
зокрема, СТО, АЗС, тощо. 

5.4. 30Вllішиьоекоиомічиа діяльність. 
ІПдприємства та організації міста ведуть широкомасштабну 

ЗОвнішньоекономічну діиnьність. За 5 місяців 2008 року O~OPOT ЗОвнішвь?і 
topriвni товарами склав 119,41 О мпн.дол. США, В тому чиcm експорт товарш 
Склав 10,628 МЗІИ.дол. США (+5,2 % до відповідного періоду 2007 року), або 2,9 
~ від обсягів експорту по області, а імпорт -1~8,7.82 мпH.~O~. СІІІА (+71,6 % д? 
ВІДповідного періоду минулого року), або 7,8. И. ВІД обсJlГ1В .1МПорту по ~блаСТ1, 
при цьому експорт товарів здійснювало 27 ПІдприємств, а 1МПорт товаРІВ - 82 
II1ДnpИємства. . ... 

Броварські підприємства експортували порошок зал1ЗНИИ, диски 
ФРиtщійві, каток пвк, вироби із залізного порошку, запчастини Д~ B~ 
lІасосів градир··· ктуючі декоровані ПЛJIШКИ, enектро СВІтлотеХН1ЧН1 , НІ та ІХ компле , . . ироби і інші 
'IІРОби, товари зооветеринарного призначеННJI, верХН1 трикотажш в литв 
цо "rakиx краін, п: Австріи, ЛатвїJI, Словаччина, п?nьща, MOnД?Ba, . а, 
11t.. __ -. Г . . Б· ТуреччинІ, НімеччинІ, РосІЯ, ФранцІЯ, 
i~IV1Y1!UI, РУЗIЯ, ТуркмеНІСТан, 1Лорусь, Аз б'" ан Таджикистан 
~' Xop~aТЇJI, K~axcтaH, Узбекистан, ер аидж , , 

І!ідпрcтalt та ІНІПИХ краіН. . порошок залізний . отовки ДИСКІВ, ' 
ППО Иємства ІМПОРТУВали заг . nвx, enектросвітлотехнічні 

J.tбувanь • •• нетканне ПЛІВКУ . 
'ItРО6и, НІ ПР~СТРОІ, .. полотно чі ' смоли фенольні, полixnоропреНОВI 

~ ГРадирНІ та ІХ комплектую , . ироби корма Д)UI тварин, . .. есЬК1В, 
Pacn ?дРосильний ПОЛlуреНlтан, к~ндит ~ и обавки Д)UI кондитерської 

lIInt В1ДІСритого грунту, пластмаСОВІ KoнтeїlНep ,д 
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та ~ібобулоч~?і .~ромисловості, зоовeтrовари і інші з Угорщини, Росії, 
БілорУСІ, БаШКИРl1, ЧеЮl, CllIA, Британських Віргінських островів, Туреччини 
Польщі, Нідерландів, Бельгії, Італії, Молдови, Німеччини Франції Швейцарії' . .. ' , , 
Швеції та 1НШИХ краІН. 

Міські підприємства здійснювали також експорт поcnyr, а саме: 
транспортні перевезення та розробка програмного забезпечеННJI до таких краін, 
як: угорщина, Франція, Німеччин&, Білорусь та інші країни, а також 
їмпортувanи такі послуги, як: транспортні перевезення з Росіі, Німеччини. 

З метОl0 розширення міжнародного співробітництва підприємства міста 
ВЗRJ1И участь У виставкових заходах в Україні та за кордоном: 

-Міжнародна виставка взуття "Leather and Shoes-2008" , січень 2008 р., 
м.Київ (учасник -ПВП "Каман"); 

-ІХ Казахська міжнародна виставка "Промбудіндустрія", березень 2008 р., 
)1. Астаиа, Казахстан (учасник - кп "КЗАБК"); 

-ХІ міжнародна спеціалізована виставка "Будекспо-2008", березень 2008 р., 
м.Мінськ, Білорусь (учасник - кп "КЗАБК"); 

_ Міжнародна виставка "RESTA-2008", 23.04.08-26.04.08, м.Вільюос, Литва 
(учасник -кп "КЗАБК"); 

-,;Agri Hort", 15.05.08-17.05.08, м. Баку, Азербайджан (учасник - ТОВ НУ 
нвф &1)ровафарма"); 

-Міжнародна виставка ,,Акватерм", 14.05.08-17.05.08, м.Київ, (учасник- сп 
"Бротеп-Еко"); 

_ Міжнародна виставка ,,Arpo-2008", 10.06.08-13.06.08, м.Київ (учасник -
тов НУ НВФ "Бровафарма"); 

_ ,,Agri Hort", 12.06.08-14.06.08, м.Астана, Казахстан (учасних - ТОВ НУ 
НВф "Бровафарма") та інші. 

5.5. Фінансові ресурси . ноro озвит міста 
ВИХОНання Програми соціально-еКОНОМІЧНОГО та кym:тyp р ку 

.......... . . иконаиня М1СЬКОro бюджету . 

..... ~OlO МІрою залежить в1Д наповнення та в . Ф 
Д • . &Ються З доходш загального оиду, 
DХОДИ МІсцевих бюджеТ1В скпад ф. До з"_fR..НОro фонду 

Аохо •• ф. іЙВИХ 'ІРанс ерТ1В. cu. CWUlO 

6 ДІВ спеЦіального фонду та о 1~ .. ... о 60868,7 тис. грн. доходів, 
I~~ мi:ra Бровари у першоМУ ~~~~8 ~~:: неподатковИХ - 1961,9 тис . 

•.• / ЧИСЛІ податкових находжень , си Пе евИJ(ОНaиmI показників 
~ IInaн І півріччя 2~08 року викоНаний на l~;~д=~кy ; доходів фізичних осіб 
'1'а ,оса за рахунок збшьшеИИJ( H~o~eнь П ією між службами виконавчого 
rat.d anaroДЖеИЮІ оперативного оБМІНУ ІНфО~~ац НВJI оперативНОГО контролю за 
Pt~~ ]І результаті чого покр~ось З~lИСН~атою податку по цій катеroріі 
" --:l'ацією найманих працівВИК1В І BSД110B1ДНO С 
Paцialnh.: 

~в. 
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В п~ріВЮlННі з Ві~ПОВідним періодом минулого року податкові і 

неподаТКОВІ надходженlUI в ЦІЛОМУ зросли на 18705,6тис.грн. або на 44,4%. 

Найбільш вагом~ми .податками в доходах загального фонду є: 
Податок з ДОХОДІВ фІЗИЧНИХ осіб - 76,3% 
Плата за земто - 8 2% .. ' Єдинии податок - 6,3% 
Місцеві податки і збори - 1,3% 
Плата за торговий патент - 4,5% 
.~o спеціального ~OHДY. зараховано 40664,9 тис. грн. доходів. Разом 

ИВДІИПШО до загального 1 спеЦІального фонду ( без врахування трансфертів та 
власиих надходжень бюджетних установ) -1 01533,6 тис.грн. що на 11701 4 тис. 
rpи. більше, ніж за відповідний період минулого року.' , 

За 6 місяців поточного року по закріплених доходах надійlШlО 53515,4 тис. 
rpи., що становить 111,7 % до плану на звітну дату. 

По кошику власних доходів надійшло 7353,3 тис. грн., що складає 121,0 % 
до плану . 

Крім того ДО бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 
17827,9 тис .грн. та субвенція з районного бюджету - 68,2 тис. грн. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
З початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 46472,4 тис. грн. 

при ІШані 42144,0 тис. ІрН. Виконання становить 110,3 %. В порївНJIННi з 
відповідним періодом минулого року надходжеННJI по податку з доходів 
фізичних осіб зросли на 14866,6 тис.грн., або на 47,0 %. 

Такий ріст надходжень податку з доходів фізичних осіб ПОJlСJПOЄТЬСJl, перш 
за все, зростaннJIМ piBНJI заробітної плати по місту, збільшенням мінімальноі 
заробітної плати, збільшеННJJМ бази оподаткування та проведенням кампаніі по 
Аекnарувamпo доходів за 2007 рік. 

Плата за землю. 

ІІлата за землю є другою за величиною складовою частиною доходів 
б1ОДЖету міста. При плані 4837,0 тис.грн., фактично о~ержано 4972,4 тис.грн., 
a~o 102,8 % від запланованої суми. Недоїмка по плаТІ за землю до бюджету 
'"ста станом на 01.07.2008 року становить 895,0 тис.грн., що на 88,7 тис.грн. 
~eНIne в порїВНJIННі з початком року. 

Місцеві податки і збори. 
IInan надх . им пода-ах і зборах виконано на 134,0 %. При 
• lI6Q оджень по М1сцев Q~A • • 

~1IIi надходжень 578,2 тис. грн. одержано - 774,6 ТИС.ГJ?н. В ПОРШВJIННІ ~ 
'ЩnовіnЬ9__ • ку Н8ДХоджеНWI по МІсцевих податках І 
ЗІ\,... ~ перІОДОМ минулого ро . 
--"рах зб· 3більшеНWI надходжень по МІсцевих 
'OBa-__ .UUimилиСJl на 29,0 тис.грн. ок збільшеНВJI надходжень 
no--"&\iU( І зборах відбулося, в основному, за рахун тvv _ на 37 9 тис 

ПОдаТКу 4 5 н та комунальному пода~.~.1 ,. 
І'рll, Р з реклами на , тис. гр . б змеНШИЛИСЬ в порівНJIННi з 

азом 3 ТИМ, надходження по ринковому зору 
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відповідним пе~іОДОМ минулого року на 9,8 ТИС.грн. в зв"язку із закритrям у 
другому кварталІ 2008 року ринку «Овал». 

Плата за торговий патент. 
Надходження плати за торговий патент складає 2724,8 тис. грн. при плані 

2125,0 ~c.ГPH., в~конання прогнозних надходжень склало 128,2%. В порівнянні 
з аналОГІЧНИМ пеРІОДОМ 2007 року надходження по цьому податку збільшилися 
на 658,9 тис. грн., або на 3 1 ,9 %. Ріст обумовлений ПОЯВОІО нових платників за 
придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері 
rpальИОГО бізнесу. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку в сумі 3285,0 тис.грн., фактично 

одержано 3833,4 тис. грн. Виконання склало 116,7 %. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку 
збіпьІПИЛИСЯ на 683,3 тис.грн. за рахунок збільшення кількості зареєс1рОВаних 
по Броварській Oдrn платників єдиного податку та збільшення ставок єдиного 
податку. 

Державне мито. 

До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному 
миту Ц сумі 250,6 тис.грн. при плані надходжень 213,Отис. грн. Виконання 
становить 117, 7%.В порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження по державному миту зросли на 66,9 тис.грн., або на 36,4 %. 

Спеціальний фонд. 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло 40664,9 тис.г:рн.{в 
Т.Ч. власні надходження бюджетних установ - 11298,1 тис.грн.), в тому ЧИСЛІ: 

ПЛан факт % виконання 

рік І півріччя 

Податок з власників 

транспортних засоб. 2350,0 1075,3 45,8 (-1075,3) 

Збір за забруднення 

На&КоJlИПJиього природного 
60,4 (-19,8) сереДОвища 50,0 30,2 

надхОдЖення коштів від 
в' l_одуВаиня втрат 
с' 
UUacLt(o_ та nісогоспо-

24,2 (-606,6) Царського виробництва 800,0 193,4 
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плата за торговий патент 38,0 23,0 60,S (-15,0) 

.БJОДЖет розвитку за І півріччя ПОточного року виконано на 39,9% (при плані 
иар1JC 50339,2 тис. rpH. отримано - 20102,1 тис. грн.) в тому числі: 

План факт % виконаНІЦ 
- від продажу майна 3139,2 3412,5 108,7 

- від продажу землі 47200,0 16689,6 35,4 (-30510,4) 

Цільові фонди: 10800,0 7938,5 73,S (-2861,S) 

До державного бюджету від суб "єктів господарювання міста за звітний 
період надїйшnо 102.5 млн.грн. податків та платежів, або 90.3 % від доведеного 
розпису доходів загального та спеціanьног фонду Державного бюджету. Але в 
порівlIJIИВi з відповідним періодом минулого року надходжеННJI збільшились на 
30.7 млн. Грн .. або на 42.7 %. 

До Зведеного бюджету по місту забезпечено надходжень та платежів на 
суму 182.1 МЛН.грн., що складає 97.8% від доведеного розпису доходів 
загапь~ого та спеціального фондів бюджетів усіх рівнів. В порівНJПШi з 
відповідним періодом минулого року надходжеННJI збільшились на 54.3 МJJН.ГPH. 
або на 42.5%. . 

6.Вllконання цільових програм за І півріччя 2008 року. 

РішеВНJIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 613-32:05 бу~о 
затверджено 49 цільових програм, які виконуватимуть 11 розп~рJIДИИК1В КОПlТ1В. 
Сума пропозиції, відповідно до фінансового ресурсу на 2008 РІК склала 68287:4 
tис.rpн., з вих: за рахунок коштів загального фонду - 20690.2 тис.грн., коштІВ 
бlOДЖету розвитку _ 34639.2 тис.грн., коштів цільового фонду -10500.0 ТИС.грн. 
n КОштів спеціальних фондів - 2458.0 тис. грн. 

ПРОТJIГом першого півріччя рішеннями сесії Броварської міськоі ради 
1UOсlDIИсь зміни до міських програм, а також було затвердже~о ще ~ н~~их 
11porpaм в результаті чого потреба в обслгах фінансування ДJIJI ІХ ре8Jl1ЗlЦ11 на 
P1k ЗбільШИлась на 18269.7 тис.грн. і складає 86557.1 тис.грн .. ПРОТJIГOм 
першого півріччя програми було профінансовано на суму 33949.0 тис.грн. або на 
39,2% ВІД' пере б ЇТl' виконано робіт на суму 32517.04 тис. грн. або 
ііа 9S а • lЦ ачуваного на р66'1 

,8 уа ВІД профінансованого а саме: 

Відділ I(Qllіn'альноzО 6удіВIl''''nlва 
І, nporp . HcтpvtпTiї інженерних мереж на 2008-

ама по будІВНИЦТВУ та реко 1·-'- змін складають 
2009 роки, обсяги фінансуванвя на РІК з ypaxyвaRВJIМ 
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5067,9 тис. грн., профінансовано - 24387 
2289 8 тис грн (45 2 

OL • , тис. грн., виконано -
, • • ,та дО РІЧНОГО завдання) 

2. Проrpама по будівництву та реКОНСТР·УКЦІ·ООІ б'· . 
20 

о ЄКТІв СОЦІального 
призначення на 08-2009 роки обсяги фl·нансу . . ,вання на РІК з урахуванням 

ЗМІН складають 21528,6 тис. грн., профінансовано - 6891 2 
вик~нано - 6901,5 тис. грн. (32,1 % до річного завдання). ,тис. грн., 

3. БУДІВНИЦТВО та реконструкція магістральних вулиць загальноміського 
пр~начення на 2008-2009 роки, обсяги фінансування на рік з урахуванням 
ЗМІН склада1ОТЬ 14356,4 тис. грн., профінансовано -52247 

5919 3 
' тис. грн., 

ви.конано - ,тис. грн: (41,2 % до річного завдання). 
4. Мicь~a програма ~o БУДІВНИЦТ~У та реконструкції загальноосвітніх та 

д~шкшьних заклад~в та закладІВ культури на 2008-2009 роки, обсJlГИ 

ФIН~СУВання на РІК з урахуванням змін складають 3500,0 тис. грн., 
профІНансовано та виконано - 121,2 тис. грн. (3,5 %). 

УПРnВЛ;НІIR 3IcIll7v10Bo-коАІvналыlzоo гОСllодnрсn,ва 
1. Міська програма утримання та розвитку об'єктів житлово 

комунального господарства: 

І розділ. Реконструкція житлового фонду, обсяги фінансування на рік 
3 урахуванням змін складають 2000,0 тис. грн., профінансовано - 232,6 тис. 
грн.; 

. П розділ. Капітальний ремонт житлового фонду, обсJlГИ фінансування 
на рік з ypaxyвaнНJIM змін складають 5500,0 тис. грн., профінансовано -
3479,5 тис. грн., виконано - 2460,S тис. грн. (44,7 % до річного завдання); 
Ш розділ. Благоустрій <dIoдaip' я», обсJlГИ фінансування на рік з 

урахувВНИJIМ змін складають 1500,0 тис. грн., профінансовано - 810,3 тис. 
грн., виконано - 780,4 тис. грн. (52,0 % до річного завдання); 

lV розділ. УтриманНJI об'єктів благоустрою, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складають 6480,0 тис. грн., профінансовано - 3593,3 тис. 
ГРН., виконано - 3590,2 тис. грн. (55,4 % до річного завдання); 

V розділ. У'Іримання об'єктів благоустрою зеленого господарства, 
обсJП'И фінансувaRНJI на рік з урахуванням змін складають 2300,0 тис. ГРН., 
профінансовано та виконано -1156,7 тис. грн. (50,3 % до річного завдання); 

VI розділ. Організація робіт по безпеці дорожнього руху, обсJlГИ 
фінансування на рік з урахуваИНJIМ змін складають 1000,0 тис. грн., 
профінансовано _ 433,2 тис. грн., виконано - 373,9 тис. грН. (37,4 % до 
PI'U!oro завданНJI). . 
. JIII розділ. Ремонт дорожнього покритrя вулиць Мlста, обсяги 

Ф1Иансува~rr • ахув"УУПІІ" змін складають 3486,6 тис. грн., 
КППА на РІК з ур АПPIU·" (38 1 си 

tIpОфінансовано _ 1287,1 тис. грн., викоНано - 1329,S тис. грн. , а до 
PI'U!oro завд8ННJI). 

JIJЛ р д· П та бvдівництвО водопроводу ПО вул. 
" ОЗ иІ. роектування./ І • 

~тapOТp оо ... ф. на рік з урахувaDШIМ зМІН складають 
896 1 01ЦЬК1И, обс~ mансувания _ О 7 тис. грН. (0,1 % до річного 
3 ' ТИС. ГРН., профІнансовано та виконано , 
IВAa!nur). 
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2. Програма соціальног~ захисту населення (заміна газових плит 

та колонок, обсяги ~Інансування на рік з урахуванням змін складають 
4~O,o тис. ГРН., ПРОфІнансовано та виконано - 333,8 тис. грн. (83,S % дО 
РІЧНОГО завдання). 

3. Програма перспективного розвитку теnлопостачаННJI міста та 
впровадження енергозберігаючих технологій по кп 
<фроваритеплоенергомережа», обсяги фінансування на рік з ypaxyвaнНJIМ 
ЗМІН складають 5000,0 тис. грн., профінансовано - 480,8 тис. грн., 
виконано - 90,7 тис. грн. (1,8 % до річного завдання). 

4. Програма охорони навколишнього природного середовища, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 105,857 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 30,9 тис. грн. (29,2 % до річного завдання). 

У"раВЛ;ННR ОСВ;ІІII1 
1. Міська програма «Позашкілля», обсяги фінансування на рік з 

урахуванням змін складають 182,5 тис. грн., профінансовано та виконано 
- 132,0 тис. грн. (72,S % до річного завдання). 

2. Міська програма «Обдарованість», обсяги ФінансувaННJI на рік з 
урахуванням змін складають 190,5 тис. грн., профінансовано - 135,5 тис. 
грн., виконано -128,1 тис. грн. (67,2 % до річного завдання). 

3. 3агальна cepeДНJI освіта на 2008-2010 роки, обсяги фінансувaННJI на рік з 
уРахуванням змін складають 1160,9 тис. грн., профінансовано та виконано 
- 368,7 тис. грн. (31,8 % до річного завдання). 

4. Міська програма дошкільної освіти на 2008-2010 роки, оБCJIГИ 
фінансування на рік з урахуванням змін складають 629,5 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 593,9 тис. грн. (94,3 % до річного 
завдання). 

5. Міська програма забезпечення пожежної безпеки в м. Бровари, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складають ~60,0 тис.. грн., 
профінансовано та виконано - 460,0 тис. грн. (100,0 ИJ до РІЧНОГО 
завдання). .. 

6. Міська програма «3 любов'ю до p~oгo МІСта Бровари», обсяги 
фінансування на рік з урахуванням ЗМІН складають 91,6 тис. грн., 
профінансовано _ 31,9 тис. грн., виконано - 27,6 тис. грн. (30,1 % до 
річного завдання). 

Dерз/савн,,,; профеС;';НО-IІІЄХ1'іЧ~,!";.. • .. 
.. д «БроваРСЬ/(II'; профес"","" л,,,еU» ... 

навчалЬНIlU зама .• • Де жавного профес1ИНО-
1 .. Програма діяльності та фінанСОВОІ ПІДТРИМКИ офе~ійвиЙ ліцею>, обсяги 

теХНІЧНого навчального закладу «Броварський пр 60 О 
ФіUВИсуваunrr . ypaxyвaнWIМ змін складають , тис. ГРН., n мпnA на рІК з 

РОфінансовано - 60,0 тис. гри. 
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у,'РВ~;1І11R "ов,,; "'В со'«;алыІzоo ЗIlXIІС"'У ІІвселеНІIR 
1. Програма СОЦІального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально 

н~ахищених верств населення, обсяги фінансування на рік з ypaxyвaнНJIМ 
ЗМІН складають 1165,3 тис. грн., профінансовано - 607,9 тис. грн., 
ВИКОНано - ~07,4 тис. грн. (52,1 % до річного завдання). 

2. Програма ПІДТРИМКИ Броварс~кої міськрайонної організаціі Товариства 
Червоного Христа, обсяги фІНансування на рік з ypaxyвaHНJIМ змін 
складають 88,0 тис. грн., профінансовано - 75,5 тис. грн., виконано - 74,1 
тис. грн. (84,2 % до річного завдання). 

3. Програма підтримк~ центру реабілітації інвалідів «Прагнення», обсяги 
фінансування на РІК з урахуванням змін складmоть 80,0 тис. грн., 
профінансовано - 53,0 тис. грн., виконано - 46,0 тис. грн. (57,5 % до 
річного завдання). 

4. Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовищ&, обсяги фінансування на рік з урахуванПJlМ змін СКЛадаІОть 
17,5 тис. грн., профінансовано та виконано - 2,0 тис. грн. (11,4 % до 
річного завдання). 

5. Програма по відшкодуванню витрат за безкоштовне перевезеНIIJI без 
обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським 
автомобільним транспортом загального користування на 2008 рік, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складаІОть 928,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 273,2 тис. грн. (29,4 % до річного завдаппя). 

Відділ У СllравllX сіА,'l ",а JJ,олод; 
1. Міська програма підтримки сім'ї на період до 2010 року, обсяги 

фінансування на рік з урахуванням змін складаІОть 96,0 тис. грн., 
профінансовано - 21,1 тис. грн., виконано - 21,0 тис. грн. (21,9 % до 
річного завдання). 

2. Міська програма з питань роботи з обдарованою молоддю, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складаІОТЬ 61,0 тис. грн., 
профінансовано - 23,0 тис. грн., виконано - 22,0 тис. грн. (36,1 % до 
річного завДання). ... . ... .. 

3. Міська програма соціального захисту ДІтеИ-СИРІТ та ДITe~, ЯКІ зanиmилися 
без батьківського піклування, обсJ1ГИ фінансування на рІК з ypaxyвaНIIJIМ 
змін складають 145,0 тис. грн., профінансовано - 55,3 тис. грн., виконано 
- 55,2 тис. грн. (38 1 % до річного завдання). б 

4. Міська програма' підтримки молоді на 2008-2010 роки, о сяги 
Фіван . ахуваппям змін складають 117,4 тис. грн., 

сування на РІК з ур 54 3 (46 3 си до 
ПРОфінансовано _ 54,5 тис. грн., виконано - , тис. грн. , а 
річаого завдaпнJI) . . . 

S. Мїсь '. :ичїй безпритуЛЬНОСТІ 1 бездогЛJIДПОСТl на 
ка програма зanоб1ГaRПJl дп . апням змін складаІОть 

2006-2010 роки обсяги фінансування на РІК з урахув 1024 тис грн 
200' О н виконано -, .. ,О ТИс. грн., профінансовано -12, тис. гр ., 
(20,s % до річного завдaRПJl). 
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Відділ НРЛЬ"'VOll 

1. Програма пров~дення культурн?-масових заходів м. Бровари на 2007-2008 
роки, оБСЯ~ фІнансування на РІК з урахуванням змін складають 406,0 тис. 
ГPH.~ профІнансовано - 206,4 тис. грн., виконано - 205,5 тис. грн. (50,6 % 
дО РІЧНОГО завдання). 

2. Програма peкpeaцi~ дозвілля м. Бровари на 2007-2012 роки, обсJIГИ 
Фlн~суванНJI на РІК з урахуванням змін складають 180,0 тис. грн., 
профІнансовано та виконано - 130,0 тис. грн. (72,2 % до річного 
завдaнНJl). 

3. Програма розвитку бібліотечної галузі м. Бровари, обсяги фінансування 
на рік з урахуванням змін складають 593,5 тис. грн., профінансовано -
285,3 тис. грн., виконано - 282,1 тис. грн. (47,5 % до річного завдання). 

4. Програма розвитку музейної справи в м. Бровари, обсяги фінансування на 
рік з ypaxyBaHНJlM змін складають 205,0 тис. грн., профінансовано - 96,1 
тис. грн., виконано - 94,5 тис. грн. (46, 1 % до річного завдання). 

5. Програма розвитку культурно-дозвіnnєвої діяльності закладів культури м. 
Бровари, обсяги фінансування на рік з ypaxyвaHНJlM змін складають 809,2 
тис. грн., профінансовано - 412,1 тис. грн., виконано - 410,5 тис. грн. 
(50,7 % до річного завданНJI). 

6. Програма розвитку початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів м. Бровари, обсяги фінансуванНJI на рік з урахуванням змін 
складають 3189,8 тис. грн., профінансовано -1642,4 тис. грн., виконано -
1634,7 тис. грн. (51,2 % до річного завданНJI). 

7. Програма розвитку міжнародного співробітництва в м. Бровари, обсJIГИ 
фівансувaиНJI на рік з ypaxyBaHНJIМ змін складають 20,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 5,2 тис. грн. (26,0 % до річного завдaнНJl). 

Відділ фізкvЛЬn'VDІІ та сnортv. • • 
1. Програма фінансової підтримки розвитку гандболу в МІСТІ, обсяги 

фінансувaиНJI на рік з ypaxyвaнНJIМ змін складають .540,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 428,3 тис. грн. (79,3 % до РІЧНОГО завд~): 

2. Програма проведеИНJI навчально-тренувальних зборів та змагань на ршН1 
. . ч"~НО тренувальних зборах та 

Мlста, участь МІСЬКИХ команд У нав СІоІUII • 

3Мaraнвяx на рівні міста участь міських КОМанд, оБС~ ф1НансувaRНJI на 
. .' 376 О ис грн проф1Нансовано - 270,0 РІК з ypaxyвaRНJIМ ЗМІН складають , т . . ., 

(71 7 СИ дО РІЧНОГО завдання). ТИс. грн., виконано - 269,7 тис. грн. , о 

· в С'КОЇ А';С'КО; ад" 
1 n Уn авлінНR ЄКОНОА!'КІІ ова а в М. Бровари на 2007-2008 
. РОграма розвитку малого П1~ИЄМВИЦТВ ням змін складають 150,0 тис. 
РОки, обсяги фінансуванНJI на рІК з урвх;:;в тис. грн. (9,5 % до річного 
1"ри., профінансовано та виконано - , 
завдання). 
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2. П~ограма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 

КЛІмату в м. Б~овари на 2007-2008 роки, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням ЗМІН складають 40,0 тис. грн., профінансовано та виконано _ 
5,7 тис. грн. (14,3 % до річного завдання). 

в."КОllавч."lї КОАІ;",е", Броварськоі АІ;с,коі радll 
1. Пр~грама ДІЯЛЬНОСТІ T~ фінансової підтримки Броварської редакції 

радІомовлення, обсяги фІНансування на рік з ypaxyвaHНJlM змін складають 
1 !5,0 тис. ГРН., профінансовано та виконано - 62,0 тис. грн. (53,9 % ДО 
РІЧНОГО завдання). 

2. Програма забезпечення Броварської організації ветеранів війни і праці та 
збройних сил, обсяги фінансування на рік з ypaxyвaнНJIМ змін складають 
28,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 14,1 тис. грн. (50,4 % до 
річного завданНJI). 

3. Програма забезпеченНJI роботи спілки ветеранів Афганістану, обсяги 
фінансуванНJI на рік з урахуванням змін складають 25,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 10,0 тис. грн. (40,0 % до річного завдaRНJI). 

