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Розглянувши надану виконавчим комітетом Броварської міської ради 
ПРОІрвму соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 
2009 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
екоиомічного та культурного розвитку, БІОджету, фінансів та цін, керYlОЧИСЬ 
пп.22 п.l ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

. і.Затвердити Програму соціально-еlсономічного та культурного розвитку 
МІСТВ Бровари на 2009 рік з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених 
OPII обговоренні на сесії міської ради (додається). 
. 1..УправлінНIQ економіки інформувати виконком та сесіІО міської ради про 
~ ВlfI(ОНання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
:~РИ за підсумками роботи підприємств, організацій і устаНОВ за І та П 
8рIЧЧJI2009 року. 

,,' З.Контроль за виконанІІЯМ даного рішення покласти на постійну комісіІО 
ІСької ради • . 6 з питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, 
IOJUкe'rv ф. . • 
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ВСТУП 

проrpвма соціально-економічного та культурного розви:ку Mi~Ta Бровари 
2009 ріК (далі - Програма) є документом, у якому, на ОСНОВІ аналІЗУ розвитку 

:ста. ВІlзнаЧ810ТЬСЯ цілі та пріоритети соціального розвитку міста на 2009 рік 
11 заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення 
JOCТi житrJl та добробуту громадян. 

Проrpвма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку 
Київської області на період до 2015 року, Стратегічного плану економічного 
РОЗВІПКУ м.Бровари та відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, 
8D3начеНlIХ Державною програмою економічного і соціального розвитку 
Yt:paiHII на 2009 рік. 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України З урахуванням 
ПOJlожень: 

-Законів Украіни: "Про місцеве самоврядування в Украіні", "Про державне 
npomозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

~краіНИ", "Про дозвільну систему в господарській діяльності", ,,про 
IllВecтицiйну . діяльність"; 

-постанов Кабінету Міністрів України: від 26.04.2003 Н!!621 ,,про 

PD,обпенНJI прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
РОЗвИТКу та сЮІадання державного бюджету"; від 21.07.2006 Н!! 1001 "Про 
-еРджеННJI Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 
РОку"; 

-РОЗпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 Н!!1163-р "Про 
за~РджеННJI плану заходів на 2009 рік щодо реалізації Державної стратегії 
penOHВnЬHoro розвитку на період до 2015 року" та інших нормативних актів. 

Програма спрямована на забезпечення досягнення показників, визначених 
Стратегією розвитку Київської області на період до 2015 року, Стратегічним 
l1JJaнOM економічного розвитку м.Бровари та базується на аналізі соціально
е~ОНОМіЧНОі ситуації, що Сlслалася в місті за останні роки, який здійснено на 
:cтa~i стаТИстичних даних головного управління статистики у Київській 

iIlВСТі та управління статистики в Броварському районі. 
Показники соціально-економічного розвитку міста на 2009 рік сформовано 

3а ПРОI1l0З8МИ управлінь, відділів, а також підприємств і організацій за 
~езУ~ьтатами іх діяльності у 2008 році і відображають наміри щодо результатів 
ut n' .. _ б· . 

I'\ІІІ,ІIЬності у 2009 році, з урахуванням виро ничого потеНЦІалу МІСта, 

"О~остей забезпеченості господарського комплексу матеріanьно-'l'e • . 
ХНіЧНИМи та фінансовими ресурсами. 
Реaniзацuо намічених показників передбачається здіЙСНІОвати в основному 

rrерез економічні важелі державного регушовВННJI .та виконання заходів, 
n~реДбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Р1lIJенlUlМИ Київської обласної ради та розпоряджеННJIМИ голови 
ОБЛдержадміністрації, рішеННJIМИ Броварської міської ради та 
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НJlМИ міського голови, які спрямовані на подальший розвиток 
fIЛ1I10рІДЖен .' б r- . . ирішення найактуалЬНІШИХ СОЦІальних про лем. 
сlОlfОМl1СІl1 в 

У процесі виконання Програма може уточнюватися для ВРа:'~вання нових 

номічних процесів що відбуватимуться в еКОНОМІЦІ держави та (OЦiВnЬHo-eKO' • 
. з' и і доповнення до Програми затверджуlOТЬСЯ БроварськоlO МIСЬКОIO _. МІН .., •• 
ою за поданням виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 

р3д /1111 оцінки повноти і якості ВИI(онання програмних завдань ПРОТЯГОМ 2009 
року здіЙСНlоватиметься моніторинг виконання Програми. 

1. СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА 
У 200В РОЦІ ЗА ОЧІКУВАНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Протягом 2008 року в місті проводилась цілеспрямована робота щодо 
ПOДВJlЬJUого розвитку провідних галузей народного господарства, активізації 
іввеспщійноі діяльності, розвитку підприємницької діяльності, забезпечення 
llaДXоджень до бюджетів усіх рівнів, а також розв"язання найгостріших 
соціапьних проблем. 

УПРОДОВЖ 2008 року службою зайнятості надавались послуги з 
Dpaцевnаштувании на вільні та новостворені робочі місця, за отриманням яких 
звернулось більше 1700 мешканців міста. на кінець року кількість 
Dpaцевnаштованих незайнятих та безробітних громадян склала 1651 особу, 
ПРОфесійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення здіЙСНlовалась 
l'OJIовним ЧИном за такими спеціальностями, як: адміністратор, оператор 
КОмп" IОТерноro набору, обліковець, секретар керівника, перукар-модельєр, 
kYXap, продавець, бармен, офіціант, оператор котельні та інші. 
&!. : зв"JlЗКУ з ТИМ, щО наслідки світової економічної кризи поширились і на 
ііі ровари, ставом на 01.01.2009 року на обліку в Броварському 
Ю:kp~ОIlВОМУ центрі зайнятості перебуває 999 осіб, незайнятих трудовою 

LH1CnO, що на 76.5 % більше, ніж на початок 2008 року. 

Мі~ереАІІЬОМіСJlЧНа номінальна заробітна плата одного штатного працівника 
2007 за 2008 рік очікується в розмірі 1900 грн., що на 29.8 % більше показника 

року. 

arj~адходженвя власних коштів до БJоджету Пенсійного фонду Украіни по 
_"" за 2008 рік складуть 220685.5 тис.грн., що на 32.7 % більше, ніж за 

"lnaii рік. 

Gу.цеОЧі~ані обсяги промислового виробництва зростуть на 7.6 відсотків. 
~iy :;апlЗОВано промислової продукції у відпускних цінах підприємств на 

б.8 МJJH. rpивень або на 146.3 млн.грн. більше, ніж у 2007 році. 
. 06сяr Р'б б . ф.. ... nlJUJplI ОЗДРl ного товароо ороту по всІХ О lЦ1ИНО зареєстрованих 

472.0 ::ствах усіх форм власності та господарювання досягне 
11. гривень, що на 18.0% більше минулорічного. 
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За 11 місяців 2008 року надходження до зведеllОГО бюджету 

міС18 сКJIВJIИ 347.6 млн. грн., що на 33.2 % більше відповідного періоду 
IІ)'лоro року, до державного бюджету - 203.9 млн. грН. (біЛhШС ІІа 

~;~OBiдCOTкiB)' ~o місцевого - 142.3 - млн. грн. або на 29.5 % більшс 
відповідного пеРІОДУ минулого року. 

ЗaranЬНИЙ обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на 01.01.2009 
(иаРОCТВlОЧJIМ підсумком) складе 115.0 млн. дол. США. Протягом 2008 року Їх 
06cJПIЗРОСТУТЬ на 45.0 віДСОТІсів. 

ОбсвПІ інвестицій в основний капітал у 2008 році зменшаться на 38.9% і 

CКnaдYТЬ 500.0 млн. гривень. 

Протвгом січня - грудня 2008 року житловий фонд міста зросте на 
91.2 ТlIС.КВ.М або на 6.7 % і складе 2204.2 тис.кв.м загальної площі житла. 

Обсяги експорту товарів у 2008 році збільшаться на 0.6% і складуть 27.0 
q.дол.США, а імпорту - на 81.1 % та складуть 320.0 млн. доларів США. 

на показники соціально-економічного розвитку міста Бровари у 2008 році 
ВllJJlшула світова фінансова криза, в першу чергу в таких галузях як 
Металургійна та будівельна. Передбачаєrься, що 2009 рік також буде складним, 
про що свідчать основні прогнозні показники. 

2. ЦIJП ТА ІІРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ М. БРОВАРИ У 2009 РОЦІ 

Основне завдання Програми полягає у забезпеченні гідних умов життя 
I1JoM8ДIIH за рахунок утримання рівня економічного зростання, проведення 
С1руктурних перетворень. 

З метОIО реалізації зазначених цілей визначено основні пріоритетні 
IlanpJIМИ розвитку міста: 

• DослідОВllе та стійке підВllщеllllЯ якості Жllпя IlаселеНllЯ міста: 
~6езпеченНJI ефективного функціонування систем охорони здоров'я, 
~ИщеННJI якості медичної допомоги; реалізація заходів програми розвитку 
IІСіСllоі . . ... 

ОСВІТИ; забезпечення державних СОЦІальних гарантlИ для населення; 

trвopeHНJI УМОВ для соціального становлення сімей, жінок, дітей і молоді; 

• • РОЗВІ.ТОК ВllсокотеХllологіЧllОГО та конкуреНТllоздаТllОГО 
·РО.ІІІ •• ... • CJJOBOrO вироБНllцтва: П1двищення lННОВ8ЦIИНОГО потеНЦІалу 
.РоМИ"" Ф оо •• ..... Ового комплексу міста, створення е еКТИВНОl конкуреНТОСПРОМОЖНОI 

~и виробництва; 
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• ВПРОDвджеllllЯ ІІОВІІХ еllергозбсрігаlОllllХ ТСХllологій: стимулювання 
paWоиanЬНОro .використання eH~pгopecypciB, що сприятиме забезпеченню 
itmpeБJI еКОНОМІКИ та населення МІста в енергоресурсах; 

• збсрежеllllВ ПОЗІІТІІВІІОЇ теllдеllції IІврощуваllllП ТСJ\lпів пр .. росту 
.ітчIl311J1IIIIХ тв іllозеJ\fllllХ іllвеСТllцій: сприяння суб' єктам господарювання у 
реaJIізвціі інвестиційних проектів, с?!,ямованих на випуск інноваційної 
продукції. освоєння передових технолопи; 

• забсзпечеllllП подальшого РОЗВІІТКУ малого піДПРllЄМllІlцтва й 
пlдВllЩСllllП його ролі у соціалыl-екоІlомічIlомуy ЖII1Ті міста: усунення 

перешкод ДЛJI започаткування та розвитку підприємницької діяльності, 
CRpIUlIlНЯ підвищеННJО J(онкурентоспроможності продукції малих підприємств; 

• забсзпечення IlаселеllllП, підПРIIЄМСТВ, організацій 
l\'OAl)'lIaJ1hllllMII послугам .. : підвищення ефективності та 

фунщіонування житлово-комунальних систем; 

якіСllllМl1 

надійності 

• РОЗВІІТОК транспортної інфраструктури: розробка нових автобусних 
марПІрутів та надання іх на конкурсній основі перевізникам з метою 
попіпшения транспортного обслуговування пасажирів; 

• здійснеllllЯ ПРИРОДООХОРОННІІХ заходів ЩОДО ПРllЗУПllllеllllЯ 
ПогіРlDеllllП стану IlаВКОJlllШНЬОГО ПРIIРОДIІОГО сереДОВllща: зменшення 
~B забруднlОЮЧИХ речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих 
CТoКlB у поверхневі водойми, поліпшення якості питної води та впорядкування 
ПОВОдЖеННJI з твердими побутовими відходами. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 
заБезпечити стабільні темпи економічного зростання, СПРИJlТиме наповненню 
61011'11#' • • ф'" fYl\et1B усІХ РІВнів та дозволить спрямувати ІнанСОВІ ресурси у СОЦІальну 

сферу для створення повноцінного житrєвого середовища, додержання 
деР)J(ави' .. .. 

их СОЦІальних стандаРТІВ та гаранТІИ. 
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3. ОСНОВШ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
кУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ м.БРОВАРИ У 2009 РОЦІ 

3.1. СоціаЛЬІІа сФера 

3.1.1. ДI!Jf,ографіЧІІІІ" РОЗfJІІIІIО/(, lIitJlllpllA,/(a cїA,elї IІlа ""олоді 

ОДНltМ з пріоритетів політики міської влади є збереження житгєвого і 

1)JУДОВОro потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів 

ефеmlВНОЇ демографічної політики. 
Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать 

від економічного та соціального розвитку міста. 

Останнім часом в місті спостерігається позитивна тенденція щодо 
'ІІ1сельносТЇ населення як за рахунок міграційних процесів, так і за рахунок 
nPUРОДНОro приросту населення. Це пояснюється інтенсивним спорудженням 
IillТnових будинків, розвиненою інфраструктурою міста, поліпшенням якості 
МeдllЧНОro забезпечення материнства та дитинства. Передбачається, що 
середньорічна чисельність наявного населення міста у 2009 році становитиме 
94.0 тис. осіб. У порівнянні з 2008 роком вона збільшиться на 1.0 тис. осіб або 
на 1.1 відсотка. 

СеРС4II.0ріЧI18 Чllсел ... іc:n. IlaRDllDf'O Ilаселеllll. 

"~Оr---------------------їмпmgwn--' 
_____ - -- --- ---- - -'--r:-,,-:',.-::" .. :."'"I.--

9ЗD -'--- оо - - -- - 93OOO---'~'; -; ,.'-.'. ' ... ' 
93000 ~-------r-:'~..,---I~·::i'.; ,- -

: • '.I~ "і 
92500 : . ,':~ Ii~ :..=r-" .'..; -

1I1S93 '.:,:" .:.~.:.:.' ',' ,- ".; 92000 '.:;і:'I,I-.... ,. . ... , -'. ...... . . 
91 J:1\n, ~' •• ":'-:,.,. :о' ... • : ~ "'::' .. -

iJUU r----. ". ."'J • і;' •• , •• .1 •• 

"';:.:.: : ...... , "t··· :,::,'-91000 - .,} , -- , ' " .• 1---1 ----
• ' ... ~, • о',! ;~'.,',~: 

90500 '\' !.; J._. . ....... 

РОК"2007,381' 2008, ач1lCy8.Н8 2009, проПt03 

ГОnОВllі цілі ІІа 2009 рік: • 
ДОСJIГнеиня сталого демографічного розвитку ВlдбуватиметЬСJl ШЛJIХОМ 

ctвОреННJI необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного 
3AOI1?B'JI населення, формування та стимулюван~ здорового сп~собу .~ТТ~~ 
Розв J13yBau.... б 'ГІ'єни і безпеки праці, пІДТРИМКИ МОЛОДІ, стаБШlзаЦl1 c't МЦПА про лем ГІ • .. ..... 
OCyqКів У ." омоги У вихованні ДІтеи, ОрГВИІЗВЦ11 ЗМІСТОВНОГО .qn.. • СІМ П, дОП . б 

".IIBIJIJut та · ту інвалідів та людеіі похилого ВІКУ, за езпеченНJ1 
РОЗВ в~очинку, закис 

lIТkY ОСВІТИ та культури. 
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ОСІІОВІІі ЗОВДОІІІІВ та ЗОХОДІІ 110 2009 рік: 

• проведення лекцій, бесід та надання консультацій ЛІкарями 
вanеолекторіJО "Здоров"я" з питань репродуктивного здоров"я та 
планування сім'ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, 

ТlОТlонопаління; надання відповідної кваліфікованої медичної 
допомоги сім'ям, які бажають мати дітей; 

• підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і 

дитинства; 

• удосконаленНJI системи охорони здоров' я населення, насамперед 

підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних 

ЗВХВОРJОВань, побутового та виробничого травматизму та збільшення 
тривалості житrя населення; 

• проведеННJI комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та 
адміністративних заходів щодо зanобіганНJI соціальному сирітству, 
безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно
виховної кампанії щодо cTBOpeHНJI у суспільстві позитивного іміджу 
багатодітних сімей; 

• розвиток сімейних форм вихованНJI дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклув8ННJI; 

• забезпеченНJI Hapaxyв8ННJI та виплати державної соціальної допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклуванНJI, які 
перебувають під опікою (піклуванням), за принципом "гроші ходять за 
дитиною"· , 

• запобіганНJI дитячій беЗДОГJIJlдності, безпритульності в рамках 
реалізації заходів міської Програми соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, які залишились без батьківського піклуванНJI, на 2006-2010 
роки; 

• підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, залучення 
іх до реалізації державної молодіжної політики, зокрема, через 
проведенНJI міського конкурсу проектів-програм розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями стосовно 

дітей, молоді та сім"ї; 
• Подол8ННJI негативних наслідків cTapiHНJI населення, забезпеченНJI 

гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), 
CТВOpeHНJI механізму залучення людей похилого віку до активного 
способу життя поза сферою трудової діяльності. 

3.1.2. 3a,ЇIIRIII;CIIIb lІаселеllНВ та Р'ІІІ0R IIpa'f; 

. ПРОтягом 2008 році організація зайнятості населення міста здlЙСНlовалаСJl 
'1 ВІДповідності до завдань Проrpами зайнятості населення м.Бровари на 2008-
2009 роки яка спрямовувалася на запобігання масовому безробітnо, 
36е ' б . о. 

Ре>ІсеиНJI існуІОЧИХ та створення нових ро ОЧИХ МІСЦЬ, органlзаЦІ10 
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орофесіfiиоі П~О~ВКИ та підви~~н~я квалі.фікаціі безробітних, П1дтримку 
L\lозвfiИJlТОСТl та ШДПРИЄМНИЦЬКОl ДІЯЛЬНОСТІ. 

С пonіТJfка зайнятості у 2008 році характеризувалася збереженням ОСJlОВIІІIХ 
DОI\'8ЗНllків цієї сфери: темпи зайнятості населення відповідали минулорічним; 
CJВOрювanИСJl нові робочі місця; працевлаштування безробітних та 
навантаженНІ на 1 робоче місце тільки на кінець року зросло В порівнянні з 
МlІlІ)'Лllltf РОКОМ, рівень безробітгя на кінець року склав 1.63%. 

Чщ:еЛ.lllcr .. rpoIШIДЯII, якІ перебуваІОТ. 110 облІку У lІеPЖnDlllR 
cnуж61 заRlІятоcrl 

І і 

НІ 01.01.2009 . . 1999 

і 
І 

, 

І · " 1~6 · . · НІ 01.01.2008 

І ! . І І 

І 
І 

; 1719 
І 

; 
І І 

на 01.01.2007 

осl6 О 200 

40D __ ~ _ _800 ___ 1_00_0_~ 

ГОnОВllі цілі ІІа 2009 рік: 
Ос~овною метОIО щодо забезпечення зайнятості населення у 2009 році є 
~ш системи професійного навчання і перенавчання, а також підвищення 
КВ8JJ1ФІкаціі відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців. 

Першочергова увага приділятиметься працевлаштуванню тих категорій 
И8сenени" .. . 

пп, ЯКІ не можуть на РІВНИХ конкурувати на ринку працІ. 

!kIIOBlli завдаІІНЯ та заХОДl1 на 2009 рік: 
• Сприяння заіінятості населення, зниження рівня безробіття та 

зменшення його тривалості шляхом проведення "круглих столів" за 
)'ЧасТlО роботодавців, ярмарок вакансій та професій та інших заходів; 

• збереження наявних високопродуктивних робочих місць та CТВOpeHНJI 
НОВИХ ( 2780) робочих місць з належними умовами та гіДНОIО оплаТОIО 
праці; 

• ФОрмування навчальних груп з числа безробітних у відповідності до 
Потреби ринку праці, організації навчання за професіями, що 
користуються реальним попитом У роботодавців; збільшення рівня 
ОХОплення незайнятого населення програмами професійного навчанНJI; • • • першочергове інвестування коШТІв ДJUI працевлаштування СОЦІально 
незахищених верств населеННJI 1Іа дотаційні робочі місця та шляхом 
одноразової виплати допомоги по безробітrю для зайняття 
Підприємницькою діяльністю; 



9 

• проведення тематичних семінарів для ріЗНIfХ категорііі 
незайнятоГО та зайнятого населення, покращення профоріСlfтаціііlfОЇ та 
консультаційної роботи серед різних верств населення; 

• проведення роботи з легалізації тіньової зайнятості населення; 
• ВlfКОРИСТання ЗМІ дЛЯ широкого інформування громадськості, про 

послуги служби зайнятості; попит і пропозиціJO робочої сили та стан 
рlІНКУ праці; переваги легальної зайнятості над нелегальноlO та ін. 

ВJfконання завдання щодо створення у 2009 році 2780 робочих місць 
Cll)'l')'ВIТllме компеНСУІОЧИМ засобом для стримування негативних процесів, які 

NOJ\yrL виникнути на ринку праці. 
ПРОПlозується, що у 2009 році за допомогоJO служби зайнятості буде 

працевлаштовано 1650 осіб, з них 1620 осіб- на вільні та новостворені робочі 
місЦІ, ЗО осіб - на додаткові робочі місця, що створені за рахунок надання 

дотацій роботодавцям, до участі у громадських роботах передбачається 

Dll}'ЧIIТИ 420 осіб, здійснити профпідготовку, перепідготовку та підвищення 
оanіфіквціі 41 О осіб. 

3.1.3. rPOIIIOB; доходll населення 

ПРОТJJГОМ останніх років в місті спостерігається позитивна тенденція щодо 
3pOCraввя грошових доходів населення, які є одним з найважливіших 
показників, що характеризуІОТЬ рівень його життя. Очікується, що наявні 
Доходи населення міста у 2008 році, У порівнянні з 2007 роком, збільшаться на 
26.6%. 

на збільшення доходів значноІО міроІО вплине зростання заробітної плати. 
~iкyєтr.CB, що середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 
&ІІС1'ау 2008 році у порівнянні з 2007 роком зросте на 29.8% і складе 1900 грн. 
У 2009 році передбачається середньомісячну заробітну плату одного штатного 
Працівника зберегти на тому ж рівні, що і У 2008 році - 1900 грн. 

СереДllЬОАIЇСПЧllа заробїТllа плата, .-рп. ,; 

~ 2000 т-____ --=:::19::DD:::----;=19DD:=;:-:-----::'.! І 
-:-:::-:r r-;-:-::\ І . ..' ,.., . . " 

. • '. ",. _-_ ··;:.1------1 І 
;~I;: "-;4М- ';';,:, ,'.:: :ї", І 
.,,_,. І, 'І , • • " 

1000 - i~' ~: -' ,- : :;",.:, --- :, ~,:I--~--:---I І 
• ~._. ~.:. • .~ •• l, ',' • • ... 
",:' • \.1., •• 1"'1 ______ '1 

5DO - {~. r·_·- .,1:, ---- :: ..... : , 
, '. :::,' .::', 'о:, ;} ,:.-; І 

oL-J~Ь'~~'~~:l'~---~2-00~~~'~~!~~~8L8~~---~~0=;~:р-·~~ .. -~~-------~I 

1500 

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

!:щrО811і чілі 118 2008 рік: 
Заб тання ВСІ·Х видів реальних доходів населення, у першу езпечення зрос .. . 

'Iepty, заробітної плати як основної їх СJCll8ДОВОІ, що СПРИJJТиме ПlдвищенНJО 
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'ВНІ платоспроможності мешканців міста і у кінцевому підсумку ПРlІзведе 
:~ПOJlіпшення якості життя і розвитку особистості. 

ОСІІОВІІі завдаllllП та заХОДl1 118 2008 pilC: 

;= здійснення КОНТРОЛІО за свосчасноlO оплатоlO праці не Нllжче 
встановленого державного мінімального розміру; 

• зменшення диференціації в оплаті праці за видами економічної 
діяльності та формами власності; 

• скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до 

зайнятості у реальному секторі економіки; 

• прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах та організаціях міста, а також недопущення виникнення 
нової заборгованості. 

3.1.4. ПеНС;йllе за6езllе"ЄНІІR 

На кінець 2008 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду міста 
перебуває 21445 пенсіонерів. 3а прогнозними розрахунками у 2009 році іх 
'ІІlсenьність досягне 2171 О осіб. 

Протягом 2008 року неодноразово перераховувались пенсії різним 
категоріям громадян на підставі діючих норм закону та у зв'язку зі змінами в 
законодавстві. 

,------- ------

І 
І 

СереДllЬОJ\lіспаlllD oellciH, rpll. 

2008.ачікуввне 

І І І І І 

І і І 
_ :':. ',~ :' " "" j Е В' .. -.... ......... І.·. . ....... , 7 

І 

...... ,~ -1 , . t ." 2007. :ІІвlr 
І 

700 750 800 850 900 950 1000 : 

LonoBlli Оі~іП-2009 p~ 
І ---------- --

. ЗабезпечеНИJI своєчасної і в повному обсязі виплати пенсій, подальше 
n~B 'м lfЩення рівня пенсійного забезпечення громадин, розвиток пеНСІИНОГО 
реФОРмування. 

~IIOBlli завдаllllЯ та заХОДl1 110 2009 рік: 
• забезпечеННJJ підвищення рівня ШІатіжноі ДИСЦИШІіни 

страхувальників, погашення іСН)'Іочоі заборгованості зі смати внесків, 
виведеНИJI заробітної плати з "тіні"; . " 

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

страхування; 
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• на підставі змін у законодавстві проведеНІІЯ 

диференціації розмірів пенсій, залежно від тривалості страхового 
стажу та розміру заробітної плати (доходу), з яких сплачено страхові 
внески до Пенсійного фонду; 

• ПОСИJ1енНJ1 роботи органів Державної виконавчої служби щодо 
СТJlгнеНJUI боргів за позовами Пенсійного фонду з MeTOIO залУLlеНJJЯ . 
додаткових надходжень власних КОШТІВ; 

• забезпеченНJ1 інформованості населення стосовно заходів Уряду щодо 
пенсійного забезпечення, проведення зустрічей з трудовими 

колективами та громадинами за місцем їх проживання. 

