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ПІДСУМКИ 
ВllКОllаннл Проzрал", СОl(іально-еКОНОЛtічноzо IІlа КУЛЬІІІУРНОZО 

РОЗВ""ІКУ ЛІ. Бровар" за 2008 рік. 

Проrpамою соціально-е~ономічного і культурного розвитКу на 2008 рік 
передбачалось виконання ПРlОр~тетних завдань, основні з них: 

> соціалы�аa сфера - забезпечення послідовного та стійкого зростання 
показників, які характеризуlOТЬ рівень життя населення міста та, в першу чергу, 
збіпьшенНJI грошових доходів населення; 

> ГYMalliTaplla сфера - створення в місті необхідних умов для збереження . . .. '" 
І ЗМІЦнення репродуктивного здоров я населення, П1Дтримки МОЛОДІ, захисту 

інвалідів та Лlодей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, сцорту, 
. купьтури, відпочинку; . 

> реальний сектор економіКl1 - створення умов для поступового 
перетворення господарського комплексу у високоефективну систему, спрямовану 

на забезпечеН1DI стабільного зростання обсягів виробництва, створення 

. сприятливого ринкового середовища та СТИМУЛlOвання· інвестиційно-
інноваційних перетворень. . 

Завдяки активним діям влади щодо поліпшення інвестиційного клімату, 
подальшого розвитку малого і середнього бізнесу, посилення контрото за 

дотриманням вимог стосовно виплати заробітної плати та інших сфер діяльності, 
показники соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари за 
2008 PSK свідчать, що протягом 9-ти місяців звітного року в усіх галузях 
економіки спостерігались позитивні тенденціі зростання, але в зв"язку з 
наслідками світовоі фінансової кризи в четвертому кварталі відбулося зниження 

І
} темпів економічного розвитку. Проте, показники, передбачені Програмorо, в 
основному, у провідних галузях міста виконані. 

І Крім того, виконувались положення Конституції та закони Украіни, 
о. забезпечувалась реалізація заходів, визначених актами та. дорученнями 
:. Президента Украіни, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної 
: державної адміністрації, власних. рішень та розпоряджень. 

І. соціалы�аa сфера. . 
1.1. ДемографіЧНllЙ РО3ВIIТОК, nїДTpllMKa сімей та молоді. 

Забезпечення демографічного відтворення на~елення, в першу чер~, 
зanе)fСИТЬ від поліпшення матеріального добробуту 1 умов проживання тодеи. 
Прот~гом 2008 року в місті спостеріnuоться позити~ні темпи народжуваності. 
n'РИРІСТ чисельності населення, в основному, ВІДбувається за рахунок 
t.flI'p .~ 

аЦl1'1НИХ процесів. 
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Станом 'на 01.01.2009 року в місті постійно проживає 93086 'б 

Лро;яroм р.оку в м.Брова~~ ~аро~ил~ся 1176 дітей, що на 146 діток або на ~~,2 
% БІльше, НІЖ за попередн!и РІ,К, КІЛЬК1~ТЬ померлих жителів у 2008 році складає 
1062 особи, щО H~ 14 ОСІб БІЛьше, НІЖ за минулий рік, Природний приріст 
CКJIaд~є - ~_114.~Сlб~ Bc~oгo за 2008 рік в місто прибуло 2072 особи, виб ло-
920 ОСІб. МіграцlИИИИ ПРИРІСТ складає 1152 особи. у 
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з метоІО вирішення проблем молоді, жінок, дітей, молодих сімей 

виконувались заходи щодо реалізації міських програм: підтримки молоді на 
2008-2010 роки, відпочинку та оздоровлення дітей, ро~оти з обдароваНОIО 
МОПОДД10, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишились без 

. батьківського піклуВання та запобігання дитячій безпритульності і 
бездоглядності. 

\ Зокрема, У звітному періоді відповідними службами організовано 
r ПРОведения лекцій, бесід, надавались консультації, РОЗПОВСІОджувались листівки, 
пам"ятки та буклети різних видів з метОІО пропаганди здорового 'способу життя 
та профілактикИ негативних явищ у молодіжному середовищі, таких як: 
ПРОфілактики наркоманії, ВІЛІСЮДу та гепатитів. 
. Відповідними службами проводились рейди-перевірки комп"lотерних та 
ІгрОвих залів, в ході яких виявлено, що 38 підлітків не відвідували навчальні 
заклади, з ними проведена профілактична робота: 

ЦеНТрОм соціальних служб ДЛЯ сім"і, дітей та молоді постійно 
). ПОНОВnІОІОТЬСЯ та УТОЧИІОІОТЬСЯ списки сімей, які неспроможні або не бажаІОТЬ 

ВИКОнувати баты�івськіi обов"язки. Протягом року під соціальним супроводом 
перебувало 99 сімей (159 дітей), яким lІадано 3414 послуг. 