4. Програма нагородженВJI почесною грамотою та цінним подарунком 
кращих громадян міста, обсяги фінансуванВJI на рік з ypaxyвaнНJIМ змін 
скnадшоть 165,0 тис. грн., профінансовано - 123,7 тис. грн., виконано -
120,5 тис. грн. (73,0 % до річного завданНJI). 

s. Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального 
підприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто", обсяги 
фінансувaRНJI на рік з ypaxyвaнНJIМ змін складають 360,0 тис. грн., 
профінансовано - 341,7 тис. грн., виконано - 340,7 тис. грн. (94,6 % ДО 
річного завдaRНJI). 

6. Програма інформуванНJI громадськості щодо діяльності OP~B місцевого 
самОВРЯДУВaRНJI через місцеві друковані виданВJI, оБС~ фlНансувaвВJI на 
рік з урахуванням змін складають 329,9 тис. грн., профІНансовано - 227,5 
тис. грн., виконано - 227,1 тис. грн. (68,8 % до річного завд~)... .. 

7. Програма діяльності та фінансової підтримки Бр~ваРСЬКОІ М1ськраиОВВ?1 
газети "Нове житrя", обсяги фінансуванВJI на РІК з ypaxyвaввJIМ змІН 
С1ОІвдають 40,0 тис. грн., профінансовано та виконано -7,3 тис. грн. (18,3 

% до річного завдaRНJI). 

Bid~· ... ,вільного 311ХІІClІІ населенlUI. 
ulЛ 3 Пun,ань надЗВlIчаlїН'/Х Сllnа а' І" 'ІІа І І 

1. ПРОгра". б .. та пожежноЇ безпеки в м. Бровари, обсяги 
фіll -ча за езпечеНВJI техногеННОI. ть 190 О тис грн 
l1ро а~сувВВНя на рік з урахуванням змІН складаю , . ., 

Ф11lauсовано - 190,0 тис. грн. 
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ОсIlOOIО І" 01.01.2008 UOICY. 111C.!pJI. 0.0 9.4 
" ocsaOIOro 0.0 9." 
ПОЧJmJК~ 1 ... 2008 І кв. 2008 
3акіНЧСИI"_1I06tт 41С1.2008 4 кв. 2008 
Мета: 3а6аПСЧClIІ .. naanoc:naЧUII ..... Cn01lCllочar rpyrш lІaccnенlІА a.fcma 
3а.DДОIШП 7: ПраСIСІ)'ІІІІНН. та 6yдiBIIIIЦnO naanpoаlЩУ ао Ш:РІСІІІ napaфіі Cuтoro Anoc:rana і Є88llrenіаа 1000Щ8. БоI'DCnОва ПО оуп. ЧерlUIX08CLICDІ'О о JOL 

JiUOOIDJI 
11IСо mll. 228.7 228.7 228.7 228.7 133,2 133,2 58,2 ПоltllJ"". 8и,",".ІІІ,.: 
Зaraп ... 8. вapricn.. 111с. ",Н. 228.7 228.7 ОсваОІО 118.01.01.2008 PDICY.11'C._I'PH. 0.0 
I!L О_О 

133,2 
ПО'llrl'OК М1біт І ка.2008 

,82 

ЗuїI"СІ"ІА робіт 4 а 2008 
1 ... 2008 

Mma: l111КС11СР11С зa6c:lпсчсш .. ПО 8уп. КllіlCloа 
4 ... 2008 



- - , . \ 
2500.0 

~ 
І .0 599.\ 

~~"', .. 0.0 24.0 
0.0 1 ... 2008 І J ... 2008 ( rpulifr. 2 ... 2009 

І ' polf'rr ~ ... 2009 

І 'J\lcra: IДjIII ,- • paJlО11)' IIDДDID 

': 1- 'IU 6yдiвHlllrt'IIO водоnpoвiдmІХ споруд 11& 'l'Cplnoріі ПРОМИCnОlD-комунвn.ноі :ЮНlI 8 раПоuі 06'і3ноі ДОРО"І 8 м. &роаарll 

11IСо '111' • 200,0 .. 
~. , 'І11с. 1рІ1. 20Ое() l"~"'··-

І H801.01.200~ poКl, '11~ '11-,,"- о 

І" о 

:f'CJб""- lка. 2008 
• ро6"ат 2а.2009 

IМета: .:. 

10: _. 
'IU 6удівlUIUПID ICDIlвnїзаціRIID-llвnірноі CТDJщіі ІІа 'l'Cplnapii nPO.ШСІІО8D-КО"l)'ивn.иоі :1011І1 • paROlli оcrl3иоі .АОРО"І • "І. IiРОDIIJЩ 

11IСо '1111. 200,0 

~. • 'І11с. I1ІНо 200,0 
,на 01.01.2008 року, 'І11с.I1ІН. О 

IIL О 

:р06іт lка. 2008 
:р06Іт 2 кв. 2009 



·-~8IIIЇ1i--· -_.- \ . 
2ОАD 

- , - І 
f ~.' 

200.0 
f I~..".~-IJII'. 

О 
[ ,0-«1".01.01.2001 ро.". mc. 11'". 

І І" ac:aoarora о 

r /ПО'llff'OfC раfЯr 1 ... 2008 

І 13111fi1flft:Кllll роfЯr 2 ... 2009 

АІСТІІ: По6уДYUn' Ш'І')І'І.re аод.оІІАfrrше JUUI акумутоВDlllпr ОЧl1ЩeJIIIХ 3JIII8OBIIX стохів 

3 ..... ".,.12: ПPOCX1YJllUlН8 та в,.аіВlllfЦ'ПlO W"fYЧНOI'D водоR.Пlша JUUI aкyt.f)'Jl108Dlflur ОЧllWellllХ 3JII180811X CТOICЇB на ncpcmlKi 31111Ьmші 'ID IWIIIXOnPODCЩY 06Т:JIIOЇ 
ДОРО"І І .1.IiРОIІІ РІІ 

ТlIСо rpl .. 100.0 
I1ОRtIJI.ulШ "'''''t».II11IU1: 
Зanun.нa IIIIp'Iicn.. 111С, '1J1L 100,0 
ОCIDEIIО ІІВ 01.01.2008 року,11Iс' '1J1L О 

% CJCIDOIOI'D О 

ПОЧlllOIС po6'rт 2а2008 

Зu:iкченна ро6'lТ 4а2009 

МСТІІ: По6уЦYНnI ОЧllCllі спору.ar • .IUI8 покрaшernur cкonоriЧIUIХ )'МОІ 

За ... "". 13: ПРОСкryВDlnur '\\І. 6удів,пlUПlO ОЧJІСІІІІХ споруд 3111180801 КlUfllllbaцii I1 ЖlIТJlО80rD раПОIІ)' по _УJI. БоryНС.ХЇIl _ ас. Бровар" 

тue. rpll. 100.0 
IlOfUUlllllal8UIUIIIOII'III: 

Зanuu.tl8 вapricn..11IC, '1J1L 100,0 
OC8OCllD 111101.01.2008 року,11сс. '1J1L О 

% OC8OD101'D О 

ПОЧlllOК ро6'lТ 2 ... 2008 
3udичсш .. ра6іт 42а.20М 



/-~--'-........ ,-, _~ 7--' --- ---,----28- І ... _- ,.----.-. -, -zн.,..а І 350.0 І ."02 \ 6901,.5 \ 32.\ \ 

/ I~ ,ІІ ~ -'1-

.. _.- ~ 

... -r'" 13 оо .. :_ ....... nPaCtnY ~ I~I~.. IU 

:І '_' .• npмcmoI ,. .. Z····Zp .. U' 

L 1ііііі nlII. 

3811010 на 448 • па -УІІ. :"ilПlpllІlІ, 18 D ... - -

-.1683.".1- ШЗ.6 7283.6 . 728]~6 2495.0 2495.6 34.3 

L 
L 1".1_ ~, ПfC.m,,- 11742.7 
І ln __ . IIIIOI.nl "nnll! _КУ, П'Со ПJIL 6D59.4 

.,nRQ4n 

8552.6 

r",v '1.6% 40.9% 
_ ...... pa6'rт 4 хв. 2006 4 2006 

І.,. :::.: :paбfr . з'lOL -2008 з хв. 2008 

Мета: 
_ .. 

AIOJIOДЇ . 
"о. 

Аlіс:та 
'"<#' '.Ir· .. .,. 

1'.11---- 12: -.- "<І 11'8 .. ~.I. - ,t'.1·11 ПІд":;,. ...: МёJjїQДf 3 ~ .... ' ................ _.- • А' .... 
IТІ'fo I1JIL /500,0 

:".1--- -оо....:. І 'IJIс. 11'8. "іоОО.О 
~·.,Н&0iJif.2oOi РОКУ. 11'с. 'Рв. о 

%1 О 
109. , .... ~- 2КD.2008 
"'- ID06"rт 40.2009 
ЇМm: ,.!даху3 11'" ... :3: Іn. ,- , .. ZAЦ" ~lJIIX)' НВЦТМ 8 ••• 

,ТІ.с. rp'l. JOD.O 510.0 510.0 510.0 ті 283.8 55.6 

1'3Iu ..... _. ""....; ....... ~.c.. 111"-
~ , .... n, nt "lnnll,lV\.., ...... , rp,,-

440,0 
І",' ...... 140.0 

'650.0 

І'· 31.8" 
Irfnu~~~ 

423.8 

І робіт 
31С11.2007 

6і.2% 

2КD.2008 
..з кв. 2007 
2 к •• 2008 



ra;.;-. Mo-Spo8llSlЇ' 
\ , 

4t1 , - І 
F .. .ІІІІ8 .......... 

1075.0 
І I:IlIпUI .... .."ncn.. 'IIrc. l1JIt. 

І 10ctI0a1D 11. OI.DI.2OO1 poq. 'ІІІС. rplr. 107S0 

І І" oc:aoamro JOO.oм. 

ПDonrra« рст'" 3101.2007 
~po6iт 2101.2008 

Afma: 3абс:1neчelfU c:ouIan.шlХ ncrrpc6 1.IІССІІСН.18 Micra 

3._.0085: П 'ra 6уді8l1lnmo IUUUIОІ'11ІР1 по 1ІУJI. КVIVШ- 8 М. &РОІІІРІІ 

11IСо 11111. 30388 3000.0 3000.0 3000,0 2348,6 2348,6 78.3 
ntllltDl'lIll11 .",",ШlН".: 
3anuu.a J. 

"П1С.nm. 664S,2 6645.2 
OcIoato на 01.01.2008 року, mc. фн. 36064 5955.0 
% OCIIDDID1"D 54,3% 89.6% 
ПOЧSt'OIС lІООат 4a.200s "а. 2005 
Зuiнчcнu ао6"ат 4а.ІОО8 40.2008 
l\tmt: ОрnшbaцiJa 3DИ аi.мoчlmху .IUUIIIll&:lМClIU, бnaroycrpіD та OXnCИClI ..... icra 

3 .......... 6: Пpac8Cty8lW ... та 6удіаНJllIПID скасру по 11)'11. ГlІПІріна. 1 S а М. &роааРІІ 

111c.m ... 100.0 100.0 100,0 100,0 19,0 28.7 19,0 
ПDЮUIIU. 'ІІ,","IІІ11": 
311ПU1 .... 

. 
"ПIСо rpa. 946.1 886.2 

ОСВООID 1 .. 01.01.2008 року, "ПІСо rpa. 846.1 874,9 
% acaoatal'D 894% 98.'" 
По'IImJ1С 006"ат 40.2007 .&0.2007 
3ui11ЧСНІ .. ро6іт 21С8.2008 2118.2008 



L 1- ---І 

І ,~iIIIpd ... 7І,с.,."," 

І [0c8tюtD "" 0'.0'.200' poq. 7I1&f.1JIN. 

І І" CICIIOOfOlO 

r ПоtfIDIIJr pofї" 

ЗIurfJrIeuu ра(і" 
1\IСТІІ: 

388д8JJIIR 8: 

11ІСо rp'l. 
nOIttDIIUIIII ма"".'IІІ: 
3anUWJa 88р1'Їщ 11ICoI1JH. 
O"OI:НO Н801.01.2008 ро&)',11IС.I1Jи. 

" 0C8IXНDt0 
ПD'1lDOХ ро6"ат 

3UЇftIICНIIII РО6ІТ 
МСТІІ: 

31U1J1A1ІІІА 9: 
11Іс. rpll. 
DoltllJ"urcu 8llКОН."IIІІ: 
3~". aapтic:n.. 111с. rpи. 
Осаааш ... 01.01.2008 року,11Іс. rptL 

" OCIIDOlDto 
Пoчanoх ро61т 

31111ЇR'1e1o .. po6ir 

_ .. _._. _" ................. "7'" • arap ...... 2 D мо .. ро ...... 

200.0 200.0 200.0 
JOQ.Q 

І 
200.0 
О 

О 

І а.2ОО80. 

3 а.20080. 
Пр.,.едена 2О8ИіWJlJoOto аnrтщу будімі. J.DnIlllН1d1 СІ'ІІИ 3 nOкpaшelUIIW ti тс:хнialшlХ xap;um:p11С'П'1С 
ПpoeцylllUUUl та pClCDнструхціа а.амin6yДlIНХ)' по В)'JI. rвrapi •• 1, 15 •• 1. Iiро8ІрИ 

670.0 670,0 6700 670,0 

670,0 

О 

О 

1 u.20080. 
3u.2oo80. 

3абс:1печlml .. m:nіа мic:nr. 3О1WI11 JUдnО'lIIIlКУ 

npoelCl)'88ll'" '1'1\ РСlCOиc:rpyxцia пар&), "ПРII03cptIllD" • М. 5роаар" 
}5ОО,О 200,0 2000 200,0 6.7 

2500.0 
204,5 

8.2% 
1 ... 2006 
з ... 2009 

6,7 

1500.0 

211.1 

"4" 
11С8.2006 

31CD. 2009 

-

3.4 

\ 

еС 

" 
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Ill!.,m'L 

.~c.rmc. 

~.Щ.2ООI POICY.~ 

12: 

11111 01.01.2JlOI DOКУ. 'Пtc...!Ш!:. 

...L 
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..:. 
/5(}4и 

3500.0 
50jJ 
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.. _-
. -. 

---mМL І 

= ... -

118 .1f1:Щ :lО'1IWI1 

~ 
~ 1000.0 1000~ 
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lUO,1t 100& 

1 



- --- - . 
M~ -_ ... -- --. _. -_.... .. _ .. _ .. -. 

, __ о .. ,.,._':';a~ ~ac::n~~ .~. РО .у.п. ш ........ 10 D М. &pa8DPI' 
\253.\ 20.5 , .- п,.. .. ..,-",._,....,,~ 61000 61000 \253.\ , ............. , ... . (J 6100 О. • 

І 
W'Iм_ .............. z 23371.2 f 23311.2 

І /ЗIInUIW" 'пп:. пп •• 5753.1 
І 1000000т.,. 01.01.200' DDкY. ,",с. пп •• 4500.0 

24.6 , ,,, 0CIICН2I0IV 19.25" 
І ПОUIDIr DDfїIТ 4 ... 2004 4 ... 2004 

ЗadIrrcr .... DDIi"IТ 4 ... 2009 4 ... 2009 

Alma: За6IDIІСІІСІ .... IlIUIc:IOIоі фы�чноіi пlдrvnJllСІІ УЧllіl :lВnШ.НООСВЇТНіх шJCЇII .llc:na 'п1 ошаРОIІІСIПl. IIІІСІСІІClII18 міc:n 

31.10118 14: Просаауввнна '111 pcIIOHcrpyкцia MDIIII.HOro 6aa:Rнy" Лідер" І .1. Броварll 

1111:. 11111. 700.0 3100 310.0 310,0 180.9 180.9 58.4 

nOIlllJHUItll аиltlJllfIIf''': 
ЗІІПІІІ •• 

. 1111:. ",Но 700.0 310.0 
ОClODlO на 01.01.2008 "ОКУ. 1111:. ",Но О 180.9 
%OCВODlOro О S8." 
ПОЧIllOIС роБІт llС1.2008 In.2008 
3UЇНЧCllН8 DDбіт 3а.2008 3 .... 2008 
МС'І11: 3а6lDnCЧClIl18 до:І.іма .,onоді '111 03дОРО8llСНI .. IIIICCIICIIIUI "lіСТІІ 
ЗlвдаНI .. 15: Пp0ctcry8ВНН8 'І116уді.НІЩІ'ІІО спopnl.НОro .шIIJIaн'lIUCY по .ул. КоponСllКО •• 1. БроварІ! 
1111:._11111. 15000 500.0 SOO.O 500,0 15.2 IS,2 3.04 
nOKIDIIUItll аи,",ІІ""''': 
3~нa...mcn..11I1:. rvн. 2500.0 2S00.0 
ОСВОDlО 111101.01.2008 DDkY.11I1:. ",Н. 200 ЗS,2 

%ocaoEllOro 0.8% І." 
ПO'llllOIС "о6'lТ з ... 2007 Зn.2007 
31Ud1ІЧClІІUI DD6tТ 1 ... 2009 І кв. 2009 
МС'І'ІІ: 3aбlDПС'ІСНІUI IІВnCЖllоі Jbы�чllоіi пlдroтoВКlI Yllllів :lDПIЛ.llоос.ітнL, шкіл r.,ic:na та 03доровnctllUl IIIICCIICIIIUI .,im 
ЗаDдВlІІlR 16: П на та JCICOHCI'1JYtcWa МDIIII.НОro бllccR11У "ВOnII11" •• L ~BDPII 
11'1:. I']JII. 390.0 390.0 390.0 390.0 13.6 13.6 3.5 
ПоrtlDІІUItII 8и,",""IІІIІІ: 
3~1111 01. 11'1:. ",IL 390.0 390.0 
OCВOElIO 111101.01.2008 "ОКУ. 1111:. ПJlI. О 13.6 
%осаоDlОro О 3.5 
Почln'Otc DD6tТ 1 кв. 2008 10.2008 
3atd11ЧCl1І .. oo6lт 4 кв. 2008 .. n. 2008 
МС'І'ІІ: 3а6с:1ПСЧСIIІUI c:nyж6 мІста осы�ІІІІ,.1І1� ПРIІ.lіШСIIIUl.1І1 
Заада"'IR 17: ПDOCJml81НН8 '111 ІСІІОІІ • пptl.llщcll. Ilnc.ко.unv під осЬЇСІIІ nlJll.IЇWCIIIUl по ауn. rpywcвc.кoro І .L БІІОІІІІРІІ 
1111:. I']JII. 2744.0 500 О 500.0 150.0 350.0 0.2 0.2 0.04 ПflltlD"u""аuа"""'IІІ: 
3anш.1111 вa.mcn.. 1111:. ",IL 2744.0 

2744.0 ОСВОDlО IlaOl.0l.2008~1CY. 1111:. ",Но 0.0 
" ОСВОElIОro 0.0% 0.2 

ПО'lln'01С poli"lТ lа.2008 
0.0% 

3atci11'lClIIUl DDli"IТ 4 n.2008 1 ... 2008 
4 кв. 2008 



- 1 

1 

.-.. ,-....іі.irWi .;m;, .... , ""'_' _ .. _an, .......... naplt &ра .. .....,! 1PII1qIIIII.,1Dt pano'1ІІ0І "lІ8рІаІ аа.,. ... Ш_ ........ \.-
, -, I5iJIJD.D -2ocLD 200.0 :roo.O 

, 
І 
І -'"-- ....... і! ПО 

І ,,,.o~.,".c. om. 
f " 

І 

І 
r .. __ ~ '1 ... 2008 

f ІРО6'1Т 4 ... 2008 

J\fnD: 
І': 

IMicra, І"rтлом 

_. -- .",'" r ШКOJl1I по .... JI.ІСІП~;D, ~; 8 t.L -
IU _ .. 'OJ 3 коt.IІШСКСОt.' "~ 

,~_:; 
"J O' •• J МІ .v_.v nPlDнаЧCJІІUI та 

111,e.mn. 6іООО.о 

I'II.~ .... ::.: • '!І1с, ПІп. 61000.0 
» на оt:Of:2iЮi DOІСУ. 111с, ПІп. О_О 

1% 0.0 
n .. u ..... 1( аа6"1Т 1 ... -2008 

ID06iт 4 кв. 2009 

lМm: І 6c:mCICII РУХУ. 
, .... 120: :'П1 І кп l.АІ ііа Dші 8УJl:riїПiDilla 'П1IIУJI. " .. 'r. 48 ~I .... 

І'!ІІІ!. mll. 1іШ.0 .. 

1'11 ... . ...... _ .... ПІп. 100.0 
~ IlІаО\~О\ЗООI ааа. '!І1с. ПІп. 0.0 
1%, 0.0 

tao6'lТ 2 кв. 2008 
lа06іт 4 кв.20DIJ 

мme liiVJЇiUf 8 Іc:raнз "І СІ'"~ 
1'1; .. • .. •• .. ,2.1: 1'П1- I_OIIТ-- f6; ,пїllllі ПО ауJl. Il' .. ' 01378 .. 
'І11&!., mll. 100.0 150.0 150.0 150.0 

1'11. ,,~- .... 
.11Iс, "'ll. 1іИіо 

І" ... " 01 N' ~ ааа. ТlIСо mlL 0.0 
,~ 0.0 

lаЧIІІІІ. D06ir 2 кв. 2001 
11ІООІТ 4n:2ООі 

MnD: Ібуаіміа І &:rIIII3 rП 
122: 

1'І11&!. mll. 
1111 II'DIIICY 

270.0 
ІXCШV , оо 8У. :ГanшіlllL 158.1. 

270..0 27іі:О 270_0 

l ІІІІ"'" ....... ТlIСо 1'011. 29С 1.0 
І на О f.ii7.2iiiii 1ІОа. ТlIСо mlL 0.0 

I~ 0.0 
Іп.- '11" 101 3 кв.2[ 

IОО6іт 101 3 кв.2~ 



r 1"'--' 
І 1:,,-... -1. 

f _/7IfCo ПJ'" 

І 13/11'1111Jdf8 aalJlicв. 'І1.е. I'D". 

0С8СІОІО на 01.01.2008 DaICY. 'І1.е. I1JIL 
" DС8DEIШI'D 

Мета: 

]uдaIIHR1: 

mc.rpll. 

ПDIUIJ""NII ."а" •• , .. : 
31U111Пollа • "nICe ruн. 

ОсваСІІО 11801.012008 рОкУ. 'І'І1С. ru& 
% OCIIOO1ora 

\ 41.;1 , 
Па8CpllШC! .... ~.cnapn , 
n п .. та lICJIO.ic:lpyкuUr мarferpllll.I.DT аутl"і paRDlIlIDI'D '1"'lCln" • мо 6рааарll (ВУIL Ва:а au ... n .. ) 

2231." 22314 22314 2231.4 132.3 132.3 5.9 

4231.4 4131.4 

2000.0 2132.3 

47.3 50.4 
4JШ.2005 4 ... 2005 
4 ... 1008 4 ... 2008 

ПIдвIIЩСН'" 6аПСІСІI руху, ШВIUUШЩ камфорі)' '1'11 скономіЧllocri ПСРCllC3СН. пacampів і вlІІП1ІЖів uro.,oDUI.llaa., тpDIICnOpra"'; за6с:1ПСЧСIIIIІ 
Пn8lIо",іDНОro 1ЮJваmcY ",CDCICi lІ8'І'Оr.mбin.шlХ 40Dir 
ПроСІСІУІ8IIIUI '1'11 рскоиctpylCl1ia мanCl'plUllolloi &уJlllці paRoHHora знаЧClа ... (вул. ОлUапіRс.ка) в .L 6роварll Кнівс.коі 06nacri 

1500,0 1500,0 1500,0 1500.0 694.5 694,5 46,3 

2006.0 2006.0 
506.0 1200.5 
252 59.8 

3 а1007 За 2007 
4а.1008 4 кв. 2008 



_. ____ ._ •• _, _ ...... ..." ................. 8&1 ...... \ 
w • # 'З8.6 25.2 55 о 138.6 

" 
~~ao :J:JO О 

....... ,...., .......... : 1634.0 
І 10,6.0 834.6 F ~.Н8 '"_ пи,. 

6НО 
І IQaoQm '18 01.01.200. __ • '"ІС. "",о 

63.5 
51.1 

f 
'" oaoDIOl'ІІ з ... 2007 

І IПооппаff JJ06lr З а.2007 

І ЗafIf'fCНf" DOIJfr 20.2008 2 ... 2008 

Afcra: 3а6с:1flCllCfО .. ~IO lfістаЗl11W111)'118ННD1 acфan.1UІОI'D поtcp.rmt та niшоx1luпlХ 'IJЮ'IYIIрїваул. ШСВчell •• al.IiPOВllpII 

з ..... "". 4: ПpoelCl)'Jlан ... та реІОиC'lp)'JCЦlв .,тОО ШсвчellD. at.lipoвap'llCJliac:.кoi ОМ. 

111~ І'ПІІ. 500,0 500.0 500.0 500.0 0.3 0.3 0.1 

ПllI«DllиRII .ІІItD"""'IІІ: 
3anun.ІІВ BlIDТЇc:n.. 111Со 1118. 550.0 550.0 

Освоєно нв 01.01.2008 1Ю1СУ.l1IСо l1IR. 50.0 50.3 

%ОClCЮlOI'D 9.1 9.1 
Початок 1Ю6"rт 40.2007 40.2007 
ЗuiНЧClI ... 006"rт 4 ICD. 2008 41C1L 2008 
Mna: 3а6е:1псчсш .. 6nara)'СІРОIO аlїc:raз ВnIlJU1Ylllll"IA" всфan.1U1О1'О notcp.rmt та niwoxUu"L~ тpcnyapiB І,n' ГрушсвCloКОI'D 8 м.liровар1' 

ЗВВРНІ" 5: ПРDCJnyllан ... та рекоНструІСЦіа 88ТОаl06in.ноі ДОРОПI3ВnШ."ОI'D КОРIІС:IУІВIllIА (в,n. ГРУШСІС.КОI'D) в,. •• &роваРIІ 

"IСо rпllo ,оао 500.0 500,0 5000 

ПllfUU"иlfU 8иа"""'IІІ: 
3вnш.ІШ 

. 111Col1llL 2995.1 
ОсаоОIО 118 01.01.20081JOКY. 111Со "'8. 2495.1 
%DCIOОIOI'О 83.3 
По'llm1lС 1Jo6iт 4 ... 2006 
3вкінчаUlll1lO6iт 2 ... 2008 



---_ .. 0·- 0---, 
8с' 1.26 

500.0 363 36.3 

" 
soao 5000 , 

5000.0 
f m . .., о' $000.0 

r FЗ8r86 .... -
nn:'lDllo 

0.0 
36.3 

І 
0-10 , .. OI.OI.2otn __ о пп:. 1'D.r. 

0.0 0.7 
J 

'" 0C8IJ01OI'D t а.2008 
І ІПо""",,, aaffir 1 ... 2008 

І 3ad.I'fCIfI" D06lТ З 1CIL2009 3а.2009 

АІета: 3a6c:mc'lclII .. DOJ8ШXV 1tICD8i aвro.ш6'Wo'111Х ДODir м.&DOI8РII 
Замапо. 7: ПраCICI)'IIIIНJ" та рClCDIІІ:rрУlСціа.lancrpanьноі .уmші 3111'D11'1lo.liCloкora 311ILЧCНIIR (вуn. Киіl~а) •• 1. IiраlllР11 (І C'I'IU1: Ііа a6"'WUloi АОРО"І до paR011) 

РШIIUIIIВ} 

'ПIСо mll. 10000,0 7990.0 7990,0 7990,0 4222,7 4917.3 61.5 

UO«tIJ""DI .""'ТІІІ""'ІІІ: 
3111'D11'нa .... 