Передбачається, що у 2009 році надходження власних коштів до 

ПеисіRного фонду складуть 214.7 млн. грн., що на 2.7% менше від очікуваних у 
2008 році . 

3.1.5. соI(іалыflti за.t:tlСn' населеННR. 

В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем 
СОЦЇМIaНО незахищених верств населення та малозабезпечених сімей. 

В м.Бровари забезпечені умови для функціонування територіального 
цeliТpy соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких 
непрацездатних громадиН, реконструйовано Центр ранньої та медико
neдarori'lHOЇ реабілітації дітей-інвалідів. 

ГОnОВ.IЇ цілї на 2009 рік: 

ПОДlUIЬше розв'язання проблем соціально-побутової, медичної, 
III1ypВnЬHoi і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, 
l})oмaдRllaм Похилого віку та інвалідам. 

SlellOB11Ї завда.IIIЯ та заХОДl1 ІІа 2009 pilC: 

• ПРОДовженНJI роботи щодо реалізації заходів комплексної програми 
"т б ур ота"; 

• забезпеченНJI інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, 
МИЛиці, ходунки); 

• забезпеченНJI населення різними видами пільг та державних 
соціальних допомог, що фінансуІОТЬCJI з держав~ого бюджету; 

• 3а рахунок місцевого бюджету здіііСJПовати фІНансування доплат до 
пенсії в розмірі 1 ОО грн. ; ., . 

• забезпеченНJI 8S інвалідів та ветеранІВ ВІЙНИ ПУТІВками ДJUI санаторно-
ІСурортного лікуваННJI; 

• HaдвнНJI соціальної допомоги діТJlМ та грошове забезпеченНJI батьквм-
ВИХователям восьми прийомних сімей; . . 

• lІаданна матеріальної допомоги на ВИРlшенНJI СОЦl~ьно-побутових 
Питань та хірургічне втручаННJI за рахунок БІОДЖету МІста; 
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• забезпечення виплати інвалідам ГРОШОВІІХ 

компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговуваНІІЯ 
автомобілів та транспортне обслуговування. 

на виконання даної Програми спрямована діяльність Територіального 
ueИ1РУ обсnyговуванНJI пенсіонерів та самотніх непрацездатних громаДЯJI. 118 

06nіку в якому перебуватимуть 2000 громадян. На обслуговуванні у відділенні 
соціanьної допомоги на дому перебуватимуть 400 самотніх осіб. Будуть 
НадаваТІІСЬ безкоштовні щоденні обіди 250 особам, послугами перукаря буде 
охоплено 1220 осіб, всім перебуваlOЧИМ на обліку будуть надаватись 
безкоштовні медичні послуги. 

Одним з найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної 

соціanьної допомоги малозабезпеченим сім' ям є житлові субсидії на 

відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, 
електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови 
діючого законодавства передбачається, що у 2009 році житлові субсидії 
оtpllму&аТИМУТЬ 3000 сімей. 

Щомісячно проводитимуться засідання комісії з питань надання субсидій 
IpOAl8ДJIH8М, врахОВYlочи конкретні сімейні обставини. 

3.1.6. Жllтлово-комунальне господарство 

розвиток житлово-комунального господарства М. Бровари у 2008 році 
здЬ1сНlОЄІЬСЯ відповідно до завдань, визначених ПрограмОJО соціально
-Номічного та культурного розвитку міста Бровари на 2008 рік та міською 
DpoІрамою утримВННJI та розвитку об"єктів житлово-комунального господарства, 
Ika СICJI8Даєrься з наступних розділів: реконструкція житлового фонду, капітальний 
I!eJ.lolIТ ЖИТлового фонду, благоустрій подвір"я, утримання об"єктів благоустрою, 
)'lpИМання об"єктїв благоУСТРОIО зеленого господарства, організація робіт по 
~цi ДОРожнього руху, ремонт дорожнього покрИТDI вулиць міста, 
epcnеІаИвний розвиток інженерних мереж. 
До завершення 2008 року за рахунок коштів міського БІОДЖету на 

ВllkОНаиия заходів програми очіІСУЄТЬСЯ використати 25730.4 тис. грн. Це дало 
3Могу протягом року виконати значний обсяг робіт, зокрема: 

-капітальний ремонт м'яких покрівель на 17 будинках, загальною площеІО 
15010,2 м2 , шатрових дахів 6 житлових будинків, площею ~22, 7 кв. метрів, 8 
~СЬКИХ ліфтів та одного вантажного; а також ВНУТРІшньобудинкових 
~е~3IfИХ: 
3695 гаРJlЧОГО водопостачання в 1 О житлових будинках протяжністlO 

,75 м.п.; 
• в 4 -:лових бvnинках ПРОТJIЖНіСТІО 24S Холодного водопостачання 1А'&.о., J"" 

,3 М.П.; 
• Водовідведення в 1 житловому будинку протяжніСТІ? 221.0 М. п. 

17:а реl(онсmРУlЩіЮ :Ж:Zlmлового фонду в 2008 РОЦІ буде використано 
.. n 5.0 тис. ГРН.,за рахунок яких було ЗРОб~ен~: . 
РоеkТyвання та заміна З пасажирських ЛІфТіВ, 
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.реКОI(струкціЯ м'якої покрівлі в шатровий дах 1 житлового будинку; 
. конструкція мереж теплопостачання ) житлового будинку. 
ре з MeтOIO бпaroУСТРОIО при будинкових територій виконано капітальний 
ремонт 3 ДИТJlЧИХ та З спортивних майданчиків, а також капітальний ремонт 8 
міжБУДItИКОВИХ проїздів загальноJO площеlO 5200 тис. м2• 

Протягом поточного року для покращання освітлення вулиць міста 
.,інено 388 ламп в світильниках на енергозберігаІочі. На центральних вулицях 
lІвпарквх міста встановлено 70 лавок та 54 урни сучасного дизайну. 

у місті ВJ1аштовано додаткові квітники та впорядковано газони після 
завершенНJI робіт по І(апітальному ремонту доріг. Висаджено нові дерева та 
~. придбано декоративні квітниці для прикрашання місць загального 
ЕОРllctyВання. 

Значна увага в 2008 році приділялась безпеці дорожнього руху. 
Забезпечено цілодобову роботу всіх світлофорних об'єктів, виконано розмітку 
цеmp8ЛЬНИХ вулиць дорожнього покриття. Для запобігання аварійності на 
дорогах. з метоlO збереження життя та здоров'я мешканців міста, насамперед 
дітей, було встановлено 1 елемент примусового зниження швидкості по вулиці 
Коропенка ( ринок). Виконано капітальний ремонт турнікетного огородження 
на аварійних ділянках вулиць Красовського та Короленка, встановлено 47 
дорожніх знаків. 

. Дnя поліпшення стану дорожнього покриття в 2008 році виконано 
капІтальний ремонт доріг площеlO 27,6 тис. м. КВ., поточний та ямковий 
ремонт доріг - площеlO 6,1 тис м. кв. 

Окрім цього, проводиться фінансування місцевих програм охорони 
~КОnИшнього природного середовища, енергозбереження комунальних 
IJJ,ЦnРИємств, дотація підприємствам на відшкодування різниці в тарифах, 
ПОПовненНJI Статутних фондів підприємств, фінансування та спів фінансування 
державної субвенції та інші заходи. 

[ОJlовиі цілі на 2009 ріlС: 
I1іДВищення пості житлово-комунальних послуг пшяхом формування 

Pll1ttcy послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків; 
Проrpамно-цinьове направлення коштів міського бlOджету для проведеННJI 
:КОНСТрYJщіі, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового 
НДУ та систем водо- теплопостачанНJI та водовідведення, благоустроlO, 
зenе' Ф . п. Ного господарства для забезпечення беззбиткового УНКЦJOнуваННJI 
.:nРИЄМств ЖИТЛОВО-IСОМУНального господарства; посиленНJI контролlО за 

CТJo послуг. 

!k!lовиі завдання та заходи на 2009 рік: 
l!poZDtlJffa .. РЄКОНС"'РVКlllл :llс,,,,!"ооого "!Оllдv"... • •• 

• проектування, модерніз&цш та замІна 8 ЛІфТІВ, теРМІН експлуатаЦIІ 

ЯКИХ перевищив 25 років, 
• . аху в житловому будинку по вул. Кирпоноса, З, 

реконструкцш Д 2 

загальНОIО площеJО 945 м , 
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• виготовлення проектно кошторисної документації 
на реконструкціІО м'якої покрівлі в шатровий дах житлового 
будирJCY по вул. Кирпоноса, 17 -в; 

• реконструкція вбудованих теплових пунктів та системи опалення в 
житлових будинках за адресоlO вул. Черняхівського, 15 та вул. 
Чернихівського,2З-б; 

• виготовлення проектно - кошторисної документації та утеплення 
стін фасадів на житлових будинках по вул. Постишева, 1 та вул. 
Возз'єднання,5-а. 

ПDограЛfа "Kalli'JllUlbll"'; релfОНIІ' 3lСlll1U10вого фОllдv " 
• капітальний ремонт б-ти пасажирських ліфтів, термін експлуатації 

яких перевищив 25 років; 
• капітальний ремонт ша~ових дахів на 7 житлових будинках, 

загальною площею 6749 м ; 
• капітальний ремонт м'яких покрівель на 12-ти житлових будинках 

загальною площею 10527м2 ; 
• капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж в ІЗ -ти 

житлових будинках. 

IІВлагоvс,,,рій .. Подвір'я" 
• капітальний ремонт 1 О дитячих та спортивних майданчиків; 
• капітальний ремонт дорожнього покритrя внутрішньо квартальних, 

між будинкових проїздів загальною площею І 0,0 тис. м2• 

"УmРШ'QННЯ 06'єкп,ів 6лагоvсmРОIО" 
• утримання вулиць міста, загальна площа - 892,0 тис.кв. м; 
• санітарна очистка територій міста, 
• утримання 2-х громадських туалетів; 
• відкачування зливових вод з територій міста, 
• утримання двох кладовищ міста, загальна площа - 46,82 м2; 
• технічне обслyroвуванНJJ мереж зовнішнього освітленНJJ (довжина 

кабельних мереж - 17,0 км; повітряних мереж - 116,9 км, кількість 
світлоточок - 4000 шт.); 

• капітальний ремонт мереж зовнішнього освітленюr 2-х вулиць; 
• поточний ремонт 24-х зупинок Іромадського ~анспорту; 
• Обслуговуванюr та поточний ремонт малих ~РХІтектурних форм; 
• встановленюr 1 ОО одиниць нових малих аРХІтектурних форм. 

~ " ,JГmp'IJf,a'"1R 06'ЄЮllІв 6лаZОVСIIlРОІО 3t!ЛЄIІОZО гОСllоuаРСIIlІІа 
• догляд за озеленювальними та декорати~ними насадженням~ 

територій міста (парки, сквери, газони, КВІТНИКИ. дерева, КУЩІ 
тощо), загальна площа 460,0 тис. м2. 
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Оргаll;заll;Л р06;", 110 6ЄЗІІЄI(; tJOpOJICII'OZO Р"·\11" 

: обслуговування 18-ти світлофорних об' єктів; 
• нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на 18 вулицях міста; 
• встановленНJI 40 дорожніх знаків; 
• встановлення пристроїв примусового зниження швидкості на З-х 

вулицях; 

• ремонт колесо відбійників на шляхопроводах; 
• встановленНJI колесо відбійників на 2-х вулицях; 

,'peJtlOll", dOD031CIIbOZO 1І0КР""'"1Л ВVЛ"'«' ЛІ;СІІIQ" 
• капітальний ремонт доріг міста; 
• поточний ремонт дорожнього покритrя вулиць міста. 

Ревлізація даних завдань та заходів сприятиме забезпеченню у 2009 році 
niдвllщеншо надійності та безаварійності на об'єктах житлово-комунальної 

raвyзі. дотримання технічного та естетичного стану об' єктів благоустрою та 
зепеноro господарства. 

3.1.7. Енєрzо,а6езnЄЧЄІІНR Іпа ЄHєpгo,6єpЄ31CЄHНR 

Питавня надійного енергозабезпечення та ефективного використання 
ellepropecypciB мають вирішальний вплив на стан економіки, вирішення 
Dpo6лем соціальної сфери та рівень житrя людини. 

Протягом 2008 року спостерігається збільшення споживання всіх видів 
fИерroносіів споживачами міста: теплової енергії - на 2.7%, природного газу -
ііа 3.6% та води на 1.8%. Це пояснюється збільшенням кількості споживачів за 
:::01( .б!дівництва та введення в дію нових житлових будинків, підприємств, 

ов l1НШИХ об"єктів. . 
екер ПідпРи~ствами міста проводиться певна робота щодо економії 
06Jr:Р~СУРСlВ та їх здешевлення. Комунальним підприємством Київської 
І ііа НОl ради ,,Бровариводоканал" замінено насосне обладнання (встановлено 
Фinь~ОС !'Іарки "Фтогт") на каналізаційних очисних станціях, замінено 
)lekoll~1Il ~Уби в аеротенках обладнання в с. Дімітрово, проведена повна 
n~т ОГОпОВКЇв Деснянського водозабору. 

екеroзб ом 2008 року кп ,,Броваритеплоенергомережа" , згідно програми з 
еРеження виконано наступний обсяг робіт: 

"ре1C01І .. 
Ioц0niдi • ~уиовано 9 центральних ' теплових пунктів із заміНОJО 

ГРlваЧlВ на сучасні пластинчасті; 
"Про ведено реконструкціІО та технічне переоснащення 7-ми котельних; 

U "Вll1(01l1ll0 б 
езlUl~оСТі 4. реконструкцпо магістрального трубопроводу по уn. , , 

"ВІІ 
1(01lано капітальний ремонт котла nТВM -50 на котельні Промвузnа. 
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ГОJlОВllі цілі ІІа 2009 рік: -
Забезпечення задоволення потреби економіки та населення міста в 

еиерroресурсах та запровадження енергозберігаючих технологій в усіх галузях 

rocподарювання. 

ОСІІОВІІі ЗDВДDІІІІП та заХОДl1 ІІа 2009 pilC: 

• запровадження енергозберігаючих технологій шляхом: 
- реконструкції котельних з установкою нових автоматизованих систем 

контрото і обліку енергоресурсів на 19 котельних та центральному 
диспетчерському пункті; 

- реконструкції системи обліку електричної енергії з установкою нових 
автоматизованих систем КОНТРОЛІО і обліку; 

- монтажу хімічної деаераційної установки на 4 котельних; 
- реконструкції котельні по вул .. Красовського,2/1 з установкою нових 

сучасних економічних котлів; 

- реконструкції та капітального ремонту теплових мереж. 
Впровадження енергозберіГ810ЧИХ технологій забезпечить економіІО 

ПllUlВно-енергетичних ресурсів на суму ззоз.з тис.rpн. 

3.2. Гуманітарна сФера 

3.2.1. Охороно здоров»я 
Мережа закладів охорони здоров'я міста у 2008 році представлена 6 
~. у лікарнях розгорнуто 900 стаціонарних ліжок, забезпеченість 
.. ОВИМ фондом становить S6 од. на 1 О тисяч населення, забезпеченість 

РИМИ станОвить З 7.1 од. на 1 О тис. населення. 

про Зaкnадами охорони здоров 'я міста виконуєrься понад 1 О медичних 
вer:;aм. Безкоштовно забезпечуються ліками пільгові категорії населен~ -:
xan... ани ВВВ, учасники ЧАЕС, а також хворі на цукровий діабет. ОНКОЛОПЧНl 
-..... .,1 - частково. 

~ ПРОТЯГОМ 2008 року зменшились випадки вперше захворівших на онко 
РоБИ та. .. ·сть 

Вnep Вперше захвОРІВШИХ на туберкульоз, проте зБІЛЬшилась КІЛЬКl 
:е В~ених ВШ інфікованих. . _ .. 

"'t.цJ1 МІСТ1 розпочато підготовку ліІсарів зaranьноі практики-. СІмеИНОI 
IІіkар~IІИ .. ДJUr амбулаторно-поліклінічної мережі міста із числа ДІЛЬНИЧНИХ 
lJiдro.rB раионної поліклініки. В академії післядипломної освіти завершИЛИ 

о,ку 1 О Л1](· а . 
11' • РІВ. 
І\.Р'М ТOI1 .. . . луги 14 приватних 

t.le.цaI'l1U!x .O~ у МІСТІ зареєстроваНІ та надВІоть медИЧНІ пос 
ICJIІНІК, в основному, це стоматологічні послуги. 
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ГОЛОВ11і ціпі 118 2009 рік: -ПодальшИЙ розвиток системи охорони здоров'я спрямований не 
DOJ\PвщеВНJl здоров'я населенНJI та підвищення якості медичної допомоги 
орієнтованої на запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і 
aoctYПноі медичноі допомоги населеННJО, повне забезпечення та підвищення 
сфеКІ1IВНОсті використанНJI кадрового потенціалу та зміцнення матеріально-

1еХВЇчноі бази. 

ОСІІОВІІі 3DвдаllllЯ та заХОДІ. ІІа 2009 рік: 

• СПРИЯНИJI укомnлектуванНlО нової поліклініки необхідним медичним 

облвднаННJIМ; 

• покращення матеріально-техніЧIlОЇ бази та кадрового забезпечення 
медичних закладів; 

• удосконалеННJI спеціалізації ліжкового фонду на основі показників 
ііого використанWl; 

• розширения лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги; 
" впров~ення системи контрольованого лікування хворих на 

туберкульоз; 

• впровадження заходів регіональних програм охорони здоров'я; 
• ПОСИJIення боротьби з серцево-судинними захворюваннями. 

ВирішеиНJI цих завдань поліпшить показники здоров 'я населення, 
~1I1DИть іНВалідність, смертність, дозволить скоротити фінансові затрати на 
JI1kyaaнНl хворих. 

М' 3.2.2. ОСВ;nlа 
lСТО має розгалужену мережу закладів освіти: 

-18 Д • 811асн • DШ1сіпьних навчальних закладів, з них: -16 - комунальної форми 
ОСТі. 2 - приватні' 

_~l~ 3aranьHOOCBiT;iX навчальних закладів: 6 ЗОШ І-ІІІ ст.- школи 
ЇJto3e' 'з.6.9,10; 2 спеціалізовані школи І-Ш СТ.- N!S з поглибленим вивченням 
~~ мов і 'Н27 з поглибленим вивчеННJJМ предметів суспільно
lIntoa::lloro та природничого профілів; гімназія їм.С.ОліЙника; навчально-

-5 nD3JCOM~eKc; вечірня школа П-Шст.; приватна школа І-Ш ст. "Фортуна";. 
1IoJr0цi вlUIIk1JIЬИИХ закладів освіти: Навчально-виробничий центр творчоСТІ 
~i~... УдИиок дитячої та 10нацькоі творчості, ДЕlЩ "Камелія", Центр -·" .. вого ф' . 'І )/. . та ІЗИЧного виховання Дитячо-юнацька спортивна школа. 
а.. 11СТІ фуи .' оо форми 
"48CIIOC'1'i, • КЦ10ИУЮТЬ вищі навчальні заклади !1е ~O~H~ЬHOl • 
1,q06Yaa'1' JlКl забезпеЧУIОТЬ можливість чаСТИНІ ПІДЛІТКІВ та МОЛОДІ 
, 2" 11 ІИшу • .. 
,,~OIlOMl'''' ОСВІТУ, не виіжджаlОЧИ за меЖІ БроваРІВ: 

'1\0 ~O·TeXH • 
-В ~elUk еІСОIІ .ОЛОГІЧНИЙ університет. 
а' РоварсьІС О)&lко-технологічного університету. 
~ЦItPIITb~ е. представництво Вищий навчальний 

001\.. "1'1 МІ>КИ У .. 
о h"vlapCL ародний університет розвитку людини « краlна». 

&10'1' ІСе ВИЩе 
ІЦеIiСЬ1СИ1і ф' УЧилище фізкультури. ' 

1ИаиСово-правовий коледж. 

заклад 
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ДоwкinЬИОJО освіТОІО В місті охоплено понад 85.4% дітей. Дошкільні 
anьні заклади ВІДВІДУЄ 3481 вихованець, з них 692 дитини (І9.9%) віком 

.~ ДО З років. Діє 27 логопедичних та 6 санаторних груп. У ДИТЯЧИХ садках 
:waють 14 висококваліфікованих практичних психологів. 

З меТОІО РОЗВИТКУ творчих здібностей дітей в дошкільних навчальних 
3UJI8дВЄ діє 17 груп з вивчення іноземних мов, 9 гуртків з ритмічної гімнастики 
11 хореографії, 5 - художньо-естетичного напряму. Для задоволення потреб 
батьків функціОнуІОТЬ чергові групи з 12-ти, 14-ти та 24-х годинним режимом 

poбonl. 
у заranьноосвітніх школах міста комунальної форми власності навчається 

9273 учні, у приватній школі 1-1 11 ст."Фортуна"- 167, у вечірній школі - 160, 
307 дітей віком до 18 років - студенти професійного ліцею, решта у інших 
вавчanЬНJtx закладах. Кількість учнів міста порівняно з минулим навчальним 
JIOiО.І зменшилась на 437 учнів. Середня напОВНІованість класів по закладах 
mновпть 25 учнів 

Дnи розвитку нахилів, здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і 
АУХОВНИХ запитів у закладах освіти розгалужена мережа профільних класів та 
КJlaciB .поглибленого вивчення предметів. У закладах освіти діти МаІОТЬ змогу 
вивчати іноземні мови: англійську, німецьку, французьку, польську, іспанську, 
факуnьтативно - польську та латинську. 
. у м. Бровари функціонує навчальний заклад, де можуть навчатися 

Д1nr з російськомовних сімей. Це І-й - ll-й російські класи у складі 
зaranьиоосвітньої ШlCОЛИ І-ІІІ ступенів N!! 9. Всього за мережею 2008 року у 11-
nr хпасах навчається 90 учнів. 
у S-ти вищих навчальних закладах міста навчаєrься 3439 студентів. 

НавчалЬНі заклади акредитовані та мають ліцензії на здійснення освітніх 
ROCJJyr. 

l1ро Державний професійно-технічний навчальний заклад ,,Броварський 
фесІЙНИЙ ліцей" забезпечує доступ ДЛЯ отримання професій 562 учням. 

ЦnDВllі цілі ІІа 2009 pilC: 
Ро~б;зпечення громадинам рівного доступу до якісної освіти, продовж~ННJl 
дь 13 СТВорення умов ДJIJI здобуття повноцінної освіти різними категорmми 
~A - Обдарованими, ТИМИ, хто має здібності ДПJI поглибленого ви~чення 
Clt~ предметів, дітьми із вадами психічного та фізичного розвитку, ДlТЬМИ-

If 1 ТИМи, що позбавлені батьІсівсысогоo піклування. 

ОСІІОВІ • • 
.......::.! 11 завдаНllИ та заХОДl1 ІІа 2009 РІК: 

l,гаnYЗі дошкільно' освіТII: 
• б' . ДНЗ UШJIXОМ вивільненнЯ від 

3 lJJыuння кількості групових ПРИМІщень кв)) _ 1 група; 
оренди: днз « Золота рибка» - 2 групи; ДНЗ ес Ро~аш 
ДВ~ «Камелію) - З групи; ДНЗ ес І<алинКВ)) - 2 групи, . якісної освіТIІ 

• З б б rьків У наданНІ 6 МетОIО задоволення потре а.... 2 логопедичнИХ груп, 
заПnановано відкритrJl: 1 звичаиНОl групи, 
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санаторНИХ груп компенсуючого типу; 

чергоВИХ груп на базі ДНЗ « Калинка», ДНЗ «Ластівка» та « 
ДЖерельце»; 

,впровадження У роботу ДОШlсільних навчальних закладів екологічної 
проrpами ШJUlхом забезпечення дітей ДНЗ-7 питною водоlO 
(d(ОНОТОПСЬК8» та висівковими виробами; 

.забезпечення оснащення фізіотерапевтичною апаратурою ДНЗ - 4; 
• проведення капітальних ремонтів харчоблоків: ДНЗ «Теремки», 
Колосок», (d[nинка»; 

" • частковИЙ ремонт дахів: ДНЗ « Джерельце», « Золота рибка», « 
Теремки». 

• проведення капітальних ремонтів пралень: ДНЗ « Джерельце», « Золота 
рибка», « Теремки», (d(олосою), «Калинка»; 
'побудоваnьоху у ДНЗ « Теремки»; 
• заміна огорожі ДНЗ « Червоні віТРИЛ8». 

у галузі загальної середньої освіти: 

• доведенни чисельності профільних класів до: за навчальною програмОJО 
«Ростою) -43 класів, природничо-математичних -37 ЮІасів, суспільно
tyмавітарних - 24 ЮІасів, філологічних та поглибленим вивчеНЮІМ 
іноземних мов - 40, технологічного профimо - 15 ЮІасів; 

• поглиблене вивчення англійської мови та літератури з 1 -го класу, 
вивчеВВJl французької, німецької як другої іноземної мови у 
спеціалізованій школі Н!! 5; 

• КОМП'ютерне забезпечення закладів освіти: ЗОШ Н!!2, гімназії ім.С.ОліЙНИІСа, 
спеціanізованої ЗОШ N2S, ЗОШ Н2 6, ЗОШ Н!! 10, позашкільних закладів ДЕ1Щ 
<йСамenUn), БДЮТ, ДЮСШ . 