У місті проживає вісім прийомних сімей, в яких виховується десять дітей. 
~ротягом звітного періоду сім'~ям надано ~73 по~луг~. У листопаді 3. сім"ї 

I
~ РоАlIlJIи навчання щодо піДГОТОВІ(И J(андидаТІВ У ПРИИОМНІ батьки. 

З метOlО попередження відмов від новонароджених дітей з О 1.02.2008 року 
при Пологовому будинку та х(іночій І(онсультаціі црл розпочав роботу 
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На звіТ~ дату по місту за'іксовано 142 вільних робочих місць, тобто 

навантаження на одну вакаНС1l0 склало 7.0 осіб, ЩО в 4.7 раз більше, ніж на 
початок 2008 року. 

Протягом 2008 року на ~ідприємствах, установах та організаціJlХ міста 
'створено 3.314 HOB~ робочих MI~ЦЬ, ~o складас 120.5 % до річного завдаННJI , у 
тому ЧИСЛІ: ДJlR наиманих праЦІВНИКІВ у IОридичних осіб - 561, для найманих 
працівників у фізичних осіб-підприємців - 1720, ДЛJl фізичних осіб підприємців _ 
1030 та 3 - ДJlR фізичних осіб, Jlкі самостійно забезпечуlOТЬ себе роботоlO. На 
BЇJIЬHi та новостворені робочі місця міськрайонним центром заЙНJlтості було 
працевлаштовано 1651 особа, з них 33 особи на додаткові робочі місця, створені 
за рахунОI( HaдaнНJI дотацій роботодавцям. До. участі В громадських роботах 
залучено 436 осіб. 

Щомісячно ПРОВОДИТЬСJl моніторинг по створеннlО нових робочих місць, в 
тому числі щоквартально за видами економічної діJlльності. 

Одноразову допомогу по безробіттlO для відкриття власної справи отримало 
67 осіб: . 

На професійне навчаННJI було направлено 349 осіб, всього ПРОТJlГОМ року 
навчалось 450 мешканців міста. 

Протягом року Броварським міськрайонним центром заЙНJlтості 
організовано та проведено 104 профорієнтаційні семінари (презентація професіі1, 
у яких брали участь 832 безробітні, п"JlТЬ засідань круглого столу, в JlКОМУ взяло 
участь 76 роботодавців. Двічі проводились Дні відкритих дверей та міні-Jlрмарок 

. вакансій та професій. 
у засобах масової інформації ПРОТJlГОМ року висвітлювалась інформаціJl 

про спільну діяльність центру зайнятості і роботодавців, приклади їх успішної 
співпраці, інформація про масові заходи, Jlкі проводились в центрі зайнятості, 
оголошенНJI про зустрічі роботодавців з претендентами на вільні робочі місця, 
інформація про HВJlBHi вакантні посади на підприємствах міста та вакантні посади 
дnI інвалідів. 

На MicneBoмy телебаченні кп "Телестудія "Наша місто" прокручувались 
відео ролики соціальної реклами. На офіційному сайті м. Бровари щот.ижНJI 
розміщували інформаціlО про вільні робочі місця на підприємствах містІ, в тому 
Числі вільні робочі місця ДЛJl осіб з обмеженими можлив~~т~~и: .. _______________ _ 

І 
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1.3. Грошові ДОХОДІІ lІоселеllllЯ 
основу грошових доходів населення мешканців міста складають: заробітна 

ПJIата, пенсії, стипендії, соціальні виплати, які є одним з найважливіших 
показників, що характеризують рівень життя населення. На збільшення доходів 
ЗltаЧНОIО MipOIO впливає зростання заробітної плати. 3а 2008 рік середньомісячна 
заробітна плата по місту складала 1877,83 грн., тобто в порівнянні з минулим 
роком рівень заробітної плати збільшився на 28.3 % та у 3.1 рази більше 
встановленої мінімальної зарплати на даний період і у 2.9 рази більше 
встановленого прожиткового мінімуму дnя працездатних осіб. 

Станом на 01.01.2009 року заборгованість з виплати заробітної плати по 
економічно активних підприємствах міста склала 3052.0 ТИС.ГРН., Ь той час, як на 
початок 2008 року заборгованість на них була відсутня. Причиною цьому є 
складна економічна ситуація, яка утворилась' внаслідок світової фінансової 
КОIiЗIi. 