Тllс. rplL 424608 42460.8 
OClOClIO Н801.012008 DOКУ, ТlIC.1'DН. 26800 7597.3 
% ск:вси:наra 6.3 17.9 
Початок D06"rr IІСІ.2007 Іn. 2007 
3ШІІЧСІІНІІ D06iТ 4ІСІ.2009 4ІСІ.2009 

Мета: 3a6e:snCЧClП .. DCDIII'I'ItV .1CDCZi aвro.,абim.1111Х дopir 
388111L11118 8: Пpacкryвaн ... pClCDHcrpyxwї .,ancrpanlalloT вуnащі 3I1П111laНО.lіCLКОro 3118ЧClIII. (вуn. КllівСІоICa) І .L Броварll (11 С'І'ІІІІ liд paR011)' РШIIIJlICa до вуn 

Дparaмaнoaa. npacкry8IIIl"') 

'ПIСо 111.10 1000,0 500.0 500,0 500.0 

П"lttIJ""DI ."В"""." .. : 
311ПU1Ь.1& 811D'1'Їcn., ТlIСо ralL 1000,0 
Ос1ІаЕНО'88 01.01.2008 DOКУ, Тllс. ПlIL 0.0 
% CJCIODlora оо 
ПОЧIII'DІС va6ir І ІСІ. 2008 
3uhlЧCll ... оа61т 4ІСІ.2008 



••• ~ ..... UUUIТJ 
-...-, 

. --_ .... -..... , 
8S0 150 , ао 

....... , ... '044.6 
І ~ .. ,.- nfC,1ВIL 

'64.9 r /0-010 _ O'.OI.:lotm ~IO'. ",rc:.lJI'l. 
82.' / " ОС8ООІОro 

/ /I1o'IIIZD1l oofГlI' Зп. 2007 

І 3uf, ... , .. )XI6fr 2n. 2008 
аflа.а nporp •••• по .п •• а'81О процссlв 

О 4- niln'anna ••••••• тcp.nvpll' ••• Вро .. р •• па 2008 250,0 
'рІк 

аІета: 05c:lacниa ,.. 1118'1191118 процесів nlдrolUlellНII ТСРlnvpіі "Iicra ДІІІІ ПDJllUlьшоі орraнЬашї,.. 1C00pJIIIHDllii робіт по Jlial.aauii IІDCllІдкі8 nlдronnCIII18 

3В.ДIШII.: ВIІ8ЧeJ .... 1QJ0w:ci8 пїJn'DnnCНl .. н8 I'CDlrrooii r.L Jj ІОIIIIDІІ 

ТlI&:. mll. 250.0 
ПОICIUIІIІКlI ВIIIСОIIВIIІІ.: 

іЮRIICDIID-reonоri'lНIIЇ 8 
1 .... 1�:PI�D-rco_IIЧНЇ 811ШУКУВ8ІІНІІ 
311П111Ь1 .. 

. 
ТlI&:. rplL 250.0 

ПО'l1mJ1t 1JD6"1Т ln.2008 
3ахінчClIl18-»D6jт 4 кв. 2008 
МІська nporp_IB по 6yдI81111QТDY тв 

5. PCКOIlCIpyкцlt JаПLIILllоос.iТllis тв 
3500.0 3500,0 3500.0 3500,0 121.1 121.1 .1.5 дошкlm.lІІlS Іам .. іа тв 3ІІм .. І. КУЛЬ'l)'p1l 

ІІВ ~008 - ~009 POКlI 
Мета: 3а6е:1ПСЧlml рaRaи "c:raporo "Iicra" ШКOnОID-c:a.uor.l та .ao.urкoBIUoIII УЧllіВС.lCllfolll "liCWlfolll 
3ввдаllll. 1: ПРОСIСІ)'ІІІІІIIlR та6уді.IІ"Ц1'ІІО ШКOnIl-с:а.ааса Кеі 118 ТСРlnvріі зосш ке і. 1-1П ctynСllі. по вуn. К"івс.кв. 153 D "І. IiРОВВРIІ 
ТlI&:.mIL 1600.0 1600.0 1600.0 1600.0 
ПоlUlJ""1Ol .",",,,а,,,,,,: 
3ІІІ"ІІІІ.118 вaaтicno-,-'I'IIC.J1JIL 1600.0 
ОсаоаlD І" 01.01.1008 роху, "nI&:. rplL О 
%ocaoalDro О 
ПD'lIn'DК ро6іт І а.20О8 
3акіИЧClІIIR ро6іт 4а.2008 



.... na_; .3 ,м. 
j 

~O 
,О_ ~o 

~ r 
""с. ",І .. 

800.0 
f 

~'!IIJIJIIIJrIW~ пп:. тІ,. 
0_ 

І 'ІІА 
О 

І "1 J ІСІІ. 2008 
І : lJDffl1' 
І rrю6ir 4 ... 2008 

fJ\fen: І. І c:raн будJanі та: ... 
І3: .та І ri .. R83П і ... LПО ІІУА. 3-а .... 

'ПIСо 11111. 800.0 800.0 8CJO~ct 800.0 

..:. • ТИСо ",Но (64.4 
11IR 01.01.1008 IXJItY. 'ПIСо rpn. {i4.~ 

1% 39.2 
І10'1111ОХ 1Ю6'rr 4 хв. 2007 

І DOIi'rr 4 ка.2008 
IМста: ••• ~ 6yдiвni та І ... 

,ДІІІІ 

14: 11 та peКOIIC:rpyxuill ДІ ....... оі шкапll .1UCТCU1'8 ПО &уп. Нe:JIШC'Anlocri.l2-ti 3 6naroYC:ТPOOI ПРllJlСГJlоі ТСРlnoрlі та ШIl1pDІ".1 4ІІХо .... 1. 

,'ПlСо ПІIl. 300.0 300.0 300.0 .~OOA 121.2 121.2 40.4 

..:. • 'ПІСо rpНo 3S'7.3 3S7.3 
IRILOl-0\ "lМ.UOКУ.'П1с:. ПJИ. S1 '.3 ~ 

IIL Н iJJ SO.O 
I"~X paO'rr 4а.2007 4 ..... ~1 

: 1J06'rr 4_2008 41Ш. 2008 



r І"" lli п,. ТІІ аУ.ІІі ••• пUl1lO 61081 іІУ ПО IIYJL Ча .UnC08GllarD 

І І:""'.""· " 2000.0 
Т _1",Со nІ". 

/ /HtМIDII_8 __ ./IIN 
І ІЗIu1InIoНa..mcr.. пп:. I"D'" 

OcDoош ІІа 01.01.2008 JXNrY. 11Іс, [рр. 

" OCIIOatal'D 

38адаНIІ.2: 

'ПІе.rnн. 

110lUlJІІІІІШ 811,",11,,11.11І: 

Ос:ваа'О на 01.01.2008 ~ItY, "1C.j1)_R. 

" ac:вoatol'D 
ПOЧlll'DIС ро6'ат 

M&mI: 
За""IП.3: 
'І11е. 1'1'11. 

ПОIUlJIІIІIШ 811,",1111І1111І: 

Ос:ааасО'ІА 01.01.2008~ay, "1C._J1)II. 
" OCIIOalOI'D 

МС1'8: 
3 ..... 11І84: 
'І11е. rnn. 
ПОIUUIІIІIШ 811'"'11"11І"': 

2000,0 
0,0 
0.0 

In.2008 
418.2009 

38бe:sRCЧCНIIR1ІСІІ'І'еІІіl .,icra I11IТIIOIO IOдolO 
п та 6у .. іашlЦ11lO БЮ8ету І paIIOlli ~ IPO_I'D .dcra 

2000,0 

2000,0 
0,0 
0,0 

1 а 2008 
4118.2009 

1ІСІСІ'І1'ІІІІ11 ПlтlУ І\ОАУ :І артсзіDlICUlIХ c:вep,an081111 

П І. та6}'ДЇDlllnmш 6КJвступо ауnкlІіlсыса 
20000 

2000.0 
0,0 
0,0 

lа.2008 

4а.2009 

ДQ.QIII1I08C д1КCIICnO за6&:зпсчеаug anrteldl .. ic:ra n.mtota 10ДОlO 

П п. ~ 6Y41,"I~ 6108СІУ по 1аУn.ГРУШC8CLllOI'D 
2000.0 

ОС8001О Ііа 01.01.2008 DOXY. n.с, rpll. 0,0 
" OCIIOalOI'D 0,0 
ПО'lIll'DIС D06'aт 1 хв. 2008 
31UdИЧeJІІg JJQli'aт 4 118. 2009 
Ма'81 пocra'lШ' nlmtY IIOJIY :llIIJ'I'c3iDlIcысІх C8CIWI0811.1 

, 

t-__ -F3_аа~А~D_ •• ~IІ.~5_: ______________________ ~п~z:~~ug~~:І6~:~:I:IІ~"~~~~&~I~~~~ПО~'~~В=.к~с~=т~=,=~==~--г-______ г-____ -, ____________ їг------------r-----------~ 
'I1~e.m... ~ 
nDIItD1l1l1tII .""'11""11"": 

ОC8OOlO ІІа 01.01.2OO81XJItY, "Іс, ",11. 0,0 
"ac:aaalOl'D 0,0 
ПОЧIII'DІС II06fт 1 118. 2008 
Захі"'ІeJ'М D06fт 4 118. 2009 



· ,. , 
r 

f 
І 
І 
f 

--
І 

..... І. 

IH~IUI.."."_: 

Iзl1lТU1.,,,, Jiamicrs. 'ІІІСо nш.. 
'0СІІаа1O naOI.OI.2DD1naJrY- ТlICoI'DIL 

" OCIIDOlОnJ 

За8Д1111118 2: 
11IСо 11111. 

ЛоlUD"",," 8"kOІІ"ІІ'И: 

Ос:аосио на 01.012008 aoltY. ТnCo "'Но 
% ac:aocнoro 
Початок DOIrIТ 

3аllAllІІІIR 3: 
-nlt.m". 
ПflltlD""RII 8",",""ІІШІІ: 

ОCICJDlо .. а 01.01.2008 рОХУ. "IСо ",Н. 

3...,.allll.4: 

ПfllUJJ""RII 8".",,11.11І: 

OI:llODlO 118 01.01.2008 ааlСУ.ТlIСо I'DIL 

% OCIIODlOro 

3uiIIЧClIIIА lID6іт 
l\Іаа: 
З811Д111111. 5: 
111е. ""І. 
ПfllttJJ""rш еи,","".ІІur: 

Ос:ваа1O 118 01.01.2008 OOItY. ТlIС. rш .. 
% ОСІІОDIOnJ 
ПD'llll'OК а06іт 

,. ... .'. --'-,- - - -І-

.--- ~_'" ..... '_nanо ................ ClllllIID'" ~. MI ..... -nоiaVlV .nrmollOroDiliDiw ..... ~_и 

l' _.-_. 1- -- _. г \ \ \ 
n .... 'nІ &'" ........ una .II.rnrocaro CIUIJCD ... 

1500.0 

25000.0 
0.0 
0.0 

1 ... 2008 
4а.2010 

3абc:lПC'l1ml2 011 ДlIТІІЧІ"" CIUUCOM 
п п .. -ra буаі811Шrrво ДlIТІІЧОІ'О CIUUCY па іі 2 "Ііі :поDanОIIУ 1V .. !Тло_оro D8Aоиv • М. SaolNlDlI 

1500.0 

25000.0 
0.0 
0.0 

1 кв. 2008 
4 кв. 1010 

Зa6c:JПСЧlml 3 Н ДlmI""" &:IUUЮМ 
П "І ~ 6уаіаНlщnlО IUmlЧora CIUUCY ІІа 1'СDиromі 3 "і, поrшJlо.1У lV 1ІСІIТЛО_ОrD aaRoиv а М. &ааlNlDlІ 

15000 

250000 
0.0 
0.0 

1101.2008 
4 ... 2010 

ПDOelCl'Yllанна -ra їyдiaH"цrao AlmI'IOrD CIUUCY ІІа l'CD'nVDП 4 .11 :DmШRО'1У IV 1ІСІ!ТЛО80rD ІШІІОIJY _ .1. &aa_aDII 
1500.0 

25000.0 
0.0 
0.0 

lа 2008 
40.2010 

3a&:::1nc'l,ml 5 "hФoРІІІІОIІ ДlIТІІЧІІМ auucaft' 
П 1l1A1II6ya!a'IIIцrao дsmIчоro CIUUIY '18 , eDlnVDП 5 "liкDOD8liOllY lV *,IТЛО80ro aaROIIY а ". &OO88D11 

1500.0 

250000 
0.0 
0.0 

llС11. 2008 
41С11. 2010 



""\ --- - _.-.. -_.-.- ........ 
, D 

... ............ 450000 71_ ,. 
0.0 

І 
I~ ,,. O,.O,.2otm _In·. пп:. rrи,. 

0.0 r "'~rDnII J ... 2008 
І ІПD"""'" DDfП'r 
І Зuїlf'fClпuiDOfjа 4 ... 2010 

І Af'&mI: 3абаnCЧlml •• ilCDOD8lloH ШICOllDID 

38"""'18 1: ПaaeJCl'Yllан ... та W.llіl.UIЦПІО ШJCOJIІ' ІІІ ТCDIП'ОDіі 5 мікооoallОl1 'І lV 1tCIrrnoвoro IШRОІІУ І ••• &1ІО88РII 

n'CoI1l". 2000,0 
nOltllJllua, .и"'ОIІІІІІ'1ІІ: 
31111111WU! .auricrr.. "ПІ&:. ron. 45000,0 
ОСВОDlD наОl.0l.200.1ІО1СУ. 'П1&:.roн. 0,0 
%OC8DD.Oro 0,0 
ПОЧID'DІС paЄIТ 1 ... 200. 
3а1нчснlUl D06"IТ 41CD.2010 
MImI: 3в6c:JПСЧlml .lіlDDрaRОIІIШCOJlОID 

3aIlJl8 .... 8 8: ПаасlCТVll8l .... та і)'.ІІіIИIIЦПІО ШКОІІІІ ІІа ТCDIП'ОDіі І r.tilCDODaROIt v IV ЖIIТІІОВОI'O ~Oll}' •••• &роварll 
'nIСо 111110 2000,0 
ПоltllJІІUItU .аШJ"""'IІІ: 
31111WoIII 811DТЇcrr.. 'nІ&:. 1'011. 45000,0 
ОСВОDШ 11801.01.200. ааlСУ. "ПІ&:. ."IL 0.0 
%DC8DDIOI'O 0.0 
ПDЧlD'DIС оа6"lТ 11CL200. 
3uiИЧСНI .. оа6"lТ 41CL2010 
MImI: 3а6е:1nCЧlm ••• і І' WICOJIOIO 
38ІІІІ811118 9: П .... та 6у.аіlиltln'во ШICOJIІІ ПО ІУІІ. СобоDІІ8 lV ЖllТІІОВОro ааІІОIІ I.L 611ОІа .. 
'nIСо 11111. 2000,0 
П"ItIIJ"ultU .",..,,",,",11І: 
31111Wolla .... -і...... "ПІ&:. 11І1С. 45000,0 
ОC8DDШ ІІІ 01.01.200.1ІО1СУ. 11'&:.I'DII. 0,0 
%oCВDalaro 0.0 
ПочtrrDК ра61т 1 ... 2008 
381dнчetll .. PaCrlТ 4 ... 2010 



· 
_._ \_ .. __ .... _ .. ",асо, '78 8П_П8'"'8 , 

• ....... -Tu"' ... "o . 
-, О' ••• 14 po~o,n1CY фо,UI 

2ItIIIIP,· І 
,...,...q 11 І 5 І & І 1 І 8 І 9 І 10 

/ , , :І .. І 
:z УDРDВЛ' •• U JICIIТЛОDо-коаIYDDJIЬUОro roCUOДDPCТDD , , 

r 28054.1 

! Bcьoro: 54184,3 28668.6 (2388.0- 11330.0 5896.1 8955,9 12002,5 10310,9 36,0 
cneЦ"OIIД) , Аllе._ nporpo"IO 71111.11011118 та pn81rncy 22584,1 

І olianio 2IDrrЛО8 .. КІІІIУІIU.IIОro rocnoдapCТ1lll 23162,7 (2388,0- 11280.0 896,1 8500,0 11157,0 9ВSS.5 .. z.s 
спецdlОIIД) 

1 nOJ41n 
PeкallCТDyкцbI .. rrлоооro ~ОIШУ 4000,0 2000.0 2000,0 2000,0 232,6 
Метв: 3а6С311С'1е111111 рі .... IllIiRllom та 6с3neчноі іі .. rrnOВOrD cЬOIUIY 
ЗаllJllllШR Рехоll • вн rruішиьо6vДSIIIКО.11Х ilDICCIICOКlIX "Іеоеж. oбnIlIIВlIRR. nicln;a. ПОКDіaen. 

1 1 ПРОany1lllIШн. lloaepllbaцlв, 38"lі1l8 лlфті8 2000,0 900,0 900,0 900,0 
ПОICIDІIRІІІ .ИХОИВlIІІІІ: 

3111'D1DoR& к-cn. nidrria 328 
Кim.КЇcт .ЇJUШ8II. ліФТі. 9 
•• uricn. 1 nidrra 220.0 

12 PeКIIIICТDyкцbI апіа 600,0 6000 600,0 600,0 161'" 
ПОICIDКlIІІI .IIКOIIВIIIIII: 

зaran .... К-cn. .т 12.0 
кiJп.1СІcm 6уДІшкі. на оо 1.0 
,Ввln'icт 1 ... а 430.0 
PCКIIIlCIpYКЦIв 81аутр1ШIІІоО6уДIIIІКll8111t 

1 3 Ill1ІСеllеРlІІlа "lcp-.liоl1nеРIЩs. npoelC1'lll 1400,0 500.0 500,0 500,0 71.2 
~nolicml 

ПОIlll3Н11111 DIlКOIIВlUIR: 

Зaran.l" k-cn.1IfI6 294 
кш.1СІста. 6уДІІlnci. (пlд"hдi.) І" 

о 

S 
BalJI'Їcтa. IJeICOIICТDYКW11 nlд"bnv 100.0 
КIn.1СІста. ПDOeJn'i. S 

2nDJ41n 
K8ntnan.IIIIR nOIOlrr .. rr.l1oaoro "OIIДY 5500.0 55000 5500.0 2000,0 3500.0 3479.5 2460.5 .... '7 M&mI: ЗD6aпе'lеllllR рl.11' luudRllocri та Cic:lПl:Чllоі і .. rrnOВOrD фОlrдy 
ЗаIlJlllІIIІR: РСКОІІ .IIYQJIШI1LD6УДІIllКОВIIХ іlDICC11СО1111Х \IIepelКo облIUUIВlIІ ... .nіФriа, ПОІСРівc:n. 



.- ,- 811' \ -
-,-- - ,_._-_. -_ .. - -

--_.E!!J! ~ 4 
~ 198.8 =-==-- .0 -r ...... " 24 

І 0.15 
1000.0 364.6 255.5 25.6 І 

1000.0 iiiiiD.O 1000.0 /22 Кап. ......... 
l»-По 190 

:::- в DOIOln" uш. 7 2 
, 1 ІІІ ..... 11IСо ."н. 250.0 122 

23 IКап. PBIOIIТ IІI"И~"IХ ,ж16 1000.0 1000.0 1000,0 1000,0 614" 552,2 55,2 

1'іІІ. ........ ..!. 104 
IПnоша 11000 

IПnОша і11IСо М.". I1S.3 
IПnоша іВООIОln" 11.1 6.9 

.f1JuJ ...... 90.0 31".0 

24 ,Кап. ill1Кl!Il. Dll)'1'ріШllЬО 6У.lllш~-аDIIS 
1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1100,0 857.3 57,2 _М 

._.-
мсрСІІС 8 км 411.3 1---' 

:1І1СрС1С 8 4.3 2.73 
, 1 км. 11'Со f1JIL 300.0 314.2 

3nо:шin 



\ 
- -- _. -

, ... '"' ......... ,.,... ......... - а ... 
." , ''''.,2 35,,8 n~ ... ' .. " 500,0 209,' 

,......,.. .. ~ ........ cп8pr. Itr ..... " ...... • J 1000.0 500.0 500,0 

/31710 .... -
Ш І 7n~-' .,,_ ....... : 

222 ( 73l1n1nW18 _ *-. cnonn,., .. nc 
20 4 

( IКlnwdc:n. alaII.aDIPI .. d. (aeмD'n') 44.8 f ГRмиfc:n. J JfaILaI .... ,1III. 'І1,С:: 1"D1f. 500 
Кап. реllОl1Т DII)'1JJIwIILO IсІІІІpтanы�ІІж,' 11_ 1500,0 1000.0 1000,0 1000.0 601eZ &oleZ &0,12 32 
&"ДII"n."Х nn01Ul1. та І. 

ПОКIDшUOI .. IКОI .... : 

311П1111оІШ nnollllL nooi:шv 11иі 

nnOllllL DCМОиrY '1'1IСо М. кв. 10 3,6 
BIID'I'ic:n. 1 мо "ОО '1'1IСо rDИ. 1500 0,17 

33 
OJenllllllllR, апiтanы�lІпп РОІОІП' 

500.0 
Onn ...... IIIIIR 

ПОКIDИІІІСІІ 8"&ОII1UII18: 
ІСЇІІІокіcn. .,. nor. 01'DlXJ8Ї 1000 
IlІІШІ'Їcn. 1 .... nor. 01'DlXJ8Ї 0.5 
nnollllL DJCIIetUWIII8 .'IС8. 

IlІІШІ'Їcn. ШМ.l Мо" 
4nоJДШ 

')'ЧJ"IІ'.""8 o6'acrl81i11.nynpolO '800,0 6480.0 6480,0 6480,0 3756,' 3753,8 57,' 
Мета: 3а6апсчetU .. "Dnc:JICI'OI'O 1alli'lIlOI'O С'І'ІІІІ)' 06оаі. бnaroус:троlO IІlіСТІІ, craoРІИIІ. ко •• форпшх )"10. ПPDЖI.8ІІІ .... 8 •• істі. 
з ..... IIІІ.: YТPllмat11l8 дoplr, свиnUРИ.О'lIlCТlCll, npl16l1pa1l118 1'Ср.noріА, 06c:nyro8У_'иа МЗО, nіпUuwUt пiдronnСtltUl. CUn"D8C ОфоР.UlсtltUl •• icnt 

4 1 ')'ТnIlМ •• ШR JIontr '530.0 1000,0 1000,0 1000.0 380,3 380,3 38,0 
ПоtaDlІІІlСІ1 811&О111UI''': 
'3arвn101l8 nnollllL 81111111Uo 5tiO 560 
nnowa YТDII .. ВUIo 'І1ІСо MJC8. 4600 460 
вaprlcn. 1 м. XВJ rpll 3,3 0.82 



_._._--- ---'--1-- --' _ .. - 1 , -- 500 .--- 1.0 .. 32 

~ __ ;':::'fI"_"". _,.,""", •• "CnI 

4.3 
800.0 800~ 843.0 1143..0 105.4 

J'20.o 800.0 34.5 
76.0 

І 
,,18 ,,_,и. IIIIL 

25.0 
24.43 

L ,"""';r:rIo 1IDI.а;таІ" .. І IIIIL 
310.0 240.0 240.0 2400 106.2 106.2 408.3 

І 4 4 '''''''',,11 •• ''''' ІСІІІІІІО."UI 
І ПDIIIDНlua, .ІІICDІІІІІ",.: 

IUICIІІІІІ XnlUlO811Ш (па) 34.3 34.32 

881J1'fm. І (1'8) 90 1,14 

4! Са, .. ОЧIІІ~r .. DІІ8ЬШВ, та РідrnІа craШ8 400.0 400,0 400.0 400,0 148.1 148.1 37.2 
ПОIIIDШIlCl18IП1DН8НJUI: 

06С1П1181111OJY 1000,0 5100 
B..mm. 1 м.ку6 40,0 29,2 

46 06CnYI'D8У8DIШ& ІІІСР_ J10 1200.0 1000.0 1000.0 1000,0 5017.4 5017.4 501,7 
ПОICIDIПUOI 8111CDН8ІІ1ІІІ: 

кin.lCЇcт. світJlOТDЧОIС 8 ОА 3900.0 3854 
B..mm. обс. 1 свїТJlOТDЧlСІ1 0.3 0,13 

47 EnСIС11ІОСІ,срІі& 120.0 220.0 120.0 220,0 121.8 118,7 Sl.0 
ПОIIIDIПUOI 8111СО1IDIU": 336,7 
_кic:n. К8IIr/roa 300,0 1043088 
811Р1'іст. І lС8ІПТ 0,1 0,35 

48 ПСllсаЧYDDIШR ааа 30.0 30.0 30.0 30,0 О 
ПоICIDIІIIIС11 8НICOII1UI ... : 

o6cllnl neDCICI1Ч1СІ1 80AU 1500.0 
18РТЇст. 'І'ІІс. ... 1СУСі 20.0 

49 ПОCnУПI па nIlIlRo.,y nllOIlMl'Doa'lS craШ8 15.0 15,0 15.0 15,0 5,7 5,7 38,0 
ПOllD1II11IС118111CD1IDНI": 

06C11m nCOCllD'I1CI1 8ОAlI11Iс. ... КУ6 100,0 20,12 . 
І 111С. ... КУ6 0,2 Q.28 



· .. -.. . -. _ . . ,- , 
...•. _ ... - ."-' - • 0 

Zl4 
,з D 0:1 

L ~ 
170--:.0 170.0 n.в 82.8 4В.7 .. ,,.. 

'''' ''10.0 .70.0 
Г .. 11 1І1 ... "...,,.I1а""'uuж 
І IllDlIU.ilrim ... IrDI ....... : 

270.0 123 
І JкlAIdr:n. 8.m&alCf8 

{ І 07 0.67 

І" 12 С.1П"ІСО8 •• і.РІІШ.,,". III'n1I 440.0 220.0 220.0 220.0 15'.0 15ftO 72.3 
ПOlllDШnar .'UIDII.,,,,.: 
Idm.xicn. .утrш. 1'8 ІШОІІ( 100 10 

18IDI'icn. 04fШIШЇ 0.s5 15.9 

413 Пiln'aМІ:llnВ 140.0 85.0 85.0 85,-0 34., з..., 41.1 
ПОIIDUIIICIІ .IIICDНIIIН8: м.кv6 

18aIJIicn.11ICo .ІоКУі 20.0 44.3 
06car .іда ........... 8QII1I11luLkYб 7000,0 0,787 

4 14 06C4Y1"DDYII81111R l\fЛФ 360.0 160,0 160,0 160,0 47,7 47,7 2'" 
ПOJClDIIIIIОI .ИICDНIJIНr. 

1dn.lCЇcn. ОДІІНІІ" 2250.0 298 
8111JТ. Y1'IJIIМ адин. 0.16 0.16 

415 ВCnUIО8JIeJШR ІІО.ІІХ МАФ 10000 
кUn.lCЇcn. 0ДІ'1ІН1Uo Шf. 2000.0 
18DI1I'. Y11JIW ОДІ"'. О" 



·.,'_._._----- .. .- ,- .14.' , 
- ,_ .. _--.0 2 

І SCJ.,O 
" 

r 7 :s 

І І -'" -. 'u 3500,0 J 
2300.0 2300.0 - 2300.0 1156,7 115&.7 50,3 

ТіІт: зСісрасе1IН11 1u aillнoВneIll18 3С11С1111Х IIIICIUI*CII" ПОlCpашаП18 ИD8lCQ11111UН1,Oro с:срсАО.111ІІІІо .11mIЩY MЇc:na. 

IДom.u 3& дc:pe8U111 1U1C)'ШIU"r. ДОГМД за umll ....... r. УJlaunylllllll18 ПDOиї. 1Uаmшхї .. audнНII асрсв 1u КУШІВ. IILlUl/lCln .. асре. 

5 І 11I_~ .. -,38 . тв Jll!llDn' _1~0~ 1200.0 1200.0 1200.0 8s3,9 853,9 71.1 

lмоша ТIjC. м.a~ 440.0 440 
1 af.ICВ) l1JII 2.7 1.94 

52 
паркІ .. с .... срl .. IІIIСЦ1о 

1230.0 1000.0 1000,0 1000.0 261,8 261,8 1 ........... __ 26.2 
r~··· .... 

nnаша ----= .. -_. .:,. Т1IС- ІІІ. U 43ilo -130 
::.~ 1 м.ка) I'DII 2.81 0.61 

53 ra,u,rr МЛФ 375.0 55.0 55.0 55.0 -35.9 35.9 б5.j 

1XМaкr 1 ааиlL 0.3 о.зj 
1-. -1250.0 115 

54 4s:o 45.0 45.0 45.0 53 5.1 11.3 

11l':"L":_ 4.0 .. 
11 адии. 113 1,28 

S5 І кnv6"П1 ruallїa 650.0 

~ ... a 0.2. ... 
Lnnашвм.КІІ 3250.0 

.' paJJlIn 
1""11 paOIт па Оапецl даРnUlloага 

1500.0 1000.0 1000.0 Іnvп 500.0 500.0 -133.2 373.9 37,.1 
І мета: І умов ',. • РУХУ 

' 3HIlКlDoJ IШlIеа:нНІІ доpaжllа.аі ВCnUla8JIeJ1.18 ПРllстраів -~ ДОpDЖllа.аro руху 



, , 
16 

І" 8.4 

~._ a~.u.,,'r.u .... ,,_n~ 
, І. 