• У...~узі позашкілы�оіi освіТII: 
ПОJl1nшеНIIJI виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського 
народу; 

• ?'ПРОВвджеНIIJI в практику роботи позашкільних навчальних закладів 
lнteрактивн' '" '" • их, lнновацlИНИХ навчально-виховних теХНОЛОГІИ; 
Р03IIJИрення партнерства загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

• 3ВkJIaдiB у ранньому виявленні та розвитку творчо обдарованих дітей; 
YДOCKOHaпeНIIJI програмно-методичного забезпечення ДJUI здійсненНJI 
нuч~ . . но-виховного процесу у творчих об'єднаннях різних напРЯМІВ 

• nОЗ8WlWIьноі освіти' 
noni ' I1UIення роботи з вивчення узагальнення та впровадженНJI в 
практи ' 

• об' ку передового педагогічного досвіду; 
ор ~ зусиль органів місцевої виконавчої влади, громадських 
ІІ:, raIl1З8ЦІА, благодійних фондів спрямованих на поліпшеННJI роботи 3 
4І\&'l'Ьми З б ' ОСО ЛИВИми потребами. 
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ого року в закладах освіти проводиться 

З поЧВТІСУ иав:апЬИБОТИ позашкільних навчальних закладів. РіЗНИМIІ 
ціІ rypTKOBOI ро . .. 

~Hтa ашкinьноі освіти охоплено 6575 Дlтеи. . 
фоРМ8Аf1f n:

Hboro 
виявnення та розвитку творчо обдарованих ДlТeJЇ ~eдaгo,.a~~JI 

Дп- р wк'lnЬНИХ закладів проводиться анкетування та ДІагностика, 
IxonOrD1Jf поза . . 

lІпСI • які маІОТЬ бажання займатися в гуртках позашкІЛЬНИХ 
1fCIYВ811HA з ДІТЬМИ, 

_адів, 'йснеННJl навчалыІ-виховногоo процесу керівники творчих об'сднань 
, ДпянаЗДІПРlІмів позашкілы1її освіти створили програми для роботи та 

pl3ІІ11Х II .' т Ф .. ру , іх удосконалJОJОТЬ «СувеНІРИ ЗІ шпону», « ра аретнии Д К», 
~OP:a студії-театру мод, «Електронний офіс», «Основи КОМПlотерного 
.:uнy», «Англійська мова для дошкільнят», «Музична скарбничка», 
«Майстер-перукар», і інші, , ., 

Відповідно до освітніх потреб старшокласниКІВ, зумовлених орlснтаЦ1ЄIО 

на мmїбyrНJО професіlО в НВЦТМ здіЙСIJJOЄТЬСЯ профорієнтація, профільна та 
професійна підготовка учнів 8-11 класів: оператор комп"JOтерного набору, 
се..-ретар керівника, водій автотранспортних засобів, СЛlосар з ремонту 
ВВІОАlобілів, кухар, перукар-модельєр, майстри маніюору та педиКlОРУ, 

Відділи позашкільних закладів освіти постійно здійснюють методичну, 
IІfД8ВНИЧУ, дослідницьку та інформаційну діяльність, Педагоги СТВОРЮІОТЬ 
пjюІрвми, методичні рекомендації, пам"ятки, посібники, буклети, Для 
впроввджеиШІ в практику передового педагогічного досвіду ПРОВОДИТЬ 

методичні вистав~, тижні педагогічної майстерності, декади професій, 
конкурси, педагоnчної майстерності, інформаційно-методичні вісники, 
темаПАН1 папки, 

~CЬKa влада та ії виконавчий комітет, громадські та благодійні організації 
Rp11AlJUUOТЬ особливу увагу дітям з особливими потребами, 

3.2.3. Куль",ура 
В .fережу зaкn • , 

1nJOJ ВДІВ культури МІста входять: дитяча школа мистецтв, дитяча 
... .1.llчНа ШКОЛІ, tmаєзнавчи" ..,... .. 
"ПРометей" Б .'!'" • И музеи, МІСЬКИИ клуб, МІСЬКИЙ культурнии цен1р 

В ' " роварська МІська бібліотека і бібліотека ДJUI дітей. 
~CТ1 ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для реалізації 
kYJrЬ""" .. культури державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони 

-"1"1101 СПRnшини, UV'2 йн .. , б'б . .. ~~ ••• .1 .. е 011 І ЛlотеЧНОI роботи. 

Ц,.rrО81Iі цілі 118 2009 рік: 
Вер~03lСритrя творчого потенціалу та підтримка інтересу до мистецтва різних 
06РIlIl: населення, відроджеНWI українських народних традицій, звичаїв та 

'~B збереж ' . ' ш' 1ІJI і Урі3110.;вн' енJIЯ НІЦ10Нальної культурної спадщини, органlЗВЦ1Jl Дозв 
IтненJIЯ форм культурного обслуговування населення. 
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• Р8ДОІІІІЯ та заХОДІ. ІІа 2009 рік: 
a~IIOBIII :J -
~ З метою забезпечення подальшого розв~тку культу~и ПРОДОВ~ІІТІІ 

• ку проведенНJI міських свят, ОГЛЯДІВ, фестивалІВ, КОНКУРСІВ за 
~~ - -жанраМJf народної творчо~ті, фОЛЬКЛОРНОГО мистецтва, YKpalHCbKOI 
народної пісенної ТВОРЧОСТІ; 

• зміцненНJI матеріальної бази бібліот~~ та забезпечення поповнення 
бібліотечних інформаційних теХНОЛОГIИ; .. 

• всебічне СПРИЯННJI діяльності міського краєзнавчого музею, музеlВ ІІа 
rpомадських засадах та шкільних музеїв, 

• відродження та РОЗПОВСlо~ення надбань т~адиційної ~ль~?и: 
залучення КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ закладІВ до оргаНІзаЦІІ І 

підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого 

населенНJI; 

• забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного 
розвитку дітей у початкових спеціалізованих мистецьких закладах 
(школах естетичного виховання) міста; 

у результаті проведеної роботи буде збережено та примножено культурні 

вадБВИШl, забезпечено умови для творчого розвитку особистості, підвищення 
ЕУnьтурного piBНJI та естетичного виховання громадян міста. 

3.2.4. фіЗllчна КУЛЬПlJ1ра і спор'" 

. Протягом 2008 року в місті вдалось забезпечити діяльність всіх складових 
фІЗкультурного руху та досягнути якісних показників. 

До збірної команди Украіни входять 20 представників містІ, 
~!Датами збірної є 1 О осіб, до резерву збірної команди України зараховано 

ОСІб. Кращі представники міста виступили на Олімпійських Іграх в Пекіні. 
ФYtбo Нane~a увага в місті придіnяється спортивним спорудам. На разі є три 
ба .. пЬНІ ПOJIJl, дві лижні бази, 28 спортивних майданчиків 4 плавальних 
сеини, 2S спортивних залів. ' 

!:оЛО811і цілі І.а 2009 рік: 

та n Д1J1JJьність Сфер.и фізичної культури і спорту буде спрямована на активне 
AIjcтi~BHe ПОЛ1ПwенНJI діяльності усіх складових фізкультурного руху в 
Рів' Ц1ЄІО меТОІО будуть СТВОРІоватися відповідні умови Д1Ul підвищенНJI 
а. ІІІ • ЗДоров'я та фізичного розвитку населеННJI' впровадження сучасних ... еХакIЗМ· • , 

ІВ ПІДГОТОВКИ спортивних резервів, спорту вищих досягнень. 

ОСІІОВІ . 
.......:;:: 11 завда •• НR та заХОДІ. І.а 2009 рік: 

• забезпеченНJI якісного проведеННJI Фізкультурно-оздоровчої та 
СПОРтивно-масової роботи в навчальних закладах; . . оо 

• забезпечення безперебіЯної роботи усіх спортивНИХ орr8НJЗВЦJИ та 
СПоруд; 
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належної піДГОТОВКJI спортсменів міста 

.. безпечення . . . . • з • . на"'ах світу та Європи а також ІНШИХ МІжнародних 
до учаСТІ в чемПlО І. ' 

З~fаraннЯХ; у ... ф. урніру 
П·ІДГОТОВКИ до проведення в краІНІ (нального т • здіііснення . . .. 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу у частиНІ компетеНЦIІ та з 
rraHL які СТОС)'lоться території М. Бровари; 

ОІ 'П.IДТnИМКИ становленню та впровадженню ефеlСТИВНИХ фоРl\t~ 
• надання ,"" 'б . орraнізаціі реабілітації та спортивної роботи ОСІ ,ЯКІ мають уроджеш 

та набуті вади фізичного розвитку. . . 

У :JIL'IЧJI1'і реалізації передбачених завдань У 2009 роЦІ збlЛЬШИТЬСJІ 
резу 81." •••• 

IЇJIЬKicть осіб залучених до різних видів ФіЗ~ЛЬТУРН~-О~ДОРОВЧОІ та СПОРТИВIJО~ 
po6ot1l• зросте зaranьна чисельність ШКОЛЯРІВ, щО ВІДВІДУЮТЬ дитячо-юн.ацьКl 
cпopmвні ШКОЛИ, покращиться підготовка спортивного резерву для зБІРНИХ 
ЕОМ. Украіни та Київської області. 

3.3. ОЖОРО.ІВ •• ВВКОЛ.ІW.ІЬОГО ПР.IРОДIIОГО сереДОВJlща 

Атмосферне повітря в населеному пункті, на територіях підприємств, 
)'СІ8нов, організацій та інших об'єктів, а також повітря у виробничих та інших 
DplwiщенНJIX тривалого чи тимчасового перебування тодей повинно 
відповідати санітарним нормам. 

Забруднення атмосферного повітря міста від стаціонарних джерел 
оБУМОВJПоється в основному промисловою діяльністю. Треба зазначити, що 
llpamlЧНо всі промислові підприємства міста, а також підприємства іuших 
l'ІІІузей економіки, діяльність яких обумовлює формування шкідливих для 
:осф~рн~:о. повітря забруднюючих викидів, потреб)'lОТЬ суттєвої 
п АеРНІЗ8ЦІІ ІСнуІОЧИХ систем їхнього очищення, а деякі - повного 
ерео~паднання новими сучасними системами уловлювання шкідливих 

ВlJXJWB, Так, за статистичними даними у 2007 році викиди від стаціонарних 
:.: забруднення склали 555.3 т, що на 87.3 т більше, ніж за 2006 рік або на 

lIrO Основна доля забруднення повітря у м. Бровари припадає на 
7324~анспорт. Ви~и від пересувних джерел забруднення у 2007 році СК1l8Ли 
3б'ur.:щ т або 93% ВІД загальної суми викидів. В порівнянні з 2006 роком вони 
rкологіlUIИ:Ь на 2082 т або на 39.7%. Кардинальним ШЛJIXОМ вирішення 
hаФro чаОI проблеми на автотранспорті може бути заміщенНJl моторних палив 

З Вого ПОХОдження екологічно чистим стисненим природним газом. 
3aI'aJJ наведених статистичних даних основні заБРУДНIОlочі речовини в 
84з.2Ь~ОМ~ об"ємі .Викидів становили : ок~ид B>:гneЦlO:- S~69.7 т, діоксид азо~
fh._ ,ДІОl(СИД Сlрки-83.3 тнеметанОВl nегю органІЧНІ сполуки - 1032.S , 
-0ОІІ\і& - 111 б ' • Т. 

сер На СЬОгодні надмірне антропогенне навантаження на пр.иродне 
31fJ е.цОВllще міста посилене наслідками ЧорноБИЛЬСЬКОЇ катастрофи, ІСТОТНО 

IЗllJlо Jl • J 
ЮСТЬ водноресурсного потенціалу м. Бровари. 
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. скидають забру Дllеш СТОКІІ 

·пькіСТЬ П1дприємств , б") 
значНІ К1. оо • ації (як з попередньою очисткою. так І сз НСІ , 

дО МІСЬКОІ канапlЗ '" . 
6eJIIосере.J1И~ о ої\ми потрапляють ,'акі заБРУДНЮЮЧІ реЧОВИНІІ. як аз?, 
8 результаТІ У ~ ~ пьфати мідь фосфор, хлориди, хром, ЦИНК, TO~O, КРІМ 
odоиіdll11it, ВnIОМIНІИ, су дуж'е небезпечні біологічні речовини, СОЛі важких 
... ару потрannЯlОТЬ 

10"" ? ~афТОПРОДУКТИ, нітратн. 
JIt18IIII, . -,. . 
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Головні цілі ІІа 2009 рік: 
Реалізаціи заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в 

міст. забезпечеНlUl безпечних умов житгєдiJшьності населення. Вирішення 
lJJI1'aJUDI зменшення викидів забруднюlOЧИХ стоків у поверхневі водойми, 
орraнізаціі очищення промислових та дощових стоків, поліпшення якості 
~nнoi ВОДИ, впорядкування питань поводження з твердими побyrовими 
-одамИ, озеленеННJI мікрорайонів міста та магістральних вулиць. 

ОСІІОВІІі завдаllllИ та заХОДl1 ІІа 2009 рік: 

• зменшенНJI руху транзитного транспорту через місто; 
• ОРганізація захисних лісосмуг в мікрорайонах міста, вздовж 

магістральних вулиць, озеленеВНJI територій підприємств; 
• проектуванВJI та реконструкція парку ім.Т.Г. Шевченка; 
• озелененВJI вулиць міста, висадка дерев, кущів, газонів та квітників; 
• реконструкція Деснянського водозабору в с.Пухівці; 
• здійснеННJI контроЛlО за якіспо питної води та скинутих стічних вод У 

р. Красилівку; 
• реконструкція водоочисних та каналізаційних очисних споруд; 
• капітальний ремонт двох напірних каналізаційних колекторів 2х Ф 600 
ММ Довжино1О 400м від каналізаційної насосної станції ЗЗ в напрямку 
КОС; 

• проектуваННJI та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 
масиву Оболонь; 
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• проектУВання та ~yдiBH~ЦTBO водовідводу дощових та 
тапІІ" ВОД ПО 1 О Мlкрораиону в м.Бровари, І черга від вул.Возз"єднання 
ДО вул.Осипова; 

• ПРllдбан~ ПОЛИВ?-МИЙНОї ма~ини КП "Служба замовника"; 
• ремоНТ lС~ОЧО~ спецтехНІКИ для своєчасного транспортування 
побyrових ВІДХОДІВ; 

• зменшення негативного впливу відХодів на навколишнє середовище 
(ліквідація стихійних смітгєзвалищ та ін); 

• Dlшезення листя і рослинних залишків на територіJO КП "Бровари
Флора" для компостування та подальшого виготовлення рослинних 
tpунтів. 

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств 
11 організацій міста, коштів державного, обласного та місцевих фондів 
ОХОРОНІІ навколишнього природного середовища та коштів інвесторів. 

3.4. РО3ВІІТОК піДllРllЄМllllцтва 

за рахунок продовження роботи щодо забезпечення створення 
cnplllТnИВИХ умов для активного розвитку підприємницької діяльності 
ОІІікується , що у 2008 році кількість діJOЧИХ малих підприємств збільшиться на 
53 % і становитиме 1160 одиниць, а на 1 О тисяч наявного населення 
СІ1Н08итиме 121 одиницю. Обсяг реалізованої продукціі зросте на 10 % і 
СІ1Н08итиме 421.7 млн.грн. Кількість зареєстрованих фізичних осіб 
підприємців на кінець 2008 року досягне 8950 осіб. 

За очікуваними даними до кінця 2008 року частка надходжень до 
бюджеТів сіх івнів від малого бізнес становитиме 165.0 млн. грн. 

: ~': :':;.;: 'st. .-;. -;':.. -:. '1 .' .' ... ~ ••••• •••• і ,'.', ',.:' --1 • • '. "~'''J.':'' 
І;' ,--.~ ~':'i~ ~::.Обmг1jiсапЬОD8Iіоі.продУкцir &180/111&llіі'! .... : .. -., 
. -:. -:'''1'''' '.. . " ,'. .. "'" е· • .' 

;.'.~.',:i.: ...• ·.:-...,·.:підilрlіс .. істВЇI&IІІ,&IJiII.rpll •• : ..... ~ .... ~ 
:):" :.:'і:: ::.:. .; ~;: О'! ~.:: :;.' .... ,:, '. ": ::' •• .': i~! :;.:: " . ; .. :' ~:' .~. : .• ; ':'<11 
• .': О.:: ,50Р у 421.7 480 ... , ';'.! . .. . . 

: -'400 ... ;'1 З.5 . , 
. . - ---- ---_.- -- --
зоо· - ------1 
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--'- , ___ О 

100 .,' 

оL~~~l~~~.IЬ~!m.~~оzb~.IШ.~~~,·~·I~~.~ 
2007.звJт 2008. 2009. 

очІкуване проntО3 

-----
~OBlli цілі 118 20~9 piK:-- -'-- - - ня суб"єктjв Аf8ЛОro 
. СПРЯмування дій органів місцевого самовряJO?l8Н w.:ки підприємии~а 
~РIІЄМництва установ ринкової інфрастрУКТУРИ Пl-:; діяЛьності cy6"єJCТJB 
:11І nОJlіпшен~ економічних показииків господаР~Ьприємництва в рОЗВJJ1'OlC 
"111І01'0 • • еску МSJlого ПІД &ricta. IJjдприемництва, збшьwенНJI ви 
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• З8В ВІІІІЯ та захо 11 ІІа 2009 рік: 
(К"01l111 

• контроль за дотриманням . виконан~я норм законодавчих та інших 
нормативн~-правових аКТІВ УкраІНИ з питань ПIДПРИСМlІІlЦтва 
орraнами МІсцевого самоврядува1lНЯ; 

• створенНЯ умов ДJUI розвитку всебічної конкуренції, підтримки 
віТЧllЗНJlНОГО товаровиробника; 

• подальше формуванНJI інфраструктури підтримки підприсмництва 
CTBopeHНJI бізнес-центру та наближення його складових до суб'СКТі~ 
~IВJlOro підприємництва; 

• підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на 
рИНКУ товарів та послуг; 

• удосконалення елементів ринкової інфраструктури, що допоможе 
забезпечити мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, 
освітніми та консалтинговими послугами; 

• зміцнення кооперації між великими і малими підприємствами; 
• адресна підтримка бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва, 
що мають максимальний вплив на соціально-економічний розвиток 
міста. 

Реалізація заходів Програми передбачає: 
· кількість діІочих малих підприємств складатиме понад 1200 одиниць; 
• cтвopeНВJI у малому бізнесі близько 1 ООО нових робочих місць; 
· зроСТ8ВВJI обсягів реалізованої продукції ( робіт, послуг) на малих 
підприємствах у 2009 році на 20%; 

· збim.mенВJI до 70% діІОЧИХ підприємців - фізичних осіб від кількості 
зареєстрованих; 

• кількість найманих працівників у фізичних-осіб підприємців складе 
понад З тисячі осіб. 

3.5. Іввестиціііllо-іllноваціііва діяльність 
3aranьHi обсяги інвестицій в основний капітал (капітальних BКJlaдeHЬ) У 

200~ році очікуються у сумі 500.0 млн.грн., що на 38.9% менше, ніж. У 2007 
~Ц1. як і у попередні роки, головним джерелом інвестування є влаСНІ кошти 
Dl,ЦnpllЄМcтв та організацій. 

---------- ---------
06спг ЇllВССТlщїіі В ОСllОВlшіі капїтan, J\ШІІ.ГРІІ. 
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.... ranfaJlJfA обсяг прямих іноземних інвестицій у 2008 рац' . 
JiII"~ •• б . І, З урахуванням 

nr періОДІВ, ОЧ1JСУєrься у о СЯЗІ 115 МnН.Доn.США що на 45 ОО... б 
~IP б' " ,. 70 а о ІІа 
"IІ1І,дOJl.США шьше, НІЖ на КІнець 2007 року. 

~7J111" б' , . 
Основні о сяги Іноземних ІнвестиЦІЙ надходять в місто із США 

~IUlII, Великої Британії, Кіпру, Іспанії. ' 

06свг ПРЯі'IІІХ IIIOJei'IIIIIX ІllвеСТlщіn, ТIIс.1I0Л.США 
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ГOJlОВllі ціпі ІІа 2009 рік: 

Подальше нарощування обсягів залучення інвестицій в господарський 
DlПlIекс міста, що сприятиме будівництву нових підприємств, реконструкції 
D teXНiчиому переозброєнню існуІОЧИХ, розвитку мережі об' єктів соціально
lJIIЬtypиоro та комунального призначеmш. 

QfllOB8i завдання та заХОДl1 на 2009 ріfС: 

• CТВOpeННJI в місті сприятливого інвестиційного клімату; 
• подальше формування привабливого інвестиційного іміджу міста 

lWISIxом: 

-~дапьшого розширення і оновлення бази інвестиційних проектів 
ЩЦnPиємств та організацій для потенційних інвесторів; 
·~kТИвізаціі у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу міста на 
},fl~родних форумах, семінарах, конференціЯХ;. . ... оо 
"~ОЗМ1щенНJI інформації щодо інвестиційного потеНЦІалу та 1НвеСТИЦІИНОІ 
AUuIьИості міста в мережі Intemet; . 
:ПОД8JIЬшої ефективної та прозорої системи земельних ВІДносин; 

ОВОВJIення основних фондів' • '. . ьно yvль'"'"ного Введення нових об'єктів як виробничого, так І СОЦІал -6-J' '6Jr 

ПРизначення' .' ••• баз' новітніх науково-IІродовженНJI процесу оновлення ПРОДУКЦll на І 
технічних розробок' . 

- OCBO~UDor б . ЗS наііменувань виробів на ОСНОВІ тугоплавких 
-цua ВИро иицтва uv казенному 

Сполук та композиційних матеріалів на БроваРСЬКО •• 6J 

заводі порошкової металургії; 
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C80ЄННJI виробництва І О найменувань продукції ТОВ 
·,~iMeЦЬKo-yкpaiHCЬKa НВФ "Б~~вафарма"; 
• OC80ЄННJI нових техноnопи газового азотування пресового 

інструменту кп "Київський завод алюмінієвих будівельних ... " 
констрУКЦIИ • 

В резУJlЬтаті проведеної роботи прогнозується, що обсяги інвестицій в 
ВИІІА J(8IJіт8Л збільшаться на 10% і становитимугь 550.0 млн. гривень. 

(10 • • • .., • 
()6сЯП! прямих Іноземних 1НвестиЦ1И на КІнець 2009 року досягнуть 118 

&1ІІ.дon.США, що на 2.6% більше очікуваних показників 2008 року. 

3.6. РОЗВІІТОК реоJlы�огоo CCICТOPY економіКl1 

З.6.1. ПРОА,"словіс",ь 

Протягом 2008 року в цілому по місту спостерігались позитивні темпи 
r«IY оБСJlгів промислового виробництва, особливо в таких галузях, як: хімічна 
"Шlсловість, машинобудування, легка промисловість. Проте, темпи приросту 
Lbiв промислового виробництва поступово, з кожним місяцем, 
аорочувапись. З ЖОВТНJI місяця поточного року промислові підприємства міста 
_О відчули вплив світової фінансової кризи на діяльність підприємств, що в 
CIIIlO чергу вплинуло і ва обсяг промислового виробництва. Очікується, що 
RШI приросту обсягів промислового виробництва у 2008 році порівняно з 2007 
lQIOM становитиме 7.6% . 

06СRrр.anЬа •• наіпраМИCnD.DТПРDдrКЦПН.D~УDСD6у 

. . . 6595,7 

",:, •. .: 2009, npDrHD:I .~==;:;=~:::::=:;:I .... '. .. і:" .. 7377 

Orru • по,nавих пропозицій 
~ ~ц, Виходячи з прогнозних розрахунІОВ T~ ~. оо ИЗИ 
bt:~IB roсподарюванвя, очікується, що васлідки СВlТОВОl фl~авСОВОI :с 
~цqo будуТь відчутні у 2009 році. Передбачається, що в ЦІЛОМУоПоО8 тr 
-''''IIfII • • • ими 2 рОЦІ, 
3.\J ПРОмислового виробництва, в ПОРІВНЯННІ З ОЧІКУВав. У б тва 

elltnarLCJI і 83 1 си Збільшення обсяпв вира ниц 
OJlOAfR оо становитимуть . О.. • emолозно-паперового 
.nРоб СЯОВОІ ПРОдуКЦіі передбачається ТІЛЬ~ в галузІ Ц івні 2008 року. 

IІІщrвa на 6.0%, а в легкій промислово сп - залишатьсЯ на р 
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TealOl1 росту обсягів проаlllCJIОВОГО ВllробlllЩТDD 
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ув_нв ноз 
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- ---_ ... --
І[] 115,6 107,6 83,1 

L-------- -- -- -- -- - -
ГOJJОВllі ціпі ІІа 2009 рік: -
ПродовжеНИJI роботи щодо стабілізації і нарощування обсягів 

t'ШICJlОВОro виробництва та реалізації промислової продукції, що дасть 
lIIIJIВicть наповшовати бюджети усіх рівнів та вирішувати соціальні питання. 

ОСООВllі завдання та заХОДl1 на 2009 рік: 

'OCВDЄНIUI промисловими підприємствами міста нових видів 
конкурентоспроможної продукції, розширенНJI ії асортименту та 

покращеВНJI пості; 

'3МеншеВНJI енергоємності виробництва за рахунок впровадження 

енергозберігаючих технологій; 
'УдосконаленНJI роботи маркетингових служб підприємств, розширення 
реkJJамвих заходів; 
;RpИJIННJI підприємствам міста у залученні інвестицій для реалізації 
Інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного 
переоснащення виробничих потужностей; 
'забезпечеНJUI інформуванНJI підприємств про проведенНJI виставково
IР~аРkОВИХ заходів з меТОІО забезпеченНJI їх участі у даних заходах, що 
даСТЬ МОжливість OCBOЄННJI нових ринків реалізації виробленої продукції; 
'ПРоведення моніторингу проблемних питань підприємств, які ВИНИКJIи У 
!ез~J1ьтаті прийняття нормативно-правових актів і призвели до погіршення 
ІХ ФІнансово-господарської діяльності. 