22.0 38.0 31~ 31.7 52.в 
І 600 ';0.0 60.0 

f Іn_,1U1fIf .UllD"""": 8 4.0 
І 'JdAJdt:n. .ут .... 
f '''''''r:n. J CXDIІІ 5.9 7!} 

І 63 Bcr8I1DueIl1l8 .. "' ..... lІж пan'аellе.IСІIЖ" 300.0 140.0 140.0 60.0 80.0 58.& 58.6 41.9 
ПОIIIDІІlІlClr .,lІШllDlrll8: 

Кbruicn.IIDIICI1XJT. 4 1.0 
BlIIJIicn. IlIDlfCI1XJlO 75.0 58.6 

64 Н8I1СССIШ. ДОIJСІЖІІ.ОТ DOJllrlnnr 150.0 150.0 150.0 130,0 20,0 4'.5 4'.5 33,0 
ПОllll1mUOI •• IКOIIDНIIII: 

xim.кicn. rwтlЦIo 15 6.0 
18IIPТicn. 1 вуmшї 10.0 8.25 

65 BCnIIOa. ДОIJСІЖІІЇХ 3l1aкl. 50.0 50,0 50.0 27,0 23,0 2.0 2,0 4,0 
ПОIlll1Н.llClr aIlКOIlDlUUl: 

К"шьrcicn. 311акіа 166 4,0 
Bapricn. 1 311DКY О.' 



. _-_о . І 
, \ 

. -- ~ 

-- • '_ .. r 'So.o ' 220.0 5.?~ О 
І 'Jlaa'r 220.0 220.0 220.0 . 
Гі;7 
І 

440 .. 0 І :.м. ~ .... 
J МolIOr. O.~ 

'.8 '1'11 .. r. ...... ....... r.I .. 120,0 !O~. 80.0 80-,0 ~. 28,0 35,0 

..: . .1- 14 14 
, 06c:nyr-"-1 5,0 1,16 

,ІІІ, (утрП .... IIUI, :а8"Iы�8 та '. 
" кaneco8i116IAIIIIKI..... • 100.0 70.0 70.0 70,0 10,0 10,0 100 

:та ОIlОР 110 

, .... 3,1 1.461 
LID!. 31.1 ],8 .• ·'''-

'10 ."-

, ••• р060ТIІ, Кlinmuu.uIIR ремОI" 
,o6'anv 22,0 22.D 22,0 22,0 21,7 21,7 98,6 

v;_..; ...... \ 1 
,\ • 'ПIСе I'DII. 21.0 11.1 

7 аошln 
,ra,ullТ , .. -"~'~'" ~~Н~IІІIСПі _З~,С!. .348.6,6 3486,6 ~~. 1287,1 1329,5 ~ .. 
,Мспі: ,YJoICJ.8' ,РУХУ 

." 111' І peмOlrr ADpir, 11I ni, 

7 1 Can. аlDlа," aantr 1500.0 1988.0 1988.0 500.0 ,1~9tO 1329,5 §.6,9 

~' ,М.кв 10.8 9.35 
1 м._ !М3_ 0.101 

72 . РIDIОІІ'І' aopir 800,0 900.0 9щ)JI 158.1 252.2 28.0 

Пnа_ , " • .ЮІ.. 0.53 1.301 
'1 ~JCII. 1.5 0.195 



- І 
u \ 

-- - -- _.---
._ .. ----- --- ------ -

- -- ~ 'І , _.- -, ,,,., ! -~В-n~""'~ 011_"'., _ npoerп' .300,0 7" p_"",,y_lrnl/nullloro .. ~paalQ'''O .)'n. 

ll"r.a.rd'; Іnра.urа) 
r nDIIIDIPIIO.8IlJIDIraнll8: 

ЮnIoкїcm. пЬаемП11Х І 

'1IIIIJIicm. OДIIOI'D 3000 
8 DIlJllIn 

OcpCnCКnIDllllR PUDIIТDK ІШКСІІСРUІІІЕ !lIСр. 2000.0 896,1 89&,1 89&,1 

Mn1I: За6c::JПCЧCIfU ІUICCIICIІІ" .. icra IUUIIUП ..... КЇClпlХ 1ІСІПJlO8D-КОІІМI8ІІ.mlХ поcnvr 

ЗамаllllR: &yдiBlllurrвa. DCICC ІІСІ'УІШЇІІ imкetlCDIPIX IIICDeIIt 06on1lдJ1DII'" водопоcraЧDIII .. 

8 1 OPOCКl)'DDIIIIB та 6удlВUПlfПlD водопроводу 896,1 896,1 8!J6,1 0,7 0,7 0,1 
по ауn. CтanoтnoТцlкa 

ПОIIIDUІІКІІ B'IКOIIВl"": 
IllD81Кlnla ВОДОПDDВDnV 2.01 
BIID'I'Їcт. 1 ... 995.0 

n OPOl1la.ID coqlВnLllora ЗППС'І)' 118CCnСIIІI. 400,0 400.0 400,0 50,0 350,0 333.8 333.8 83.-15 
':ІІІІІ11118 1'II30DIIS МІП' та кanOIlOIC} 

Mn1I: Зa6cDпечClII .. 6е:ІlUllШіRнаі її ПDDВОI'O a6nlUUlDIII" 
За1lJl81111R: Заміна nUОВІIХ ІШІП та lСОІІонок 

ПalllDИІIКlI B"КOIIВl'''': 
adnысїт. ПКІМ.,..ІІ 400.0 0100 
BIID'I'Їcт. a6nllдJIВlIІ .. 1.0 0.85 



І 
. , - , .. 

,., • . .. .'-

~ 
,ОО 

, peмal"aI& : марам. , "ii/fi; 

, 
~-. 

І , 2; s.o 
f ~, 'aalicm. .. :О 

r D' ~.: .... "..!~IW 
12; 5.0 

3500.0 

Мт: pialIRlIТp1D' 8 • 
. .. , ... , ........... " [таl ." . '''П'nU811А _І' •• _-

• peto,оиr· , .ІС lJCIf. з .. ,lна І : та BiКOII'1X 6naків 
IV.І у_ .... -.••. ., nlll .... _ .... 1. 1300,0 

;;;; 

II': __ -r~ c:apr зо 

~ .!. -О • 5 
.... ,.! • "7' -~ 

urr. 
1V.2 

о;: 
.............. р060'111 ............ ·I·I~"· .. ' 360,0 

%зиасу 225 
In • .:. .;'-:. lurrJrl,1O. I'pIL 3\100 

IInlNU ~qJи. 3\20 
'11' ........... ___ ..... 

N.3 ремО'ІІ' епеtnpОЩlnOВllХ Ь 
, репе 1200,0 

111 

І%зиасу 150-
111':. , urr. во.о 

,aapricn. Т 111'І'. 'ПІС. qJlL 15,0 



· --- , .. -_... .. .. 

~-- -- -, 100 
8$0.0 

td 98$.0 
І .nuUlN2 r,..lJIIUIf8 ОIlРCnClnf'.".'" pu •• rncy 

1.114 
у 

7'11ІІІІ000ІІІ1І"."- ."ІІІ1І .... DDPOIIIUIJIICIII" 12000,0 5000.0 5000.0 5000.0 480.11 90,7 
IIl1epl1l.16eplrara"lIs таІІonоІіП по кп 
"Bno .. ",rrennDelleproalloaa" 1182008 рІк 

1\11'1'8: ЗаміН8 фЬ11'll1O і I10pDII.110 38Cn1pillol'O yc:nrrкyвaull18 Ііа IІ0ве npDf1ICCIl8llC o6muuIDlIIIII, 8В :sa6c:lпечус 811СОІСІІА tcxhilCD-CllDllОllЇЧllllR рі8Сll' 
811робlOurrвa. 

З811,181111R 1: PcaaHc:qsyкцia ІІО'І'СІІ.ІІІІХ по &yJL КlIЇВсь .... Ш, 8УJl. КlIЇВСЬЩ 153, &уJl. K)'1y.JO .... 6- &уJl. Kyty.lo .... 77, &yJL Сїрщ7, &yJL Пошra811R. 6, 8YJL 
Кіра .... 3 :І ycnIIІ08КОlO 110811Х суча&:НІlХ CICOJIOriчно ЧSІСПІХ КОТJlі8 

ПОIC8JППICU 8111СОП81111А: 

ОБClll1l dliнDIICY8DIU": "'1'0, 'ПІС. rpll 3570,0 
8 т.ч.lICD888НIIR бlOJlJCCТ, "ПІ&:. І'ОН 
міа.IОІА бlamкcr. "ПІ&:. 1'011 3570.0 
3110ШСНЇcn. aбnIUUl1llU18: 100% 
ЕкономїЧllїR сфcкr: caaHOIIЇII ІІІІІІ118110- 1346,0 
снерm11ЧН1ІХ ресурсів (npнpoдmlR па), "ПІ&:. 

Мав: Y,IUJCICOH8IICНI .. aбnікv 81rro&rr П8lll1811o-eJ1СОm1IЧIIIIX ресурсі8 
З8 .. 81111R 2: Вnpa811ШКС111 .. uralllll1D08D11oT Cllcn:alllКOlrtDOJllO і aбnіку сн і8(АСКОЕ) 

ПОICIIJІІІІІСІІ: 

Об'с:м: тсмOnїЧSI&НlUCН - 51 од.. 

cneкrponiчs .... IІН1ОI - 177 Од0. 8ОДОмірн - 150 
од.. ПD08і Jlіч ..... lІlІlСІl- 18 оа. 
06саПl 4IiHDlICY8DIn": 8C1oOI'D, "ПІ&:. rpll 4200,0 
8 Т.Ч. асоаашllнR 61ОА*СІ', "ПІ&:. Пnl 
IlісыDlR 61ОА*СІ', ТН&:. roH 4200,0 
ЕКОlІомїЧSlіR сфcкr: ЕкоllOміа Clleprapccypci8 1621,0 
(ПРltpOдIlнА ПD - 2376 "ПІ&:.'; , CIICICtpOCНepl'Їll -
475 'П1&:.кВ1ТOJI, ІІОД&-6,3 'ПІ&:'';) 



- J 
,а .1f' . .y& tcnt ..... ~6 --.-.............. ,...~ .. , 

"-
_.-

~"""I'DII 240.0 
~ 
І І.' ~ .. -

Т .nlC.mll. 
80.0 

І 100" 

І CiIar. 
IlCD1'JIa піCIUI 12 рокі. І 

І .fcra: З"ІІІІ& 
14: .а, ....... " ... .... и .. ПТВМ· ,50 Ne 2 "'іпо 6у& 1""'1 

І 
06c:lln1 • ВCIoCJI'О. 'І11с, ",Н 1300.О 1300.0 1300.0 1300.0 480.8 90.7 7.0 
.Т .... . « ... ..-, 'І11с, ",11 

.а 
о 'І1Іс, !'РІІ 1300.0 

ЧВCnПII 100% 
сфса: EIcollOMia nPИpoдllОro пау 20В,0 

Ifttma: IТсрм.іll 
.~Iтpy611 

"fPYUIt ІІа .: по вуn. Il';~.n О,. СICllIUIIIC ПОНІШ ІВ років. Ilсо6,іт10 .IIIСОНImI 06aan:1ll18 111 PC"IOIIТ ""3 ......... wї 1'11 

15: .a,~ollТ_, 'l]JYUJI 

06c:an, '.II"Ln'" ...... ~I _65ВJ) 

,.Т .... І Іі ... __ , 'І11с, ",И 
.:, ..... Іі ............ 'І11с, I'DR 

- 5Иfa 
Ісфcкr: 



.а .... ",u •• ,pIUП" _~,.r_-8j&КlраiiJJ6. 
, 

.- =-щ • » -_. w u$ .,UW;:'._ •••• "7"' ..... -
--_о -

'І 
.... - '00.0 

І 
,. ._:---711& ,..", 

r І. ~.,. _""" ~ пп:. irп, 
f -Ім,.."" d'IaIDInrr. пп:. "". 

30.0 / /ЕІсоІюarllfUln ~ 3меІ.ШClР.. ..raaJlln:nU .... 

І IТеnла.' .. е,,_ 
І IАІna: З'єдllllnl тenIIo8i .1СрСІКі па ауn. Кіра. 'I1L ranapilla, pa:lDВlnunmt тennaay lu:pcacy ПА ауа. rPYWCIICIdIDrD Вm'єдllаШ18 'I1L піА'fJIIIIПIlllо8D6y.uаl~ 

прll ЦМJlay CllDpD'I)'IO'rIol:II відc:run. до CnШІСII ... і .. :SIIClIIll)'101Кlr Blnpn1I CllClCl'pОClICpПї 'I1L :sOUl.UI)'I:I1oCII crpDlC CКCIUI)'III'IIUЇ тeIUIOBl1X МСРСІС .u ЗО 
раків. ПpoclmlO-хоurroРПClID дoкyмCНtIIЦЇII ршpo6nclш, ПОroдlEClID'I1L проRIIUID clCCllCpt1ay. 

З.UВІІІІR 7: РCllDII 
. 

ТClШОВIIХ ІICDСІІС 11. IiОО8D011 

ПОКIIJIIІІКlI аИКОII.IIІІR: 

Q6c:llm фіН8ІICVllIUIIUI: ВСІоОЩ "ас. ПlК 14000 
• т .... J1CDDIImlR 61OJ11&CТ. 'ПIСоrDН 1260.0 
MiGlCIlR 6кJJ11ar. 'ПIСо roн 140.0 
EXOlloмi"HiR сфект: HuiRHicn. 80,0 
тennoпоcra ......... CllDHOмill СІІ "Ї 
Mma: П І тenno8i MCDeICi 

ЗВIUШIІIIR В: Кaninш.НIIR DCМОIП тennoallX мсое к (AOдIrrOICI) 

ПОICIDIIIIКlI 811КО1l1l11ll8: 

Qбl:llm 'iН81ICY88llнa: ВCIoOrD.11IC. 111І1 22900 
8 т.ч. ш:ожавкпR 61OJIICIn'. 'ПІСоrDIl 
міс.lСІІА 61О1D1C'r. "ICorDIl 2290.0 
зноwcmcn. - 100% 
ЕХОllOмічніR eфeкr: ПЇДUIIЩCllI18 RКOCn 253,0 
тennonocra .. 8ІІ1", :SМСНШС:НI18 8mp11r 188 роlОШ 

тenIIOBIIX МCDCIIC. "IСо .,,11. 



--- .- ._----, 
........ 8�� ....... IIIIC1CI1IIIJII�..-riiCiiiiili .. ' npa_t .... 

, ....... .............. ..-....... ,.....,....., ........... na .8 

,-~....-' 
. 

1~_"1. :1_"11І11І afImUI!, ...... ... 
f "".., .. " .. ".""., ,аай.а 
І l0tSt8пt "'1 •• -" .. : 8СІООІЦ ,",с, nІ" 4500.0 
І І. ~ ... __ '11І" &a,a8Ier. '"Іс. nІ" 

r '.,lOftl." 6tCI.tUaIr. '"Іс. "". 
500.0 

І ЗIfOIIICIlh:n, - J ОО" 
в.uuo.п .... т сфcкr. ВlСОиоа.ЇІІ пат .. no- 438,0 
CНCDl'CТI''III'1X accYDciL 11.с, raп. 
Мcn: ФЬU'lllО зuошено, CllCpraDn'c насосне 06mшнан'lІ 311Мimm. ІІа &:уЧ1ІСІ'С "СНШ CI'cpraD'HC 3 ВC:ТUnOВnСНIUI" 'IlIC1VI1tora рауJIIOВІІ'1UI ПCrt)'IКIШCr1 

encltТpOдВl.ryнiB. ЗмСНШClПІІ co6'lВIIpТOcri тennoвoT ClIСрПЇ та xOnOJlНoi ВОДІ'. 

Зама.IІІ.І0: з •• lна3.ЮШСIІIIХ пШвllШYlllllПoЮIХ насосів на trm 
DоICIUП"КІ' В"IСО"8111": 
06с:аПI 4ІінансУВІІПІІ: аа.оl'O, 11.с, l1JН 600 
ВТ.". ІІВ 6КJд1CCr. mc, "Ш 
міс:а.1IdI 61OдIКCr. 11.с, ",11 
ЗIІОШСІ.іcn. - 100% 
ВlСОномі .... іа сфcкr. ЕІСОНОМЇІІ encкrpocнcpп~ 183,3 
11.с, ",11. 
Мcn: З.О"8 100 % 3110ШС.ПIХ тenno811X аІепCIIt. 
3_qaIllIRl1: ЗaкynіDIII nOnepcдloOiзOnIoOВIIL труб та іх lСОalПnСIC1YfOЧ'1Х дп. ICIIIIЇ'nIn.1I0ro рса.о.П)' ТCIUIoa.CJICIК (4OJIIIТ01C 2) 
DOICIUIIIIICII ВIlIСОIІ_IIІІ.: 
06с:ап. lЬіIШl'cYВllUlІ: IІС:ІоОI"О. 11.с, ",11 2026.0 
_ т.". JU:ШaIIИIІR 61OJIJCCr. 111с, I1JII 
міс:а.lСІ.а 6юJlJCCr. 11'С .111.1 46.8 



пп _ ........ х І .-- ...-mг.'aclllНIO~~nМa-" -IіёрІаА200'' 02009 РІ" ....... IJCIКII nP~ 
1 ___ .. ~::i;;a.": .. ~. u 

----/ , , ,.__ .м ." .... "."" .. 
_СО ...... 555. 

r ~,.iT __ ",.: 
r І. ,:, ... ~''''II 4/aII8Irr. -nrc.ra .. 

( -1.,1 ... ,11 ~ -n,е.nи. 
HlUlfllнicn І IEIroНDAfї .... ', cфarr: 

Відпо.lднD до іCIIyID"11Х IIОРМIІТІ18іа ДІІІІ за6аПСЧС81" С8DЄ'IIIIШDrD .lllIDlllln" РО6ІТ ПО .niaUuuuї MOICJIII8IIX аааріlblllХ Clnyвцin Іш. пllnpllОlcnі 1\11'1'8: 
1IJIIIII)'I:I1o&:ll Dpпд6ll'n1 381111С .шrepiturів. а 1810: труБІ" 3a&:y81C1111D8C110rD дiDu:rpy. ТI:IUIoї3OJ111ЦЇIlli Мlllqlіат .. enвrpDAll 'ІВ іllШі. 

]а.,.."". 13: IЗamJі81J8 UllDfDlІОrD:Шnасу мвrepIani. 

ПDt."8JIІІІКlI ВIlIСОIІ.IIІІ.: 

O6c:llnidiilllll : IICWJI'D. ТlI&:. rD8 270.0 
І Т .... Jll!D8lШlпtD 61CUD1C'r. ТlI&:. rDИ 
.ucualR 6tomIcer. ТlI&:. rDR 

Е_иоміlfRіR eфeкr. CIlOt'f8Cll8 .nіаUuщia 

IIIIIIDЇІЬІІІХ ClrrwпiІ 

Mcra: ПРО8CCnl асфlllllo'l)'llllll .... ПРlщ6lml "Opll03CfoI та ПОСІІАІ(О.ІІА .шrepіllll ДІІІІ 8111(01111188 робіт ПО 6naroyСТРОlO ВnВCIIII .... ClШDIII niCIIII ICIU1ЇnШ .. IIОI'D 
IpeмDІП)' 'І'СПІІD811Х .Ісре;к. 

3."'111І8 14: Вlдн08ІІСІ .... acdJВnIoТDВOrD ПОIФIIТnI 

ПОICIUІІІІІСІІ .ІІКОН.ІІІІ.: 

06&:1011 thbllllc:Y8IU .... : Ic:a.ora. ТlI&:. raн 400.0 
І Т .... JlClDlll8l1l1n 61OдIIC'f ТlI&:. rDR 

міС:"IСІІІ 61OJ111C1'. ТlI&:. 1'011 

EкDlІомі .. ніП cdleкr: 
Mcra: дпа підаllшeJ .... I_Анаі po6onl П!дnpIlСМс:тва та D.roIlllClІI"lІ8ТО1рІІІlCПDpnrorD паРКУ. 8_.1)' 8 c:epc.1U11oD.1)' 12-1" років. 
3 .... 1111.15: ТС'ХІlі .. не 3ІІ&с:ІnCЧС'1ІІ8 пlдpo.1Дinі8 пUaпpIlОIСТВВ; 8 Т .... 3l111)'півna: lІІІІІріПнаі .ІВШІІІІІІ темо811Х АIСрСЖ (ГАЗ - 3309), UI'D\lВШIІШI 6oproвoi (ГАЗ 

3309). Ul'DIUI&:repIli. eкc:lDIIIID'Dpa "&орскс:". I18ТDМВШIІІIІІ "Гам .. ", тсчewyа .. а "KDPW)'lI-8". CnUlxi8 фpe:lСРIІDro 111 СІІера'ШIоІ'DЩ ncpecya.rol 

388р108ІІ/ІІо1Іоі yc:nuro81C1" .,crroПDМn'" opnaxllilCl'; lCIU1іт1111"'IІІІ рСІоlОl1Т clCCКIUIll'R1pa Е0-4321 111 lСІІІ1іт1111 .. IIІІА рСІоlОl1Т 1СрІІІ1. КРА3-Н0 



_.- -'--_.- -- .. . -, , 
_-_о ... 

~ 
. . -, ... • 

". •• f ~/on,1II ~ HUlIInI- тcnnornacna ......... 
8'0.0 І L""""'·" _,,~fI"""'_ """В,",""',, 

И ФлОIНl 
РаапC'lJJ.)'lCQflr 6noкy ~Пn'fIUo ДІРІ .1МСН_П.,. нcnpcщyml8Wrx 81rtpar тема. ~.... cфcamallПIХ МаааІа .IUUI 'І'СХНСШОnї lІІpoщyaIUUIІ 

І !Afn.: 
xвincoaarx кya'!yJJ та збfт.WClП,. 8Iсробllll&ml8,111111.1UOJ1DJ1СІПIІ п0трс6 Mlcra 

3 ..... "."'1: liуді8Wпrrвo ODlамішсш,. (III1'DIIОмяа 1CO'I'I:IWar) 

mCom ... 280.0 
ПоID3WIІІI 81IkOI18Rl18: 
Jdпuicn ~ од. І 

3III'IIIWIA I18Р'1'Їcn. буДЇ8Wnnu. 11IСо rpи. 180.0 
ПОПWICНIIII npal:k'l1lD-lСОlD1'OpIIсноt 

І 
до од. 

вapricn. пpDClCntD-lCDIImJрncиot ДOk)'МCНnUU1. 100,0 
11IC.rplL 
:1 .......... 2: ПDq6аа11l8 06aaшuпul (кomu1 

ПIСо 1'1І11. БОо.о 
xinwcicn.lIDI'Лів. од. 2.0 
~18111Ш'ricn. t 1ID1'JI8. 11Іс. fPII. 300.0 
Мlс.а nporp .... рпакncy аоаопрааlA .. о-

УІІ 
ICIUllUlbaqlnllaro rocпоааРС'ПІІІ та 

500.0 386апечСП"R IUlCCnСЩIR •• Icn JUciCllаю 
n.mloao аоаоао 1182001-2010 раю. 

Мста: 3а6аПСЧСНIIІIІІІСІ:ІІClIІІ8 міСІа 'ІІІCТDЮ ПlrmolО водою 
За •• ШI8: JiУАіВИИ&mID. peкallCl)'IЩill Мсрас та 06DJ1IUUI.,11І8 IІОДОпoc:ruЧIІКI18 та IІОДОВЇАІІеІШ8 

УІІІ 
Праrp •• '8 охара •• о 1І •• КОЛllwll .... 1'ІІ 

3884.;1 105.&51 105,1151 105.&57 nplIPDAllaro ссредаа"IQD зо,9 зо,9 29,2 

.'Cn: ПОICpIlШClIIIІ ріl'18 111UI8I1I11 пoc:nyr.1 8DAOnocraЧDlІІІІ&І та IIOДOBЇAllCAtIIl18., 
J8D./111IШ81: npoВCCnI ptICOlІІ:rрукцію А8ОІС КD6cII.ИIIХ ліllіR І О кв А/І8 CllClttpDпоcraЧDlIl18 _lanЬвціІIІІIХ ОЧIІClIІIХ СПоруД 
nalClUlllllCU ВІІICDІІІІ"'.: 
3DI1UI,,",8IIIInic:no. ТlIСо nИL /000,0 

'--- ВRllClU18 I~ км 2 



І 

оо 

......,....,.,. .... ,.. •••••• _ ..... .......",.~ IIINID •• DCI'D ............ '18 uuмu .. ........,., .... 