3.6.2. С"О31СIІВЧIІ'Ї Р"НОI( 

,Сьо)J(и .. • місць в соціальній 
lJrill.._ вчИй ринок займає одне з ПРОВІдних . 
""PI~~"". .. лягає у зростаННІ 
116..._~·!'''--''J}lІ міста. Стратегія розвитку сфери торnВЛl по 
• -"ІІІУ РО3Др·б . . в першу чергу за рахунок 
~b... І ного товарообігу підприємств торnВЛ1, .' стабілізації 
tn~ аціl Товарів вітчизНJIНОГО виробництва, формуванНІ та 

'Ioro Ринку. 
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11 ку із збільшенням в місті супермаркетів, яких на даний час с 6 
В зВ 3 невеликі підприємства торгівлі, що не витримують конкуренції. H~ 
I~: року в місті праЦJОЄ 195 магазинів, з них 36 - переважно 
~ 2OU~ro профілю, 107- непродовольчого, 52 - змішаного. 

вon.,ча . .. .. 
зaI(JIвдів громадського харчування ВЩКРИТОІ мереЖІ наmчус 87 

м~режа их 5 ресторанів, 54 кафе, 1 О барів тощо. 
(f111~JЗ~ся що роздрібний товарооборот підприємств усіх форм власності 
;I~цi с:СЛвде 472.0 МЛН.гривень, що на 18% більше минулорічного 

ІКВ. 
• •••••••• : е. ,- .• :' • .. - '-.. .;.''': •• 

. :'.:~ ::Ї о.:! і·-;. ':6бівп~ роз~рі~IIОro ТОDп~обр~оту, 1\1~III.rpil • 

. :-, ~ ":;1 ,- . . ' .. : .. ' . . 
• ',' .:: •. "1~ .:. . .. .•..• " ',.:.' • t 

~I'~:·l"..: ••• :_ .... ""'." :. '._ ".. .." ".." 
....... ''','':1::' ", І- ,:..' .." .. .. .. .. 

1~~ '; .. :" .].) .. 8.' ." '.::. ". ".'; '.. .. .. .".. .... .. .. .... ... .... .... . . .. .. .. 
~. ::;>:";:f·". '::.' ....... .. :.... . ;. .. .. .. . ...,... ... 
("(.:'1':': .",:,," ~ ~ :I.~ ....... . : ." ;"'.. . '. , " 'ё.··· і , •••. t • І • • .' . ... .' '...' ..,;;' . • • 
:,~: .•. :;·."~.'i.-'~"~ '.':. :·t·· ... :.' .;.:',: .. ' :.: .• i.~ .' '"'.. .::..' .~, .... ~. J 
'a'_"':'J>',s~'" •••.•••• , ... , •••• '.' : •. ' •••• .' • С •• ' • ..... " • 
"·~~~;"~~,!!~':·~::::·:I ... '.' 1'1 •• ~i· •• • : ' •• :.' і • •••• : ••• ,:: •• ~' "': .... : ••• ~!, ". :.r, :'.:' '" .:., .. ' • 
• 'і .•. ':І·,'I" ~· •• ,~~Iї'ї",! .... ;. :.. . .... і " .. '.'-' .•• ' • .• .." ~. ~"~.:.,, . .. ; 7 . І:: ",. ·?і~\:'~л '. . .... : '. --", ' .• , і ~ : "~ІЧJ'~ ,. Ііа, '., . ; ,,-." . .f"., ... ' ~_ .. .I.,:,:'" • и" .... ,. . <.;.:.t; , .,"""', • • 
"1": .. ·' • '''iJ!,ф~J'' - .. ' •. :..... " '.' •. " ./.:;'; ~ ~. ".~> .. ~. . . - І. ,"; ••. :.1 .',. .' ". ", ',.... . \ 
l'''' .~ .... ~. ,,\ ~~~ ~ ~, ." •.... '. '." 1 '. 
~ .';.\.: .'~ ; ••• I'J~ / І... ... -. ..... ' . , .. . . 

I'·~'''i··~··'· ',-: ..•. ~ .. : .-л irJ' '. ." . \, ..... 4'" .' • 1iI!iItt_ AiI!!!~ , '. , 
•• t ... ;1. 1"""( ':~ ..• ;'1 ' Т:' ; . ..... '. . .. . 
.: ' .. '~:'~ .." ..... ,'.. ~~.,' ., ....., 
·і··:.:::с -~ .... :",~,~, •• .... .' 
.i.:~',::il·.:,·.·,:·, . : .. ~. . . ... :: ..... : ;.'. ..... ~. 
~~.~ ~ .. ·~,.:i;.~.· . '.о;' ...... ~. :'. ~, ': •••••••••••••••• ,., •• ' .. 
) ~'''''~~''~; :; ~ •• '; 'Ф •••• '.. •••••• • .:, "'. ': .;, •• : .:-. : • 

·i:;~-~,.·~t·· .; ... : .. ,:.' ..... '.. ' .. ,:, -. ':'. ї ... · .' :&1!Щ':'; .. ' .;: .;: '; .. '; .;~ .. : ..... ~. 
j": .J ..... f..'; ':.'! ".: :'.:' • " .' ''... ~.:' ... , ' ..•.• :- .... ' ...... \L:: .: ... ~. . .... . '.' .' ...• ' .• "'. '... ... ..... ".' .' .. ~(r::.:·ш1\. . . .' .....•. , •• ' .• '1:",: •• ..... .'.': . . ~ " І., ... ·• :.IiILi~-іоІ :. _ •••••••• '.:. 'І • 
1.1,.., ( І'Г •• ' ••• •• • - .. , .,' " t~.r:.I· .•.. .", '. , ' 
~ ..... : i,.~:": ,',;., :.. ., ., •. : #.. '.:: .. ' ... ' : .... :. : .i-1V'''; .: ... '. '~'., .-• .:#.:.. • • \ . :. 
:' .. !.j'.:.':~":.~ І •• : .: •• ~ • .o.' ,:':'''':' , •••••••• "., •• #. '.::;'''' •• .... :t: t ...... ~:; ; •••• #t:., 
:~. і .. . . ~ !.' .. ,,' ...... .• '" .". . .. '.; .. • -' ~ 7'.' t .,,;' -..,.. .•. 
;.~. ~;!: J!'~;:' f •• :/ .... •• ~.: ,;.: -~. - ........ ';." : і .. : ::.: .:. ~ .. ' ., :.: 7: _.,. ,:? _ •• : :.~. :.:.-. 4 ", 

~~"t~:"1i'~f .: ' ... ~ '.' ............. ' .,: '.. ., ~ ..... -. '.~' ' .... :' ',-:. l"; "',,1 1'.' :". ~.~ '. .. • 
.. _ ... , ........... ~ .-:.. , ••• , , : ..... .'. J .. " •• '. • ~ .'. • '.'. .... ..... ". • 
.:.,.c.;.'.~:'~ .',' .... , . :. . .....• * , .... ;". • •••• '.,.... • .'. • .' l"': .. ~1· ~!.: ."'і':; : .,,;: .~":' "; •• ' .... , ". .. ... . ., 

06свг товарообороту ІІа душу IIDселеlIIIR, rpl'. 

2ОDІ,nрDПIOJ t;:==c.'~~::·'~":='~":·':: ===:::.: ... ~. 5302,1 

; 2Оов. ОЧІкуване h"....,..II!I. ІІ!І'. !ІІІ •• ІІІ'І. І""І'ІІ, ,"'I"':'!~ •• ~, "':". "'!'.~, І!!'!.:.Т. ,:",; !'!'., ~~~~~ 50&9,8 

--------------- -----_. __ ...--------------~ ---_ .. 

~Ii ціпі на 2009 рік: 
Фор споживчого ринКУ, здатної 

~t4yвaвlUl ефективної інфраструктурИ послугах забезпеченНJI 
'ro~1I Потреби населення в якіснИХ товарах та J 

PIBIIJI обслуговування. 
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ІІі зав 81111Я 118 2009 ік: 

(kIIOD • '" '" 
t:a'lпечеиИЯ реВЛlзаЦ11 держаВНО1 ПОЛІтики в сфері послуг спр .. , за""" , ЯМоваНОl 

на ВдOCKo~aneHНJ[ торговельного та побутового Обслуговування 

населенНЯ МІста; '" 
ровадження сучасних технолопи обслуговування населення' ,аР 6'" ' , РОЗВlnОК о ЄJ.a~B pec:~paH.HOГO гoc.?oдap~TBa, заснованих на традиціях і 

рецептУРах украlНСЬКОІ наЦІОНально! КУХНІ. 

Передбачаєть~я, що у 20~9. році загальний обсяг роздрібного 
~poтy ПІДприємств TOPГIB~I, вкл~очаIОЧИ. громадське харчування, 

..-498.4 МЛИ.грн., темп росту в ДlIОЧИХ ЦІНах ПОРІВНЯНО з попереднім роком 
_ 105,6 %. За формами власності В структурі товарообороту переважас 
tapooборот підприємств приватної форми власності, дана тенденція 
lcpeЖetЬC1 і В прогнозованому періоді. 

3.6.3. ТраНСІІОРIІІ 

за рахунок реалізації заходів Програми розвитку пасажирського 
шюбinьноro транспорту у місті працює 7 комунальних автобусів, придбаних 
ImШnI ~псцевоro бюджету, три з ЯКИХ працюють на міських маршрутах (N!!З, 

it, М) та чотири - на приміських. Перевезення пасажирів пільгових 
_рій на даному автотранспорті здійснюється безкоштовно та без 
-НЬ. Це значно покращило якість надання послуг у пасажирських 
lpeвезеНИJIX пільгової категорії населення міста. 

!!.'Іовпі ціпі па 2009 рік: 

Більш якісне та повне задоволення потреб населеННJl міста у послугах 
.поР1У, подальший розвиток мережі автомобільних доріг загального 
~ИІ. 

~OBlli завдаННR та заходи на 2009 рік: 
• Покращення обслуговуванНJI пасажирів через здійснен~я контрольно: 

Н~JlJlДових функцій за дотриманням суб'єктами П1ДПРИЄМНИЦЬК?l 
дUlJIЬHoCTi усіх форм власності, що ВИКОН)'lоть перевезення пасажирІВ 
авТОмобільним транспортом, вимог чинного законодавства. та умов 
ДОГОворів, укладених між органами виконавчої влади та переВІЗниками 
ЩОдо перевезення пасажирів на маршрутах загального користування; 

• оновлення рухомого складу автоперевізників; 
• реконctpукція магістральної вулиці районного значення В м.Бровари 
• ВУJI.ВОЗЗ"єднанiut; .. 

ПРОе1СТуванНJl та реконструкція магістральної ВУЛИЦІ загалЬНОМІСЬКОГО 
• ЗначенJЦ в м.Бровари _ вул.Київської ; 

Прое1СТуванНJl та реконструкція вулиці районного значення в м. 
БРОвари - вул. Олімпійської; 
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ня елементів встаиовnен примусового зниження 

• .dJ(OCТЇ на небезпечних ділянках доріг; 
11І8111" б" 

• ВІllСОНання запnан~ваних о СЯГІВ капІТального та поточного ремонту 
автомобільних ДОРІГ. . 
ізація даних завдань та захОДІВ дасть змогу більш повного 

~НJI міського населення В пасажирських автомобільних перевезеннях 
::. yr.rOB ДIIJI безпечного та безаварійного дорожнього руху. ' 

З.7.30,ніIlIНЬОЄI(ОНОАlіЧIІQ дінлыlсlllьb 

у 2008 році загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами 
!QtтЬC1 на рівні 27,0 млн.дол.США, що У порівнянні з 2007 роком більше на 

lаідсотка. 
Експортні операції забезпечуються, головним чином, за рахунок таких 

JIIIIIОІСТВ JII( Казенний завод порошкової металургії, кп "Київський завод 
.нієвих будівельних конструкцій", ЗАТ ,,люмен", СП "Бротеп-Еко" та 

"оф' " .'Т." UI. 
Очікуєrься, що обсяги імпорту у 2008 році складуть 320.0 млн .. дол.США, 

.упорівНJIННi з 2007 роком становить 181.1 %. 
,--------- ------ - -- - .. __ ._-------, 

ДПIIВ"llка З0ввlWllьоеКОIIО"lічвоі діяльності, 

"IЛII.дол.СUJA 

~ цілі ва 2009 рік: 
~ економіки міста у світовий простір ПlJlllXОМ _ експоJl1Y 
ftJ ~lJoi та стандартизованої відповідно до вимог ISO ?PO~~I, а також 
to...~ lМnopтo заміmоючих виробництв для зменшеННJI КІЛЬкоСТІ ІМпортних 
--,л., 

~ заВдаllНЯ та заходи на 2009 рік: 
• RfI'oI,,_ .' традиційні -Аавие npосуванWI продукції товаровироБНИКІВ МІста на . 

ltfi_. • .' ків збуту і обсяпв ~apoдН1 ринки розширення ЗОВНІШНІХ рин . 
експорту ПРОдукЦіі виробничо-техніЧНОГО призначення та товаРІВ 
народного СПоживанWl; 
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.,а міжнародним контактам (проведення 

tJlP11JI1І1JIO б··· ) , · еіі із представниками зару ІЖНИХ краІН ; 
J)'C'fP1;еИИJl економічної присутності міста Бровари в зарубіжних 

, P03~ ах світу, У т.ч. ШЛJIхом створення товаровиробниками Броварів 
:::1111" підприємств, філій та представництв підприємств за 
кордоНОМ; .... . 

."11"1111 суб'єктам господаРСЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ МІста допомоги в 
• JlI�,K�P"'--. • • 

raиізвціі, учаСТІ та проведеННІ МІжнародних виставок, ярмарок, 

:езентаціА, бізнес-форумів тощо; 
• наданJIJI зацікавленим суб'єктам господарської діяльності Броварів 
інформації торговельно-економічних місій у складі дипломатичних 
представництв Украіни за кордоном стосовно ділових пропозицій 
іноземнИХ партнерів щодо співробітництва. 

Проте, В зв"язку з світовою фінансовою кризою у 2009 році передбачається 
_ВВJI експортно-імпортних операцій. 

Передбачається, що обсяги імпортних надходжень у 2009 році складуть 
!1l.0 МJIН • .доn.США, що у порівнянні з очікуваним у 2008 роком становить 
14%,.аобснги експорту - 19.0 млн.дол. США або 70.4% до очікуваного у 2008 
1'1. 

3.8. Фінансові ресурси 

Фінансові ресурси міста визначаються потенціалом підприємств і 
.аацій міста, податковими, неподатковими та іншими надходженнями до 
"ОГО та місцевого бюджету. 
у 2008 році надходження доходів до загального фонду бюджету м.Бровари 

-119996.2 тис.грн., що на 25.4 % більше ніж у 2007 році, але на 7.9% 
_е, затвердженого плаву доходів на 2008 рік. 

DюОВIII цілі ІІа 2009 рік: 
ШJraxoЗабезпечення стійкого збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 
. м СТВорення сприятливих умов для поліпшення фінансового стану 
::иємств, розвитку конкурентоспроможного виробництва та підприєм-
4arp~ведеННJI раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, 
&О. Жорсткої фінансової дисципліни, підвищення результативності 

et1fиx видатків. 

~Ii заВдання та заХОДl1 ІІа 2009 рік: 
• п· !ДВищеННJI ефективності викорисТ8НИJI бюджетних коштів та 

• 
В~ДnОВідальності розпорядників коштів за досягнення визначених 
ЦlJIей; 

3~ОстаlUUI частки заробітної плати у собівартості продукціі (послуг), 
ПІДВИщеmц Фонду оплати праці штатних працівників; 
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~С''ваННJI проrpамно-· ~.v ~ . цільового методу в 

бюджетнОМУ процеСІ;. .. 
\ІІІеиНЯ фінансових реСУРСІВ у енергозбеРІгаЮЧІ та енергоефективні 

• зDJ1J· 
.ииоваціЙні проекти; 

, ~корочення кількості нерентабельних суб'єктів господарювання та сум 
зБJmdв; •.• . б'. 

• покращення плаТІЖНО1 дисциплІНИ су ЄКТІВ господарювання, вжиття 

заходів щодо погашення податкового боргу підприємств-боржників. 

Нвcnідки світової фінансової кризи значно вплинули на діяльність 

irfUOSСТВ міста: скор.очуються обсяги. виробництва та реаліза~ії продукції 
ріт, ПОCnYГ), 0~ТИМ1ЗУЄТЬСЯ чисел~Н1СТЬ працюючих на П1Дприє.мствах, 

fIIIШYIOТЬСJl КУП1вельна СПРОМОЖНІСТЬ населення, в результаТІ ЧОГО 

J'ВIfJJ1YЮТЬСJl надходження до бюджету. 
Проmозуєrься, що надходження власних і закріплених доходів до бюджету 

,2009 році СЮІадуть 122593.5 тис.rpн., що становить 102.2% до надходжень 

1008 року. 
,---------- --- - -- - -- - - - _ ... _- -, 

ОСН0811і ДЖlрепа фОр'I)'DDIІIІR "ІЇСЬКОГО 610Д_'1)' У 1009 році, 
"IЛlI.Гptl. 

100 
80 
&о 

40 

20 
О 

I'ЬдатОIС:а Пnата:аа ~ИНИЙ Пnатааа 
даходів ИМnlO noдaтolC торroВИА 

c1Qичних осіб патент 

ЗаСТУnUllК міського голови В.О.Андрєєв 

вачаnы�І� • • Ік УпраВЛІННЯ еКОНОМІКИ Н.І.Саченко 
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Таблиця 1 
Реєстр 

ОСІІОВІІІІХ соціалы�о-еlсоllомічIIIIхx ПОК8ЗІІІІків 
м.БроваРII у 2008 році 

__ --- ПокаЗ11111С11 Од 1111 11 ЦЯ ФаКТIІЧllа 
) ВІІJ\liру KiJlbKiCTL 
~----------~2~-----------J--~~3~~~~==4~~ 

r,ч;селы�істьь постіііllОГО IlаселеllllЯ ТIIС.ЧОJl. 
. alicтa 
І .' 
~ в тому ЧИСЛІ за ВІКОМ: r. "IOnОДШОМ}' за працездатний 
r- _працездатному 

~ -старшому за працездатний 

1 3аііllПтість IlаселеllНЯ 
-кількість працюючих у м.Бровари 

-8 тому числі У промисловості 
1 ПjJО&ШCJIОВIIЇІ КОМПJlекс 

Кinькicть підприємств, включених до 
основного кола 

Темпи росту обсягів промислового 
Вllpобництва у порівняних цінах по 
відношенmo до відповідного періоду 

.... 2007 року ( очікуване) 
! Фі1lа11С11 (на 01.12.2008) 

Доходи загального фонду міського 
- БІОДЖ~(з урах.У Ji8ННЯМ субвенцій} 

ВlfДanCИ загального фонду міського 
1:"" БІОЦету (з урахуванням субвенцій) 

93.0 

-11- 14.9 
-11- 61.3 
-11- 16.8 

-11- 34.3 
-11- 6.9 

одиниць 22 

107.6 

ТИС.грн. 142314,1 

-11- 155102.5 
~Юn. Шляхова мережа 
""-.... ЬКlcть вулиць одиниць 266 
""-~ВЖИНа вулиць км 241 
""- ~~МV Числі з твердим покриттям км 138.2 
r--... ~ЖИна ТрОтУарів км 125 

~~!-;Кl;:'CТ::Ь~M:=~=="~a~H~iB~Ta~ix~' ~пл~0~а~ ___ ~0~rrиниц~~ь~/т~и~с~.кв~.м~----=4!!./~14~.~07!.---l ~ I<inL • ~ 
~КlСТЬ 1WIJJx0проводів одиниць 2 

~ ~Ha ПРотяжність водостоків км 22.8 
~ _1V1en"", • • 
~ ~ 30ВН1!ПНього освітлення км 135.9 
......... ~3e.qelle господарство міста 
........ ~a nЛОІца зелених насаджень 
~~ИНя 

га 577.54 
105 ......... 311ЬХ, загального користування 

......... ~:~~~J~--~----------~-----------г--~~-1 
"Зenе -:-с-~ТУРи та відпочинку га 42.4 

~ l§yДIІ~в насадження біля житлових 
~1~--____________________ ~ __ ~г~a~---1--_4~2~.7~9--~ 

га 2.32 
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га 0.29 ,/ .набереЖНІ • 

I/~ ліси та ЛІсопарки га 17.2 
.)lIСЬ 

,~~i насадження га 23.64 
I~ 3аХІ1сні насадження га 10.9 
I~ ~ння житлових районів та .. . 338 І .lіQораИОНlВ • 
~lii~иНЯ промислових шдприємств га 100.0 
~...- жIIтJIово-комуllалы�аa сфера 

7. • 5722 :.;.o-lGnькість будинюв, всього одиниць 

~ В тому числі ІСЇЛькість будинків -/1-
1ІФІІватиоro сектору 5317 

І'"" Кількість багатоповерхових будинків -//- 405 -в Т.Ч. ТИХ, В яких створені кондомінімуми 25 
(ТС?вариства співвласників квартир) -/1- 15 (ОСББ) 

10 (ЖБК) 
Кількість будинків комунальної -/1-
вnaCHocтi, в тому числі гуртожитки 295/5 
Юлькість будинків відомчого житлового 

І фондУ, в тому числі гуртожитки -/1- 85/21 

Обладнання житлового фонду: 
Водопроводом /садибного типу % 91/58 

- Каналізацією / садибного типУ % 81/31 
Центральним опаленням / садибного 
ТИпУ % 99.0 
ГарJIЧИМ водопостачанням / садибного 

1000 Lтиnv % 68/0 
Кількість будинків, . 

піДЛJIгаlOТЬ ЯКІ одиниць 

r- U!eKOI!CLV.lIЩii 7 
Кількість будинків на яких проводиться . -/1-

~ ~онс'фукція 2 
t"-l' ТОРгівля і сфера послуг 

ОЗД·б .. ~. РІ нии товарообіг, всього 
І"- ОЧLkYВане) МЛН.грн. 472.0 
І"- ~аlЮnuvнасenенНJI гРн. 5069.8 

~ 
ерехса торгівлі та громадського 

~анllJl 
r"'-~1fНи 3 вих. одиниць 195 
'~ВОn~Чі . -11- 36 
~~довоnьчі -11- 107 
r"'-~ -/1- 3 

"ПІДП 
i'-l.(Віl1kn~ИЄМСТВ громадського харчуваlIНЯ одиниць 

~ !{biL .НТа мережа) 87 
~ ІСість nО~ових підприємств одиниць 7 
~~. "Me~. 18nbHO-ІСУЛЬ3УРllа сфера 

І зaкn~и, всього одиниць 6 
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,,.... J тоМУ Чllслі: 
, ...... ~ оо 

ПоліКЛІНІКИ, всього 

, ....... WHicn амбулаторно-поліклініЧIlИХ 

і IvcтaнOB 

,:...-~JI дороCJIИХ 
.;.'" ~ дітей 
І--"" 1іГкарні, всього 
~ 'iёfJlькість лікарняних ліжок 
~ r: лікарень дnя дорослих 
~ Кількість лікарняних ліжок ДJIЯ дорослих 
....... _ лікареJlЬ Д1IJI дітей 
~ Кількість лікарняних ліжок ДJIЯ дітей 

3аzал,,"оосВ;nrн; навчальн; заlUlадu (усіх 
І dюРА' ОЛQСllосnriJ - всього 
Кількість місць у загальноосвітніх 
закладах 

КільКість учнів У загальноосвітніх 
закладах 

в тому числі: 

-ЗвraJlьноосвітніх шкіл (державних) 
Кількість місць у загальноосвітніх 
шкопах 

Кількість учнів у загальноосвітніх 
_ шкапах 

~ -гімназія ім.Олійника 
t-- Кількість місць у гімназії 

t- • веЧЇРНJI загальноосвітня школа 
t- !inысіть__ уЧНів у вечірній школі 

-ПРИВатна загальноосвітня 
І"- :'Ф~на" 
t'-~ь~cть місць у приватній школі 
I"'-~Lk1cn J'ЧВів У приватній школі 

школа 

,........ ~u,.,; dОl"«ЇЛ,,,; занладll 
,........ ~ICicть місць у дошкільних закладах 
t'--- ~\UlLtd • 
~ сть ДІтей у дошкільних закладах 

j'-.... t-;;;; ~ ЧИслі: 
• до . . 

ОДИНИЦЬ 

відв.lзміну 

одиниць 

ліжок 

одиниць 

ліжок 
одиниць 

ліжок 

ОДlfllllЦЬ 

місць 

чоловік 

одиниць 

місць 

чоловік 

одиниць 

місць 

чоловік 
ОДИНИЦЬ 

чоловік 

одиниць 

місць 

чоловік 

ОДІІІІІІЦЬ 

місць 

чоловік 

Ї"-~o~ЬHl заклади (комунальної 
ї"- !<їnысіть • одиниць 
~ ~ мІсць В дошкільних закладах місць 
І ........ ~Ll(lC'1'ь д' Й 
Ї'-І .. a~ . lте в дошкільних закладах чоловік 

4 

800 
600 
200 

2 
900 

1 
770 

1 
130 

12 

11170 

9430 

10 

11000 

8637 
636 
540 
636 
160 
160 

167 
170 
167 
18 

3080 
3707 

16 
2980 
3599 

~ ~~П МЧl ДОIDIdльні заклади одиниць 
• Кватні 2 

~ ~b ~~=-________________ -+ __ ~од~и~ни~ц~ь---+--~~~ І ....... ~LkictL . 
,І k;~ МІСЦь В дошкільних закладах місць 1 ОО 

!"IDочСТь • 
_~_т_е~й~в~д~о~шк~і~л~ь~них~=закл~~ад~ах~~ ______ ~ч=ол=о=в=і=К ______ L----~1_08 __ ___ 
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• УІІбові заклаДl1 (ВКJJlочаlОЧII 
,,- В111lt1 •• Ї І-ІУ ріВllів аКРСДllтаціі) ОДІІІІІІЦЬ 5 

Jt'OJleJIЖ ,ФІ • .. .. . .. ОДИНИЦЬ І 1,,-~ЬKIIIi про еСIИНИИ Лlцеи 
~ фі .. ку; »'m'J ОДИНИЦЬ І .".,.. • уЧJlJlllще ІЗИЧНОІ ль И 

: Вllше 
:;,...-~ 
.: по3DulкіJlы�іi IIввчвлы�іi заклаДl1 ОДІІІІІІЦЬ 5 
~ 'jвjотеки (міськраііонні) ОДИНИЦЬ 2 

І :кяубlf ОДИНИЦЬ 1 

~ )Їузеі 
ОДИНИЦЬ 1 

МіСЬКlfЙ К)'ЛЬТУРНИЙ центр одиниць 1 r ШКОЛІІ естетичного виховання ОДИНИЦЬ 2 

Г в ТO~IY числі: '- _ ДllТJlча мУЗична школа одиниць 1 
-шкопа мистецтв ОДИНИЦЬ 1 
BHIIX~B чоловік 807 
ДllТlЧо-юнацькі спортивні ШКОЛИ одиниць 3 
Споpt3ВnИ одиниць 25 
Підліткові ICJIуби одиниць 4 
Стадіони одиниць 1 
СПОРТМ8Йданчики одиниць 28 
Басейни 

. 
4 одиниць 

Шаховий клуб одиниць 1 
I~ ПРИВВТllзвція 

кinысїть об"єктів комунальної 

- власностї, що змінили форму власності 
Надходження коштів до бюджету з 

одиниць 145 

ї- ПО'l~ приватизації тис.грн. 19179.7 
:-- в ТОмУ числі за поточний рік тис.грн. 3695.8 
~ ~. 3~ііllитість нвселСllНИ (на 01.12.08) 

kinыQть осіб, які перебувають на обліку 
........ в_центої зайнятості чоловік 753 
........ ~ ТО"ІУ числі жінки . 526 ЧОЛОВІК 

....... 1іадх молодь до ЗS років чоловік 307 
ОДЖення від підприємств 

орган· ... ' 
IЗВЦш та установ у фонд 

звranьНооб " . ОВ Язкового державного 
СОЦіаль 

......... ВИh~ НОГО страхування України на 
~IC беЗРОбітrя тис.грн. 9955.4 

~ ВI:ата ДОПомог по безробітrю та інших 
12, ~OMOГ з фондУ тис.грн. 4565.8 
~~neIIC·" 
........ ~llllle забезпечення (ІІа 01.12.08) 
........ BIf~ АЖенRи до пенсійного фондУ тис.грн. 202100,4 
~ellciA та допомог тис.грн. 217913.8 

k1cть ОТРИМув . • 
JtOnOAlor. аЧІВ пеНСІЙ та 

чоловік 21454 '- Гallaut ' I~ перебувають на обліку в 
СОЦІального захис'І'У 
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".. 
Об"ЄКТII будіВllllцтва cтallO~1 ІІа 01.12.08 

9:- 1ffiiЬКicть об"єктів, збудованих 
(iJIpе)lонтоваJlИХ, реконструйованих) за 
8 •• 
рахУНОК коШТІВ ВС1Х джерел 

одиниць 77 І &іиансуваlllUl • 
".. r ranьна кошторисна ваРТІСТЬ тис.грн. 872697,2 

а • б" (9 ".. 1)С80ЄНО КОШТІВ ПО О ЄIСТах, всього 

.,іСJlців 2008 р.) тис.грн. 253643.0 

if 3apetCТPOBallO (118 01.12.08) 
..... Суб"Єктів підприємницької діялыІсті,, 

всього одиниць 11738 - 3НІIХ: -
Суб"єктів підприємницької діяльності - одиниць 

ІОРИДИЧНИХ осіб 2621 
Суб"єктів підприємницької діяльності -

І фізичних осіб одиниць 9117 
НадііЬпло коштів за реєстрацію тис.грн. 41.0 
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ТаБЛI1W12 

ОБСЯГl1 ПРОl\IIIСЛОВОГО Вllробllllцтва за ОСІІОВІІІІМІІ 

811J1111111 
РРОl\lІІсловоі діплы�остіi У поріВllЯllllХ uillax в розрізі галузсй 

ТІІС.ГРІІ. 

~OBoi 2007 pilC 2008 рік 2009 рік ТСМП РОСТУ \, 
(фа ІСТ) (O'liКYBaIIC) (ПРОГІІОЗ) 2009 р. до 

JЇl.1Ь11ОC1'l 
очік.2008 р., 
010 

~ 552391.3 677619.8 562900.0 83.1 
tї;ulcnовість 552391.3 677619.8 562900.0 83.1 
~cnовіСТЬ та .. 
iDOдiрських 

~ 112557.9 86569.8 70050.0 80.9 
IaВDOМПeJIовіеть 18507.8 24150.0 24150.0 100.0 
.,деревини та 

• виробів з 

72632.5 50500.0 48100.0 95.2 \ 

iНaJIepoBe 

р-. видавнича 
~ - 18500.0 19600.0 106.0 

~lІваФТохімічиа 
-=овість 11815.3 136900.0 125400.0 91.6 ""-
'-_ІХ 

~~иих 
• ЬНИХ 

~ОВИDОбів) 86069.1 88700.0 50000.0 56.4 
~1I 06рОбзrеlfW[ 
~ 190647.1 196200.0 162200.0 82.7 
-а;аIIНВ 74.0 30786.2 42300.0 31300.0 

~ 
\ 

95.0 
. 

29375.0 33800.0 32100.0 



J' (JI~IIJI""" 
1 2.009 рік \ 

ДО ОЧЇtc.D"tc. 2.008 nOICV 

ПОКIJ3НІІКІІ 2007 рік 2008 рік 2009 рік ПРllрїа- \ r ............ , ................................. .. _:a ....... ~ ..... а .......... _ .... 2."8'" ... .. 

ВIІміру звіт очік.впк прогноз (+), а/а 

ЗНllжеllllИ 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 
Гемп росту обспу промислового 
lиРобництва (у порівИJIНИХ цінах) % 115.6 107.6 83.1 -16.9 
)бсJIГ реалізованої 

... 
прОдуІЩll 

riдприємствами обробної 
1ромисловості відпускних 

. 
у цшах 

ІЇДПрИЄМСТВ тис.грн. 540467.8 686800,0 620000.0 -66800.0 90.3 
-у розрахункУ на однУ особу гРн. 5917.0 7377.0 6595.7 -783.7 89.4 
)бсяг прямих іноземних інвестицій тис.дол. 

·наростаючим піДСуМКом), всього США 79340.0 115000.0 118000.0 +3000.0 102.6 
·на однУ особу населенИJI дол.США 868.6 1235.2 1255.3 +20.1 101.6 
Jбсяг прямих іноземних інвестицій(по тис.дол. 

зідповідномv рокУ) США 21223.9 35660.0 3000.0 
JбсJIГ інвестицій в основний капітал за 
)ахуиок усіх джерел сЬінансvванИJI: 

.у СЬактичних цінах млн.грн. 818.8 500.0 550.0 +50.0 110.0 

. на однУ особу грн. 8964.2 5376.3 5851.1 +474.8 108.8 
?оздрібний товарооборот торгових 

)рraнiзацій і підприємств усіх форм 
шасності ( у діючих цінах відповідних 
)оків) 

тис.грн. 400087.1 472000.0 498400.0 +26400.0 105.6 



~ -----==---_ .. ;.;;,.---- =.:"" .. :- - --ai1'5-~ - ~ ....... ~."-=-- --=-... ~.~ "".5 ·•· .. 3 .... ~,. -,u~.", .. " 
~ PO:lPIIXYHIO' на од"у осо6у І rDH. 884.7 951.6 973.4 +2.1.." \ "'2..3 ~ 

І ТНС.ДОЛ. 
26828.1 27000.0 19000.0 -8000.0 \ 70.4 \ :J6csrr експо"ту товарів СІІІА 

ТИС.дол. \ 
:J6CJlr шпорту ТOS8pjS США 176708,1 320000.0 222000.0 -98000.0 69.4 
~лькість малих mдnpиємств одиниць 1102 1160 1211 +51 104.4 
3ареєС'1рОВано суб"єктів 
riдпри~ицькоідUшьносri одиниць 10662 11690 12400 +710 106.1 
·фізичних осіб одиниць 8257 8950 9550 +600 106.7 
·юридичних осіб одиниць 2405 2740 2850 +110 104.0 
3BeдeННJI в експлуатацію за рахунок 
,сіх джерел фінансуваннв: 

3агальноі площі жила тис.кв.м 85.5 91.2 65.4 -25.8 71.7 
·за кошти підприємств та організацій 
IСіх форм власності та населеННJI у 

10РJlДКУ пайової участі 
'багатоквартирні будинки) ТИС.КВ.м 64.9 78.6 56.9 -21.7 72.4 
·за рахунок коштів населеННJI 

індивідуальне будівництво) ТИС.КВ.м 20.6 12.6 8.5 -4.1 67.5 
:ередньорічна чисельність наявного 

іаселеННJI тис. осіб 92.0 93.0 94.0 +1.0 1 О 1.1 
:творено нових робочих місць одиниць 3281 2760 2780 +20 100.7 
. у % до річного завданнв 119.3 100.0 100.0 
:ередньоміСJlЧна номінальна заробітна 
шата одного штатного працівника грн. 1464.0 1900.0 1900 +0 100.0 

~ 



ТаБЛИ1Ul4 

СПОВИІ пОКАЗВИIСИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
О м.Брооарu 

~~ TCI\III 
~ 

росту 
I~ 

ПОКD31111КІІ ОДllllllці 2007 2008 2009 % . 
факт очікуване 2009 р. ВІІМІРУ прогноз 

виконання до 

2008 р. 

Т. роздріБНlfіі МЛН.грн. 

товарооборот 
підприємств усіх 

форМ власності (в 

дhочих цінах) - 400,1 472.0 498.4 105.6 
всього 

1 Темп росту % 
РО3Дрібного 
товарообороту до 166.8 118.0 105.6 
попереднього року 

.1. Товарооборот на . 
І ~ населення грн. 4349.0 5069.8 5302.1' 104.6 -
~ Маraзиuи - всього об'єктів 199 195 195 100.0 
4.1. Продовольчі - ІІ-
І'-. магазини 48 36 36 100.0 
4.2, Непродовольчі - 11 - .. 
І'- магазини 97 107 107 100.0 
~ Змішані магазини -11- 54 52 52 100.0 S. ЗВkJIади громадСЬКОГО 

харЧУВання відкритої -11-
~ ~жі-всього 86 87 87 100.0 
~ ~ - 11 - 54 54 54 100.0 5.2, Ресторани 

- 11 - 5 5 5 100.0 
~~ J:.. РllllkИ 

об'єктів 4 3 З 100.0 



Itj 
Таблиця S 

. 
• фррструКТУРl1 малого ПIДПРllЄМllllцтва у 1\1. Бровар .. 

fOJIJI1O~ ІІІ 

~ ПОКР31111КІІ 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2009 
очікуваllе ПрОГІІО3 рік до 

2008 
РОIСУ,о/о 

".--- 2 3 4 5 6 

~ManllX 
1102 1160 1211 104.4 I:.mDIJОIСТ8.0ДlfНИЦЬ 

~cть мапих підприємств У 
~'('jНкy на 1 О тис.осіб 

119 121 125 103.3 \StЗeJlНІ. ОДИНИЦЬ 

~річна кількість зайнятих 
5214 5290 .dIIKiB. осіб 5400 102.1 

Ь11 реапізованої продукції 
jRI3PiВ, робіт, послуг), малих 
.пємств, МЛН.грн. 383.5 421.7 480.0 113.8 
DМВJIИX підприємств У 
.. ному оБСJlзі реалізованої 
МЩlї (товарів, робіт, ПОСЛУГ), 
% 6.3 7.1 8.1 114.1 
-сума надходжень дО 
~B всіх рівнів, одержаних від 
-ості малого підприємництва, 
~. 99.7 165.0 184.8 112.0 
~cть об'єктів інфраструктури 
~I малого підприємництва, 

~ 
11 11 15 

~·іиrnm~ 1 
:-:~vl!!Щ>И 1 ~Вlцентnи 

~ 1~1i .И~kИ підприємництва 
~'i 81. ІНноваційні фонди і 

~1Іио . ОВІІ -КОНСультативні 
I~ 
~ 'ВСЬКі ф' 6 6 7 
~BII Інансово-кредитні 

5 5 6 



3аJ'OЛЬ11і xapaICТepllCТllKl1 обсягів капіталы�llхx вклаДСllЬ 
1\1. БроваРІ. 

ТаблиЦJJ 6 

(ТІІС.ГРІІ.) 

Показники 2007 рік 2008 рІК 2009 
(очікУВ.) (прогноз) 

И1IВ обсяг інвестицій в основний 
~Ь • 
lJIIЇ18II за paxyH~K YCI~ д~ерел 
tJIIIсуввння (у ЦІНах ВІДПОВІДНИХ 

818805 500000 550000 maв) - Із загалЬНОГО обсягу 

PDi1DllЬІПІХ вхладень: 

• зв рахУНОК коштів державного 
CI.rmY 7104 - 3000 

• за рахунок коштів місцевих 
_тів 30577 16650 15000 

• за рахунок власних коштів . 
організацій інших .8WJPПЄМСТВ• та .. 

fXосіб 364984 300550 305000 
і • кошти іноземних інвесторів 10554 - -

• кошти вітчизняних інвесторів 76914 2095 111000 
• хредити банків 77458 32965 1000 
• інші джерела фінансування, 

!!!ЮЧаючи кошти населення 251214 147740 110000 



45 

Основні 001(83НИI(11 ринку праці міста 

Показник 

1 
СёРедньорічна чисельність наявного 
вaceJIeHНJI , тис.осіб 
3аіІНПе населення У віці 15-70 років, 
mс,осіб 
Звернулося за сприянням у 

врацевлaшryванні незайнятих 
II1JOМВДJIK протягом року, осіб 
Чпcenьність незайнятих громадян, які 
перебув8JIИ на обліку у державній 

~i ЗВЙ1U1тості на початок РОКУ, осіб 
Працевлamтовано незайнятих громадян 
11 СПРИJIННJIМ державної служби 

lЙRlтості пРотягом року, осіб 
Вто~числі: 

·ва вільні та новостворені робочі місця 
·IDJJJIXOl.{ надання дотацій 
lP!oТОДВВЦИМ 

IВeнь працевлаштування до тих, які 
ЗВеРНУлись за сприянням у 
~~aннi,% 
~диJIи I!РОфесійне навчання, осіб 
~обочій силі, осіб 
~~еlUlJl незайнятого населення 
... ОдИ • 

оlDJJJlXoм одноразової виплати 
ДО~О~IОrи по безробіттю для 
~CHeВВJI безробітними 
~ИЄМВИцької діяльності 

2007 рік 

2 

92.0 

60.8 

1872 

719 

1620 

1555 

16 

49 

86.5 
461 
367 

2008 
рік( очікуване) 

3 

93.0 

60.5 

2200 

566 

1600 

1502 

30 

68 

72.7 
430 
310 

Таблиця 7 

2009 рік 
прогноз 

4 

94.0 

60.2 

2300 

800 

1650 

1550 

30 

70 

71.7 
440 
320 

~ocanv е AB~ЬHe робоче місце, вакантну 
1~~О~Сlб~ __ ~ __________ -4--~I~.5~-г---=2.~4---t--_2._S~ 
~е~іЙ розмір допомоги по 
~ТnO,J"J)H. 630 935 940 



ета., в.,плат •• ДСрЖІІв.",х соціал.I"'Х допомог у м_ ВроваР'1 
--&:' ... 0 ............ __ • 

І І Buд допоlt.ог І 2007JPК 2008 рік (очіКУВВIIС) 2009 рік (ПРОПlо:і) 
Кількість КОШТІ.(ТІ.е.грн.) Кількість КОШТІ' (ТlICo_rpll.) I(ЇnЬKicть КОШТІІ (ТlICorpll.'\ 

1 Допомога У зв»JJЗКУ з 
вariтвіспо та пологами 405 214.4 465 304.2 540 444.2 

2 Одноразова при народжеввї 
ДИІIUIИ 1506 8183.2 1350 13039.2 1490 20081.9 

3 Допомога по дoгmrдy за 
дитиною до 3-х р.віку 2107 3304.2 2735 4425.0 2870 5265.0 

4 Допомога на дітей, пі 
перебувають під опікою 153 454.6 160 603.7 78 1164.4 

5 Допомога ва дітей одиноким 
материм 734 1513.8 795 1906.6 825 2179.6 

6 Допомога швaniдaм з 
дитивства та ДЇтим іивапідам 340 1576.4 401 2731.9 427 3324.5 

7 Державна соціальна допомога 
мanозабезпеченим сім"ям 

115 147.2 43 178.2 45 235.3 8 Компевсація фізичним 
особам, JПCЇ надають coцїanьBi 
поcnyrи 98 67.4 132 115.2 145 154.7 9 Допомога по догnидy за 
iHBaJIЇдOM в наслідок 
психічного РОзпаду 19 14.0 7 8.9 9 Всього 5477 15475.2 

11.2 
6088 23312.9 6429 32860.8 



• 
Таблиця 9 

ВведеllllЯ в діlО загаJJы�оіi площі багаТОI(ваРТIIРIIІIХ 
ЖІІТЛОВІІХ БУДІІІІків за paXY"OI( коштів піДПРllЄl\lСТВ та 

ОРl1l11ізвцііі УСіх форм влаСllості та IlаселеllНЯ У порядку паііовоі участі 

., 
тис.М-

~ 
2007 2008 

2009 рік . 
Назва об'єктів міста рік 

рік 
(очік.) 

(прогноз) 

~. ЖІб по вуп. Короленка,66 та 66-а 11,04 
r;:-r/6по вУЛ. Незanежності,14-г 4,6 
fii JIб 3 вбудоваиим дошкільним закладом по вул. Короленко, 

5,0 

[Ja.1Іб 3 вбудованими приміщеннями, по вул. Симоненко, 4 
6,4 

~1111} 
~іІб по вул. Грушевського, 7 9,4 

..... по вул. Оліl\lпіііська, В-Б 9,9 

~lIвyn. Постишев&, І-в 18,6 
fil\lllПUlC по вул. Київська, З 16 2,8 
:Ів. '116 по ВУJI. Декабристів,46 9,3 
І 

8,3 ~ 
~ж16 ПО вул. CIII\IOBeHKa,4 (11 етап, 1-3 секцil) . 
І 

~. ж/6 по вул. НеЗDJJежностї,14/1 11,5 

~~ГРуШевського,21 23,1 
~ по ВУJI. Шевченка, 4а 8,5 
~-сеJЩЇiiВИЙ ж/б по вул. Шевченка, 1 О-А 8,7 
~~Симовенко,2-А 6,4 
~ ж/б ПО ВУЛ. Черняховського (в о-ві ЗОШ Ngl О) 21,9 

~i Черняховського, 21-В 25,1 

~Червяхівськоro. ll-Г 9,9 
64,94 18,6 56,9 ПО &1. Вповарп 

Таблиця 10 \.. 

ВведеllНЯ в дііО загальної площі 
. . ХУНОК коштів паселеJlllП 
1ІІДІІВїдуальних житлових БУДІІНКІВ за ра тис. ,і 

2009 рік 
2008 рік (очік.) 2007 рік 

20,6 12,6 



Таблиuя 11 

dlВЕСТИЦІЙШ ПРОЕКТИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РЕАЛІЗУВАТИ У 
2009 РОЦІ В МІСТІ БРОВАРИ 

_інвестиційного проекту Інвестор Вартість Кількість 

(у МЛН. створених 

грн.) робочих 
місць 

УвРоаllleJIОВОсті: 
_стративне приміщення M~Cтep- ТОВ ,,яросвіт" 2,000 ЗО 
ЇJремоиту та пошитrя взуття ІЗ , 
t1JдСЬJ(JfМИ ПРИМІщеннями по вул. 

hnYPІів 
Dдський комплекс "Логістичний ТОВ "Термінал 102,668 250 
'Jf на об'їзній дорозі Бровари" 

Il)юБНllЧа база з виготовлення метало- АТ закритого 5,000 131 
oamucових конструкцій по вул. Кра- типу "Євровік-
.. хого нобуд" 

faoнструщія З.розширенням майно- ЗАТ "Бровар- 0,256 155 
D'oКOМlIJIeKcy Броварського мебле- ський меблевий (збере-

-хомбінату по вул. Кутузова, 61 (2- комбінат" жених) 

!!!ІСОВИЙ КОМІШекс) 
Івробнича база по вул. Кутузова, 6 пвкп 0,650 15 

- " Телмон-Сіо" 
l!тловому будівництві: 
~охвартирний житловий будинок з тов "ВКІ< 85,849 -
JJmoВ8на..прибудованими приміщен- " Укрбудінвест-
- AltТJlЧоro садка та підземними 2000" 
I~ ПО вул. Короленка, 34-й 
'. &ЙОН '"I"ОtcваР'1'ИрНИй житловий будинок оп "Бровари- 100,000 -
1~lr·ЧерНJIXОВСЬКОГО, в р.-ні зош б " промжитло уд 

!~. ЧерНJlXiвського, 21-б) 
!Doвy, ~Ptиpний житловий будинок тов "Бровар- 70,000 -
І n. ерlIJIXовського, l1-г ський заводобу-.. 