, , /.""'-"' _1nuI .. ",1I рема'" .... _ ,ranlр,,,1Х _.anЬаІІІІІІ,,1Х IIDIICICfDp'. :І-ф600"'''' _IІ81II1ОIО 400 .... '" _nшbaWlbшt ІlКIDCIшt I:IUlцii ИІ3 • 

І I--"-~ 
І,IIIIIDII"'ІІУ _lDnbaWlIlIIlX "IІClIІIХ CnDDY.II 

І /nо.а2"".' ."-".",,., 
/ /2III'IIIW,...,mcm.. 11.1:. rplL /200,0 

{ .(.ar:.acшur. Cta:IIII,)'IIII м 400 

І ОIf'иуаan.IІІID раул.'I1Ir. :lа&с::ІIlC'lClП" 6c:Inepc6UIlll"l .одо.ідаедсl ...... 1 

IIICn: n01Cp8ЩCUl" CllНЇТIIpllOro CnUI)' .Ііста 

:lаDдllIШR 3: прид6UnI .НІХІІІIЬ.lів ДІІІІ noдpібnclll" BCnlncora6aplmloro riIUUa та АереВIIИII 

ПОКlUППIСІI аlllClшаUIШ: 45,0 45,0 45,0 45.0 

3IIПIIIIdI8 вартіст. ТlIС. ІР'" 45,0 

acin.1CЇcno мсхвиЬмів. ОА 1 

М8ІІС1 ....... II. npcщyкmвніcm. 'I1JlaIroA 4 

ачlкуваllllR раул.таr. cфcmlвне ВIIIСОрIlCnUIIІА вітсОАЇВ 

111ста: nOкpIIIЦCIIl" С81riтapиоro СІІІІІ)' "Ііста 

JBIIДallllR 4: nPlш68111 .. lID'm& на Т1IC:pдD"1)' nВnllBi :І дро61Ш.1І01O y&:nIIlОВКОIO 

nalClDlIUlCI1 _ІІІСОІІ.ІІІІ.: 

:laran.l" upricm. ТlICoI1JlL 329,0 

кin.кicn. мr:ICIIНb"iв. ОА 1 

опanaoвan.I"1UI01WI. м2 8200 

CnВnIO.ВIII .. BbDcoAi. д.еревIIИ'1, кrlroA 838 
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І 
, ,..,..udJanr _"_rr_tfJ" _и,,,, t __ n_s, 

f , __ ""_ .. ,_"8"и_, 
/70,0 , ,.,.".,,,,;.mrm., тc.IJН" 

І dnwrl~ АІСІСІІІ.ь .. , .. ад. І 

І ."'NYIIan,," раУЛL'I1Ir. nonfПШСІIJIII еlCDllоriЧJIОI'O та с:анї'lllpИОI'O CnUIJ' .. ic:nL 

ІІСІ'ІІ: шem:нem .. Jolic:nL 

.""НШl6: 
Opranbyвlml 811садку 38Х11С:Н11Х Jlісоcмyr 8 JolікрорВnОИI_ .. ic:ra 83ЛDUC JolаПcrpDJllolll1Х &yJlIIIUo, OXJIeRellIIII тeplrrapin зarм.llоra арIlСІУ811111", 
пШnpIlDlCl'8, YC:nW08 та ODrDllbaцin 

ПОICIIJIІIІКlI 8I1КОIlIlIlП.: 10,0 10,0 10.0 ЩО 

311П1111оU ввpтicr.. 111с. rpu. 10,0 

.ш.1СЇ~ дсреа. urт 200 

вapтi~ 1-1'0 ДСРе8ІІ, rpи 100,0 

о .. IКУ_11ІІ1І paYnLтarr. покрвщan.. ПОICВ1КIIIСЇ8 CПUI)' rm.tDCферllОI'O ПО8їтра UUIIIXO.I OXOPOIIII, збережеИllJl111 8і,ановnеИIIJI :lмеИIIХ ИJII:IL1IJRИ. 

ftlna: ПОnepeд1ml yrDDpe1111J1 СПlХіR1111Х Cfolї'nD81Ш1ІЩ 

:швдаllIIR '1: DcnuI081ml cncцian.кі коmeltllерll ДIUI :lбору МІІС'ПІICD, пonіenШellУ, CICIIDТllpII 

ПОКIDІІІІІСІІ 8111СО118118.: 

311П111.на вapricr.. 11ІС. 11111. 325,0 
кіа.аcn. IIDIm:Rнep(B на 1,1 Josa, од. 60 
... IКУ8811111t paYnLТII'n ВnpollllдlКelfllJl роцin.ИОI'O збору 1'ІІерДІ1Х no6yro.'1X .їдхо4ів, ефс:1С'І'І1.rre .IIКOP'Ic:raн1lJl 8ТOpIIHIIOr cllpo .... llf 

1II1m1: nDlCplWlelIllJl CRlIЇ'IIIpIlOI'O CnUIJ' "(СІВ 
18вдalll .. В: 1Ш1щ6u1l" CfolinalcDiB ДIUI C8DЄЧRCIIОI'O ТDIIIICnОР: 'YllDlIIIJI по6}"111.11Х ві.аході. 

nOКIDlllllCI1 8111СО11811118: 

3DI'IШ.IIR вapтicn., ТlIСо 11JII. 800,0 
кin.acn. cмtnaкDlв, од. 2 

nponyc:saIR cnpo .... I(C:n' cмiтn:вoJв, totI/IJI:II. 120 

3116c:mечаlіc:n. смї'mao:JlWи.% 100 
0'11.811І111 ра)'ЛL'I'II'r. CIIDE'IIICIІС 811De3e1111J1 BWcoдiB 



rpaagrн ........... _luJli-МtcnїliliiiD ііщ __ "" piIDaImoIlOnI ~ 

/ 
InotI.-...... ",--,. '---- І 

І I~""'" .. " .. "."".z S,D 
І .,..., .. --,_ пп:. пп •• 

І l..,mr:n.lJOCIJJII' pulOМ08IJCIP", 'P'rIroд 2.1 

І /.",mr:n. IIDcnyr 1tIIIII6a'II:ННII " НІІІІІІІ мfcra". 1800 

JCiII.a:n. ariпшIIImос m.mllOКo ш1' 500 

811Р'П~ І-і .lllIcriarar. 11'1' 10,0 

ОlllКУВВlшD ра)'л.тат: 03IШnОМnClIІІ8 .. m:.niB .,Icra:l npa8lШlWl1 po3дim.UOI"O :l60ру Т8СРДІІХ пo6yraВl1Х віІІхо.Аів 

:laIIДaIIKR: liу.АіВНIlImID. pClCDlIСІУ_ мереж,. oбcшut18ll118 IІОдопоcrallam18 ,. DDдоаШвсlll18 

1II1m1: ПОICp8ЩCНIUI поlClDнmcia c:r8Il)' ImIОс:ферноl"O повітрІ IWUIXD., ОХОРОНІ" :l6cpeatCHI18 ,. BЇ4НOВ.llCНI18 :lСІІСІІIIХ IUlaUlЖCНIо 

:lBDJIaIIIIR 10: ПDllДбаІ ..... rc:xaн11ll1l1Х ДIUI Y.ll8IInYIIВlII18 Пl3011ів ПО паDIСВХ ,. в nllЦIIX alicra 

ПОIСІІ3IШIСІI Dllh"OllaIIIIR: 20.0 200 20,0 20,0 

:l8I'IIIWI1L IIIIP'I'ic:n.. ",с. I1'n. 20 
кim.кi~ мcxruШмі .. од. 2 
MIIICC1IМ1111IoIIB IВHic:n.. ТОlt/nш. 
ОIlІICYDILIІIІВ паультат: ПОКnIlЩCНllA CIIOIIorillНOI"O" CllНЇ'nIDllOrD СТІІІІУ .Iicra 

l\IСТІІ: 3рЬ aвaaiRнIlX ,. СУХІІХ JlCDC8 . 3ВUВІШR 11: ПDIIА6В1IН11 В8ТDВllшral (lІасткова 0IIJIII11I) 
nOКIIJIIIllCI1 .ІІІСОІІ.ІІІІ.: 30,875 30,857 30,857 30,857 
3III1UILнa вauric:n.. 11Іс. ПІп. 30,875 
кim.ІСіcn. МCXIUlbMi .. од. 1 
Мaua:имвn .. нв lIic:n.. ТOlllroд. 
ОIlIІСУ88I11IВ раультат: ПonіПшCl .... СІІОІІогіЧНОrD ,. С81IЇ'nIDИОrD СТІІІІУ .Iic:ra, 386аПСЧСIll18 бс::ІnC:lСІl f1JQ.11UUI11 a.icra 
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І фа ... І раІ.'rncy фа_ 

І -- І ,...,...~ 
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І 
, І 10 , 11 

/ '-- ;, , 4 5 , (і , 7 • 
" L Ya.,aвnIBBB ocвJтu , 

14163.1 1 2714,5 І 2714,5 ·741,0 , 1973,5 1722,0 1710.3 , 63,0 
І IB~D",: 

І І. -,п ___ "' •. П"",шrdnn ... ln,с. "'".) lliSl.' 1 182.0 J 182.0 І 0.0 І 0.0 І 18z.o І 132.0 І 13z.o І 72.5 

І 7 АIСТ8: 
Ра3ВIП'D1С індl18Щyu.llnX 3Дl6110crell і 'tllllDlI'І)' "IDIIOJPnC moдcn. за6аПСЧСІII" цinicнoT Cllt:n:folll po6cml пшlWJlCilwllnC 38lCll1UIЇD рblnnc 'Пlпl8 lIIIII 
~open ... 3"'108 вcc6i'llforo рШ8ПnCY aco6IICТDCТi. 

38.,.8П ... І. QРПlНЬYUnI .... Іcm:ц.ху асвПу .ІІітеІ 111 niдniткiB 111 РСХІВJrnж iн.alaiJlyanwnnc зді611ac:n:R ДiТeJI 

ПD"'"IIJIІIІКf' 8"""1111811'11І: 
кin.Jdcn. пa:sDIIIICЇJWUnC 3аІСІІІІІЇ8. а.а. 5 
.. Jdcn. ВlIICIIIUIAчі.. 3anyчeН1nC да :auurn. у 

107 
пD:llJlJldm,WIХ 3111C111LUX, lfIШ. 
кinwdcn. &:I'IIIOJC npaцiВJrиJda ПQ3I111ПCin1.НIIХ 228 
311С11ааів. а.а. 
кin.Jdcn. учні8 у позlllllldm.нlІХ 3IIItRIJIIX освіті .. 4701 

кim.tdcn. I1tК1tleJlewnc JlїтD.romm ~ 178376 
ICinwcicn. D1»I3CDЇВ IIOlnмн:lв. onir.IПіа.а.. lfIШ. 393 
кiт.кїcn. ПРОвeдclОIХ lIDикурсі .. 811CI'IIIID1C 77 
onir.шіаа. 011. 

Вllmlmlllа 1 AltrIIНУ 8 аік.. I"DIL 351.0 
" yчllі.. 01C01UUIН11X п03lUlllCilп.1ІО1D дЬut.ніcno 
nD 3VМ101l0i кinыcocl'ї ""llів 
KinLкicn. rwnda. а.а. 349 

3а ..... "".2. BnpolllUlllC)'8811l нові ТCXJlononl орnuсї3аціі 81ncoall01'O ПРОцесу 

3asDAII: 100.6 
1. 3а&:1ncчcш .. ПНЗ ncpeanmmal"'UI 
.ІIADIІІ ..... ІІ. даВЇАІІОаоlD 111 фахаDDlD JliтqJarypoю ІВ.& 

nOКIDIIIIICII: 

кinLJdcn. HaAмesIYl8lI •• шт. 80 
кinLкicn. 3111С11ааі. 4 
Ic:coc:m .. aacmcn. 1 нan .. ICIIYВDIII18. rDlL 133.0 



. 
І 1 

~rnп. 
rr 

'.0 
'0_ . 

l .",.mm. QIII""IQI ataco-. та 2.7 

І ,з.. :dJOIW. 

І 
І. І DCNOI", ШІФВ 1420.4 

~. , .IIIICDCIL шт 15 
, 1 .IIIICDCIL ."н. 600.0 
,вікан. шт 23 

.:. ,1 вікиD. I'DII. 1500.0 
маша n;n" ..... , ".М 350 

llС8.м. ."н. 592.0 
'nll"lnll ~I~ і c:rcni.IC8.M _330 

,1 ... м.."н. 400.0 
Inll"nnr ... II .... IIV, ~ 120 



- 1 , 
--. 

----- І .......... .....- _ .. ,_ .. ,,-"', ї 781'." 
/ ~_"ЮТ 
т _nnar: 

......"....~ 150,0 
f І..".пm. 1fIJIICIrr!,o;-l/IIIIInDlIIlСІrof 
r /nлDIIIII JID" .. IШCf'" ..... 146.6 

І '-'r:n. І ...... I'II'L 1671.0 , 'nnOШІІ nbulonL .... , 12.8 
J XIUI. I'DIL 592.0 

кfп.кicn. віха ... Ш1'. 10.0 
18IID'Iicn. І віlCl'" I'DH. 2300,0 
кfп.ac:n. "rYIIIIC'dB 2.0 
3. Кanї1'lUWmll palDlп X8p1fo6Doку НВЦ1М ~ 121,4 
0- м IU1DIIOI,. _llнОІО 

ПОIIIDІUІІСІІ: 

nnОща xao .. a6naкv, ІСІІ.М 

IlIIIJТЇc:n. ИІІ ІИ1'IDDII. I'DII. 16000,0 
xin.кic:n. CШlШIIlUo 1Мt0lUI01V aCimuumll1ll, шr 4,0 

BlIDТЇc:n. 1 DJIInnшi. 1'Dи. 13.9 
4. кaniтanы�'" potОlп фаащу ,. ДСІІІСІІХ 90,0 , 
II11ІIІМіІІІСІ" ДЕНЦ 

, 
nOlClDllIllCIl: 

nnоща 1Ь1lCUY. "ОМ . 1 .. .м.rDИ. 
КЇnLlCЇcn. вікоll, ш1' 
.. oric:n. 1 BilCll8. mи. 
nnоша тennиw. ..... 

nnоша CllН8V:Ш" а.м 

nnоШІІ ...... ВnIdIOIV JlD6im:nr, .. 



. - l 4.' І 

r . 
---~" ... І 

І 

_n r. 
І7 

І 1rIIr...tr:n. _".,..I,,_tnIIJIO. ІІІІ'. 
3 

f /1lII1rrln. " r. ІІІІ'. 

1- ICllllD8rrlllrrDCfl1'llD.Ul'l' 10 

І 1:1. Oc:mwaerrr .. rwrwa8rrx rdмrllll' n08ІІМ .. 17.1 81.& 81.& 

POllll3lrrrrar. 
rdnuicn. c:nшш. шт. 40 40 

IlI8PI'Їcn. 1 c:nшa. rpн. 1000 800.0 

an.ldcn. mп~шт 55 '5 
IlI8PI'Їcn. 1 сМ ••• ",и. 120~ 120.0 
_Idcn. швdl. шт. 41 41 
IIIIP'Iicn. 1 ~II. g)ll. 12000 1200.0 
МICltка npof1llla.a "06дapoalllliCТL" , 

1. J8'ПІСpa1lCClI8 рlUlСlІlІВМ сссіІ ВМІ' _ііа 1116.0 19005 19005 19005 13505 118.1 61~ 
11.11.1004j1.1U511-16-14 

Mcn. Crвopеина ClIC:n:МII ПОШУКУ. po381mt)' R ncдarori"rroi пUnpI .. 11СІ1 ТВnDll081mIX дітсА та nїдntnci.. С'П1.I)'ЛЮ8DIltul Т1Iop"ora aDI08дOCКUlfMClIIII 
учнівс.кuі MOIIOJIЇ. ClWopcanbawї оса6lfСТОсП 8 С)"ІDClIО.1)' суспinloCПlі. 

3аllДllПllВ І. 100000lml ClIСІ'ОIІІ cn .. ауnЮ8DIll18 іlrt'МCIП'YDII."О і nОРЧО обда Ю8D1111Х ДiТCR та .IOnОді. 
3asaд..: 224.9 160.0 165.0 0.0 0.0 160.0 105.0 97.6 36.1 
IJЦopїчнс 1f81'DJXJJ1*C11118 НО80рі'llfIlМIІ 1'11 

РЬАаllJlМIІ I10JIDpylllIIWII 06дapo8DII1IX АітсВ 19,9 
IaкnIIIIi. CJCIIim Mtcra 
ПоIlll3lIIlIlOI: 

xtm..acn. І ІІХ 1990 
\8IIP1icn. OAlIOra nOJI8DY11ICa 10.0 



І 
, \ 

І 
І 1&0.0 ,5.0 87.& 54" 

----- ___ о -- --Н'1 ,tЮ.D 
._0 '60.0 ( д::;...:о---- , _"'~ID' __ " '-ІІІ cr:. .J6 7 

~, _____ ІІІ ""..,..n- c;rr:nlnt..fOo 

'ІІІ 1IDII1IO/II"""""; lIDO/IIbJi .. 
f IЛlJIIJWnuar: 5 
І Ircimoxirm. • S 

xilruicn. OXOIIIICНfIX У'ІІ,і. 460 460 
'Pi'fНII 

. 
, nnt'!IIVnI 1Ш І }"fЩ(l'І'3l 347.8 

З.ПроаcдelU" щорі'IJUIX cuт "Творча 

aбдapoauіcr.", "СрІ'". ДІ.іна ...... квн, Ііpen ... 45,0 10.0 10,0 

1ШШ1' 
ПаIClDIfНКIС 

ICiт.кіст. 38XOJIЇ •• JJik 4 
кiт.кic:n. DOIаоВІIХ мїсш. IS0 
&:eIICW" 811n'icr.I-m, (nm.) 300 
Завда"". 2- 3a6c:meчlmt пiдlvro.ку ncдar'DriЧlflfX npaW&lnrкi •• ,іста АО po6on, 3 обаРОIllU'ОJD .,OnOМJQ. 
3001111: 360.1 
1. Прохааеана хурс:іа пїlllmueк' .. аміфіaufi 
усіх 1I1ImDpin ncдIU'OriЧІІІІХ прaцiвlurкfв 87.0 

ПD1l83RIIkIf: 

кilu.кic:n. ncaarariч,ra првці&ИIІІСЇ" .кі ПО.If,,,,і 
167 npoltnc ~(oci6) 

181ІРІЇст. nocayn, (f'PJr.) '21 
1.ПраllClU:t"" 'nL yow:n. У 'layII08D-IIJJIIJІ'ІЮОІ 
lIDнфc:peslцWc, саlїlІlІ(ІІІХ.ІІрllCUЧClIШІ 

30.0 npo6neмaм pD3'mкy 'І'1ІОрЧОro IJ&JМJrцill/l)' 
пeдaroli.1'ІІ УЧld& міста 

ПОIIIDRІ""І: 
ICinwdcn. Y'QICIIШсі. ссмі!agй. (асі&) 145 

.oric:n. nчcnms '1'1'1'.) 207.0 
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--- ":' ..:::;;.Н --- І 

/ ~ ...... ...... 
A/rIII!!. 

_ .... 
F _Inlt 

~ 

І ~""wdf:п, ---.. 
axoaпcrp. 4 

~IDID po6crrDlO 

І IIJfJnlflmJ2III!In:JICDIDICII11I/IIoIIY _6mY. " 15 

І .an.xlCD .... m:ni8, шо npaaQ.Pn lIIIpCIIiauiщ 10 

даnlflll'l1за 811DО6ацію nfInwonnnd .. " 15 
ICiln.кїc:n. 8'11П'С111в, UUJ nPО8oдn1o anpобauilО 8 

ШПІХ зас:а6і8 

даruunu D вnpo6aцho eneapollШIХ Jac:a6i8 • " 15 
4.ЩомicaчJlа ДОМIІІ'І1 II'IlrralDl,8ICЇ I_ЧDlOТlo 13,1 
IУ'ІНЇ8-поl13CDі8 pbnllX cnnia апlмnіаа та МАН 
ПОICIDRIІІClI: 

ICiln.кїc:r. II1JІDCllі8 5 
poJМЇР JlDМIIr (%) 20 
3auallllR 3- Пасшоanml 8ПОО8lд1lCClІИl calc:n:a.II1 пошуку 06ДВРО8D1111Х дітсА. 
3asOДII: 591.0 
1.ПраllCДCllІ" міс.ІСІ1Х,1IJICЇIIЬШDl 
апімniu,lIDнаурсі .. 'ІУРнірі .. 
фccnПllllli"lIDнкурс:ів-оruai8 'І'ІІОр'І1DI 20,0 
ро6іт,ТОЩ CllpllМОIІІІІПIХ на 81 .. 8ІІеІ1ИІ і 

c:aмopc:anыlllho 06ДВРО.ІІIХ ДitdI та мanoдi 

ПОIIID .... ІСІІ: 
_ICЇ~ :s1DlOJd8 8 аік 140 
кinькi~ ПРІаО811Х міСІІІо 420 
кinыIi~ DXDllllClІІIХ У'І .. і. 1500 

, 1IDD'ri~ "DI"DDOAII (ro ... 1 50.0 



, \ 
_. _ .... 

І 
, --- . 

~ 
~"..,: 

, .. .--., ~"" _ .. "lIIJCItOro ....... " .. , 775 
І . ("."' ....... ) 
І 

:,gD1111111118пonu.1Iinmc .... 'ІСІ .... ~ .. " 50 

І 3JlcDIlllIpCI .... alCpCl8f rypnd .. cauІІ '1'1 
а5.0 

ф81СуЛlo1lln,віа в 1Ш8'IIIIUtШ1Х 3111C111UU1X УСІХ 11шів 
ПОIIIDIIІІІО': 
1CЇIIWdcт. .aa.aвncaB.1X ummпlХ адаUUЩ • 

15 
xepillНUlCЇ8 rypncia • днз 
IСЇІІІокїст. ДIUIIR50IIIX ummmx адаuп .... 

15 
iнcrpyктapil 3 фЬкуаtypll І днз 
3allJUl.1II84: 3в6е:1пе'1СИНl учвed 06дaP088l.11X .Iliтen У .,iжtШРОДl.11Х ОСІЇ11.їх 1'8 cnоpn'IНIIХ фор.'8Х (СОІїнара.-.с, канкурс:а.-.с, 'ІУР1.ірах тощо) 

lЗanpoIlUlЖClU .. обміну освї11.їх дмenwі~ 

мic:ra 3 miC'�'��M�l-пo6prmlмвaul та іllШНМI 

,вpyЄUICНI1МI1 мicnwи на niдcnuli YJCII8UН11X 180.0 30,5 30,5 1,9 28.6 30,5 30,5 100,0 
yraa освimiмп , CnOpnllНnМIІ 3lllClllUl8МlIo 

всашllllblмll таЩD 

nOlllDmual: 
КШ.IСЇcm. звхоаів ІІа рік 8 І 

JdnloJCicn, учвеІІludв 120 14 
СереДІ .. вартіст. nOСІІ)'П1 (вiapaDICIUl8) (I1"L) 

1500,0 2179 

3. 3аnШlollа ССРІА". освіта ІІа 20011-2010 РОКІ' 6115.3 1160", Ш,О", 4.9,9 0,0 141.0 368.1 368,1 31.8 

Мста: НIUUШ ... 3DП111.IІОЇ о&оВ'1І311О80Ї ССРI:АІ.IoDЇ освїТІ •• Зaбc:lПСЧСIll18 цo6ymr ocвїТI.lIЇТJI •• lianовіАио.110 І".і., nD1JlC6 
3авДІ"'". 1. Зв6c:lnCЧlml а60в'аlID8С І 6с:ІОIUUmIС здо6ymr ООII.ОЇ 3111"11АІІОЇ серсднІоОЇ ОСlїТІI 
notaDlIlIlI' : 19.9 199 19.9 19.9 19,9 100.0 
tcin.tclcn. шtcїII (BiдttoBiДJlo ., 11'ОУ ШIlOllIІ), од. 

10 

Jdn.tclcn. neannвWвlllllCЇa. чоп. 673 
Jdn.tclcn. c:nшatc neannlШiВlllltciв. од. 861.3 
Jdn.tclcn. кnвciB (lCIUIClb-IІО.IIUICICriв. од. 318 
tcim.tcicn. УІІ"Iв. чоп. 9700 
tcin.tcicn. учнІв на 1 neanраціВIІІ'1СІІо чon. 14 
lluumcи 118 ОДІІОІ'О ~18 а рlк. rplL 631 



• 
_оо ---.. ---- 1 1 

- .......... ~".-...- І ,;, ...... І 
/ ~I. 

'"-'-
І ·1-"".': 32 

F ~._ ... шr. 9000 
І ,.rпl_lIOCIIYn' ... ", ... "'". 
І IlICfIIIffJIIlfCНИIf J 1010"10" "' ... 2500 

І з ............. 3. ПРII8ССІ'ІІ cmul Н88'111111оНIIХ IІРІІ.llІІІС'" У .їдna.iдnic:n. да c:aнї'n Plla-ПriаlіЧНIIX ."мar. 

І З •• ІІІІІІ: 2257.6 926.0 92&.0 250.0 0.0 676.0 333.8 333.8 36.0 
І. 3uiII1fClfН8 aninun.llara ремаН!)' фaauay 585.0 585,0 585,0 5вs.0 243,0 243,0 41,5 
30Ш16!J 
nOlllDшnal : 
IIDШ!1JDllсна -_...:, Тllc.mll. 20363 
асааalO IIDlD1'Ї8lшОI.01.08D. % 71.3 314.3 
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r : .. _- ._-, . 
~I a.м.nт 

~ .... o_ ... Lзоm ІІШ.ІІХ ~No!li 
о. 

І: 

.М 

J. , І dшIInL rDlL 

IнааМIІ Нlll 'Y't118 • аса ... JIБ1Jl8 
~. -, 1JCМоиr 

_ 111І'. 

17.1-'- ремоІП)' Cllcmt 

'отIllСНI18, CВltrallї101 'rII.oaonOcrll'l8lU18 30Ш 
ІНа'. 'тt1l N'Ji. нвl(. 30Ш х!9 

-' .• -nw6 

І: 

1 

.OJL 

. 
І 50,0 

510 
2tiЗ.3 

1350 
195 

273,0 

2.100 
Тзо 

'ІВ,О 

IBSOO 
2.В 

0,2 
419.2 

-9,0 
66,0 

1750,0 

600.0 
3.0 
ВОО.О 

250,0 

91,0 

УМО." тeJ1IID- 'rII 

484,7 50.0 
172:0 

10,0 
172.00.0 

, \ 

250,0 250,0 

91,0 91,0 90.1 90.1 99.1 

2 

І. tOcвlnl. 

50.0 



-І 
, .J 

І 
J ---- . 

~ UIUIl 
50.0 50.0 ,'-

S8~ 50.0 r 
f Із. 

l 'І 
I.IJII'. ;t r 
.I'DIL І!ІІ' ;OO~ J 

r4.Зutiна 11 ~,O 
І: 

.:. "'. ":., ІІІТ' • іО 
І .raи. 1000 

І .... ..... , I~ I~ IфоИ4~ 

165.0 ~~ 165.0 150.0 15,0 15,0 15,0 

1. І .... _.--"-.. ~y ~,~ J5,0 15,0 

I~ . ..:, .: . .~ 10 3 
ll1Dмn"aarcpa 3 nporp .. tним 

5000,0 
,.е. ,I"DIL 

12. МСТОДІI'lИОIO та 
20,0 

:: 
I";JI"Irї~ 1_1In'_ ~ 
..;, ,.;.- "', ~ 1 3IUШILII. шт • J33 

І. -.1 ~ 15.0 

~ ~O~ 
Il 

~ 5 
.; ..... І ~ 11600.0 

14. ПОВІІІ: -_ І .. -rwЇАlluШl 
35,0 -І, 

1-"-
.:. .,;-- ~ J50 

І _Uncn. 1 ~ 233.0 



, _. ---_ .. , .. -.. , - - , - _ .. -,-- ,- _. ---
І 

_-_о - ... ----- --- /Jjeraor-.... _, ........ , _ .. а .. ," ..... )/1'10 • ..,.. ,_10", фytlICllfaII)'lllUП" "ІІІ paJ81n11Y ClII:І'8МІІ JIaIIIIdn.RD1 acam .. :lll6ancчa .... ІІ'·ІШ", 

І І "'--, 
..,.. ~ .IIOUlJdnWIOr acam, _1010 .11lmlllOIDo :tliepanlll" "ІІІ paJШIIJICIІІ" Mopaкt дю. 

-. ""1 

r 138_."". І. 3a6crm:IfCIII .. 0'8110"' ..... -undn.lIО1осаfn, ICDIКIIDIO .IIImlllDlO. 

І IтnCont, .. 
І -'ПDD2l11cra, : 

І 
(Jdпwdr:n. .ADшIlїlПoИІIХ 118D'І8ІПоІРIХ:r1llCllUfJt. од. 15 

Кbu.кfт l1WII.O.II 143 
кflq,кicт 8ІlХОllll'l:llіа, од.. 302 
кina.кicт ДiТCIt в дowxin •• uUC:llUCll1UIIX. ЧOIL 3530 
вlдСОТОК.ІІітеІІ. axonncн.oc .nнз 88 
_кіст c:nIIIDX 1ICIoOI'D, од. 900,0 
кflq,кicт ДiТCIt в pcDJШXYIIК)' на oдIIDl'D 12 
вlІХО88І'СІІІІ. од. 

8111n'Їcт на 1 JIImШIІ а = ... rп'l. 12 
а.rrmпп на 1 JUmIllY В оік. rDII. О 

ОХОМСІIИ8 ДiТCIt CI1IpIDOI'D доШJdm,1І0I'D віку, % 
88 

3 ..... 1111.2- Зa6c:JnCЧClIl18 CI1Dlurm.I8.1X У'ІО • .IIIUI ~.IA 'І1Із~.іЦl'СІ.'ІА 3.110ро."а .IIЇ'n:11 
3ИОАIІ: 413,6 
1.3a6anClWllIA CllAOCIIDIIoli'll.oi 

ДlICI1IIIICCpIl3lll1ii '111 03ДDp01UICIIIUI ДiТCIt а yr.rOIlllX 

lооnu.Ї3ОІІаІIОI'О .IIImll.c:na 111.6 
ПО1lUІІІІКІІ : 

"кіст J1И3 4 
віасатох OXOМCIIIIX днз 33.3 
adn.lCiстІо aoдIIrXOB.1X ummlllX 0АІІ1l1l1А nіааа 3 
1CiJI.lCiстІо JU1JIImID.ИХ umm.их 0ДІ1І11ІЦІо 3 
.i.acoroK віаІ.ОСIІО 3JIDDOD.1X aiтl:І 30 
2J1epcnpoфlтo_1И8 днз У IIDм6Ь'ОlDllі 
3ІІІШIUIIIIIDМnCl.CVIOЧDI'О 'nI1IV 306.0 
ПО1lU1І.1КІІ : 





- І .. _ .. -

• '. • 7 

/ j mn 2.0 

( 
~. 1 -- __ І 

5 
15 

Іс fбaJll 412,5 
t1l& : 3ІІІІів 

::о: 5 
~ ИВ Cnapl1l8И1lХ мaRдaнчIucвx, 

5 ..! . ...1-

ДlrI'IIЧIlХ мy.JII'ІIПІХ 
7 -'-

,uпyx s 
33.3 

І ІІа 1 JIПI1IИ)' 8 piICoI1J"- 117 
14- 8" MU" InИЗ 

3423.9 400.0 ~o~o. -:юо.о .аоо.о .аОО.о 100.0 
. ЗамїНD.IШСУJIV_ M".lIOrD ,ме6иі • 811.90 

~ 
11 .. 1 дlrrиlСУ В рік. rpи. 232 

,2- peмomy 
110.0 - . . 

1 

lСЕС 
-.- у .ІІІІХ aarpUМDlШ BllМOnl 

73 



І _ .. - -- .- _. _._- _._ .. , 1 

.о ... " ~-_ .. - -- 44.4 • .. -- І 275.0 
І 

'4. п,. __ ••• , __ hrиI.,,,,,,,, parrnпy"".,.," 
f ,п_т._: 

5 
І fidJwthm, -.url8 

I~UIOl7f'O"""""'" у ."ІХ дcnJI'РnUlO .'Plan. зз,з 
еге 
5oy, .... _ .. _- нса6xflur'РІ 1'8,0 
ПаIClDНIІ .. І: 

.і.ас:оток ОСІlaщelІОcrf 1QJ8IICII. 40,6 
,. Звмош оRJDOЖi 1"'.1 
ПоICIDНIUClІ: 

ао."lиа 01'OD01d иа38МЇнv, мr:rai. 1290,0 
811D'1'Їc:n. 1 .1 oroaDlCf. t'D1L 130.0 
кin.кfc:n. 311X1GU1ia 3 
1.Рсмоит.~осжкн 292.5 
001183111110І: 

моша BWIOCl1ClI. ... мcroiB 1500 
!lI8D'I'Їc:n. 1 а.м .~cnal. t'DIL 195 
кtn.кic:n. 3111CJ11U1i. 3 
8. ЗаміІІ. JШXiв Ііа ШlmJOві 1092.0 
ПоICIDIlIlIОІ: 

маша.аахів. ... мc:rai. 1560 
DDO'Iic:n. заміllll 1 ..... JIМY. t'DII. 700 
кin.кic:n. 3llКll1UIЇ8 3 
9. Кanmw.IIIIR оемоит .llAXів 94.9 
0011831111101: 

I1IIQша .llAXі .. lCII.МCI'Di. 1460 
1ll8Pl'ic:n. рсмоиrY 1 а ... JШXY. I'IIIL 65 
кїn.кic:n. 3IUCIIWB 1 



І 
. -

І 

, 2511 
, 

~ ,- "а -' .. ,. s r /tdIt _І. 

І 
t: І. Лро8І:ІІСІU" .IICAfCIInDI8Y '111 8Cl'lll1ІНІІІСІ"" 150.0 
",..lnwm18 

( ПОIIID.",ar: 

f • ..аcno nuinloOН18. UI1'. 50 
IlIIIIJIicno ao&fr па І lІІІІІinIoOн. rDlI. 3000 
хіп..аcno 3IIICIWIЇ8 5 
12. Potoнr rpyrr. c:aнn:xнilCll та IQIIOпоcra'lDlП18 1750.0 400,0 400,0 400,0 400.0 400.0 100,0 
даwкin.Иl1Х38ICIIIUIiв ocвiтll 
ПОIC83ПIUDI: 

xin.xicв 3IIICJ1IUIЇ8 s 3 
вapricв nPОСICI'НD -lC&Jшторпснаі даКУМClП'lШ11 

l88DТЇcв ТDY6 вадаnacra'lDII'" 600 
1 поralШllR lCrD 

xim.кicв 'l'WlШrїв aдlllllllUo 30 
маша niJulonl кв.". 1622 
аD'liсв 1.11 592 
маша C:rIН. .. .м. 1560 
IlІІШ'І'ісв lм2 400 
nnоша IICJI'DJIICiB lм2 1621 
вaD'licв lм2 330 
3а8JUlІЩR 5: OCIIIIIW:JII18 нaвara даШlCloUlloІІОro IIВВЧВnlollОro 381 :mшv 

3аОІІ: 229.5 229.5 229.5 229.5 193.9 193.9 ... " 1. Па6)'дава naвШIoRОlау 3 'I1ICpJU1М nOlCpнrnt" 70,0 10.0 70.0 10,0 70.0 70,0 100,0 
ПОIIIDІІІІІСІІ: 

.м.lСЇсв naвш..RОllів. оа. 2 І 
IlIIIDIiсв lmшUn.RaIW. Пnl. 35000.0 
2. 03дa6nClIl18 l111D81'" та CnDpnШЮ'" 20,0 20.0 20.0 20.0 20.0 20,0 100.0 "IdImuIЧllків 
xinloкicв "IdImuIЧllldв. оа. 3 3 
BIIDТЇcв 1 мaIIaDIlЧll1IIL. I'DIL 665.0 
3. У C'I8I'IC)'8DIIIIII Х8РЧО6nОК)' IlCD6xwlllМ 

38.3 38.3 38.3 38.3 16.1 a6muu11ll11ll" 16.1 012.0 
ПаIClDIІІIIСІI: 

8lac:aтaх ОСІІІІЩСІІІІІІ XllDчобnоada О 42.0 4, ОCllІІЩСІllІІІllDlllllollі .nиз 6.6 
ПОIIIDІІІІІСІІ: 

xinlolCЇcв ПIШllIoIII'" "DШІІІІ оа. 1 
adm.кicв nuасох. оа. 2 
кinloкicв cтaniв. UI1'. :1 



І 
_. . \ , 

2-_ ..•... ~ 
H"~· :І 2-

r -,. І .. lriI-- .-. 2 
Т ,. ... ".,,,Latr. 2 

2-
І 1_11. lIrr. 

!М 4.5 4.5 4,5 4.5 4.5 100.0 
І tJ. ОсІ'/ІШСІ". aM""'lOr~" 
І lПаraaНlPtlf: 
І 10 І 

С'І'іІІІоцІ ДJmМ. QII. 25 25 

nOJnJlrmI .ІІІІ8 nl.llllO"1 І 

7. oc:нauzeиu CIIOIml8ноі :lатl 200 18.0 18,0 18,0 ііі 18,0 100,0 

ПОICIDIПIlClI: 

riмHDmI'lJli JIIIIІІ, Шf. 2 2 

criнa.IUII Jl83ЇНН11. ІІП. 1 І 

"МIJamIIIIIIIІ DJI. 1 І 

8. ОClIIЩСІI ... Jlll6illc:n. та rpyno811Х _пrr 60,6 60.6 60,6 60,6 60.6 100,0 
мcбuМl1 
ПОICIDІІІІІСІС 

nі ... ДlmI'Ii. шr. 40 40 
c:rim.ui JUmlod. Шf. 40 40 
шlllb" ма DCDJUlI"DII'" (3 секш11. шr. 14 14 

І ШІІІЬ" .ІІІІ8 inJaшок. ІІП. 3 3 
C:rOJIII шecmсмїсиі. шr. 8 8 
КlIІІ""". nOlCDlrmI 

п"-"-· nocnn. 40 40 
І 2 3 4 5 Іі 7 8 9 10 JI 



------ , 
",ас :.їuiinud- мlcna • C.s1AnosWID IJIO 1РІФ1q1 - - _. _ 11'" _ ....... 2_ • ......,.:;,:;:;;; дсрс8".11І1Х IIOllCJPYICI&In .ІІІІХі .. I1ІРИU& 111І МClIUIC __ 1188 ..... 1"'" :1111С1111А18 

1_ шор' ...... nро_т. _"_.аl)' 
І ·/.11І---1. _ .. _ ........ ~, 
І 

, ... __ .. , 
І 

n .... ", lа •• Олln.m ... 30Ш 1&3. ДН3 "3іра .... 220,1 220.0 220.0 220.0 220,0 220.0 100.0 
"ТCJIDICНr". "MIIUDU". ВДlOT. ЦПФВ 

cnш М. зоm.Ni2, 9 ДН3 
.. Яn.IIІІСІІ. ... "DiнatraJC". "POalllUlllВ". "Кonoc:aк" 

СПШ N! 7. нвк. днз "SDраіIlОк". "ТсремІСІІ", 
.. КaтtIllСВ". "JInaПID" 
ПОICIIJ.IІІIС11: 

IUIО= ...... 10050 
DllD"l'Їcm. 06D061C11 1 кв.м (rDlI.\ 11.9 
aiacaтDac 3111С11ааіа.у llСИХ nPOacдel'О 39,1 
IОml:ШXllСІІУ 06а06КУ (%) 

3uдa.II •• 2- BctIII.oamolllml щорічно пааааl)' ura .. mlЧII)' ClIПlвni:Jацію а дао.' нааЧВnIoНIQ, 1D1C111U111X (ашпоаїАНО .110 l1'афіК)') 

3.м",,: 
СnШ.N!!S, 30Ш NeЗ, днз 

239.& 240.0 240,0 240,0 2010,0 2010,0 100.0 "ТClllМОк" 

30Ш ке 2. 9. нвк. ШІЗ "&ВDВiHOк" 0.0 
СпШ N! 7, "мнаіа ім.ОnіRниа. днз 0,0 
"КammICll.". "ЛacriDIСІІ." 
ПОICIIJІІІІІСІІ: 

IUlDШD JUUI CllПlвni:J1IIdi. а." 10100 
aapricm. 8CI'8IIDIUICIU" Cllпшnї31Щ11 НІ І 

12.1 ...... ПD' ... іщс:аll .. 
aЇAC&mJa 111К1UL1U-.y 81C1Ot IICI'IIIIDIUlCНD 

38,4 
СІІпшnЬацію (%\ ,. Міс ... nporp .... 883 nш60D"ш до plAUOfO 

221.0 91" 91" 91" 31,9 27" 30,1 .. Іста 1іПОМРIІ" 

1\Іста: ВIUC081'" соuiвnloИО 1IImIDHOЇ, IIlIIIЇoHВnlollo C:Iiдor.IOi JUOДIIIIII, шо ИIUIЇnСIІ. rЛllбокою rpo.IUC:IoКOIO аШnОDlдвnlolllcno , DIICOКlI.'" 
8кoc:na"ll, РОДИНІІІІМИ і патрIOnIЧI"'.1ІІ поЧ)Тl'lltoll1, nOlllU'DlO і WDlIОЮ.110 OI'D'І)'ІОЧІІХ , .110 pUuIOrD .Iic:ra 

ЦYXODII''''" 

3.1UID1I1I8 1: ВUalraЧClIІ.. IraR1CpIWU1X npc:Itc:nuIIIIIКЇD rpoM1UII1 
3ахоАІI: 
1. Урочиc:nx:ri 1111U'DД11 DUallаЧClIІ .. "Лroarallll 
оокУ- 50.0 

ПоIIIDIIIІIСІI DIIICDIIDlUaa: 
кiт.Jdc:n. НО.IЬшцІn. оа. WJ 
кiт.кic:n IшміllDlmа у HOMbuu.tllax 3.0 

~ аltд8nClllШ IlІомluDlIЩ 111c:.I1'IL 1.4 



.. _ . , 

-- . . ~ - _. 
IOIJD..O 

тіІ ... . 3.0 
І 

..,..-- ._.1._/4 .... 
,О 

Т 
-'1dII.1tIr:no _-.и-у ,_,,,,,,,,... tfIIII. 

0.22 , ,.,пDIWI. ,,. ааноro~.-uIt. 'ПІс. nllL 

І 
/3. Про8САСІІ'" фa:nl8lllllO 11ІОр .. 1Х pa.ll1І1 "Тennо 

5,0 aroJ)c ЛСІДОІІ" f JXDYU, , серце ш&і о , рilulС м'с:щ 
8i.u1uo" 
ПОIIIDІІІІХІІ BIIIIDН8НJ18: 

rCiAICiC:В номіиauin' 0& 10.0 
aXЇc:n. номіll8lпів У нoмїlJDl.lї8X 30,0 
ВIIд8І1СІI н. І НO.lill8Кl1l, 'ПІСо I'DIL 0,2 

4. ПраllQl9lНll ypa'lllCI'Dcn:R 3 НIII'Oд1I8pY'lem .. 

міс.1СІ1М ronoвolO )1'0 .... І-х. 5-х. 9-х lCIUICiВ 24,0 
зн._ Ь J06pDCCIIJUI .. &:IIМ8OJIbal .. іСІа 

ПОIIDНІІ1СІI ВІIIIDНDIIИВ: 
К'ш.tdc:n. учнів 1600 
BtUUn'XIIl18 OJUIoro УЧИВ 0,015 
50 ПраllUCНН8 ypa'IlIc:nк:rcII 3 118I"DAI1 ВРУЧСНИВ 
Mic.1CID1 ronoвolO вbDI-Micra nWrori'llnlМ 50,0 
npaцtBHlIIlIIМ 

ПоIlll3НIІ1СІІ BII8DII8IIН8: 

Kim.1Cic:n. . 
ВIІНків 2000.0 

Bluumcн на OдllDM пCдIIDIIЦЇВlПllllL 25.0 
6. Проacacm .. урочнc:nк:rcII S 118I'CWI Вру'ІСІП" 
міс.Ісі&\ .IDAОДЇ IIIICIIDPI'I! I1IDМlUllПnUl. УхраіЮI 1,0 

ПОICIDIІIІ1СІІ ВНIIDIШIIІ18: 
К"Шlotdc:n. осі6, _ 6yp;yn. cnptlМ)'llllТ1l mu:nopr 

120,0 

Blwmal 11. ОдІIОМ ПСАІІDIWЇВННIIIL 
Blwmal 118 І-ну ос:о6У 0.008 
З811118НІІ8 2. CnIИ18I1I18 s .. ішlClIІІIО DCШJІІІН 
SIIXDJUI 

ПРОІІСАСІІИВ CnDpl118110М SMDrU-IIІ18 "'r1II'D ...... і 
10,0 

в - cncиrmвна сім". 
ПОIIIDІІНIQІ "ІIСОIІIІ"18: 
кtn.кic:n. DCШJІІІ 50 
Kbn.кim. IIOMilllUliR 5 
Kbn.кim. neocмD1lClliB 15 
BIUIImCII1I8 ОдІIОМ nCDCМDI8WI 0.7 



-- . -- ----_ .. -- 1 1 -......,_...------- .0 f 
І 7.:;..~.:;-=-~-
І 

I~"" __ ',.: 
50 

І 'КbIJJd~ -ІІІ 
5 І ~1dIIWd~ Ifoar'r .... 1n 
15 f IdnJ,Jdcn. 1tcaeм08r&lї8 

0,7 І в.r.uncп ІІА CJJllIOI'D 1ICIICМCJ81111 
2. МlClolCldl Фecnl8lUl. "M1III6ynd зірral 
'YIIDIIiIICIoIlOI'D " CZDea YIIIlfв зоm 

1,0 

ПОlCIDlаual 8111101IIIНIUI: 

КfnltlCЇc:n. 1IOМ8IUI 10 
xїn.lcic:n. псрсмО1КІ1Ї8 3 
Вluurпal па о.аиоIV пепllМOЖWI 0.3 
Турпір :І ap;rn: кіокyшtlmcвR " Cnopr прстl 3,0 
llII'UCCIЇ та .. 8РIІОМanіі" 
ПОICIDІІІІІСІІ 81111О118ІUUI: 

Юn.кіc:n. УЧІІ&:Іщкі8 100 
_кic:n. I1CPOrmкui8 11 
ВIUUПICIІ 1111 QJUIOIV neпcмmкwr 0.1S 
Мїcwadl JlCI1IOImIlmlЧlllІR крас .. MOJICWo IIpcml 

1,0 
1CНJJ1y" 

ПОIIIWПIIDI 811110118І1118: 

Kinloldc:n. УЧІІ&:ІIIIКЇ8 1000 
кiJI.КЇc:n. ясосмD8lli8 5 
BIUIII1'IDI .. а OJIIIDI'D пepotoacwr D.1 
Мім DUII'IUI118 ~ учиiвcwcDi .. опаді 

5,0 
"HlWIIUIIIIIlID3IIIUollOi СІІІІІІІІ" 

ПОICIDИІІІСІІ 811110118І018: 

КlnltlCЇc:n. У'ІІІСІ1111СЇа 100 
IlinltlCЇc:n. пеоемnuiв 30 
Bluumar ІІа DJIIIDI'D ncocмD8UII 0,17 

3а .... IІІ •• 4: Формуванl18 lJDЧ)ImI 1'DCП1UUlр8 І I'DCПIUUIРС.lІОі alдn08i11an.llocтi. &cpcжn"1С С'І'ІІІІІІС1І118 II.D 11114611І1. ЛIOЛGICDЇ працІ. що пр"'що. красу pUuIOI'D 
.. icra 

38XDд11 12,0 12.0 12.0 12,0 1,1 "'.1 1. ПDD8еасщ .. _ІІІІ .. 101 DCXIJRМII 50,0 12.0 12.0 12:0 12,0 1,1 '''.1 KiJlwdm. .ІІDYIIDIIIIИоі 5000 2500 
ВII./ІІІ11О.118 DJllIІI ІІП" .. іDlIІІК 0.01 
2. КoIIICYPC 1111 ICPIWUI a:и:ncllСIII18 118'ІІІІІ1011І11І 

5,0 
1ІІІІІ'"_''' 
ПDICIDIІІІIDІ 81.11011811 ... : 
к1nwdc:n. кlмlшr 500 
xinwdc:n.lloмillaцiR 1 
кinIoIdc:n. ПCDCМоащІD 30 
8'UUII1II'111 OJIIIDI'D n~D8UII 0.1 
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... /141_ _", JIIIYrC .. rnrr 

/JIOIIiJ'P_r ( ""1CIr)'I7I. 8ucn111fC1" 

ПОIIDII'ffCll."fID'I8ІU": 

8IDP'U'ff"M 
ClllllJоІіIfJ' 

ВlnJJIII'R 8 118 lUIIIо", Y'l1ІСІ111К8 

5. CIWopcllll8 .lі&:lofID"' nPlrpaдllll .. ora 
пыl1l8lulfolfo-о3IIII1111о''оro lСОММехсу 

ПОlCIDmual IIPlDllIUIIII: 

Кinufcn.и • 
B~ 8 иа OJIIІИ 1IIII11IDIOIC 

6. Міа. .. акціа "ЧsICnIIl ді .... 
ПОlCIDmllСИ ІИIlOII88I18: 

Bapdcn. ОJUlісі JlIIc:ri81C11 

'І. Конкурс 118 IСрllЩlrR Cnopl118Иlln .. aJIдarttn .. 
30Ш 
ПOlClDIUIIСИ ІИIlOII8ІU18: 

38aaal"'. 5: 
Вllr&mJ8IIСИI18 reuanWUllfllOi ї 
ПОIIIWUІІСІІ 

Кin .. кicn. CШlUUWIo 
Sall'licn. CШllіd 

1,0 

1000 
0,002 

1,0 

4 
CJ.2S 
2.0 

2000 
0,001 

3,0 
067 

Slrnrrorw:нl18 n:a ШWUllfllоі ПООJIYІСЦ&Ї 
'19 __ 6 '19іі 79,6 

4 
19.9 

79,6 19.9 I~ 25.0 

2 
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І 

/ ~
DPOrp.,.,. AkR."om 
nfln'p .... _ дllТlП 

І .. _ ,... , І І "о... І nCnD'1'nIV І 11І0"" І 
І ;, І" 5 ,І" І 8 І , 

де ....... " .. "aaied" .. a-тesal ... oro UDD.anьпоro 3ІІ1СІІ1IlIY "6110BBPCЬКnn Dрофссln •• n лl"св" 
та ф ...... I!DDD 

"BpoDllpa.кnn 

... 1І/ІІІС8ІІ11Х УМа. JIIIII нав'lllННll УЧНі. ДІ1ТН3 "lipa~IOIB ПIВ JlіасП" 

, 
І 10 

І , 11 

100.0 

nnot6edn'lIIn лfuеn" 
Afn1l: 

3.IIДІIІІН.: 
HIUllmI311 рахуноК 61OJU1111Y .. icm1 фінанс:аву nbapllМlC)' дпrнз "lipaвapCloICНB apaфc:c:UbnlR лiud1" 8 c:nнJpCНIli НDIIC8IalX "'108 .l/lllIІIІЧІІНІ18 УЧІІІ. 

n"IttIJІІUIШ .""."11,,,,,11І: 
311МЬ ... ікан НІІ'l8llldШПJ ІІООIIVCY. (7 .іIlOМ) 

1fIШIКU811R pctoIопr noxpani НD8'18111оRlIХ 
ItDIIМЇIIICR. (t 'ПІСо м2) 

nPlU16aиИl "'1101'0 іll8ClmplO 1'11 

а6мytlДllpIDIIIIRИІ дпа дітсІІоСllpП 1'11 рв. 

lID36aвJu:tnax 6Im.1СЇ8СІо1lOПJ піlCllYlШИ118 

40 
40,0 

10 

10,0 

10 

10,0 

40 
40,0 

10 

10,0 

10 

10,0 

, 



; .. - po:a •• ~ 1"-';;;-'" \ \ , ... - -г~-;.ї~ І І 
--О' 

-7-- ,..."рсу 

/ , 5 І сі І 1 І 8 , , , 10 , 11 
І ;, , 4 

Г 17 ~ YlIDa.,.IIIIID nnа .. і та СоqJ8lIЬІІОro :uumcтy ваc:enеппн 
f 

2256.2 2278,8 22'78.8 2230,8 48.0 1011.6 1001.7 44,0 
/ /ВcJ.oro: 

І J. 
1""",.,..11.. СОІІIu""о,. 38а.С1У nendo"cp'a, 

0.0 0,0 601,9 '07"- 52,1 I"..,.Іа'8 'nІ nа"".""" •• аааrшenns аеJlС'ПІ 1232.5 1165,3 1165.3 1165.;5 
".eenеКlІа 

МС'І'ІІ: ПШтDlQUID nfn.11I8UX an:ropin I'DOJfIUIIH IWUIXO ... 1_ iro, AOдImCOJS,ot nocnyr 
Заада.,. .. І: нaтrm 3І. paxynох БIoJDкery ,.,Їcra пiт.ry 8 onтm 3. *Rтло8Qoкoм)'нlulы1� noc:nynt 8 .,аах нар ... переа6а.чсн.1Х ЧSПWІІМ 3IUIDIIOдal&;I"8D" 

"І1ІС. mНo 4D0.5 400.5 400.5 400.5 162.3 162.3 40.5 
ПоICIUIIUIСІI .ПКОllапНR: 

iНSМUUIМ 1 rpyI1Н ас:іх npIIЧIUl3l1Х11ОрІОІІІН'" 314 
330 

'О%.од. 
:lanun.нa CYN1I. ""Со ",Но 3/3.4 128.4 
illllUlїJUW U nМnl по 30DY 40%. DlL 80 17 
31n1111011& CYNa. 'ntc:. I"DIL 11,4 30 
сім'.м. 8.КlIХ nCPC6YaIU: аоє і OUl.uJe інаміді. 

10 ІВ no:lODY 50%. сш. 
3III1UIJo118 сума. ,nu:. rDlL 9,1 3.9 
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"'," ., --.'0 ... _ О' І 2'7" 14.3 1403 52..2 

26,§ 2'74 2'7'" 
т но 

r 7n._"_ ."-".",,.: 6 1 
І 

І ___ пю.u ....... DIL 
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f ". І ocofiУ. I1JIL 

І l:JIII'IIIJw" CWПIIІО'ICIIIDII'IJCWJIU'uw, ,"ІС. "'11. "І 
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.IIOIIIIIn8.11O 1ICI.dr. OJI. 17 11 
18IIIJIicn..IIOIIIIIII11.11O ncuc:aі на І осоliY. "'Н. 100.0 100 
38ПU1 .... .ІІО1IIIIn8 дonzиrr до IJCIlс:іі, ,"Іс. rpи. ·20.4 10,7 
З • .,..ІІІІ. З: 81udnml матерiam.ИУ ДОnO.ШIV пк МIUUIII8М мic:ra Д/UI ПОIфlЩCКIIІІ ЖSrrJJово-па6yro811Х yr.la .. на Jliкyaulllll та ianuї nD11JC6l' 
'ПIСо I1ІК. 319.0 130.4 130А 130.4 115.2 11s.z !JЗА 
ПОICIDІІUICU .1І1СО"8"1": 
"lrIePЇlllaИ8дапа.IDП1IJ1D.,ісаЧН8, од. 3.2Ь 134 
38ПU1.наcvмa. mc. rpи. 192.0 1605.97 
IсУМІі на 1 особу, rpи. 600,0 1913.8 
матеоіan.на Jlапамам па JIIІ. iKaaniJl1l: 60,0 60.0 60.0 
іl .. aniJllll nмm. ОД0 950 
:шnut.И8 СУМ" mc. rplL 95.0 
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І 1:..-.,,--1: 300 15.0 15.0 15.0 
І /n.e. "'". 
І na~n""" _"rcall."'.: 
І QII. 20 

~иіl D1Darip"8 J O11JIW}'JI8 .... "'If. 1500.0 
з ..... I.I.5: BCТIIIIOВnCl .... тcnсфоиі8 mm.roBllar an:rolliar.1 иaa:nCJ .... 
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ПОICIUІШІСІІ 8111 .. 'ОО.IIИН: 

кinlolCЇcn. осіб. IIОІМ BCТIIIIOвn. 
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од. 10 3 
CI:JXWIЇn ршиір 8С'І'ІІІІОВnClПll тcnе410Пів. I1JIL 10000 0.7 

38114/І1111. 6: 
IіаоМІІППIІ та nin.roBIIR aiдnyc:к JlіlCllpClolOlХ 3DC06iB ,а pr:цrrnu.lll Jlіарів у ра1і ам6УJllПOРНОro JlilC)'8lUflll оrcpeaшх rpyn Ішcenallll та :аа ПС81111 .. 11 

aam:ropbr .. IІ38XJIDplOваиlll 
'I11~ ПJIl. 50.0 5Q,O_ 50.0 50.0 10.9 10.9 4 • .1 
ПОICIDІІІІІСІІ .IIКОIl81111.: 

iивanWI ввв. од0 494 31S 
:saranloIIR СУМа. 'ПIСе nm. 22.2 16.7 
cepcJUlI вapricn. ІІа 1 oca6y.I1'IL SO,O S3 
)"ІІІСІІІІІСІІ 6о"овlІХ ді". од. 61В ВО 

:saranloHa c:yara" 'ПІСе I1JIL 27,ВО 4.2 
CC1ICJUII 8II1n'icn. ІІа 1 ос:о6у. 11211. 50.00 5и 

3811д111111В '1: За&апCllCltНl npoJI)'kТOBllfolll lш60р_щ IlaR6in"ш fo'MlD86e::lnC'lCIIIIX f1IOr.IIUllIII fo,iC1U 111 сі.lсА :J дin.r.Щ :J lUU'OJZII дcJJ*DDШІ" CDIIТ 

'І1IСо_О'II. 119.0 119.0 119.0 119.0 61.0 62.0 52.1 
ПОICIUІІІІІСІІ _"1СО1І81"1.: 
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I .... S folмmа&аI1CЧClІІIХ J]JI1MIIIIIII. од. 1'100 
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DOro I~.J1J!I. 70.0 43.6S 
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ICCJJCIUIЇR pcDмїр IIUfolnClI~ I1JIL 80,17 99.1 

JCim,кim.IНIIIUIUdв. од. 51 36 
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ЧСn80ll0ra Xnccra 
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YдacllORlIIICIIl18 MCJU,ko-соuian.IЮі. n06yтaaai та иarraРУn.ИОі AOnO.IO", DAlIIIОКII.1 rpo.IIUUIIIDI ПОХIШОro аіку. i118lUlїAD .. ЇIIWII.I 11c:J1L'IIWCIIII. 
IICDCПlам иacenClII18 

311DA81111. 1: За6аnCЧClIR8 ПРDJIDIIDЛ.ЧІІМИ Iш60РDIII вen:paнia та учасаlllкїа 888 АО Мbкll.РDJIИОro жіиочоro 11118 
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кilu.xicn. IIDIIШOIОЧlIХ iивuіді •• UCIIrDi. осіб 12 7 
&:epIUUliR pcnмїp .IПpIn' на pcв6iniтaцbo OJIJIоn: 
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38вдаIl1l82.: ПРО8ССП1 пlдnnvвК)' IJOCIIДD.IIX осіб :І ОХDpoIllI праці 
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'"IСо mll. 17.5 І І J 



-, 
з - .. о 

F ",. b, ... пatUI. І. 

l !r.IIPI""""n,. ~"" 'ІІІ pDМIlOIIQIIIIIIUoIlD 3.0 ,..",_ пп,. 
2.0 2.0 

І I_uro_,r. I'DI'. 
І 18IIIJri.:rr. IOIC'I'QIL л~ .. I'DН. 1.0 

llIIIJlI'i.:rr. JI r. ПJJr. o.s 
ПРOl])8"· ПО ..... ШInJдyll8""1О •• прат І • 

liа"'"ОшnI ... е nере.ае.,"_ Ііа оlilllClllCНІО 

50 nfn.raDnZ aтerapin І.аccncn... М. !іронр" 1000.0 '18.0 '28.0 92&.0 273,2 Z73,2 ВА 
nD&:aa'pCIoIIJIII' a.ТOII.olifn ••• IIII. 'rpIНСПОрта •• 
Jаraл.1l0ra КClр'IС'І')'8анн ... 2008 рік 
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пш.rolOI'D MCIIIIIIIНIUI.IA рік. I"DR. 
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6e:J 06МСІССІI. nin.rolllX aam:ropiR IІ8СеІІСІIНІ 
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lіС:І 06МСІССІI. ninLI'DBIIX IIIII'CI'DplR IIIICICDCSII .. 
мlС11І ІІА .. ісыІоу lIII'R\6ycIIoмy маршруті не 9 І І 
3IU'8IUo1l0ro IСОРIІІ:rУIllUIИ" од. 