дівельнии 
б' It ~ ком Інат 

~ е і TO.!гiВJIi та побутового обслуговування: 0,200 10 
taty:~УІЩія лазне-прального комбі- ІП1 Шевчук 
~~~~~iнaT побутових послуг по 0.0. 
~OBoї,5/1 0,230 IS 

ПотьомlСИ ~o~~~c .сервісного обслуговування ІП1 

~~!d IJIIB По Вул. Красовського Л.Л. 

!'JlIa .. iii Сфері. 10,000 37 
е .. ' • Асоціація 1С'l'eЧКо по вул. Шевченка, 13 



~ "СОС-Кіндер-~,инJCI8 
дорф Інтер-
нешнл" 

~ативни~. будино~.~ благо- ВКБ 20,894 -
• f прилеГЛ01 терИТОр11 та Броварської 
~но.виставкового комплексу з міської ради 
~KOIO залою на 448 місць по вул. 
г_іна.18 в М. Бровари 
V;Иструкціа адмінбудинку по вул. ВКБ 0,670 -
f8l1ріиа,lS в м.Бровари Броварської 

міської ради 

PfEQнструкція плавального басейну ВКБ 23,371 
:.купвва" по вул. Шевченка, 1 О Броварської 
І міської ради І 

іPsoиструкція приміщень військкомату ВКБ 2,744 
аідофісні приміщення по вул.Грушев- Броварської 

ОЕОГО в М. Бровари міської ради 

У k'ОаlУl18nьuій сфері: 

5удівиицтво водовідводу дощових та ВКБ 3,575 -
1ІІШХ ВОД по 1 О мікрорайону в м. Броварської 
~ваРИ . міської ради 

5удівиицтво кладовища по вул. ВКБ 6,645 
K)'tY3OBa в м.Бровари, квкв - Броварської 
Л23 міської ради 

~ИС1рУЩіа прилеглої території ВКБ 1,685 

~будиику по вул. Гагаріна, 1 5 в Броварської 
~вари міської ради 

::ИС1рУ1Щіа магістральної вулиці ВКБ 4,231 

~oro значения в м. Бровари Броварської 
n.возз"єднания) міської ради 

РеrонСТрУ1Щ·. •• • ВКБ 42,461 
UI магlстральНОI ВУЛИЦІ 

~HOмiCЬKOГO значення (вул. Броварської 

~Ь~) в м. Бровари ( І етап: від міської ради 

~1 дОDОГИ до району Розвилка) 
:НСТрУКЦіа вулиці районного ВКБ 4,195 

~ (вул Олімпійської) в м. Броварської 

ре ва и l<иівської обл. міської ради 

kOlfCТpyкц. • Ш ВКБ 5,223 
UI парку ІМ. Т.Г. евченка .. 

БроваРСЬКОl 

~ міської ради 
4,158 tk()IfCтpyкц. .. 11 ВКБ 1JI парку "Приозернии .. 

БроваРСЬКО1 

міської ради 



-- о. 

/-•• 117 п_,.,... ..... /' • о оо.. "/ ...................... f ... - ........ , .. 
.,., ....... ~ ......... , .... фl .. n .. сu .. uru 

,'.А"'" ... r .. "' ........ n ... ,,_ет "''n'.U'''''' о:" .... ф .... ,. 
2ии!l рІ" ресурсу фUlln pn~n"TКY фп"" 

І І І 2 І J , ., 5 6 7 8 9 

І 8lлділ к"пітал .. "ого 6yд'a..,rцTaCl . 
Bc .. oro: '.,99 • .,.5 '3006,9 13006,9 1168-1.0 311.9 
Програмu .10 6уліВІІІщтау 111 peKoarapYKQn 

І. flr",-еШ~РJlJIЛ "Іrреж 11І1 2008-2009 РОК" 27392,6 178,4 178,4 178.4 

Мета: 3абeJпе'lеНJIII raзапоста"аННlІl\f СПОЖІІвчоі rpУПИ нвселенна міста 

ЗВВЛIІJtJlН 7: ПроеkїУванн" та будівНlЩТВО газопроводу до цеРКВJI парафії Св"того Апостола і Євангеліста Іоанн; 
Богослова по вул. Черкаховськоro в м. БроваРІ І 

ТIlСо rp ... 65.92 6-1,7 64,7 6-1,7 
ЛОNIDIlIl"" IІ11КDІІUІІ"В: 

1 1аnшьна ваРТіаь. ТІІС. грн. 228.7 
Освос\\о Шl 01.01.200') DOкv. Т11С. тН. 162.7 
% ОСВОСllага 71.1% 
Початок DOбіт І КВ. 2008 
38Kill'IC"H' DOбіт 1 кв. 2009 
МеТІІ: Побул)'ваТIІ водопровіl1ні СПОРУДІІ дли поста"аННJI та 1nбеJlJе'ІСННJI раnону водою 
3I1Dl1:lІШІІ 8: Прое"'Т)'ваННI та реконструкція roсподаР"О-ПIlТtIОГО 80допроаnлу по в)·л. Кllївська М. Бровар" 
ТІІС. rpll. 5077.37 
Л""UJ"" "" fllI""""""R: 

113,7 113,7 113,7 

3anшы�аa вanт1cть. ТІІС. I'DH. 5906.0 
Освосна ЩІ 01.01.2009 DOкv. ТlІС. тН. 828.63 
% OCDOCI't'ГO 14.0% 
Початок noбіт 2 кв. 2008 
11«кі.lчСшt • .,мІ,. 4 кв. 2009 

1 ,ЗакінчеННІ робіт 
4 ка. 2010 



~-- --- , 
І 

.",1 •• ." :. .. ,.... ..... .r ...... 411"· .... .1 • .1 ... .," ,.11. r ..... ".r .... n ... І'''".'.'''. __ ............ _ " / /311'''.'''''' І z I]G~лі.""uт .. а _"""'L-r .... T ...... orn Оу ....... у ";І Cinaraycn"pnC'" np ..... cr ... a1' теР'lТар'1' Т" ecy" •• тsrp .. _ ... cтa .... a .. aкo' 
:NUfa,a ІІа 4411 ,,';С:Ц" ІІа оуп. ГаnaР;lfа. 18 а",. &рапар .. 

/ /Т"':. гр". І JO/7/.S 581.11 581.11 581.6 

/ /ООАУІ.lIІIІНIІ tlIINllllfJlIlIR: 

І 311l11nIoHa вартість, ТНС. ГР". 20894,0 , Освоєно на О І.О J .2009 РОКУ. тш:. 'р". 10722,5 І 

% OCBOEHoro 51.3% 
ПО'lаток робіт 4 кв. 2006 

ЗакінчеННJI робіт З кв. 2009 

Мета: ВлаwтyванtlJl шатроооro дa.'~y з покращеННJlМ техніЧНIІХ xapa"їepllCТIIK 

3ОВJlОІІІІН 3: Прое"їУваННJI. KopllryoaHHJI робочого преJrry та peKoHCТPYKUiJl шатрового дa.~y НВЦТМ в м. БроваРIІ 

Тllс. гpll. /35 •• , 10~,5 104,5 10~.5 

ПUNUJІІІІNІІ tlIINII"UIIIIR: 

Заranьна BapтiC'll., ТІІС. грн. 650,0 
Освоєно на 01.01.2009 року, ТІІС. грн. 514,20 
%OCBOEHoro 79.1% 
ПО'lаток робіт З КВ. 2007 
ЗакінчеННJI робіт 2 кв. 2009 
Мета: 3абезпе'lеННJI couianbHIIX потреб населеННJI міста 
3ОВJlОІІІІН ~: ПроектуваННJI. KopllryBaHHJI робочоro проеJrry та будіВНllUТВО кnадОВllща по ВУЛ. КУ11'10ва В М. 

БроваРIІ 
Тllс. гРll. -1530.3-1 99~,6 994,6 99~.6 
ПОNU]"ІІN" IIIINII"UII"R: 

Заranьна варТість, ТІІС. грн. 10590,85 
ОСВОЕІІО Ііа 01.01.2009 РО""У. ТІІС. грн. 6060.51 
% ОСВОЕІІОГО 57.2% 
Початок_ робіт 4 КВ. 2005 
3aKiH'ICIIIIR робіт 4 кв. 2009 



- . - . - .. .. . .- . . - ... .. ........ . .. .І .. .. .. , '''------"'_ .. ' 1 "\ 
/ -/3:lran""ІІ IIl1orir:т ... Tllr:. rD". І 494.3 \ 
І 70r:вOCHO "11 01.01.2009 DOlty. тт:. ГРН. І 482.0 

/ /" «.«"ОГО 97.5" 
/ /ПочаТОIt робіт 41'8.2007 
І ЗакінчеННR робіт 41(8.2009 . 

Мета: 3абеЗПС1,еННR належної підroТО8К., 1(0АJанл спортсменів tfаціоналЬНJlХ збіРНIІХ ДО міжнаРОДНIІХ 

змагань, олімпіад" 2008 році та О1дороanеННI населеННІ міста 

3авлаllllJJ 12: ПроектуваННR та ре,,"Онс:трукціа плаВВnЬНОfО басеПну "Купава" по вул. ШеВ'lенка, І О в АІ. БроваРIІ 

TIII~. ГРІІ. 17676,~ 1064,7 1064,7 1064,7 
По"из"""" '""OIlOIlIlR: 
Зaranьна вартість. тис. ",н. 23371,2 
Освоєно на 01.01.2009 ООКУ, ТІІС. грн. 5694.8 
%освосноro 19,25% 
Початок робіт 4 кв. 2004 
ЗакінчеННR робіт 4 кв. 2009 
Мета: ЗабеЗПС1,еНІІR нвnежної фіЗIJЧНОЇ підготовк.. )'чнів заranЬНООСВ;ТJlіл шкіл Micra та ОЗ110РОВЛ&:ННR 

ІІасепеННІ міста 
ЗавдаllllЯ 13: Прое"їУваННR та реконструкціа плавanьноro басеПну "Лідер" в м. Бровар" 
ТШ:. ГPII. 117,58 96,1 96,1 96.1 
ПО"U3""КIІIІ""'IІІUIIІІЯ: 
Зaranьна вартість. ТІІС. гРlІ. 310,0 
Освоєно на О 1.0 І .2009 ООКУ, ТШ:. ",н. 182,42 
% освоєного 89,7% 
Початок робіт І кв. 2008 
ЗакінчеННR робіт 4 кв. 2009 

-



/ , 
'I'~. ,.,..,. ""11 "І ••• І {"_УІ.lННА. _А""'."".': І \ 

І IЗоran .. ". IItIDТic:тb. ТІ,С. ro". 1 390.0 \ 
f /Освоєно на 01.01.3009 ""ку. Тf'C. "т. 346.9 \ 
І ,,, OC80CIfOro 63.3% 
І ПО"DТОК ообіт І кв. 2008 

Закінченн. РОбіт 4 ка. ЗО08 
Мета: 3а6е3пе'іення служб міста офіСfШl\1ІІ ПРlІмішеННIlr.ш 

ЗDDlIІIIJ.R 17: ПРОСl\"Т)'ВIJННЯ та реконсгрукціll ПРlІмішень віПсккоr.lату під офісні ПРllмішеННJI по вуn. Грушевського в 

М. Броварll 

nlCo rpl'. 11·/./,06 '&12,9 '&72,9 150,0 322,9 
П,,,,аІIІ,,,,,, (1""111І0"1111: 

3аranьна варТість. ТІІС. грн. 2744,0 
Освоєно на 01.01.2009 року. ТНС. ГРН. 499.94 
% освоєного 18,2% 
Початок ообіт 3кв.2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 
SУl1іВI.IЩТВО та реКОlІструкціи 

3. маrlстралы�'Іхx аУЛlIU" )afDJIbIIOJ\lїCbKOro 
37971,5 9407,1 9407,2 9407,2 ПРl1311ачеlЩІІ 11&1 2008-2009 POКlI . 

Мета: ПокрашеНffll траНСПОртtlа-експлуатаuіПного стану автомобіЛЬНIІ~ 110ріг та дорожньої інфраСТРУ"ї)'РJl 
по вуn. Во)']'єднаННIІ 

ЗаВllаllllП ,: Проектування та реконструкція магістральної ВУЛlщі раПонного lна'lеННIІ 8 м. БроваРJJ (ВУЛ. 
ВОЗЗ'єднанни) 

ТІ'Со ГРІ'. 1553,46 1027,7 1027,7 1027,7 
ЛокаJ""1Ш """0110111111: 
3аraльна ваРТість. ТІІС. грн. 4231.36 
ОСВОЄНО ІІа 01.01.2009 року. Тllе. гРН. 1677,9 
о/аосвоєного 63,9 
Початок робіт 4 кв. 2005 
3акінчеШІІІ робіт 4 кв. 2009 



/ /.1 ............. ." //,"".,. .. ,..,... ............... ,.. .. a •• U"'rf •••• , ....... r.u-r,.. ......... i •• r" ...... ................. , ............ '''21'''. '-8"'_""'~" __ ' __ 
ираllllР" 1C'''r..c .... ar аClnnст' \ 

/ /ТIlСо rpll. І J9r1J.P/ І %79.1.' %79.1.' %79.1.' , \ 

І lп"A"'~H"A7I "НА"'Н"НН." І 
[ 7Заrunьна aaDТ;cn.. n,с. ",н. 4194,84 

lосвоєно на о 1.0' .2009 РОКУ. ТIfС. f1JH. 1.101,93 
% OCBOC'fOГO 60,3% 
Ло',атоК робіт З КВ. 2007 
ЗакінчеННІ ообіт 4 КВ. 2009 
Мета: Забезпс'.еННI благоустрою міста з вnаштуваННIМ асфальтового ПОКрlІПI та пішохіДНIІХ тротуарів вул. 

МалОКlІївська в м. БроваРl1 

30ВlIОІІІІЯ 3: Прое"ї)'вання та реконструкція внутрішньокваpтanьного проїзду (вул. МалОКlІївська) в м. БроваРІ 
КІІЇВСЬКОЇ обл. 

ТШ:. ГРІІ. -I38,/j 83,1 83,1 83,1 
По~а]""~,, ""~OllallllR: 
3аranьна вартість, ТИС. грн. 1634,0 
Освоєно на 01.01.2009 оо"">'. ТИС. ГРН. 1195,85 
% освоєного 16.4 
Початок ообіт 3 кв. 2001 
ЗакінчеННІ ообіт 2 кв. 2009 
Мета: Забезпе'.еННІ РОЗВJlТКУ мережі автомобinЬНIІХ .nооіг м.БроваРJl 
30ВlIОІІІІЯ 7: Прое"ї)'вання та реконструкціl магістральної В)'Лlщі laгanbHoMicbKOГO зна'lеННI (вул. КIІЇВСlока) R М. 

БроваРJl (І етап: від об'їздної 'nОООГІ. до оаПону РОЗВІІлка) 
ТIIСо го ... 31/07,68 5503,3 5503,3 5503,3 
По"а]ІІ""" """OllallllR: 

Заranьна вартість, ТИС. грн. 42460.8 
Освоєно на 01.01.2009 ООКУ. ТJlС. грн. 10353.12 
% ОСВОЄІІОГО 30,9% 
Початок ообіт 1 кв. 2001 



~:"' .... ~ 
1'0." \ , \ •• UlNIп ... __ .. 211D/1- .а___ _ _____ 

І Ii"I1ТU: /Поltращr:"". тr:.",,,I.,,,,,x хараІСТСРIІІ:ТШС БУ.ІІіDnI та "рIlМfщr:" .. ..IUI_ I1"РТКОВIІХ :aa1l1lТ1o 

/ /31J1JIJ1J"". 4: ПрОе,,-ryВD"". то реконетрукці • .ІІ11Т.'lоі ШКОЛlІlШlстецтв по вуn. Нc:lмсжtlостl.t2-6 ':І 6naraycтpoc,., 
ПРlшсгnоітеРllТО Jiiтa шаТРОВIІАІ даха,., в АІ. БроваРIІ 

TlfC. rplf. 57.77 50,4 50,4 50.4 
nnNtlJIIIINII tllINnlltlllllR: 

3аranьна вартість. ТНС. грн. З57.З 

ОСВОЄНО на 01.01.2009 POI\"y. ТНС. ГРН. 299.53 
%освоєноro 2.9% 
ПО'ІDТОК робіт 4 кв. 2007 
ЗакінчеННІ робіт 4 КВ. 2010 

.- - -



r r , .- .е._ ,""1fII',.-_ , ......... . ..... __ ._- ......... , , , ~ .. :!І .. .. .. '0 

І Y"""nпl""H _.rт.nana-_ ... y .... n •••••• ra rac .. a"""cr ... \ 

І І Bclo"rn: , • .,073.8 '3713.5 ZZ"6.3 "67.7 8585.0 Z"'''o5 \ 

/ І 
~~1IC"1CI nporpll"'" утр",,'"""" ТІІ pO:JDrrTКY І 
о6сктlа .lfтлово-ка",,',,"л ... оrо 13873,8 13513,5 2246,3 267,7 8585,0 241.4.5 
rocnQllUpCТDII 

J роuїл 
І PeKOIICТPYJ,ufR ЖllТЛОDОro ФОlfllУ 5000,0 408,0 408,0 408,0 

Мета: ЗабезпечеННІ ріВНІ надіПності та безпечної ексмуатації ЖІІТЛОВОГО ФОНДУ 

3DDJJallllR Реконструкціl вн rrPіwньоБУДIІНКОВIІХ інженеРНIІХ мереж, обладнанНІ, ліфтів. покрівenь 

І І проекryВDlІІlR, І'IОllеРI.і3Dціп, зоміllІ ліфтів 2000,0 408,0 408,0 408,0 

ПОКI13НIІКIІ ВlІконаННI: 

Зaranьна к-сть ліф-riв 342 
Кількість відновл. Ліфтів 6 
вартість ремонту 1 ліфта 333.0 

2 РО3l1іл 
капіталы�пn pel'IOIIT ЖІІТЛОВОГО фОIIll}' 6000.0 1127.0 1127,0 1127,0 
Мета: ЗабезпечеННІ ріВНІ надіПності та бе1пе&IНОЇ ексм)'атації ЖІІТЛОВОГО ФОНдУ 
3авдаllllП: Реконструкціl внутріwньоБУДIІНКОВIІХ інженеРНIІХ мереж, обладнаННІ. ліфтів. покрівenь 

2. 1 Ек~пеРТllе 06tтl!",кеllllП та k"DП. pe"IOIIТ 1500,0 
127,0 127,0 ліфтів. 127,0 

ПОК83НIІКIІ ВIlКОНаннн: 

заnnьна к-ть ліtтів 342 
кinьк ліфтів В ремонт ОДІІН. 6 
вартість ремонт ОДІІН 250 
кільк ліфтів експертне обстежеННR ОДІІНІЩЬ 

B;gJТicть експертного обстежеННR 
22 Кап. ре"IОIIТ шатров"" дахів 2000.0 600,0 

ПОКа3tШКIІ ВIІКОНанни: 
600.0 600,0 

Заnnьна к-ть БУДІІнків 189 
Кількість БУДІІнків в ремонт ОДІІН. 7 
Вартість 1 М. кв •• ТІІС. ГРН. ·296.0 



.. І 

D3ІІ1.л 

.11",.11.11. a6'r:ктla Го, 
МenJ: 

- ------ -

УТРІІІ'ІВІІІІВ ВУЛІІЦЬ I'lіста 

ПоказНllКl1 ВІІІ(О"ІІ""ІІ; 

площа yrpllMaнb n.c. А'.КВ. 
, ....... ,.;,.,. .. І М. КВ) ГРН 

.. 2 IYТnII .. ln .... a 

IПоказНI'К'1 ВllконаННІ: 
.".JIL." •• '" rtR:lnnR"'II. (га) 

lailPТI~ І (т) 

4 3 СВІІ. ОЧШ~Т., ВІІВЇЗТПВ, ТВ tд~llx cтo~io 
n 
IQБСRПI ВIІВО3У 
luаJПІ\іlltJ м.куб 

.4 4106~УГОDУВВIШR ",ере-,к з/0 
ПОInl.'ІUilltll .11І 

.:_. ··:сть свіТJlОТОЧОК В од 

tDIIPТl\OТ1I обс. t \:UІТЛDТUЧКІІ 
4 5 EпeICТPOCllcnriR 

.. (; 

І 

~ЬKicть R.ІПІТІПJД 
.IЩpтjсть І ~Ba1Т 

f '0.53 -;ro- 1 
BOOif.O~ 6837.3 J----.sв37~ 2246.3 . , 4600,0 , 

~, нanежноro теХН;I,НОГО стаНУ обєктів блаГОУСТРОIО міс:та. СТВОРСtlllН ',.-.. II~ умов 

8 м;ст;. 

YТPIIMaHHI доріг. санітарна О"IllСТКD, ПРllбllраННR теРllторіП, оБCnУГОВУВВННR МЗО. ліквідвція 
IпідтоплеННІ. СВlткове ОФОРАшеННJI міста 

4715.0 _3~45зj_-_1 ~-)453J- т- 2246,3 -г-- -,-1207,0 

892.0 
11,0 

400.0 

46,8 
7,7 

451.0 

1200,0 
50,0 

1100.0 

3900.0 

~ 
300.0 

320,0 

~-
5.0 

2,0 
20.0 

400.0 400,0 400,0 

-

450.0 _4~O,O 4.50,0 

1100,0 1100,0 
---

1100,0 

350.0 350,0 350,0 

~ 

9,0 9,0 9,0 



- _ .. --_._- ... ... 
-.,.., ••• ,., ....... , y, • .,.." •• ~ ,arl" , 7_IirICТlo І nlc:.1I1.NYtS І о ... \ 

/ ., в /Вlд.лn. 6IUQnrJl#A""'" т .. """" І '30.0 130.0 130.0 130.0 \ 
/ /ПОIttUНІІ"" .II"Oll.HH.: 

, 
І ІК"ІЛЬ";СТЬ т_ааІІН 800.0 

BaDТЇcт. 8lлnО8У І Т8ар.,н., 0.3 
." ПОЖО8"""" 6UJJШІІІІЖ 170,0 170,0 170,0 170,0 

ЛОА-азН.,КІІ ВІІКОНОННІІ: 

кількість ВlJпа.аків 300,0 
вартість І ВlfПа.аку 0,6 

4 10 Святкове ОІЬор" .... е .... В ",'ста 300,0 150,0 150,0 150,0 
ЛоказНІІКIІ ВIІконаННIІ: 

кількість вуmщь та ІШОЩ 10,0 
вартість ОДllНlщі 80,00 

4 11 ПЇВтопnеllllВ 124,0 99,0 99,0 99,0 
ПоказНIІКIf ВllконаНІІІ: м.куб 

Вартість ТІІС. м.куб 0,045 
ОБСІГ відкачуваННІ ВОДІІ Тllс.м.куб 4,4 

4 11 06~yroBYBIIIIIIB МАФ 185,0 120,0 120,0 120,0 
ПоказНIІКIІ ВlІконаННІ: 

кinькість ОДІІНІЩЬ 225,0 
варт. yТpllM ОДІІН. 0,20 

4 13 BttDllOВJIellllB ІІОВІІХ МАФ 1000,0 
Кinькість ОДІІНІЩЬ шт. 1400,0 
варт. УТРIlМ ОДІІН. 0,7 

-& IS КапіПnLIШП nel\IOIIТ мереж 3/0 300,0 300,0 300,0 
кількість свіТnОТО'IОК в ОД 3900,0 

.300,0 

вартість кап ремонту І свіТnОТО'IКIІ в TIIC.rpll. 0,1 

4 17 УТПIIl\IDIIIIВ 1-х ГПОl\lІІДСЬКIIХ тУаnетів 200.0 
кількість ОД. 2,0 
воРТість І ТІІС. М.КУб •• І"РН. 100.0 

4 18 ПРIlПОl\1 npOl\I3JlIIBOBIIX стокІв (ВОДОКОІІDJI) 99,0 
90,0 90,0 90,0 

оБС:ВГII перека'IКIІ ВОДІІ ТІІС. м.куб. 375.0 
ваРТість J ТІІС. АІ.ку6 •• I"DH. 0.004 
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/ fз._··,,·.,z /,Доr.п_ :ІІа .. ер.: .. ",.". та lС),и.а,." •• АоrЛIl,а ':ІІа 1С .. lт""IС"""'. ),лаWТ)l'-"". "' .а .. 11І та ... іт ..... I ... саАl ..... І\СРС" 
та ИУwі ... а .... an.:""" lI.:р.:а 

( 5 І 7ДОГЛІІІІ ~II rпСЛI!"'ОО. та IІI!КОР. 2000,0 1100,0 1100,0 1100,0 
І 1ЛаItlDНІІІ'" BIIKaHIJHHR: 

f маша озcnеllC:ННR Тllс. М.КВ. 440,0 
r 80DТЇcть І AloK8J ГРН 8,2 
52 ПРllfillРОlIJfП пар""в, с:коер'о, Аlіс:ць 890,0 400,0 400,0 400 

ПоказНIІКIІ 8I1конанн.: 

площа паркіВ,скверів ТІІС. 1\1. КВ 430,0 
ваРТість І м.кв.І гРН 2,50 

53 PeAIOI.T МАФ 70,0 30,0 30,0 30,0 
ПоказНllКIІ ВllконаНIІ': 

ваотість ремонт І ОДІІН. 0,4 
Кількість ОДIIНlIUЬ 260,0 

5 0& Об&:nVГОВVВ&ШIІЯ ФОІ.ТІШV, бlоветів 40,0 20,0 20,0 20,0 
ПоказН11К11 ВllконаНItI: 

Кількість ОДIІНIIUЬ 4,0 
ваРТість уТрllмаНlt1 1 ОДІІН. 12.5 

5 5 8лаwтyваlШЯ клvб та гаЗОllів 

ПОКВ3НIIКIІ ВllконаННІ: 
ВаРТість 1 М.кв 
Заranьна моша М.кв 

5 6 УТРIІАlаlll.Я rnOAlallC:IoKIIX пметів 200,0 70,0 70,0 
кількість 3,0 

70,0 

ваотість уТрllмаННІ ОДІІН.. ТIIС.гРН. 66,7 
6 роздln 

Оргаl.lз:щія робіт по безпецІ ДОРОЖIIIoОГО 1000,0 
Іпуху 830,0 830,0 830,0 
Мета: 

СТВОРС'І'ІІ умов безпсчного та безаваDіПноro ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
ЗаВlIDIІІ.Я: 

Вm!новлеНIІІ дорожніх знаків утрll. а • Ф • оо О М ,І ННІ СВІТЛО ор,в, .. анесе'IН' lIОрОЖНЬОI flOlI't1ITKII. ВСТ&lIЮIUI&:IІІIИ 
ПРI'СУрОIВ обмежеННІ ДОРОЖНЬОГО руху 



'-=""" -. 
..., • .". .. ~. '.1''''' • •• , ,Оu rlttrrlo .. Oc:n ... , ..... І с,,,rлnrh І ::!7 _\ 

І 6., 111 .. "-"",, ларр."".аr "O~"I1TIn' ЗОО О 250.11 250.0 2511.11 \ 
І /ПОIt1D"""" .""0".",,.: J 

/ /кіл."lr:n. 8УЛІІUЬ 15 , 
r /uP!ir:n. 1 8УЛІІU; ;що 

І 65 8С1"l1ll08. JlОРОЖJlІs ]110,,1_ 99,0 99,0 99,0 99.0 
ПОJШ3НJlкJI 8I1ко"ан".: 
Кількість з"акі8 17' 
Вартість І знаку 0,8 

68 УТР""ІІІІІІІН та 06лаw.1УПIIIIО" 61,0 40,0 40,0 40,0 
ПоказНIІКIІ 81lконаННJI: 

кількість 3УПІJНОК 24 