с:срс4І" варПc:rL аWuIlЩYDlUIІ" ІІа CWIII 
ІОО,О ninLI'D811R DI1'06YC, 1'1ІСо Ipll. 68300 
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І /Вооro: 
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Crвopcннa COцilUlloНJIX та СlОноаlllfllllX )'10108ІІІІ8 IШllClDlОro ФyrocцiОnYВВlІІ1ІІ та poJВІпху ciM~ yпcp.IDICClПUI ~BIIO і фы�чl1о 3AQp080i, r.am:pi""I~ 
та соціlUlloНО 6narollClJlY'lllOЇ clM~ звfiаПСЧСІIІІІІ 1ІІ11ОН8НІ1ІІ сїм'оо іі фуаlкцiJI 

ЗаDДIIННRI: 
за6аnclfCllllll c:ncцianb088lUIX соціlUllolllІХ cnyжб ц,elrrpy СОЦМНІІХ c:nyжб JUIII аrono4Ї IOlm'rcrrqJHolO техніXOlO JUIII crвoPCHl18 QlIHOro PCC:CrPJ 
6ann'oAi'nlnx. мвno:JВlic:lПСЧСІОСХ • та іНШIСХ сіассА та пUuano'ІСИИІ.І1О Ikrephln'-Мсрехсі та іі обcnyroВ)'8IIIfИl 

'ПІС. nm. 18.0 
ПОIC8JIШIСІI .ОКОІ •• НІ •• : 
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3аDДIШII.2: 
HIUUIНRII мsrepilUlloHOi .I1OnOMDnI сім'.м, .хі перс6yвaron. пї4 coцiВn.IIHII с:упраВО40аl cneqiВnD088l1l1X CDUЇВnWШХ СІІ)І*б ucнrpy coцїВn.1I11X CЛ)'IIfi 

ІІІІ8 сімт. ДfreII та мonОАі 

:t11C, fI1IL 200 20.0 20.0 20.0 ",О ""О 20.0 
ПОICIQІІІІІСІІ 811a11811118: 
.м.1СЇст. clмeR охамекнх coцївnwueм 200 27 
ІCYПDDВOJIDМ IЦDDOICY 
lceDClPlII1IIUJIim.lIOCIМ1l.rDlL 100.0 101 •• 15 
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193 cbd 
І 811Р'1'іcn. nocnynlo I'РІІо 2.9.0 25.9 
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, ' .... lCiст 0XDnIICIIIIX. oc:l5 400 750 

І "XOJIIICIPIX .Ш 31111U1wror Jdпr.ICrX:ri 5.7-6.0 7.9 

r IIIIIJIicn. nOCllYl1f. I"DIL 3.75 2.0 

38.,.. ... 18 8: Про~ .Iicr.кoro cuтa 8ШDlауаанlll poДlIH "CnавНО.І)' рсщу - 11СІо111 nepcaсщу" nPII)1JO'lCНO.SY M_apDJIIlo.sy JUIIO сім"і 

ПОNlUIIІІКlI 811 .. 001181111.: 

11IСо фп. 10.0 10.0 10,0 10,0 10,0 10.0 100,0 
.ш.1CЇtn OXOIUICНIIX с:ата .. С:іМСІІ 25-30 100 

.---=- nOCIJYПI. J1)R. 400.0 100.0 
МIСІо_ npol1J/III8 •• nOlfIIHКY '111 

2-
ClJДOPODIIClIII. дiтcD 118 псріод ДО 2.008 року, 

828.4 839,1 839,1 839,1 
J8Т8cpд1КClla рlШСЩI.М .,1c~КllTPIIДII.1д 

19.0&.03 М 250-13-24 
Mcna: ... CnPИlП'Jlll811Х УМО8 Д1UI .кiCKoro 8іДnО'lllКХУ 111 оздороanСlІl1І .аМА 
388.11811118 1: ПРII.II6DIIІІІ nyriВOX.IIIUI дітсА соціlІІІ.IІО каDXllЩСlІІ1Х xan:ro~in 
ПОICIDIIІІКlI .IІКllIІ.1І1І8: 

ТlIС.I1ІК. 800,0 
кin.кIcn. ОХОnnCКl1Х 0JJШD08ІІСНІІІ. осіб 470-510 
%OXOМCJB" 5.0 
ІIZDIШJ" ВllDlicn. NOCNV"" 11111. 11000 



І - \ - -23.0 
_. 

\ D.D \ 36,\ , 
...... -=- •• _ .r.u--,-or.u--I" 

/ "'-"1=. .,.........,.-_ ... iii-•• ,w_ .. --/ 
--: .. ,. v.tU.lНtJt't !fU4-44-lU DCIII6l ..... mID'lІІlІІlІІ DCD.JnoiCv oliaaUOlllllfOTatonaдJ. 11І8 'I'IIDP'IoT acaCiItcmICIi 

І 11'1--'111' Вlmnln'D Cn,_lJrіn MЇCIoItoТnIUl,.-КnI ШІ.а.crvaастаа. ВМЗ MIcna 
І I~-.II'. , 
І In.NIU.",'" 8.'_.'.'."ІС 

24.0 24.0 24.0 24.0 12.Q 12.0 50.0 
І 'пп:. I"DI •• 

І Jdn.кic:n. •• mnО_ОIХ CnlllClсдіn' од. 20 \0 
~- поСІІУПr. ПJІІ. 200.0 100.0 

За.,.аl'"8 2: Cnmпa 30 " 1IIIDТDc:ri оnmmlза НIIJIII8І .... v ВИЗ мicra 
ПОИUIIIIКlI DIIIСОIІDIШ8: 

'nICoI1lНo 5.0 S.O S.o 5.0 
_xicn. 06Juшo88l1l1Х . 

осіб .!д8да 12 
I&ZDCIUUI ..mcn. ПOClМ1 .. I1ІНо 'ОО.О 
Заll41111118 3: ПООIIC.IW .... ТJJODЧІІХ з.mв пiдnіткоВl1Х КliYбfВ за .. iCЦOIIJPO]lCJIBВIII .. 
ПОICIUПIlIClI .lIlCOllaIII18: 

'nICoI1lНo S.o -S:O 5.0 5.0 5,0 5.0 100,0 
11РО1IC.IWI11Х з.m .. оа. 7 І 

OXOМCIIO atren. осіб 300-650 500 
% ОХОМСІІІІХ ДiТeJ\ 83·85 83 
CCIICJU" U1J'Iicn. \ UOC/М1" ",Но 8,3 10.0 
З.8AtI11118 4: Учacn. a6.1Wtoвaнoi .lOJIoдi в обnВСlІl1Х 1u ВCCYlCDаіна.1СІІХ ІСОІІІС,) рс:ах 

ПОICIUІІІІКSІ ВIIIСО".IIII.: 

'nIC. I"DІ" 2.0 2.0 2,0 2,0 1.0 
кiт.xicn. охомеиllХ, осіб 10 
% OXOМCIIIIX ВШ кim.кoc:ri 8 

_D'licn. 311ХОАУ. 11І1 .. 200.0 



, 
. . ... .. -- .. 1 .. 

- . _. 
2 20.0 20.0 

# 
-, 2 

,,,,. in:lf-lu_lАl .. осі" 
зоо-з .. о 

І 105-12 
І '" ІІІІІ.-" ~.'" 8f.1111111101COCТ111fQ11C1.t11 ,1.. 
І ,,.,.. ... ~r.rDN. 

ПIJrra ........ QIIOJIЇaaf.1X rDOМlUlClolCI1X OaIraнbaцiI , IIPOвcдeR1Il II'DICIIX заході. 
І 1:J8 ........ 6: 
І ПОIIIIJ .. ІІКJ. 8I1ка ........ : 

mc.nпl. 5.0 5.-0 5.0 5.0 5.0 5.0 100.0 

JdalCicn. nPODCДelalX МOIIoдUaalX opllUlbluaiD. .ід4 до 5 1 

кїn.lCicn. охомeиnx. осіб 3500 2500 

" охоnneи'lХ .іа 3ІІІ'ІІІІІоноі кin.кoc:ri "OnOJlї 105-12.0 7,6 

І aaoricn. nocnm .. nm. 1250,0 2.0 

МїСІоК8 npol1Jallla соцlanы�опІ 1U11С!1 аітеll 
CIIPIт n атП, якІ затlШlШllСВ ба 

4. 61111оКЇ8СЬКОПІ nbcnyaallllR 1111 2005-2008 POКlI 146.0 145.0 14s.o 145.0 55.3 55.2 .38.1 
,атаСрд1КСllа рlШClIІІRМ сссіі IІllcLко! Plall ... 
16.12.2004 ом 581-28-24 

ПonїnWСІІІI8 IІllIrCpian.иоro за6CSПСЧClIІІ8 aiтdIoCI.piт та.аітсn. .хі 311II11W.UlIICII 6Cl6Im.кїacLКOro піlCll)'llllllll8. l'UIU'118 і.1 ua:біЧ'lоі ДОПО"О"І 

Мста: 
ВIІМIІІ'І1 .. кrcpianы�оїї ДОПОlllO"І ."ПУСIСІIIІIСІІІоI 3IIПUILllоосаiтllїХ 3/UUUUJi. .Ііста Ь ЧIІІ:nD дітсП-С:IlРіт та ПCDБIl8llС'ШХ бun.КЇllClollOrD nїlCJIY8IUllIR до 18 

3аадаllllЯ 1: ааа. 
ПОICIUIІІІКlI 811IСОllа .. ".: 

'ІИС. ."". 25.0 25,0 15.0 25.0 .405 .4.4 57.6 
кinLtdcn. MIII'CP1anLlIOЇ .па ... " .. ОД0 alд14дo17 І ..... 
ccpcat .. upricn. пcк:nym..,,1І. .500,0 9 
3aDдllll"& 2: Одиорао8D допомоra дітаМ-cJtpOnDlо .кі 1.D8ЧIІІО11оСІІ У 3IIПUILIIООСliтllі., 38lUl1UIIL' .lіСІІІ 
ПоlCIU""Кn 811lСО1lаl"'lІ: 

"n1C. "'". 25д 25.0 25.0 25.0 
кinLкicn. MвreDullot .памоnr. ОД0 76-80 
ICCIICдI"lIIIPtїcn. n_ ........ , "'IL 300.0 



, -.о.-
, -"5~ 

~ 
І 

, :J~ 
, 

І ~OO.O , 
І І 

-g2U.U • , "",. 

,см_30" аМIll"lI:аа 11ІІ8'IIU111ІІ у ВИЗ Mlc:ra Ь UI ....... ... atrcn 

~ 
... 

І -5.0 5.0 s.o 5.0 'ИIСоnnr. 
..:.- ,од. 7 

І.В....; ...... ." ,rplL 714.0 ......... ,....... .. : "'OnDAllla <ІииlJ-

50 
12010 раю ..... , рlwсп .... ' CCCJr 

117,4 117,4 117,4 117,4 54,5 54.3 016,3 
••• ,Іськоі рllДП _ід 25.10.07 Ж80-

IZЇ-os' 
CRplmЛ11S11Х 

.І __ , 
1'D ОРnUlЬаші1h1l1Х Пcpe.!l)'llfО8 .ІІМ 1ICJmooro I:DІО810llаЧСІІІІІ і ........... : 

-~ ,,-

l\fma: ................. іі IIIU1IIIЬKIIX пcnpe6. 
:-.: .. - І: 

,III ......... U ~I -І ....... ,..... . "" ............... 'UI" 

'"ІСо rpк. 15.0 15..0 І5.0 15.0 
:rDOМIUL . од. 3 

. "'Со I'DII. 5.0 
зanyчClIІІІ МOJIOJif до )"1аті 8 o6nDCI1I1X IІIOnoдbtnшх' foШСТСЦ.Ю"- CnOpтll81111X, іIlФОРМlЩіRно-про"inI.щ.1СІ1Х 1ILw.IIIIX 

1: 

,"'Со 11111. 5.0 з;tr -s;в 5.0 
. mn .. ~, чап. .і.а6до 12 

••. -=- , .'\11ШІ' ІІа QJUloro У'І .... пп .. 150.0 
ІЗ: : nacмin JCDaIIII ,М ~lсш~АЇ М. 

'"ІСо 11111. -2~ 2.s 2,5 2,5 ... ':. , nOCllYl". од. 
• lфСМіП .. оа. 4 
• -.=. .nnl • -68.0 



......... ...-. ..... .... , 
- , 

оо - lDоО lDаоО 
І 5 _-:. .. _ ...... 10.0 10.0 lад 

'0,0 Jo.o ",а 
І ~- . 7 
І ,.,..u,. dtr...п:n. ...тІ .. -. 

1428,0 
141LO 

І 1_ .. ....ncr.1JOC/WJ'7 .. ПНІ. 
ПDDIICI,RII'UI rorfcнllХ КВИ-a:au Cт:/&CIrria ВИЗ rorlcra f ·1:11І ......... 5: 

І IПоICIU.lllra. aIl8I1a.III.: 
1I.CoI'D.L 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0 

xim.xfcn. c:rY.aaniL чan. 500 500 

Кim.кicn. 1CU.шrиr. OJI. 4 2 
І IIIIPI'Їcn. noc:nyn .. I'DН. 2500,0 5000.0 

З8М81111А 6: ПIXJІІСАСІ .... щорічноra ~ ІІІІ10 "РОКІЇ" :І 1IIU'OДS1 .ia:Jнa'lll:Н1lll ДnII •• onoдї 

ПОRll3IIIIКn81IКОIIОIIIIR: 

ТlIСо ",ІІ. 12,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0 100,0 
ICЇIUoICЇcn. рок-камвна. OJI. 6 І 

_кїcn. 31111У'1СННХ JJJOJU:II. 'ІDII. l000-2S00 1000 
% ОХОМСІПІХ .іа 3ІІПІІ1ІІІ1оиоі кin.кac:ri 4,0 3 
_"а8.lІІІРІ'Їcn. ПOCllYПl. фІІ. 12,0 10 
]OIl4DIIII • .,: Поо8едСІІ'" ШООЇ'll.оra "'ЇCloкоra dIccn.1lll1O дї-mкeia "КОМА" :І IUU'OAlI Д'UI .IOnОДЇ 
ПОIСІІ3I1I1IС1' .'ІІСОІІОІІІІА: 
'tIIC. I'DII. 10.0 12.0 11.0 11.0 12,0 12,0 100.0 
кіІІ..аcn. IIЇ-DCtв .iдSдo7 5 
кtn.ldm. МОI'lOJIИX lIIOJIdI. чan. 1500-2500 2000 
% ОХОIUICIIIІХ аіа 3IU'IIII.II01 xin.lCUCn 4.0 6 
с:саеАІUI вauncn. nOCnVnI. I'DН. 6,6 6,0 
3a1l4D1II18 В: ПОО8едСІІ1 .. 3ІІХОДЇ., lIarollll .іа1иачеи.UI дна cnacкt'll 
ПОIСІІ3I1"1СІ1 ."ІСОІ""".: 
'tllCo J'DН. в.о В.о В,О В,О 

1Cin.'ncn. 31U1Y'U11111X 1:I'Y=mi .. чon. 500-600 
% ОХОIUUШIIХ від 3lU'llll101lOi xinlollOC1Ї 26.9 
\a:peJUUI!IIIII1icn. nOCnVnI. I"DH. 16.0 



І. 1ІІС. irn,. 

"ОХОIUICIРІХ .'lII1WrJlOi КiIIUDCri 
IlІІІРІіcn. ПОСІІУІ'ІІ. nnL 

з .... uIUlJJ: 

ПОICUIIUICU ... коnаl .... : 

З.аааl .... 11: 
ПОICUIШКlI аnка"I""'1: 

IIZPCAtIl .А • .:-.............. '11)1І. 

-, І І 
- - ,І .,'" І 1,-' І " 

• - І І І 

, 
2000 [ І І І 

opnu':. ~t'C1111X JlJtCПl8OIfo ayJUo-rypIRНlllcm:IDo"rx. IlІфарaaшlnllo-npoc:afn.и ..... at :IIIXDJd1I. ...wJl "IIШID. акі Cnр8NOIІІІІIІ - nOllCpCDlClUU 

,senm'8J111X 811111Ч СеРСІІ МСІІІО4і 

fiJJ '.о 6,0 6.0 3.0 3.0 50.0 
26-50 6 

850-І5ОО 1190 
8Ї4 91/.0 12 12.6 

'~2 2.s 
Ршр06_ '1'1. ро:апоlClOаассн,.. coцlaт.KoT pc1CIIIUoПl 3 n'mD'" nponanuuu. здоровоro способу *""11. прафimumllll IІcnml .... 1Х пра_.і. У a.onOJlbnIOU} 
:c:cpcдo.mцi. пlaraтollCU .lОІІОДі 1/.0 cWcRиоro "П"nI 

5,0 5,0 SJI SJI 5.0 5,0 100.0 
.101/.014 '4 

2600 3000 

Зanoaamc,yuи1Ul UUJpічиOl1J kOtItcypei соцімьноі pctcJIDМИ 3 R'П1U'1о nPOПIll'lUШ" здороаоIV cnOCD6y 1Innтa. npoфїnUnIКJI lu:nmIDНlL' проваі. ) 
мonoдblmoмy CiepCWJІIІІЩ пiAnnoаlCll молоді до cialCl1l1oro 1Intтnt 

s.o 
3 

1666.0 

5,0 5,0 5.0 



, 
---- - ----- 2.0 2.0 50.0 - ..... ..... ..... 3 u 

F ... -, ...... .. o-so 931 r ~ 1000-1250 
І 

11dII1Jrh:n._lOr_1. _. 
DІІІЗ .1105 

3:7 
l ", __ " .... idnuacri 

4.0 J OSS 
І ."rпir:n. JJOC/IYI1_r. I"D'" 

.IUUI іll'ocuіRIПIХ CП08IUIIPIЇ8 IIDPICO'I1fкl8 • дов ..... І 13D8ІІа ..... 14: За&IDПIІЧСIII18 aianы�crf 1СО11С)'m.твulllиDrD ~ 

ПОraaJlІІІКlI ... иопа ..... : 
11n:' І'РІІ. 5.0 5,0 5,0 5.0 2.5 2.3 4"0 
ICi&кlст. ХІІїani .. осіб 320 232 
ICi&кIm. 38Х0Ді .. од. 90-120 12 

• JIIIIJТЇ~ nctc:nyrtl , nm. 3,84 7.7 
Міська nporp •• I. _п0611'81111. Aln'I1'IlR 

5. 6аПРlnYЛ.llоm І liaдоrЛJUUJоm ... 200&- 200.0 200.0 200.0 200.0 131.1 138,1 &9,1 
2010 POКlI 

Мспа: 
I10AcwurИІІ AlmI'Іlп 6c::JnplnYnIollocтi і 6c::JAorJJJIAllocтi, звnобіl'DlllІl Cllpiтcrвy. СІ'8ОрСІІl18 )'AI08.1UU1 вс:е6і'lИОrD PCn81тсу,.. 8IL'О88НI18 .IIїтcn 

'388.11811І1. 1: ВРУЧClIИІІ ПDr'mcoі .. cдani 111 lІІІІС)ІІосу .,атака IІО80ltаРО.ІІЖСИII,.' .11іТІІ,., ,.,. БРО8llpl1 
ПОІСІІ31111tctl .ІІІСОІІ.ІІІІ.: 

11tCo І'РІІ. 200.0 150,0 150.0 150,0 131.1 138,1 92,1 
ICЇJIЬ1Cicт. ВlltIX 500-1000 920 

11IDP'1'Їcт. .І'РІІ. 200.0 150.0 

Мста: 
'Звnобіl'Dll118 AlmI'IіІ &::Inpanyn.lloc:ri 111 6c:JдorJJJI.ІІИoc:ri, саціanы�ІІRR 311Х11С1' .ІІітсП-с:ltріт 111 .ІІїтсП пcn6uт:lІІl~ &m.КЇ8l:ldlOrD niкпyllllllll. і AЇТCn 
coцївnыlo IІIDIIXIIЩClПІХ aarn:I1)pin 

'3 .... 11І182: ,ОоnuаЬаціа 311ХОаі8 IIUWJ nO.lllllllllIl18 AlmI'Iin &::Inpmyn.llom та &::I.IIorJl8.111'oc:ri 
ПОІСІІ31111tctl ."1СО"811".: 
11tCo 11111. 50.0 50.0 50,0 50,0 
кina.1CЇcrь 311ХОаі .. ОА. 8і.1110.IID 12 



-- --, ..... _.- \ 
nIIIIonn--г;w ........... -JuUl_.nn' 

z_Pf_ І 
r--- ф •• .,. pn •• rncy ф •• .,. 

l р..",.."" 
І 8 І 9 І 10 \ 11 

~ / 3 І .. , 5 І 
, І 

., 
r І І 2 ВfJШШКVЛЬТYIJIІ 
І 

!BOOro: 8002,7 5639,4 5639,4 5410,4 180,0 49,0 2111.5 1161.5 49,0 

Проrp .... nро.аIlШ. ICfnlo'l)'pII04laCODII& 
1. ,ІIIПJI' .... ВРО' •• РІІІІ. 2007-2008 460.0 406.0 406.0 40&.0 206.4 205.5 50.6 

DOКlI(11IComll.1 

1\fma: 
BIдpcwкeнКII ,. 3бepacJ11" духа_ноу CnIlдlШIIIІI,ПOДllllloШIIR pDJ_lnOK КУnlo1ур11 _ ІІlіЩnP08С4СІl'" IIliCloКlIX c:ur.оПIJtдї8oID1акурс:Ї .. 

DOlCIIJn111Cl1 _111СО11_llна: 
1CЇnIO~ 3IIXOlda. оа. 21 14 
_lnpanI на DроlCllCИИ8 оаиоrD 3ІІХОАУ _ рі .. 

21,90 101.68 
'I'IIC.I1JIL 

2-
DporpaM. рСІСрС8цаї АОІ.Ina •• 1.lїРО._РII п_ 

500.0 1 ВО,О 180.0 180,0 130,0 IЗо.о 7z,2 
2007-2012 nOIClI('nIComll.} 
1\Іаа: Opraнbauill 'ІІІ po:s6yao811 cnсціlUlloИl1Х lІІісШо і 06eacriB .IUIII CnрIUlIIIІ. JllliC:TDlllloro 'nІ UЇlШ80rD JI03Biмa 
3_8А81 .... 1: 3аверШСІІИ8 буАівшurrва lI8III'mlllкarepoRM ЧОРIl06IU111 

11ІСо 111110 130,0 130,0 130,0 130.0 130.0 100,0 
3aцalltl.2: IiyАі8НІЩПID nмa'mlОrD3Иаку8СрТІІDМ ronoao.IOpy в Украіllі 1932·1933 років 
'nICo l1lll• 'О,О 'О,О 'О,О 
ПОICDJllll8Cl1 ВlllСОll.а ... я: 
кiJn,кiCТlo :шхаJIЇв. О" 2 1 

3. Проrp.ма pOJ.lmcy 616n1D'RЧllot ПUl)'JI М 
801,1 593,5 593,5 5014,5 019,0 28s.3 282,1 011,5 IїРОАIІІI ІІа 2001-2012 pOКlI. ('пасо., .... ) 

1\Ima: POJoanOK 6і6nіcm:чIIОУ CnDUU.liuClUUI МII1'CDЇат.llCJo'I'CXиіЧllоі 6а" 6і6incm:к.:sо6сспечСИІUl ПОПОВ"СtltUl 6і6nіcm:чш" іllФоР'UlllіRшІХ 
3а8А81ШR: КantranlollllА peмollТ ІІаlcloкоі 6i6nicnasl.IUIII 4ітсА 
ПОICIIJІІІІКlI ."'СОІІОІШR: 

tGm.adCТlo YCnIIlDa - 8С1оО1'Do О" 2 1 
06c:Rr 6і6tn1cm:чaIDrD фоаlAY,Т.ПD. 63.1 63.1 
а т.чо КnII1КlCD811R 41О1ш,'I1tслРllм. 61 61 
КlnLldCТlo чаnaчіо ""ас:.ос. в.з В.) 
КlnloкiCТlo 1ІІ111I'QВIUUIЧ, ОА IS3000 
ВаltlJlll'll ІІа І КllllrDBuдa'tY,I1J'" 3,11 
% aЇAD~iв ао пanс:р.ncploлy 103 
% КИlaroвuдaч ао паncp.псрloдy 102 



., -' , ..... - , 
'-.--- -' _., .. -, - . _. . , 

~-
І 

r 1 r ..... 9 І 

І ,СІІІ8ОІС.аІІо 
9.00 

9 
І • IRIIf. 9 

І ,.50 
~ ,,. 10,00 

:~:-K"'_"'~ ~ 
асуЛIо"'УIIІІD-ДOJDIллОDТ 

5- , •• асуЛlотурl1 мJiPDUPllll1I 2110,10 809.10 809.1 809.1 412.1 4to.5 50,7 
І.,.,. •• '''., poКI~ (1'!I~ _1'ІІІ!.1 

та ро3ПОllCJOДJCeJlllJIlllЩбam. 1'рlUUluїRиої lC)'JI.турu.:uшyчсиlUl ХУn.ТУРИО-Пр0с8ЇТПIIШоIClIX JlllrllIIIIЇ • .ao 
аіста: і nUnpllМlCIl POIIIIX форм дouillllll дiтcR.rОИllЦ1'1lll."IOnOДЇ та дopocnol'O Iшce/lCИIUI.пUnpII.11ID МИСТСЦ.КОЇ таорчості. 

.:. , ол. 2 2 
, СІ'ІІІІОIr. од. 49 49 

,осіб 49 4.9. 
, ... .... 31XOJ1.ЇВ. о .. 308.0 .5 

,--, ':_, 311XOJ1Y. rpaL 

, 8111n'icn. , 1 aIlТCIIJI. J1)IL 
.:, .: . IдЬочИlt_ .. _1~,-OO .1.9 'z,~" 

~ 'А' ,оа. ~ 1 



· -, ._-" .. , .. ,--~ -- \ 
.. 

16:N," \ 51~ 
, 

- ... _- • І. ~..",.., .3'''''. .31"'" З''',.IID 

f "" /::.-18 _,....,.,._~-4fI.~ __ о tno" 
.IIin:D .. icna,aac:tynнacri .. "cnau._t ocatn"np8ln)'8IUIl18 ара "" 1і ,~. .'Ja6cImNeln" 8""'1OI'D 'ПІDрчara.fI~IО~8"ont pa3a.rnry 

І .//fl_1 мo6ynw.lПlllfmucm" yr.ID8 па8I1DW.ПШ", наа ..... lш"' npaw:cy. 

І ІП.ICIIJ .... - ............... : 

І 
1IdIwd,;n, yul8111J1D1111 CClatI'lllD"' 'ІІІ мy.ul"dlOra 780 780 
•• rxo ..... 'fOIL 

xinufcm C1UOIC. OJL 160,0 160 
8mp:mr ІІА QllUoro Y'Uar. 11rc"I'D'L 0.0 
" M1�1'CPiIlllloHO-тcxнf'l1lDIV за6аllC'lеюur 
lCin..acn. учні_ 381М'IfDDC8imix шxin. осіб 10708,0 
npnpic:r 'І8СТІСІІ Дh'CII. _а nPІІІrwnІ )"11Іm. в 10.0 
IDJПIeD'rIX_1D % 
Праrpaa .. pOJDJJ1'1C)' ___ .apOДHoro 

7, спlвро6inl1щnа ",.!іро .. р" 11. 2007-2012 20.0 20,0 20,0 20,0 5.1 5.2 26.0 
noКl. 

Мета: 
3116ecncчcmll ДЇIIIIwroc:ri l'8ІІу.Іі К)'Л''І)'р.' обміно", і"фар"IIIWЇ про щщіоtlDIIЬкі "'УЛ''l)'plr IWIJIМ)'" 1М)'ЧClС'" кращІ'" ,,"'c:n:ш.lСІlХ a6'ClUWI. Mic:ra О 
1С)'л.'І)'рНО-Мstc:n:ш.lСІlХ nporpaмах в ршаах "'batapo.1llI0IV співробimtlЦТ811 

П"ИID""КІІ lIІИОllаw.в: J І І І І 
lCin.xicn. зl1'1СОАів. о .. 1 І І І І І І І 



--, -- ....... , 
_i1iit.i.i�..,-......... ~Г"In"'.nn • • 

-І ."'8" __ PUO" 

/---,- І 2""""'. р,,-РС3' 
..... рu.erncy ..... , ID , \\ 

5 І &; І ., І І І 9 , :І 
--, .. 

r , r 2 
Вім1lr IІЬІСУJlЬТУРП та C:nOP'lY 

f 
1860.0 916,0 916.0 916,0 698,3 698.0 76.2 

І /Ba.oro: 

І ІВРО,."."'" Ф'"о"аа.. nkтpll,.'" pOJ81rncy 
.... ,lІІfiany • ."m (т8IСо rpllo) 

J.Y.IiODD-1рeJlYDanl.lІ' еСіаРІІ 

І. 2J\flжnаРОДІI' '1)1111'(111 1500,0 540.0 540.0 540.0 428.3 428.3 ".3 
3.ЧсаlniDllат УкраТІІІІ 

4.Є8рDПСnClo"і ку6ЮІ 

5.CnopmDlla фDраlа та 1118CD1'811 

Mma: CnPlWIlIR ycnbшlіn cnopmaHin дUun.Hom міСЦС8IІХ npoфccіRНIСХ Cn0pl11alllIX коr.l\UШ (11Iс. rpн.) а irpoalDt IIUIIIX СПОрІу. 