BajJТЇcть обс:луг. І 1УПІІнкIt 3,3 

611 
Обслугову_а'IІІR " ле-" .. аЧIIХ полluеRСIo"IIХ" 

100,0 99,0 99,0 99,0 
, 

Кількість елементів од 15.0 І 

B~cть І елементу в ТИС. гРН 
6 12 Pe"'OIIT колес:овш6іRllІІків 80,0 57,0 57,0 57,0 

ПОКI3НIІКJI ВIІконаННJI: 

ДОВЖ1IНа. КМ. 2,' 
Вартість УТРllмаНІІJl 1 км в ТИС. гРн 60.0 

6 14 ПОТОЧlшR PCI\IOIIT 1I0РОЖJlіх 3118кІ_ 20,0 20,0 20,0 10.0 
кількість дорожніх знаків wт. 654.0 
варстість обслуговуваННІ 11наку в ТIIС.ГРН 0.03 

7 ро:шіл 
Ре"'О'IТ 1I0РОЖІІLОГО ПОКрll1ТЯ аУЛJIUL 6000,0 2414,5 2414,5 1414.5 
Мета: Забе1пе'IСННI БС1ПС'IНШС. бе1аваріПНІІХ умов учаСНlІків дорожнього py~y 
3аВllU.IІІЯ: КапітanЬНllП та ПОТОЧНІІП ремонт доріг. WnIХОПРОDодів та під1еМ'IІІ~ перехоnів 

7 1 Кап. ре"'ОIlТ aopir 5000,0 1714,S 1714,S .7.-1.5 ПоказН11К11 ВllконаІІІІI: 
Плоша ремонту ТІІС. &І.КВ 25.0 
B~iCТb ремонтУ І М.кв. 0.20 



'І ~""-=~~~I~!:·:;' - .. , -, - _.-.- - . f flln "_ .. .... ,~ , "'."Н. ,"':% 
І І 11 nU.6Лlл І І , 
І І переnеи:rll.lllln P0:J.IITON '"жr:"ер""ж І 628.0 , 628.0 628.0 І 628.0 , \ \ 
І /,V1f!Т11: Зо6аПС'IС"". носc:nсш,. l\ІіСТІІ"ІШ0Іrtf.~1 ІІкіСНІІ" JlCIfТЛОВО-КО~IУllan"llІІ" nOCl1yr 1 
І 130МО''''.: БудіВIIJIUТВО. реконстукці. ІlfжеНСDН"Х мсреж оБОЛDдНIІНН. 80допоста"IІI1I1. 

І в J 
IБудіВ .... uт.о .одопроводу по вул. 

628,0 628,0 628,0 628,0 
СтаротроУціка 

ПОJnlЗНIIIСIІ 8111,-ОНОНН.: 

Д08ЖІІна 80ДОПР080ДУ 

Вартість І км 

у 
Програl'lО ПСрСПСk"ТIIВIIОГО P03DIITk-У 

16837,9 200,0 200,0 200,0 ТСПJ10ПОСТОЧОIIIIR I'lісто та DПрОDDJlЖСllllR 

Сllсргоз6сріГОІОЧІІХ ТСХIIОJ10гіП ПО КП 

"БРОDDРIІТСПJ10СllеРГОI'IСРежо" 1101009 рік 
Мета: Заміна фі:щчно і морально зостарілого устат,,"ування на нове прогреСlІвне обmшнаННR. яке 1абсзпе'lуr 

ВIIСОКIlП texhiko-економі'IНIlП рівень ВlІроБНIІUТВа. 



" " 
r _е_ ...... _ ... _е. -г _.;:=:;;-::;.... І 

. .. _._- 1--7':::: •• І ..... _ ... _"_\ ......... ~- , , І , ;І І ~ .. t' 6 "7 І " •• 
І ~п .. а.UI'''''n аСІІ'ТІІ \ 

./ /BcьOГD: І 2,,966.7 875," 875,9 60,0 • 15.9 . 
1:'t:6Ю1 nporpall.a "ОfiJ;rарОDа,,'сть" , 

І. :Jar8epдan:"a рlше,,,,,,", сесli' 5МР аш 1249,0 120,0 120,0 60,0 60,0 
11.11.2004 р • .І\lІ 571-26-24 
Мета. Створення Сlfстеl\Ш ПОШУКУ, РО1ВIIТІ\"у n педагогічної підтримки тanаНОВИТllХ дітеП та підпітків, 

СТllМУЛlовання творчого самовдос:конanеННJI У'lнівської молоді. cnмореanізаціі особистості в СУ'lасному 
суспільстві. 

За8Даl.,.п І. . СТВОРИТІІ СllстеМIІ СТlfМУЛlоваННJI інтелеln'Yально і творчо обда pOBRИJIX дітеЛ та молоді. 
ЗаХОДІ': 264,9 
2.БезкоwтoвниА підвіз учнів до навчально-

ВlіХОВНОГО комплексу. гімназії ім.ОліПНlIКа. 

спецівnізованої заranьноосвітньої ШКОЛІІ І-ІІІ 

cт.N! 5 :. ПОГЛltблеНIІМ вивчеННJlМ іНО1емншс 200,0 120,0 120,0 60,0 60,0 
мов та спецівnізованої школи І-ІІІ ст. Х! 11 
поглиблеНllМ ВlІвчеННJlМ предметів суспільно 

ryMaнiтapHoгo та природничого профілів. 

ПОКВ3Нltки: 

кількість маршрутів 5 
кількість охоnлеНltХ учнів 460 
Ірічна варТЇстІо послуги на І УЧНJI(ГРН) 435,0 



• .. и, ..... AW ...... , ......... "-~ ,. ,............ .................. . ............ n.... .."..,. ...... , . .u •• "... .................... ,~ 

_\ ~ / --, ~~:::c= .... nо"аль .. "" nа",~,'шс,,"; у ОШnОD'Аtflc:rс. да c:otltт D,,_rlrtCIII''''''X :~;c;;. 
f -IЗа_.,'',,, ~. 

'603.0 "55.0 "5..~0 • І /3:11101111: 

І lS' Про.аси". ппlтоЛl.ноro РСАIОН1У CIIc:reAl 
136,4 опапенн., сантехнік .. та .О.llопос:тачаННIІ 1750,0 136,01 136,01 

ЗОШ NlJ, зоw Nl6, нвl(. ЗОW N!9 

вартість проеІСТно-коWТOРIlСНОі документації 8,0 

ваотість тРуб водопостачанНJI 600.0 
KЇnbKicть1)'8J1eтia. од. 3.0 
ваотість запірної арматУРІ! 800.0 
8. КanітanьниП ремонт вхідн.." чаСТ1lН та 97.0 97,0 97,0 97,0 
коридорів ЗОШ 1'&1. ЗОШ 1'&10. грн. 
покезНIІКИ: 

вартість прОЄJmlО-КОWТOРIІСНОЇ докуменаціі 
5.0 

9. капітanЬНIІП актового "JaJ1Y 3пШ Ке1 114,4 114,04 1104,4 2204," 
ПОКD3НИКIІ: 

вартість проеКТНD-КОШТОРИСНОЇ документації 
15,0 

3. 
Міська nporpDI\IO доwкілыlіi освіт" .10 

·4698,8 300,9 300,9 300.9 1008-1010 РР •. 

СпореННR соціальних і економічншt умов ДnH вanежноro ФункціонуваННR та PO"JBIITKY Cllcтer.1II 
Мета: дошкільної освіТІІ. "JабезпечеННR рівного доступу дпа здобутта дошкільної освіТIІ КОЖНОЮ 11I1ТIIНОЮ. 

збережеННR та розширеННR меоежі 'nИЗ. 
ЗаВАа.I.I" 4. 
ЗОХОД.І: 

ВиконаННR cahitapho-гіпєні'IНІIХ ВІІМОГ }'ТРlІманнн ДИЗ 

9. КапітanьниR ремонт ДИ3 "Джеpenьue", 
300,9 300,9 300,9 300,9 "Віночок", "Ластіака" 

ПокезН"КИ: 
nпоща дахів. Кв.метрів 87S 
ВВрТість peMOtnY , кв." даху. грн. 6S 
кількість Зlкnanів 1 



~ 

. ... ~, .. ........... 'S ... Jo .......... . ............ _ ... ,йr.:::· •. ", ?!ikТ::t::*.:. .1! • 
",ад"'.'" " ••• ,-тu-.-" ... nп ...... U ...... .. .. ееп ....... 

Вс,.",.,,: .2749.205 '6.2.314.0 '&.2.314.0 1234 
np"rptI",,, СОЦ'"Л""""" ~II'"ICТY nс"с'""ер'а. 
І"аалlдlа та сацl"ль""ro ІІ0аХllщеll"Ж 25762.8 15704,0 15704,0 704,0 
aepcnJ ""селе,,,,в 
Mcma: ІПlдтр.,мК8_ ,!;~ .. roD"" ~атеroріnгро~r~НuurllхCJМ _HIIlUU!HR І .... ~О~Ir1'КОВllхпос:луг 
3allДllIIHB І: ІНадаТlІ за р8.-<уно" бю.ажету АІ;ста пільry в оплаті З8 ЖIІТЛО80-комунanьні ПОCnУПI 

передбачеНIІХ іlllННIІМ заКОНОд8ВСТООАI 

ТІІСо m.,. 
ПОЮIJІІІІКІІ 8I1КОIfІ"'.Н: 

інвалідам І груПl. всіх Пр"tlllН захворюваННІ 

50%. од0 
заrаЛl.на сум&. TlfC. гРн. 

. 'інвалідам 11 '"Рутl по зору 40%. од. 
зaranьна сум&. ТІІС. '"рН. 

сім'IМ, В ІКІІХ перебуває двоє і більше 

інвалідів по зору 50%. од. 
,aranьна сУМ" ТІІС. '"Рн. 

460,0 314,0 314,0 314,0 

363 

383 
68 

71,7 

s 
5,3 

в .... ежах НОР"'.' 

,3I1НI1I"IН 3: BlfДinm. матеріальну ЛОПОAfОГУ громаді нам міста МІ покращеННІ ЖlІтnово-побутових умов, на 
nі!суваННI та інші потреБІ' 

ПОh."І13I11IКIІ ІІІКО'І.І.ІІП: 
.ТlIСо mll. 11 0,0 50,0 50,0 50,0 

"атеріanloна Aono"ora шомісачн" од. 320 
,аranloиа сУМ" ТІІС. rpи. 

'сума на 1 особу. ",Н. 
192,0 
600,0 



·-- - - - . - -'.~.--_. - ,- - _. -' .... 
'1"""~"-,,,,, .... .,.. ........ ." , ';_"-1.IIl6' ВОВ. _. І .- \ , 1:NInUI,.,," СУМ'" 'пІІ:. rDII. І J9,.-I \ 

{t:eIИUlН •• "міст. н" І 0с06у. "'Н. І 65.7 \ 
{Yl/асн""" 6оRо.иJt лlll. QII. 298 \ 
Ізагал.на сум .. ТІІС. rpH. /9,60 
lcepemur вартість на І особу. rpH. 65.77 , 
3аDJIан"" В: 3абе3пеЧНТІІ мanО'Jaбе3пе',еНIІХ громадан міста, акі цьоro потребують, бе1КОWТOВН.IМIІ обідами 

ТIlСо rpII. 290,0 J45,З 145,3 145,3 
ПОКll3НJІКJI ВJlКОI •• IІJlЯ: 

кinькість людеі1, шо потребують 

забезпеченнв безкоwтоан.,,.ш обіДlAfJf, од. , 8S 
кількість безКОWТОВНllХ обідів, од. 22440 
середНІ вартість ОДНОГО обід&, ГРН. 12,0 
3.DJlОIШЯ 9: Виплата компенсації Фі1I1ЧНII,.. особам, ккі надаютЬ соuіальні ПОCnУПI 
Т.IСо rpl'. 154,7 154,7 154,7 154,7 
ПОКll3J11.КJI ВIІКОJl8ННЯ: 

ІJШІ JmаuезJlаТНII.~: 62,1 
середніП' розмір k"Омпенсвuіі. грн. І 17.SЗ 
середюr кількість інвалідів. од. ЗS 

зaranьна СУА,а компенсаuіП. ТIfС. грн. -19,-1 
середніП розмір компенсації ГPOMВДJIHBM 

похИJIОro віку. іНВ8l1Шам 2гр •• грн. 78,35 
серед. місвчна к-ть. 04. 10 
заг. сумв інв. 2 гр •• Тllс.грн. 9,-1 
серед. розмір інвanідвм 3гр. та ХВОР.ІМ 5-1,85 
середн. кількість інвanідів. од. 5 
заranьна сума КОАfПенсаціП. ТИС. грн. З,З 



- - -- о 

/ &..:::i'':~~~-::.==;:,:,:;:.,:,-:.''''-'''''' І $7. 11$ І І , , \. 
І 

1 __ ,.,1_0,". Ir-'rloo _. ,0 \ 

І I:мr. с:мІІІ' 11111. :1 r-D •• Tllr=.riill. І 7 , \ 
f /сеРМ. PDз",і" iHIIMIIlIJ'" зіТі. та ХВО""'" І 40.S , 

/сереан. кількість інвмілі_. 011. S 
/з_гальна су",а КО"fПенсацin. Тllс. rpH. :1.-1 \ 

/38ІІІІ81111. 1 О: Щоміс.',на домота до пенсії та державної соціanьної ДОПОt.lОПI в ро,.,ірі І ОО грн. 38 рахунок KowтiB 
місцевого б.оджету 

ПоltII'''1І1t1l 8I1ltOllIlHIIR: 

ТlіС. грн. 24026,4 15000,0 15000,0 15000,0 
кількіc:rь пенсіонерів, осіб 19500 
Кількіc:rь одержува',іа ДОПОМОГlі ,гідно 
Закону Украін .. "Про державну соціальну 

./10 . 
допомогу інвалідам :І AI.ТJfHc:rвa та діТЯАI • 
інввліда,.,".осіб 

Кількіcm-ь сшеРЖУВ8',ів допомог .. згідно 
Закону Украін .. "Про державну соціальну 

./0 
допомогу особам ,які не AI8fOТЬ право на 

пенсію.та інваліД8А1.h1!. осіб 

СУAlа ДOMDТI. на 'особу, грн 100 
ПОЧТОВІІА Збір.ТIIС.ГРН 

. 
78 

Вш'Отоanення виnnатних 

ведОАIОстеn. ТIIС.ГРН. 8,./ 
- --
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/ I'::":t~:'-:;;.-::;;;;;:;, ... :;;'.:.:'-':'-;::::::~'::.::;:; ••• ~' • .,..::'&::.-:'~-':: .. a::'''.~:::::::;::::~ 61 ......... _ .... 

... 4 .......... _ .,-.. ........... .:., 
/ /311ІІІІ",,,,. І: /за6e:Jпе.,енн. nDOдollOll~''''AI'' на60 lJaM" астсоа •• 'а тв У',ас,,"'сlа ВВВ АО МI1КtlDDОАtlОro 'Жttlочоro А"" \ 
І ITII~ r,,". І 15.0 , 
f І ПОIaJЗllllltll .IIItOII.'''''': 
І кіл.,,;ст. ОДІІНІЩ. SOD . 

вартіст. набору, гРн. 50,0 
заran.на СУА'&. ТІІС. грн. 25,0 
]ІВД8.1118 2: ЗакупіВЛІ ПРОДОВОЛЬЧffХ наборів дО ДНІ ПеоеМОГll 

ПОКD3111.КIІ 8I1КOIl811.18: 

кількість ОДIfНIЩЬ І50 

варТість набору, грн. 100,0 
заranьна сум&. ТИС. ",Н. 15,0 
]8114811118 3: Заl\-упіВЛІ продоволь'шх наборів ДО ДНІ міста 

Т11е. ГPII. 200,0 
ПОICD31111КІІ 811KOHa11118: 

кількість ОДІІНИUЬ 2000 
варТість набору, грн. 100,0 
заranьна сумІ. ТIfС. ",Н. 200,0 
З8U811118 4: Заl\-упіВЛІ ПРОДОВОЛЬЧІІХ наборів ДО Міжнародного ДІІІ ЛlодеП ПОЛІІЛОГО він у 
Тllе. ГРІІ. 50,0 
ПокаЗllllКl1 8111СО118НН8: . 

кількість ОДІІНІЩЬ 500 
ВВрТість наБОDУ, грн. 100,0 
1аranь .. а еуlolв. ТlIС. ",Н. 50,0 
Заll4DllllR 5: YТPIIAlIНHI устаНОВІI 
ПокаЗНllКl1 BIIKOI1811118: 

омата ком. матежів, Тllс, грн. 19 
заDобітна мата. ТIfС. грн. 97,0 



/ ,..,. ... , ":::=;;; .. ~:''''';:';:'т. .. -, •• '.nп.п .... ., 
І ~ .. """ LZ , lnпllrJ. noCd!tnL" • 'tL,,,.,,, 1U" , 

/ /ТІ'І:.""ІІ І 100.0 
І І". n:nлапаr:ra""'НIІ. ТІІІ:.ГР" І 41.5 

І І" • .:леКТJЮенерriю. тт:.""Н 53.2 
І І НІІ 80АОПОСТІІ.,8ННIІ. n,c.rpH 5.3 \ 

3аІІІІІІННІІ 2 ПРО8елеННІІ 38.'~oдiB ПО couianbHinJIea~iniтauii 

Tffc.rpH. 10.0 
ПоказНffКl1 ВІІконаННІІ 

кількість тренінгів.од 7.0 
серелНJI вартість тренінry.тис.грн 1,4 
Зав.ааННJI 3 ПОТО'IНIIП ремонт ареНДОВІНllХ ПР!'Alіщень 

ТlіС.грн. 99.9 
ПоказНИКlt ВlіконаННJI: 

ПОТОЧНІІП ремонт приміщеНЬ.ТlIС.грг 99.9 
ЗаuаННJI 4 ПРllдбаННR обладнаННJI дпJl реабілітаuіПного 1ап • т~енажорного залу масажного кабінету 
ТlIС.грн. 90.1 
ПОIШ3НIIКIІ ВІІКОНВННJI 

ПРllДбаННJI меблів та 
обпаанаНIІR,інвеНТВj)R.ТIIС.грн. 90,1 

-



/' 
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..... ~." •• ,. ... ., •• ,.. .... Y"U,.. .. nln .. '.",.. 
rl_IIc".,.'r., .. ~аruл .. ".,.. _,."стуа."" .. "а 1 \ \ 

~ 1,,,,, :ra6If.11nc',cHII. та 61f.11KawтoaHC -nCp.,8If.11CIIWJl -~ а6МсжС .... nin .. raall" 
, .,' 1:'17І: А'ЇС:ТУ. а також .ао А'. КШ:8а • 

lCaтcrapiR .. acCnCtlH. М. Бровар" по' 

( ... Н .... 
забезпеЧIIТ" фінансуоон". відшкодуванн. Вllтрат за переаезенн. бl:] 06,.,с:жс:нlо ninIoraBII" KaтcrapiRI 
насcnенн. М. БРОВаРІ!; провести 06cтc-~eH.I. кіnькості паса*~lрів ninIoraBoї Kaтerapii. IІкі кор"С1УЮТЬса 
поcnугам" овтомо6ільноra транспорту; довести до відома мешканців міста про пр"ПнRТЇ рішеННIІ 

БроварськоТ міської· ради стосовно ninIoraBora перевезеННR 

ПОКll31111КІІ DIIKOIIDHIIA: 

заranьна кількість пільговоі категоріі 

мешанців міста, ЧOJ1. 

ссреднн Bapricть віАШКОАУВОНllR на оАного 
пinьгового мешканЦІ на рік. rpH. 
кinьКЇсть автобусів. Ікі uіПснюють' 

І 

перевезеННІ без обмежень пinЬГОВIІХI 

каn:горіА насenеННІ міста на ПРlІміСЬКIІХ 
автоБУСНIІХ маршрутах 1аranьного 

кор"стуваННI СПOJ1учеННRМ "м. БроваРIІ - м. 

кinькість автобусів, Ікі 1АіRСНЮЮТЬІ 
nepcBC'JeHHR без обмежень. пілЬГОВИХI 

І 

категоріП насenеННІ міста на міському' 
автобусному маршруті .N! 9 1aranьноro 

сеРСАI1ІІ вартість віАШКОАуванНR на ОАНН 
пілЬГОВIІП ватобус. rpH. 

32600 

31.9 

4 

208,0 



.. - - - - . . -.. -_ . .. --- .-----.-- --.. , .. .. ·0 , ... _, ... е .... , ..... ,,, • ..- ........ ...,.ап.,... w ............ 6 •• T ... \ 
І IB~.OГD: "0'05 .,0.05 .,0.05 .,0105 -, . 
І ~"-"""""""" "...,....- .... 7 • 

ІІІ 1 І nерlм 110 2010 РОКУ. 311тоер.а_е" а 
5105 51.5 51.5 51.5 

• рІ ше.",,,,,. rerlr SpolJapr.кor ",'r.KOr РfI/I' • 
1Jl.tz 24.05.07р ... ,ї! 324-2'-05 

СтвореННJI соціanЬНIІХ та економіЧНIІХ умов ДllJI належного функціонуванн.. та розвнтку сі",'ї, 

Мета: yrBepmкeHHJI духовно і фіЗIІ1'НО 140ровоі. А.атеріanьно та соціanьно бnагопonучноі сім'ї. за6е3печеННR 

ВI.конанНІ сім'єю іТ функціЛ 

3:lІШаIІIІВ І: 
НаданНIІ матеріanьноі ДОПОАІОГІІ сіМ'IІА'. IІкі перебувають під соціanЬНIІМ супроводом спеціалізоваНIІХ 

соціanЬНIІХ служб центру соціanьн"х служб дnll сім'ї. дітеЛ та молоді 

n.c. ГОН. 20,0 20,0 20,0 20,0 
ПокаЗllllКl1 BIIKOIIDIIIIB: 

кількість сіАlеА охомеНllХ соціалЬНIІМ 100 . 
супроводом щороку 

% охомеНllХ соц супроводом від заranьної 67 
кількості сімеА, IІкі ОПІІНІШІІСЬ в слад. 

ЖImє&ШС 06craнoBxa.~ 

сеРеАНIІ Bapтicrь ПОСЛУГIl. ГРН. 200,0 
3118АІIIIIВ 2: ПРОВQеННIІ щоріЧНI1Х АlіСЬКlIХ за.~одів ПРllурочеНIІХ 8сеукраїнськіЛ акції '" 6 днів ПрОТl1 гендерного 

наСlшьcrва" 

ПоказlllllCll DIIKOIIIIIIIB: 

ТІІС. грн. 1,0 1,0 1,0 1,0 
кількість заходів дп" жінок., од. 2,0 
кількіcrь охомеНlіХ жіНОIС."кі ЗI11НВnIl . 50,0 
наСlіМ. в сімї 

% ОхомеНllХ жінок від заranьної кількості 25,0 
ПОCТDажда.IІІХ 

середи. Bapтicrь ПОСЛУГIl. гРН. 20,00 -



- -- -_.-. -.' -. . . - -- . ...... .. и , 
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\ 
І ,кlIr",.,СТlo О-'flопле,,,,_'fl .rzі<J'eЛ. tllJT_i,. І 4ЗО І 

, 
Jr:t1DU". _Jnir:n. ПОСЛУ}'''. ІрН. "Мі І 

. 1 І 

І /З"ІІА"""" 4: 

JнфОРА,ацfПно-просвfТНIЩtoкі за.~одtl і ... :lМУ'IС.IН.'" засо6іD мвсовоТ ікформаuit, ро3ПОDСКШ:*С ... '. 
інформаціПНО-ДОВЇJ1КОВШС МRтсріanів та МСТОДJtчноі літеРll1)'рtl 3 МСТОЮ формуваt'Н. КУЛЬ1')'рИ cir.tc:n" .. x 
стосунків, П;ДВІІЩС:ННІІ відповідальності батьків за ВІІховаННІ дітс:П 

RОЮl3I..,КIІ 8I1КОIl81..,Я: 

ТИС. грн. 3,0 3,0 3,0 3,0 
кількість випуwеН'fХ Вlшів буклетів, шт. 550,0 
кількість провелених заходів 4,0 
зaraJlьна кількість букnетів, шт. 550 
серелНІ вартість заходу, грн. 5.5 

Створення та розповсюдження соціальної рекnаt.ш з п"тань запобігаННІ нас~IЛЬСТВУ в сім'ї (тenевізіПні 

ЗавдаllllR 5: та·радіопрограt.ш. друкована продукція), організуватll тpeHiHГ~I і семінаРIІ у 1агальноосвітніх та ВІІWШ( 
навчалЬНIІХ закnада." ] ПlSтань запобігання і прот"дії наСllЛьства у сім'ї 

ПОКD31111КІІ 81IKOII:1II11R: 

тис. грн. 11,5 11,5 11,5 11,5 
кількість випущених букnетів, Лllстівок 1000,0 
кількість провсаених за.,одів 7,0 
кількість охомених, осіб 1500 
середня вартість ПОCJ1угlS, грн. 7.6 
ЗаВдаllllR 6: Проведення міського свята вшанування РОДІІН "Славному роду - нема переводу" ПРllуроченому 

Міжнародноt.sу ДНІО сім''ї 
ПОКD31111КІІ BIIKOIIIIIIIR: 

ТІІС. фн. 15,0 15,0 15,0 15,0 
кількість охомеНlіХ святом ciMen 120,0 

. сеjJелня вартість посвуг .. , грн. 125,0 
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19. 111І.".1 оАlо ~!f'I-I.І406 , \ , 

''''.:ти: ICтnaltC"". О:ПР".ТЛ'IІІ"1'r ",..ап дл •• lCfc: .. ara .'ппа.""I,", тв cnAona'IIIC"". A'TC:n , 
І /ЗІІUIIІІ""" І: IПРlIJlб:а"". путіаок дп • .ІІітс:П соиіan.но "c:lСІХIІШС'IІІ" lCtIтc:ronln \ 

{ {ЛОИZJ31111NІІ а",",""",,,,: r ТIfС. I"РfI. '77,9 177,9 177,9 177.9 

r кількість охоnлеНffХ 03дOpOвneHHJI. осіб 99.0 
% охоnлеННJI 1.7 
сеРeJlНJI BaDТicть nocnyr ••• грн. 1800.0 
Micь~.,. nporpaMa соціалы�ого заХІІСТУ 

3. 
дітеП Сllріт та дітеП, які :JаЛIIWIIЛIIСЯ без 

105,1 105,1 105,1 105,1 
батьківського піклува"'IЯ ІІа 2009·2012 
РОКІІ 

Мета: ПоліпшеННR матеріальноro ]вбе]пе'.еННR дітеП-Сllріт та дітеП. нкі ]алIlШ •• ЛIIСR без батьківськоro 
піклуваНIІR. наданнн ім всебічноі AOnOMorl1 

3авдаllllП 1: Вllплата матеріальноі ДОПОМОП' ВIІПУСКНlІкам загальноосвітніх закладів міста із 'шела дітеП-СI.ріт та 
позбавnеНllХ батьківськоro піклуваННR до 18 років 

ПОКD]ІІІІКІІ ВIІКОllаIIllЯ: 

ТІІС. rpll. 15,3 15,3 15,3 15,3 
кількість Вllма'IСНIIХ crllпендіП. од. 9 
ссоеднн BapТicrlo ПОCnУПI. rpH. 1700.0 
3авдаllllЯ 2: Одноgвзова допомога діТНМ-СlІgотам. нкі навчаlОТЬСR у 1агальноосвітніх ]aкnaдa.~ міста 
ПОКD31111КІІ ВIІКОllаIllIП: 
ТІІС. rpH. 29,8 29,8 29,8 29,8 
кілloкіcrь мапоіanьноі допомопt. од. 8S 
CegeJIHR BaDТЇcra. ПОCnУПI. грн. 350.0 
3аВДDІІІІЯ 3: MaтegilU1blta допомога студентам ВН] і] Чllcnа дітеП-СIIDіт та дітеП позбавnеНIІ~ батьківськпго 
Пока]IІІIКIt ВIIКОIl81I11Я: 
ТІІС. ГОН. 60,0 60,0 60,0 60,0 
кількість матсоіlU1ьноі ДОПОМОПІ. од. 25 
ССoeJ1l1І BaDТЇcтlo ПОcnУПt. rpH. 200 
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•• rrn:nora с:амоа"ЗНn' .. :І"," f c:aMapeanl3AUIТ МОІІОАІ. рО3n·.3а ..... тr •• aran ...... " nln1laG. 

І 
ПРО8с:.асннн АІісIоКО", конкурсу ПРОСlСТіа nporpDM РО:lро6лсtШХ МОn0А1.""м" '1'IL А''""'Ч''М'' 

38ІІІІ""11" І: rpOA.aдCIoKHMfI OpraHЇ:l8uЇ.r. ... 

r ЛОКID""КІІ .ІІКО""""": 
ТІІС. rpH. 5,0 5,0 . 5,0 5,0 
кількіr:n. молодіжних -"·"~OMaд. органіЗDціП, од. І 

середНІІ вартість конкурсу, ТИС. ГРН. 5,0 
Зввдвння 2: ВI1ПJ1ата молодіжtШХ преміП кращим представникам МOJIоді м. Бровари 

ПОКВ3НІІІСІІ 81IКОIIВIIIIЯ: 

ТIIС.грН. 2,5 2,5 1,5 1,5 
кількість послуг. од. 5,0 
кількість прем Ні •• од. 5 
середНІ вартість. ГРН. . 500.0 

РозширеННІ мережі піміткових клубів за місцем проживаННІ. 1міцнеННІ їх матеріanьно-техні'IНОI 
3ВВДВІІІІЯ 3: бази. не ДопускаТIІ їх скорочеННJI 

ПОКD3НIIКII 81IКОIIВIIIIЯ: 

ТИС.!'РН. 5,0 5,0 5,0 5,0 
загальна кількість клубів. од. 6 
середНІ вартість послуги. грн. 833,3 
3авааllНИ 4: ПроведеННІ міСЬКllХ КВН серед студентів ВНЗ міста 

ПОJCaЗНIIКII ВІІКОІІВІІІІЯ: 

тис. !'рН. 3,5 3,5 3,5 3,5 
кількість студентів. 'ІОЛ. 500 
Кількість коман,,- од. З 

середНІ вартість послуг". _грН. 1166,0 

3авааlШЯ 5: П~ведеННІ щорі'IНОГО pok-фестllВВnIO "РОКіТ" з нaroд .. від')на'lеННІ ДНІ молоді 
ПОК81IШКtt ВltКОIIВНIІИ: 

ТІІС. грн. 8,0 8.0 8,0 8,0 
кількість рок-команд, од. 6 
кіnькість '1вnучен.,х nlOдеА. ЧОП. 1000-2500 
% охомених від загаraльноі кількості 4,0 
сеРСАНІ вартість ПОСЛУГI .. , грн. 3,2 



І I"'';;,-;:'"':~.A-''''''''' .. А;·· ... - - .... --.: - .. -.. .- •.. , .. 
/ /кlл.кіr:т .. ,.,алa.rtll'" ЛlOllеП. ',ал. І '500-2500 \ 
І І'" о.уоnлеНІІ.'" .;11 :J1Ir.III"HoT кln .. костl 4.0 \ \ • 
/ /а:релНІІ аартіст .. nOCllyrll. "'Н. 3.2 , \ \ 

3аааа .... п 7: Проаe.llСННІІ заходів 3 НВI'О411 віД3I1ВІ.еНІ.ІІ дllll ~ ДСнта 

ПОІСІІ:J""rtl s .. n .. a .... n: 
ТНС. грн. 15,0 15,0 15,0 15,0 
кількість залучених студентів, чол. 1000,0 
% охоnnеНIІХ від зaranьної кількості 47,6 
середНJI вартість ПОCnУПі, гРн. 15,0 
За8JIDIIНН 8: ПроведеННJI дn" У'ІНІВСЬКОГО та-аудентськоі МОЛОДІ НОВОРІЧНІІХ та РіЗДВJlНllХ СВІІТ 

ПОICDЗІІІІКІІ ВIIКОНІІIIНН: 

тис. грн. 5,0 5,0 5,0 5,0 
кількість дітеА та пімїтків, чол. 700 
середНІ вартість ПОCnУГИ, грн. 7,14 

• ОрганіlаиіJl темаТlі'IНIІХ виставок, КУЛЬТУРНО-МI1С7еUЬКНХ. Iнформаuіііно-просвіТНIЩЬК.IХ la.~oдiB. акuіЛ1 3аВВDlltlя 9. тощо, "кі cnpJlt.lOBaHi на попереджеННІ негаТIІВНIІХ JlВIІЩ серед молоді 
ПОКDЗІШКІІ ВІІКОІІDІІІІЯ: 

тис. ",Н. 1,0 1,0 1,0 1,0 
иtпькість 18Ходів, ОД. 5,0 І 
кinькість lмучен"х ЛlOдеR, ЧОЛ. 200,0 
'уа охоплеНІІХ від заranьноі кількості 0,6 
IссоедНІ B~iCТb ПОCnУГИ, ГРН. 5,0 

Розробка та РОЗПОВСlOджеННJI соиіanьноі peкnaMl1 J Пllтань пропагаНдll ЗДОРОВОГО способу ЖІІТТJI 
3DDJlDI"'Я 10: проф' •• • • •• • 

IлаКТIІКIІ негаТIІВlІІlХ npOJlBIВ у МОЛОДІЖНОМУ сереДОВIІЩI. ПIДГОТОВКIІ МОЛОДІ до СlмеЛного ЖIIТТJl 

\ ПОКQtltlКtI DlllСОtlDшtя: 
, Т"С. "'". 1 О 

.. , • __ о ,1,0 20 20 

.. пьІС~~ Pl"КnD"ШІХ Л"стївок, ШТ. 250,0 " 
K\n"tclc:n. "еКnIUoIЩІХ KOMnDHiA 2 О 

\ tcinloKic:n. букnетіа, ОД. 400 
\ \CeueAHR аа\1Тістlo ПОСЛУПt, \"О". 3,07 
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'_"_Н. "tlDТlr:т1o nocnyrlf. rDIf. І '''6.1) , 
/npo,.t:no=,,, •• Ju.aдlH до B.:o:cuIT"hora "'" .. 60РОТloа" ~ T.aт.o .. anan\ ...... M. UCCC .. \T •• _ ........ Cia1IIn'..o" "'1 

ЗIІD/lIІ"" .. 12: СНІДом 

І ПОЮJ:J""~" .... "'1111 ...... : , 
\ 

ТІІе. грн. 1,0 1,0 1,0 1,0 \ 
"іль,,;сть провелеНІІХ 1а.,олів. ол. 7.0 
кіл"кість 1anУllеноі мололі. чол. 720.0 
% охоплеНJIХ вїЛ кіл""''ОС:ТЇ '1" -,-
ceJ)eJlHR вартіст .. nOC:nYnl, грн. 1.4 

3ВВlIВІШЯ 13: 3абезrlе'lеllltR ліял"ності консул"таuіПного пункту мн ін'єкuіПних споживачів наРКОТ'lків "Довіра" 
ПО1CD'3IШКII ВlІко1tВII1ІЯ: 

ТИС. грн. 2,0 2,0 1,0 2,0 
кіл"кіст .. клієнтів, осіб -400 
кіл"кіст .. наввннн couian"Hllx послуs, од. 450.0 
середнн вартіст .. ПОСЛУГІІ, грн. 4.44 
~i&:ьКD ПРОГРВІ'ІВ звпо6ігаll1lЯ дllтячіn 

5. 6с3ПР .. Т)'JI .... ос:т1 і 6С3l10ГJlяд1tос:ті ІІВ 1006- 70,0 40,0 40,0 40,0 
1010 РОКІІ 

Мета: ПОllоланнм ЛІІТR'lіП беЗПРІІтул"ності та бездОГЛR!1НОL'Ті. IВllобігаННR сирітству. створенні умови мн 
всебічного РО1ВИТКУ та ВІlхованнн дітеП 

Всебічнс СПРIIМItНR піДВllщенню ефеl\їllвності роботи іl 1апабігання дJlтячіП БС1ДОГЛRдltаL'Ті: 
удосконалеННR та ОПТllмізаuіR діRл"ності органів t.ticueBora самоврядуваннн щодо соuіал"ного 1аМІСТУ 
lIітеП. перш "Іа все дітеП Сllріт та дітей. Ікі 1ВЛІІШИЛИСR беl бат"ківс"кого піlCJlуваННR; розроблен нм та 
1апровanжешtR ефективн"х форм работи '3 прафілаl\'Т"К\\ Д"ТRЧОЇ бе)ПРJlтул"ності і БС111аГЛRllttL1L'Ті. 
ВІІRвлеНttR на раНІІіП tтa.a.ii сімеП. икі ttеспроможні абаг не бажают .. в"кануваТІI в,,:\.овні фуttl\ШЇ. та 

]ввааll1lЯ І: 10БС111е11еtt"R ,ах"сту прав дітеn. нкі В"ХОВУЮТ"СR \І raКJI:\. сім'н:\.; lастосуваннн ефеhїИВНI" фL1РМ 
соuіал .. ltої lІідrРИМК11 дітеП. икі перебуваlОТ" у склаДНlI:\. Ж"ТТЄВJ" оБCТnВ.IНа.,; &:Творе"'ІН t ,111110/ (1 
банку .!ІВІІ\ІХ про діТ&:П-СІlріт та дітеП. 11016t\ВЛСItI1~ батькі вського пікл)'ваНttR. , HUL:tYl1ltllM , 
впровanжеltttМ'" CIIC"TCMJI іх в обліку: 'ВПРОВDджсItНR сфеhїJIВНIІ' ф(1Р'" і ",етодів роБОТІІ' ліТ""'IІ. Jll\і 
переб~"RаIОТI. в 10КЛana.'С соuіал"ного 30XIIC1)"; IОUС1ПСІI&:ННR піДГОТОВКIІ та перепіllГОТОВКIІ фіl,і"I1ІR \ закладів couian .. ttoro 111ХІІСТУ дітеП 



/ /- ,-,-
10.;,.;." .......... -4.-.-; ...... ;;; ... 1 ji~;·.~ ... ;;-.-. ... r·.·. _._ ..... . .............. . .. -.--- _ .... _ .. . / /rll':" rp". І 7.8 78 "7 • "7.!' І /ПО,.7D"""" ."IrOHa"HIf: ,- ~ J J,.-їл.,,-їст. AЇтr:n. ІІКЇ потребуют .. AOnoAfor" 75.0 , \ 

с~релНІІ варТість nослvn •• ГОН. /00.0 І І ~ 
Удос .. онале'fНIІ eneКТPOHHoro БIlНК)' 1II1Ю'Х про лfТСП-Сllріт та літ,:П, nO'J6aвnctlllx бат"кі8&:"коrOl 

п. І.2. піКn)'8ПННIІ, lIітеn. Ifкі nepcl5Y8aJOT" у складНIІХ )КIIТrCBIIX 06L-тa8I1tla.~. та rpOMUIIH Україн,,_ ІІlСі баЖUІОТ18 

В1lfТIJ їх на 8"ховаННІ 

ТІІС. грн. 1,5 1,5 1,5 1,5 
Лока'НlJКJf виконання: 

Кількість дітеП, ВВеАеНІіХ ДО банl\"У AaнJJX 250.0 
сеРеАНЯ вартість ПОСЛУГJJ, гон, 6,0 

п.I.9 
Оргnні1ація проведеннн НВВ'lnЛЬНИХ семінарів. npUl\їllKYMiB. КРУГnlJ~ стоnів АЛR ПР.'ПОr.lН"Х батьків та 
батькіВ-DlJховатenів щодо підВJJщеННJI іх виховного потенціалу 

ТІІС. гр". 2,0 2,0 2,0 2,0 
ПОКI11НIІК.1 Вlfконанни: 

кількість ПРIlПОМНIІХ сімеА 7.0 
кількість дітеП. икі ВIІХОВУIOТ"СН в приПОМНIІХ 9,0 
кількість проведеНIfХ за.'lCодів, ОД. 1.0 
сереа.нн вартість ,входу, тис. гон. 2,0 

п.1.4 
Забt:1пе'НlТII реanі1аціlO права на Р01811ТОК АітеП-Сllріт та nітеП. 1101бавnеНІІХ батьківського пікnуванtiR. 
'і сімї. в теріторіальніП громаді, тобто ВIIХОВВНIfН tlПСUAlперсл 18 місцем їх походжеННR. 

ТІІС. ГР'" 2,0 
ПОК8'ЮIК.1 ВlІконанни: 

2,0 2,0 2,0 

КількістІ. опікУнів (пікnувал"Нllків) 20,0 
І кількість пооведСНIІХ 1аходів. од. 1.0 l cept:JJ.HR вартість ,входу. ТlіС. гРн. 2.0 1 -



( ("""", {,."~ ........... • ...... ,. _.. ••• ..... r ...... ·.... .... • ............... _ .• 

1 '",с. rnll. 
''''tctlt'f'''. ".""' ..... 'tCht.n" ........ ,11 OnntnN.ly .... , ."" ... ", .......... - •••• - ....... - ••••• _ •• __ • . 

'7.0 '"7.0 1"711 1"7.0 
-, 

І IПоItD:lНШrllIJІІКОНIІНН.: І -\ . 
І /Кіл .. к;ст.. літelf. І(кі 8m,оауют"с: • • CP1.J 

22.0 , 
. ""'106"':7'0"" 
кількість блітеіі-Сltріт 1'8 дітеА. акі 

161.0 
1anIlWIIЛJI~" бе] баn.кfвськоJ'O піlCllуванна . 
кількість дітеП. акі ОПJIНlfЛlІСR у СlCllадНllХ 64,0 
ЖIfП'tВIIХ обс:тавIlНа.~ 

сеpenнв кількість дітеА, акі перебувають у 150.0 
кількість проведеНlIХ звходів, од. 3.0 
cepeJ1HR вартість ,а:(оду. ТИС. гРН. 5.7 

З метою підвищеННІ правової КУЛЬТУРІ/ ді r~R ypa1JJIIBIIX "атеroріП. розвитку їх ttшt'Теu"к~ та 

п.4.11 СПОРТ"ВКІІХ 1.ІІібностеR, щороку npODOAllTl1 міські та браТl1 у',всть В обласної грі 6peRH-РltНГУ "Піміток 
і право" 

ТІІС. rpll. 3.0 3,0 3,0 3,0 
ПО1Са'1нItКІІ ."хонаННІ: 
кільхість учасншсіВ1ВХОДУ 60,0 
кіл"кіс:та. проведеНIІХ заходів . 1,0 
кіл"кіct'lo 1IJIученllХ cneuianicтiB :!О,О 

середн, аартіct'lo ,входу, ",с. грн. 3,0 

п.4.11 Провести семінаРІ' працівників, Ікі lаnМаІаТЬСIІ 811рішеННІМ Пllтань lапобігаННJI бе1110ГЛJll1Нt'Lїї серед 
4iTCn. іх реабілітацією та COUianbHJIM 11ХІІСТОМ 

ТІІС. m ... 1,0 
ПОICa1""К" ."конаННІ: 

1,0 2,0 2,0 

кількість учас:НІІкі. '''"<ОдУ 20.0 
кількість праведен"" заходів 1,0 
сереАНІ вартіст" :sвхощ, тис. трн. 1,0 

--



, , _._.- .. _-
І 

. .-.-.. -- і -І .. --_ .. . -.. --.-. \. --.. .. --" 
, І І ;t ., .. а о. ,. .. '0 r 0'-'", IQ'"".ry,." ..l 1- IB~.IJГD: І 380.0 380.0 3110.0 380.0 .1 

/зПРIJГРIJIt.1I "PIJ.~I!""" ... .,·л.ТJ'Р"tJ.It.IJ~IJIJ,,:r І , 
І. ~lIxoдlo " •• 5роlоар" ІІа 2007-2008 .380,0 .380,0 .380,0 380,0 

, POKII(TIlc.rpff.) j 
8ідроджеННІІ та збереЖС:lflfН л)ховної С:ПUЩIІНII,подanЬWIlП РО]ВІІТОІС культур" В міс:ті.ПРОВСДСIШR 

Мета: 
~liC:ЬKIIX СВIІТ.огmІдів.конкурс:ів. 

ПОКDJJІІІКІІ ВІІ~-ОІІОІ"'П: 

кількість З8,~одів. од. 24 
ВllтраТl1 на провеленн,. одного ]8,~oдy В рік, 

25,00 
ТIIС.грН. 

П РОПОJlщіі, 2009 рік nnall 
Потреба У 

DідпоuіДllО до D TOM~ Чllслі: 
~Ї! пІп ПРОГРІІI\IІІ ФіllОllСУВОНllі 110 

фіllllllСОВОГО pUJOI\I ]oranLlllln бlОДЖСТ IlіnЬОВlln спеu.фОIlД 2009 рік 
рес)'РС)' фОIlД PO]BIIT~~' фОllД 

1 2 3 -І 5 6 7 8 9 
Billllin ~ i]~"Ynьтypll та сп~ту 

Всього: 460,0 260,0 260,0 260,0 
ПРОГРОI\IО. ПРОDед&ШIIR Ilовчаnы�о--
тpellyBanыIIxx ]боріD та ]l\lorOIIЬ 11І1 ріВІІі 

2. I\litta, УІІОСТЬ I'lіСЬЮIХ KOl\lOlllI У Ilавчanы�оo -160,0 260,0 260,0 260,0 
TpellyDonыIIxx ]борох та Jl\lаПlllllRХ ІІа 

ріВІІі I\lісто, участь I\lіСЬКllХ KOl\lalllI (ТІІСо 

Мета: ~ОЗВІІТОК спС!рту. о]ДС!ровлеННR насc.nеllНJI. ВlІховаННJI СПО~ТІІВНОГО та JмагШ1ЬНUГО Д\'\У 
3аВllа11llП: ЗабезпеЧllТl1 проведеНlIR міСЬКIІХ СПОРТІІВНІІХ З8,,\:одів. ЗМУ'lеННJI Hacc:neHtlJl !lО У'taс:ті в ItII~ 
ПО~"'JІІІІКІІ ВІІКОІІІІІІІІЯ: 
середнн кількість людеП. ЗlU1іRНIІХ В 40,0 
кількість СПОРТІІВНО • маСОВllХ 1a.~oдiB. ОД.: 180.0 
кількість ЛlОДIІІIО - днів.: лlдн. 7200.0 
середня вартість І л/дн. гр ... 50.0 



--~ --
І';' .-- -.-- .-. --.-._-.. .. -.. .. .. , .. ,,_" ..... ".n _ .... 'rItТ & u .... n ..... n1' .. ' ...... 01' .... ,... \ 

І 18':.0,.: І ~65.0 ~Ci5.O 405.11 405.0 \ • 

( Е
ПРОГРІІ'''''. Програ,.", лl.,л .. "остl та, \ 

1. фlllllНt!DВDr nl4тp""'KII 5pDBapt!"Koi J 00.0 J 00.0 І 00,0 100,0 
рм.киn ".lськраЛо""оro РIUJ;О"'D8ЛI!IfНЯ 

Внсвітлення новнн суспільно-поліТIІ'IНОГО ЖІІТТЯ міста та раПону,покрашеННR ІІкості переда'l ШJIІІХОМ 
Мета: ВlіконаННІІ за.\:одів програм .. 

-ВIIКОРIIСТОВУЮ'lі різноманітні жаНрll. повідомляти cnухацькіА aYД~ITOpiї про ЖJmR міста та ріПону. 
-НадаваТIІ можливості ДnII вільного обговореННR суспільно-зна'",мшс питань 

-ПіДВlІшуваТIІ освітніП.КУЛЬТУРНlIП. та духовни" рівень населеННR. 
3DвдDНIIЯ: -Р01"яснюваТIІ Чllнне законодавство. - ВlІсвітлеННR рішень органів 

виконаВ'lоі влади та органів MicueBoro саМОВРRдування 

ЛОКIDІІІІКІІ 'ІІItDІІUІІІІВ: 

Середня кількість працівнltків 6 
зменшеННR кількості непраЦЮЮ'IІІХ радіОТО'IО 2 
сеоедНН ваотість 1 оадіОТОЧКIІ. грн. 2.1 
Кlnькість радіоточок на 1 оо сімеА населення 
міста. од. 45 
кількість виступів по радіо, од. 300 
Кількість радіоточок помісту та раПону 23300 



-' . ... 
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nрац' тn "Оро"н"" С"'" ..... , .. n ......... " .. ,.. .. .. М" CТl&тyw' .................... 
І IЛ"_:6""~" ",,_,,111111,,: L \ 

Кількість ГРОА.адС:ЬКIrХ OpraHЇ:JIIUin 8en:PIIHЇIJ 
сі , 

IКinьюсть ветеранів. ""і 3НL"ОДПЬС:" на 
oбnік}' ~rвнізаuіі. осіб 11430 

Кількість провеленшс 1a.~oдiB. ОД. ЗS 

СередНІ варТість за.~оду 1034,0 

3. 
ПРОГРВl\lа соціальна aOnOl\lora ІІа 
ПОХОВВНІІЯ 

35,0 35,0 35,0 35,0 

Метв: НадаННІ допомог •• на поховання непраuююч •• х громвдян міста 
Прка3НШСІІ ВІІКОІІВІШЯ: 

кшькість громадан, ІКИМ надана матеріanьна 

допомоrв. осіб В2 

Середня вартість вартість 1 допомоп •• грн. 
0.422 

ПРОГРВІ\ІВ дїялы�остїї та фїllІІllСОВОТ 

4. піАтР111\1К11 коI\IуIIІІлы�огоo підПРII[l\lства 300,0 300,0 300,0 300,0 
БроварськоТ I\lіськоТ paAl1 "Телестудія 
Мета: ЗабезпечеННІ всебічного ВllсвітлеННЯJl економі',ного, суспільно-поліТIІЧНОГО і КУЛЬТУРНОГО ЖІІТТІ міста 

3авдаllllЯ: ОтрШ,tаННІ повної та достовірної іННформаuіі. повіДОМЛІТ" ГЛlдаuькіЛ ayalITopiї про ЖІІТТЯ міста 

ПОКІІЗIIIIКlI ВIIКОllаIlIIЯ: 

с~ня кількість ~иiBHIIKiB. 'ІОЛ. ІВ 
манована кількість ГОдlІ"-]раНСЛЯUії. од. 1500 
вартість І ГOAItHIt трансляuії. грн. 660,0 

- -
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/ /KIп .. lr/cт .. ,,"ro~ __ H".~ ,,,,З 

/ _~cepeAHII IIl1prir:т. nOllIlРУН_ :І Y""''<tYDaHHII'" І 
\ . 

nQIIIІТIt.Y. ГРН. 74 \ 
/ 6. 

І:,ро,-,,"ІІ'IJ l .. фОРllfуDD .... я ГРОIІ.аIlКОСТ' 
ЩQДО лlНЛ.llоа' ОРПШ'В ".iS:UI!Boro 

.1.&0,0 .1.&0,0 .1.&0,0 .1.&0,0 
са"IОВРRJlУВlllflfП чrрr:J "lіСЦI!В' лруковаllі 

DJlдаИllП 

Мета: ЗабезпечеННІ всебі'IНОГО ВllсвітnеННІІ еконо~tічного, суспіnьно-поnіТIІ'IНОГО та ~-уnьтурного ЖИТТR "і'ста 
через газету "Броварська панорама" 

3аВД&lIIllП: ЗабезпечеННІ асебі'IНОГО ВlІсвітnеннк економічного, суспіnьно-пonіТIІ'IНОГО та культурного Ж.'ТТR міста 
'Іерез газету "Броварська панорама" 

сереДНІ кількість праuіВНlllсів, чол. 9 

кількість номерів на рік . S~ 

вартість 1 ПРlІміРНlІка у 4-~ пonосному 1,04 
вшсонанні ПР" ТІ!ражі 10 ТІІС. шт. 
1aranьна кількість примірників на рік, тис. 

540 
"I)ИМ. "-- __ -- -- -
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СЬКlln ~IlCЬKlln al.w1i ... ГУ МВС Ук 01'1.1. а кІ.іасысІі 06 .... астl 

Всього: 
Проrp."'1J профwлаКТIІІСl1 3ЛОЧJlНJlості" 
],..;ЦJl&ШflЯ ПРD80ПОРЯlJIС)'. охоро.1It прав і, 
сообоа rро",IUIЯ" у ~I. 5РОІIJР" 110 2009 рік 

Мета: 

3аВl1lat1"Н: 

505,0 100,0 100.0 І 100,0 

505,0 100,0 100.0 100,0 

Забезпе'.еННJI профілаh.їllКIІ :JЛО'IШІності, '3міинеННJI законності. правопораш"у. охорон" прав і своБОАI 
населеННІ .,i~ c:npIlIlHHII співробітншсвt.l Броварського міС:laКОГО аіааіnу ",іліції у піАв"щенні ріана 
боротlaбll зі 'JЛО'IІІНtlістю. 1абезпе'lеННJI громадського ПОРІІАК)' у місті. СтвореННІІ у",ов JU11 ефсп"вно'і 
правовоїта ВlІховноі робот .. сереа населеННІ 
Запровrшження )' пра"ї .. "у НОВІ ІХ форм і методів проФілаh,lІІШ правопорушень. 8Шlвnення та: 
niKBi.aaui1 каНallів 1(~1aKOHHOЇ міграції іНО1еAlиів. ') метою rlослаблення їх ВМlIВУ на криміногенну' 
обстановку у ",iL'1 і 

ЗanобігаННJI B'IIIHetIHIO :JЛО'lІІнів. пов'Я1аНIIХ 1 TopriвnelD mО!1Iоt.Ш. ВШlвnеtlНI та ПР"ТJlгнеНtlІІ до 
"р"мінanьноТ відповшnnьності осіб. ПРН'lетншс до 'іх В'ІlІнеННІ. 

Забезпе',еННI 13""ау 1аКОНШI" інтересів неПОВІlOJ1ітніх, Зокрема ·ІаМIС1)' ві.'! жорстокого ПОВО4жеННJI. 
ексмуатвцїї та ItаСIІЛЬСТВI. 

У4осконnnеННJI форм і методів профіЛВКТlSКІІ правопорушень та піДВllшеННJI ефективності оперативно. 
РО1ШУКОВІІХ :u\.~OAiB у сфері ПРОТ~lді'і opraHi10BaHin :ШОЧlІнності 

8ИКОНУJОЧИЙ обов'язки міського голови - ceкpetap р 1.8. Сапожко 
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