3a8дllU118: 3a6c:Jncчtrrn cnpaIRIІНІІ уcnіаоlіА cnopnlalliR дUun.llom r.lic:цc:aoi Xn.1IUШI1 :І ПlllAбсшу 
DOICIIJIIIIICII all1COllallU8: 
кinwcic:n. moдd :lIUUaНIIХ У cnopmuнux :l1UC0JUIX0 26 26 
чon. 

1dm.1Cicn. JIIDAIUШ-Dіа.l1.ID. 858 416 
Idm.ICicn. ,6oDіа. ОА. 33 16 

. ---- І nJ1Ш. rvllo 1748.3 1029.57 
ПроrpUIа. ПроаUeJ"'. lІаDЧМl.1І0 -
тpc.'YUn .... ux з60рta та 3 ............ а рі ... 1 

1. 
Mlcn, учаcn. •• ICIoКns кома, ... у .... чм .... D 

360.0 376,0 316,0 376,0 210,0 269,1 11,7 'rputy8an ...... s J6Dpas та 3M ......... S .. а рі ... 1 
.dcn. учаcn. Mlc .. 1CI'S ІСО"І.'" ('mCo rpll.) 

Мета: IXDlllnOК CnDD1Y. CDJIDDDВnUIl18 118СС11С11118. 8I1XDІDlIІ18 СIlOР11IIИOl'D 11Ізr.IDI1UILIIОI'О lfY).y 
3ІІІІ4ІІ111'.: 3aGal1C'llml nPOlCACИl .. Mi&:LICIIX cnopmllllIX 3ІІХоді .. :sanyчcall18 IІI1СС11СIІI18 да )'Часті • IIIQ, 
ПDICIU.ІІІIС1 •• IIICOII •• III.: 
ccpeдJ18 _кic:n. moJU:R. цдlallаос • СПОImlI.Ш- 40,0 60 
кiт.кlc:n. cncnm'.1I0 - MкallfX :saxaдi .. ОА.: 180,0 91 
.Lldc:n.moДlIlIO - днІ •• : nJ.1. 7100,0 5-160 

.. porim. 1 nJ.1. ",11. 50.0 49." 



........... .......... 0 
...... ---'-------1 .". ... _,,- \ .. _ .. -..... .... , ... ,......,. ...... " ... --- І 2О08р'" peCJIPq' .а ..... PUDUnCY .а ... 

/-7- -. 5 І & І 
., І • І 9 І ІО tt 

.3 .. 
f , І 2 

Уп.: ввnіпп. скопоаllкn 
І 

190.0 190,0 190,0 190,0 20,0 20.0 10.5 
/ /Ba.oro: 

І J. 
І 
ПРОl1J8118 ра811'1'Н)' IllLIIOro оfmrРПDllllшna8 150.0 150,0 150.0 150.0 14,3 101,3 9,5 

• 1 .. 1ї1l8.8I1П 1182007-2008 РОЮІ 
Сnp8М)'8IU1НІІ ДІА opnaнI. .ІЇCЦCIIDПІ CDШ.prдyllDlП'" cy6'acri. .ІIIIIDПІ пiдnpllDlИIIЦl1l11, 06'ocri. Рllиковоі ЇИфpкl)'lClYp11 JIIIII пааїnШСІІІІІ 

1\11ІТІІ: ClCD11омfЧН11Х nOIll3Н1udB ПICR~коі дWn.HOCn cy6'ocri •• ІIIIIDПІ пiдnpllОIНllиrn. за6аПСЧClIIІІ зl1RКJmJC"Ii IUlCCllClIIII, • Т .... cauilllllollO .paml.11X 

acpcrв, .nP08lUOlCCНl" eфeIm18110і ClIСІ'СМІI 06cnyroвувDНI", ni.lrrpllNIDI і 38XJICI')' 

Ствоpclllll )ІМО. JIIIII po3.КnCY lІСІСбі'lиоТ КOlllcyPCнuf'i. пUnpII.11СІІ .Ї1'ІІІа .... IОПІ 1ОваровrpoБНІІІІІІ. ПРІІСКОРСИІІІ pcu.11ПС)' npїopї1'lm111X нanр.иі. 

З.ІІДІІШВ: 
МIUIОПl пiдnРIІОIИПЦnS •• ИЇCn, подlllІоШС форr.1)'IIIUI1ІІ Їllфpac:rpylПypll пUnpIl.UOI niдnpllOIlnlцnlll, nUnpIlr.11CI1 аinoвоі 18 іивecnlQЇRIlОТ 1IIm1.llac:n. 

РШ.ІПDК ICDИкypellUіТ 118 plUlку 1Оаарі. 18 поcnyг, ПЇJIDIІІUCllИІ lСІІІІІІіфікаціі ICILDрі. 18 НВ'ІDIIІ" IІc:шllНІ1ОПІ IlІІССІІеІllll ОСІІО"'" пianРIІОІІllllІІокоі 
дWn.llocri 

З.SОДІІ peub.un' ппоrпlІМІl: 
ааиneltc:ylllllllll6amcaм .iAccmci. 3. крсд1rrвиll, 100 100 
.кі lCIQUIICn'IOCI cy6'acrвм МllllDПІ пiдnpllОllllnma 100,0 100,0 

c:nopcIlIII 6ыll>їикy6\mJpa ДIUI 
НIдDIUIІОРnUlЬauiltиих nocnyr UUUIO 

50,0 50,0 50,0 50,0 14.3 14.3 28,6 3111\D'111rКy11181111C110i CllpUIІ пianРlІємаам-
фbll'llUIМ осо6ам 

ПО1C8111111С1 .... КО .... "'.: 

.1JuuICDAYDDI ..... W:cmcaв11X c:ruoK 3. ICpCдlrrвиll 
пianpllСМc:rвaм JIIIII pcuї3ІІШ1 ЇIUIC&:ПluїRIIІIХ 

6 npocani. 3".'1I1МІІХ JIIIII ма (кilu.кicn. 
nbшРIІСМc:ra) 

:ШUlIоШClUIІ кin.1IaCri зapca:rpo_1І1Х 3. рІк на 1% (60 -:!з'f.(3 •• СIІWIUlОс. 
пiдnpllсмціа.фbl"" .. at асі6 nopіаl"UO 3 2001 Оа.) "а 96 сш) 
:s6tn"ШІ:ІU" кinwcac:ti діlD'lllX nlanpllDllliа- ".10% (350 
IсЬЬІ,'1'"1Х осіб ПDDI.,,,"о 3 2001 ООlCDм оа.) ІІА"'" (1930.11.) 
:ШUlIоШСІ"'. 1l1UDCDJI1RI'" ДQ 61Од*l:l'Їа .сіх рів,lІ. 
віа cy6'acri •• IIUIОПІ пiдnpl'QlЩIЦПll1 nopla ..... o 3 3000,0 16635 (+51) 2001 POICDМ (1111:. rp'L) 



, ... ----.... 
/" -,м-' 

І 
І 

І 

I~· .. · .. ' 
/nbDvra •• та 8Ilnnaancm .. peкnaшlO
lllфapмaulR.IІІХ aшrepfanіа ааrrmRСІоICOЮ та 
)rcpaiнClo1lUlo МOIIIWJ. У 8Іrrлuf JнвccnшiJlпоro 
nВCnopl)' Micra 
.1UVI'D1UlClU18 Ciylcncri.:I ЇJшccmЦЇПIWlJ. 
Inaon0J11QЇJr.n. 

nPOaeдeIIIUI pa60tnlX :sycrpiчcll ДЇnO.11X 
"~ICpia :І nprдcrII8ИИIІІІМI' •• іCloIСІІХ 
DIдllPИD1c:rв. зll6c::lneчCIUUI участі nianpllDlC11 

Micra У MbкnopoдllllX .11crD81DX, фоpyr.rц 
nPe:ICII18UЇIIX '111 r.cмiuapвx 

ПОКUІІІІІСІІ ... ка ........ : 
з6"UIIoUlClU18 06с:а1ia іиaccmцїП.ulХ • ос:на.'ПlП 
ІІІІІІЩ раіа 

з61m.lІІСІІІІ8 11ІдХОдІІСІ" IІрІІМIIХ і .. О3СІоІНnX 
in=nlWR 8 CllDllаміау Micra ('І1ІСо ДOJI. США) 

... мtcIIIo 

___ .. , _. ,-."08 , 
,_ - І .13 ............. ... ,..., •• rnt .. _IIraп .. _ .. o ....... o,. n_.uIan)I мl_ &роаар ... _реап .. 110 .... paCicatc, .... ааа. ,. np\umJaa"" .иnaaI'II ",., .. 

1~"/IryD8n.. Ilplшafin'PIOI'D IIIRC1Ilцlnllora Iмilaк)' "'Icra. CI1IOJIC''''' умо. ,.,.. lІІСІ11.bIшil illl108IIIIl1\1ID-іllSClmшllbUJt Jdam,.UJC:'d cyCram. 
racno.uplO ........ pcapoCi.lнllcc'nlцlAIIIIX npaПD3IШЇn" npaari. 

1.-.. .. 

19,9 

10,1 

10.0 

2000.0 

300 

5,7 5,7 5,7 100.0 

І 



~ ••• n" 
а __ 

аln .... П .. 
........ а __ ... , ... _а.Н._6_'; Wou_u.u". , 

І 
-, .-.. -..... ,..а ... ..... ро •• ....,. фа ... 

r-т 
~- --,.. » - 2""""'. ,..."реу tt 

7 І • І 
, 10 

І 3 .. 5 L , І 
І І І 2 ВПІСОП ...... ,. ~-oa.IТaТ.6po •• pC.КOI а.аС.КОі рад_ 
І 

544,и 111,.:Z::Ч- lO6~a J.UU," 249.8 ;'&4~.1 23.5 
/ /BOOro: 

І І 214.0 (107.0 то&:. 
І. ПРОrp8J'80 Проrpаа.а дlluno •• ocтl 1'8 rp ••• - pano ...... n 115.0 11500 115,0 6z.o 62,0 53,9 

Фlllаlll:оаоr пfдrp •• а.ЮІ IiРО88Ра.коТ prдalCЦn 61C1дWCr) 

а.Iа.lфаПо .... оJ'D радlоа,оме ..... КФК1201 ОО 

Мета: 
B'lcвfmClIНI 110.1111 c:yenin.'ID-пoninl"ИОro 1IJrrnt .IЇста 'n1 paROнy,nalCplUl&CllI" _кості переда" IWUIXO.І .IІIСОIІDlIІ" 3ІІХО4і. nporpar.1II 

-ВlІІІОрllCl'Oвую,,і РЬИОМ81linlі жанрі" na.ідаИUnI c:nyxaш.кіR вуаlnuріі пра 1ICJrrnt .Ііста 'n1 plRoll)'. 
-HIUUUIIII'II МOItIIIIICJCТЇ .IIIIJI .in.1І0ro a6roвapcHH_ суспin.НОо3.IВ"II.1І1Х ПІІТІІІU 

!В8АІІIIІІА: -Підаlllll)'lllll'll oc.inliR,КYn.'tYP1IIIR 'n1 ДУХО.ИIlП ріlСН. llаа:ІІСIII". 

-l'm"IІСІІІО8ІІП1 "111І111І 3I1CQHOJIIICТВO. - 81Iс.ітпСIІІ" ріШClI. ОРI1Ufї •• lІlСОlшв"оі Мадll 'n1 ОРnUlі. MiCIICtIORJ 
cвмO.n ....... nuНl 

ПllllllJflUIШ .иltll""fI'UI: 
tcinыcїn. noааі.кlІІСЇ8 6 6 

К'шькіcn.ncac:aaчlU1 ШК 316 156 
Ют.кіcn. roДIII111I рік 158 104 
BlIIJIicn. \roJUlИН 2.1 19,2 . 

IX1UU1I1I1I1 0.035 0.032 
КUu.ldcn. оааіаточок поміСІУ 'n1 _ОIIУ 23300 23300 



\ \ - 50~ j 
-і .. - І 2NI І 2800 І 2II.D І І \ •••• •••• 

/ ". ~--::----- .-.. - ... ,.. ... npaui 'ІІі :а6раIb"1& ClUI .IUIA ВИ-І"''''' """И І::::::::"" ._"ІХ)/МО- IUUI фytllllllo'QI8III"" &pallllpCloIIIIT м'-т орraalblщli ..m:panla _'nl,"" 

/ /1"-. .1ІХ2......, •• 

/ Іп._ .... аа • ... _ ...... ur. 
6 6 

І lКJm,rdI:n. ІХ орnurbaиUllllm!D8НІв 

І IЮn.JClr:rr. am:purl .. • JCl2.rao..ana 1'.Оlinіху 11447 11440 
oJЦ'llll&ar.rn: осІ6 
rwкїcr. nDDаедеІІІlХ 311ХОдї8. 0lI. 31 28 

11IIIPrtcr. 38XOlIY 800,0 500.0 

3. 
ПРОrpll"'. J8&апечСIІIIR pO&OnI СпlllІШ 

25,0 25.0 25,0 25,0 10,0 '" 3!JJi 
Deтepalda Афl'Dllіспшу 

Mma: Cтвopeнu IIIUIClCПIIХ yalOBДIIJI фуикціОИУВlІlІІІ СпїnЮI ветеранів Афraністану JIIUI BIIКDIIIIIIIII 1 .... 111 mnynllrx JII8.QIUI" 

ПОaJlІ"lCJl 8 .. КОllаIl1l8: 
кtпwcicn. ~lIliB'" cwcR.ni :l1ІІІХЩІІІ'ПоСІІ на 300 
06nіку СПШЮ" осіб 300 
КШ.кіcn. nOOlCllCllІIХ 311XDai .. 0lI. 30 8 . 

, 311ХСЩУ. фІІ. 830,0 
ПРОf1)."Іа .. aropDA'lUlIIIR ПО"СС"ОIO f1)D"OТOIO 

4. та ці ........ подаР"IКО" кращп f1)D"aaдR" 75.0 1'5.0 165,0 165,0 123,7 120,5 13,0 
.. іста 
Мста: ВUtnI ... еаlllll lфJШ ІІХ rpo"lUUIlI .,іста:l lIarD.III' l1CPIQIt'UIX, професіRIІІ'" cuт 1u 1О8inсів. 
ПРICIDІIІIКlI 8I1КОIІ.11І18: 
КbR.XЇcn. Ішro 1013 576 
Сереш .. apric:n. no.JIIp)'IUIa:l ypaxyвuп .... 

'40,0 nOJUn'XY. rplL 74 



L 180-.UII ... ••• КОІІ ..... -= 
dnwdcn.lІРАІІ,.,шхі .. "М. 

IdIwdcn.nwu. 811ХЩО'_. ~toJL 
.. pricn, J I'QIIIПЩ ефірпаl'O 'ІІІСУ. І'РІІ. 

Про.., .. ,. III.opll)'ll ...... rpaadWo"DcrI щодо 
дlмloRom аРІ'81118 a,lcцeBoro 

б. a.,o8pt1j1.)'88un ... ера .,Іецев' .ІІрукоааlll ........ 
l\fma: 

1IIPdm.1 npllМipllИICIL у 4-. ІІОІІOCIIDМУ 
.11ІОІ,,""і nosl"'tDUCi 10'l1ICo Шf. 

П'Оf1l8." "bua .. llom '11& фl"8 •• со.01 
1. nlaтp"MICII Gро •• рс .. иа1 міа.IСрІІІІОІІІ'ОТ 

rum. "11 •• е_,,",," 

Мета: 

9418 
, 

21 \1 

1344 570 
864~ 651.8 
0,2.4 0.183 

110.0 319.9 329,9 319,9 211.5 211,1 а.в 

3a6c:JncчснtUI ва:6іЧllаl'O 8'lСІІітJlСНtUI СІСОllOfIl'ЧПОЩ С:УСПЇІІЬJ'О-ПOllmIЧІШro та k)'л.,typrIОI'O .КІТІІ ".іста Чсрс::І ПDC'1Y "6poвapcЬJIII naнop:wa" 

9 9 

54 26 

1,04 0.874 

540 260 

40.0 40,0 1,3 18.3 

3a6e::JnCЧRlltUIlІСС6ічноro 811С11ЇUCIUIII СІІОНОмі'fl'ОЩ С)'CnїІІЬJШonaam.ч.шl'O та IС)'JlIо'1УРПОnl 1IIImw .. іста Чсре:І ~ "НОВС "'1'11'1І" 



.. ------_. - -- \ .. -_ .... -
\ :іоі,.,.... .. n-г-.--І-А ........ n 1-~ 

. 
.... -_ ..... .;tiI1 L ~-,. .. -, i�·H.H-..... рр ... 

ф.... pldD.rnc)' фо ... 

~-7- r-:J'PQ' 10 , 
" 5 І 

, І ., І І J !J , 
.3 , .. І 

r , І ~ Уораanlааа "lістоСїудуваааа та архітектура 
І 

300,0 300,0 300,0 300,0 / /Ba.oro: 
J IПроrpо.,а РОІроІі .. , II'crDlJ)'.11laIIO 

300.0 І. .II0fQ'llllll'l1lUII' • IL Вро_рn KOpct]'llDII1I8 300.0 300,0 300,0 
ГСIІСРIІЛ.1І0ro ІІЛІІІІ}' Illcna 
Afcna: CnPl .. 11НI ефClCl1llноі ремыllu1 rcнcpanLHOrD ruшнy 110 &poвapll, pllUЇollanWIOrD IIIICDpIlc:raнкa ТСрІrropіі. сморсІlІ" ПОllшціnllОrD .. rm:aoR 

Cll:p1UlO111WI. faec:nщіRlші дiuLHocrf фЬ11ЧИ11Х та IDРIUlИ'lНIІХ осіб 

381ІІІІ11І11.: Кoael'YlllllНI reJlCDDIILllOrD ІШІІНУ Iric:IU 
Іcmш 610.0 І J І І І , 

Броварська CDнітаРПО-СПЩСI\IЇОJlоriчва CТDпцїв 

Пcrrpс6ау 
ПРОПО3IЩп. 2001~1C - Rll811 

8Ї11П08111110 ао 8 тоаlУ 'шслі: 
.мnlп Проrp.1І1І1 Фіll811СУ8811111118 

ФіН811С080ro 3DnanLII .. R 6юажст uinLO.IIR 
Профіll811C1t-DDll0 Dllh"OI18110 18 6 "ІіСо % 011І."0 .. 811І1. 

2008 рік РIЗ011 

рССУРСУ фО11.ll P0301lТh")' фО11.ll 

1 2 3 4 5 fi 'І 8 9 10 11 
Всьоro: 150,0 50,0 50,0 50,0 
ПроrplМ. профlnlamtlCll 31.80РIОО8110стІ 

І. ".СМС"'І. MIcn !іРО •• РIІ .ІРУСІІІІІІІ 150,0 50,0 50.0 50,0 
n:П.'ПnOМ А 11.200'1-2010 1t01Cl1 
Мета: СВОС'ІІІСІID 81"8lml x~ro 118 ВГ Ао nOncpcдlmt ПОШІІРСІІІ .. 1111 тepllТDPil' 
3 ...... 111111: ПРIIдБIml 8 IСІІlніЧl1)' na6oplmJpilo ucanpВnLllOЇ paIIOlflloT ліаРllї 06na.a118l11U1 JIIPI СПСWlфічиоі AianlOCn11Cl1 .ірУСIIОro n:ПImП)О А 



- - - , -- , __ о _ .... -_ .. f п __ Зl~ І п_ ... ,..u~ ..... .,. .... ІІІІІ1: п,о ....... _ .... о • "8СОІ'.". :аа 6 міс.; % ."КDI'."" • .............. /1. 

f-L- п_,.,.. .... ф ..... tq88 ..... ... ф" .... с ••• nt ,а.ІІ' ~.""""'lIIn Cїнuaacn' цlll .... "n 
20". р'ІС pcqpCJ' •• 'ІА pIII.'1ТICJ' ф.ша . 

5 , 7 • , 10 It 
l J І 2 .1 4 

І ПРОI"рІІА'" J06апеча .... ТUllllll91110r та 

8. 
nO .... lor 6anllOI 8 "І. ВРО"РІІ .. 8 nlploд до 

3QI.13 1'0.0 1'0,0 190,0 190,0 0.0 
2010 porry 

l\lera: 3axJшr IІDCC11eИ1111 та 'l'Cplrropin, lIaцiolllUlltlloro И1Щ6D111U1 і дaBxiaтr від lІад:1ВllчalllllfX Clnyaцiп. пaжat та Dt IІІlСnідхів 

3ВIІДІІI ... 81: Пplfl&6an13llC0611 bWIBiцyam.IIOro 311Х11С'1)' пolR'Acllоro-pnyaDllы�щщ 8ІІІІРІП по_iтpllНО-JUIXIUQoИIlО РА-94 Рlш Basic 

'ПIСо rpll. 315,0 165,0 165,0 165,0 165.0 0,0 

ПОК8JIIIIItII •• UCO .... IIUI: 

311п111ыla сум .. 'mC. f1JR. 315,0 

Пplfl&6DI11U1 anapвria по_trplНО-ДJОСІІІІ1оЮfX РА-94 
11 

Рlш ВlISіс, шт 

Bapricn. OДJIOro DItIIPIIr)' 'mC. 11JII" 15,0 

о .. l.аlllln ра)'.n"тат: 3D_шеlllll тср"іll)' 'І1ІС)' pa6cm1 У IICnplwrrнo"y Дnl ДJfXDII"l ССРIIдaDIlщ1 під 'Іас niuїДIIЦJЇ 1UUD_lІчanШL' clrt)aцiR та I'1ІСЇIІIІІ пOЖCllr 1'8 cфcmlDIІС 
npDlСАСІІ111 свDlc)'llцiRllо-pII1yIuuIыl1x :lвході_ 

3а","". 2.: ПРIIд61mt ""СІ'1ОМ іllДJl.l4)'WIь"оra :lВXIIC'l)' ПOЖCJlCИОRJ-ра1)'ІІІІІІІоlІІllC8, :lВXIICIIIIR кac:na.1 \УО,.. Srвr РУС (кac:na" ,і"іЧllоra :lВXIIC'l)') 

'nIСо rpll. 53,13 25,0 25,0 2S,O 25.0 0,0 
ПаNIIJlІlІlСІІ 8111СО1І81111.: 

3DI'1UI1olta сумв, '1111.11'110 '3,13 
ПрIlA6D1"1І :lDXlIClllln 1IDCI1OfO' Wark Srвr РУС 
(кac:na" "1,,i"IlOro :IDXIIC'I)'), шт 21 

Bapsicn. oДJlara DllDp;DY 'ПІСО 11"1" 2,53 

0 .. 1.8",,0 ра)'.n"тат: лtdCl"Іn 311X1Ic:r .. rmt та 3дарав'1 pnyaanЬИlIJd. під 'Іас po6onl :І хімl'lШ"'" РСЧОDІUІDІІІ та сфсmlDIІС ПРОIІС4СІIІІІ cDa')'IIuiRllo-pa1yIIDIIы�lIx :lDXoДЇ_ 

ВСЬОГО: 131989,8 87981,6 



• ......... _.ш .. . 
·I1Р •• ' ..... _ •• ".' 0 .. _ ......... сі ""Со\ 8" •• :_........ , ~ .. f і'" І -- .. та ... ,. .... сп.: 

;;пА( 
.... " .. r""" .................. 11 

"parJf88'" .' ...... С7-.... ' ... .."." ......... " ра1." ,.ran ..... '1 6U11111CC1' .. 11І_ ••• 0 
2tю11 р'. p8CYp..-у фQ'ІА p01.In1C)' "'.ІІА 

6 7 8 , 10 11 
І І І ~ 3 4 S 

І І. 
I.ПРОrpllа... _ffune',ell'.. тallomlllOr ". 
п ...... "о' fiuпею •• ІІІ. ІіроааРІІ ІІа пер'ад ДО 

368.13 1'0.0 190,0 190,0 190.0 0.0 
20JOpOh')' 

I\ІmI: ~111:r ШU:СIІСfll .. та 1'CpllТOpiR, IlвціОШUl"ІIОro 1111І160111І11 і довкімll віл IШІ13аll .. lIRllІІ~ c.nyaцiI. пoжc:иr та іх IІI1С11Шкі. 

3aaaalll .. l: ПРIIJI6an. засобll i.IJUIDЇJlyIUlItIIOro :lllXIlСІУ пcrАССЖflоro-РIl1)'RIUIIоIlIl"1І. апарат попітрнIІо-I1I1'IuIыІІАR РЛ-9оІ PIU5 Dasic 

ТІ'Со rpll. 315,0 165,0 165,0 165.0 165.0 0,0 

ПО"'UІ'ЩCl' ."ко"."".: 

3DПIIIL'Ш сумв. 'П'Со .,,'L 315,0 

ПpltA6О1I11I1 апаp;rri. повітрllllО-I1.IХIUILtIIlХ Р А-94 
21 

РlиІ Dasic, шr 

Bapтil:rL ОAl'Оro anap;ny 'ПIСо .,,11 •• 15,0 

ОчIICJDD'Ш" pay ..... тan 36ілLU'С'IІІН ТCP.lillY часу poбcn І' У IІСIIРIIЛАТІIОМУ дnll JlIІ'ОІІІІН &:ерIlДUIІIІЩI ІІІЛ 'ІIU: ,1ІІ,пі.1ШIІЇ tllUJllllчuRIІІ" CII1) ШlіА 1u I'UCIIII'" '11111\"\.,,* 1u а:фС"'ТIІUflС 
IlроаедСІІІІН сиw.vа ••• R.tu-РН"·IIIL'htll" JIL'U.1ill 

3аllAll'Ш. 2: Пр.ш6аПI ICOCnO.1 іllJUlвiлyIUIltIlОro 31L'"C1)' ПО'АІСЖlІоro-рll1)'РIUI"tIIlk"" JIL'"CIIIIR коatnм \\'orl.. Sшr PVl' (kU~'ТЮ\І ,і\lіЧIІО' О Ш'"1:'!) І 
ТllСо rp", 53.13 25,0 25.0 25.0 25.0 0,0 
ПОICIDІІІІЮ. BllКOllalll •• : 

3DПIIILllа сумв. 'ПIСо .,,11. 53.13 

ПРІІ_ІІІІІ .. 3IIXIICIIIIR ICOC1КJM Work Saar PVC 
(кomoM хіміЧllOro 31ІХIlСІУ). urr 21 

Dapтil:rL OAlloro апарату 'ПIСо rptl •• 1,53 

o·.iкyaalllln ра)· ......... т: JlкіСlІІlА 31L""C'I' жtf1Тll та 3АОроВ'ІІ рIІ1)'ІІІІІІы�I,кіll пш час po6cm. :І "і\IІ'ІlІlІаlll РС:ЧОRlltC8\1ІІ1U СфС:k'ТІ'UIІС: Ilрош:.'tCtIl •• СIІІІ .... уш.іRtCа-р.1) ІІІІ/І10111." .'04ів 

ВСЬОГО: 132989,8 87981,6 І 



ПОДАННЯ: 

ВИКОНУlOча обов'язки начальника управління економіки

заступник начальника управління економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

т.г. Поліщук 

в.о. Андрєєв 



---
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСП 

УПРАвmння ЕКОНОМІКИ 
07400, ,,1. &РОВВРІІ, вул. Гаrирінв, 15, телJ факс(294) 6-29-60 

г , 
наN!~ ___ ~за ______ _ Виконуючому обов'язки міського 

голови - секретарю ради 

г , Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління економіки Броварської міської ради виносить на розгJIJIД 
чергової сесії міської ради проекти нижчезазначених рішень: 

.. Про підсумки вuконання Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку м. Бровари за І півріччя 2008 року" " 
.. Про внесення з.мін і доповнень до рішення Броварської міської ради 

від 14.01.2008 не 613-32-05 .. Про затвердження ПрограмZl соціально -
економічного та культурного розвuтку міста на 2008 рік". 

Начальник управліввя економіки 

L 

ВIIk. Гвпецька Н.В. 
5-10-62 

Н.І.Саченко 

J 
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