Згідно розпорядження виконкому Броварської міської ради від 26.02.2008 
року N! 33 запроваджено щомісячний моніторинг з виплати заробітної плати на 
підприємствах міста. Крім того, ведеться щотижневий контроль з оплати праці 

працівникам 'на підприємствах-БОРЖIІИКах. 
Середній розмір пенсії по місту станом на 01.01.2009 року склав 987грн.31 

коп., що на 19.3 % більше, ніж на початок звітного року. 
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1.4. ПеllсіЙllе забезпечеllНЯ .. '" 
Станом на 1 січня 2009 року на обліку в о управлІННІ ПеНСlИИОГО фонду 

перебуває 21672 отримувачі пенсій та грошових допомог, що на 462 особи 
БiJIьше, ніж на початок 2008 року. Протягом 2008 року призначено 1197 ~~вих 
пенсій та проведено 4143 індивідуальні перерахунки. H~ виплату пеНСІИ та 

• ДОПОМОГ використано 240.2 млн.грн., що перевищило планові показники в 
r ПОтребі,на 2~.З МЛН.грН. 
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За 2008.рік до Пенсійного фонду міста забезпечено надходження 
впаснИХ кОШТІВ на суму 222.3 млн. грн., що становить І 00.7 % до планових 
завдань та 133.6% в порівнянні з 2007 роком. 

Рівень забезпечення власними коштами на виплату пеllсій та грошової 
допомоги CT~HOM на 01.01.2009 року становив 92 6 %. 

Станом на 01.01.2009 року загальна сума заборгованості підприємств до 
Пенсійного фонду складає 5124.9 тис.грн., в тому числі: 

-недоїмка по страхових внесках - 2053.9 тис.грн. 
-борг по штрафних саН1(ціях - І 852.2 тис.грн.; 
-борг по пені - 482.0 тис.грн.; 
-заборгованість по відшкодуваннІО пільгових пенсій -729.9 тис.грн. 
-заборгованість по відшкодуваннІО регрес них сум - 5.5 тис. ГРН.; 
- заборгованість по відшкодуванню коштів по наукових пенсіях - 1.0 тис.грн. 
Заборгованість до Пенсійного фонду з основних показників станом на 

01.01.09 складає 4388.1 тис.грн., що на 347.5 тис.грн. або на 8.6 % більше в 
порівнянні з початком 2008 року. 

Із загальної суми боргу борг платників, щодо яких порушено справу про 
банкрутство, або вже визнані банкрутами, складає 174.2 тис.грн. {3.4%}, 
безнадійний' борг - 151.8 тис.грн.{3.0%), особливий статус боргу - 4521.2 
ТlІс.грн.{88.2%). Дієвий борг станом на 01.01.09 складає 277.6 тис. грн., що 
становить 5.4% від загальної суми боргу. 

Протягом звітного року до платників було застосовано 1760 фінансових 
санщій на суму 890.7 тис.грн., накладено 110 адміністративних штрафи на суму 
15.6 ТИс.грн. та інші заходи стягнення. 

Сплачують внески 11524 платники, з них статус страхувалЬНiJків мали 5784, 
в тому числі 20.4 % ІОридичні особи та 79.6 % фізичні особи. 

1.5. соціаJJы�ийй захист населення 
.: ПИтанням соціального захисту населення у місті приділяється значна ~aгa. 
Р. В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 5051 

одеРжувач соціальних допомог, яким за 2008 рік виплачено '23295.9 тис.грн., що 
на 50% більше, ніж за 2007 рік. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N!! 81 
вісім Прийомних сімей отримали соціальну допомогу на десять дітей та грошове 
забезпечення батькам-вихователям у сумі 184.6 тис.грн. Сума виплат в 

І поріВнянні з минулим роком збільшилась на 61.6%. . 
ПостанОВОІО Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. N!! 199 У 2008 РОЦІ 

. БУJlО Продовжено експеримент з призначеННJI і випл~ти держ~~ої соціально! 
ДОПОМОГИ на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьКІВСЬКОГО шклування, ЯКІ 
пе~еБУВаІОТЬ під опікоІО (пі~анням) і проживають У сім'ях опікунів 
(nltr1n, • " в .. --'J вальникїв) за принципом' гроші ходять за ДИТИНОІО. упраВЛІННІ на 
об . " . .. у 2008 . ім JlIКУ перебуває 86 опікунів, які ОТРИмуІоть допомогу на 99 ДІтеи. РОЦІ 

БУJlО нараховано та виплачено 751.1 тис.грн. проти 429.9 тис.грн. У минулому 
Рац' . L . 

Протяг~м звітного періоду проводилися обстежеННJI матеріально-
паб"", . . .., б 176 9 ~ .. ових умов проживання малозабезпечених Сlмеи І уло виплачено . 
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ТlіС.ГРН. соціальної допомоги 243 сім'ям, згідно Закону України "Про 
державну допомогу малозабезпеченим сім'ям" . 

На o~niкy ~ управлінні праці T~ соціального захисту населення перебуває 
52З5 ЧОЛОВІК, ЯКІ пос~аждали. внаслІДОК Чорнобильської катастрофи, з них 1192 
дитини, яким за 2008 РІК профІнансовано і виплачено пільг і компенсацій на суму 
8757.4 тис грн .. Санаторно-курортними путівками були забезпечені 193 особи 
оздоровлено 245 потерпілих дітей. ' 

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2008 році відшкодовано 
комунanьним аптекам міста за безкоштовно відпущені ліки соціально 
незахищеним верствам населення у розмірі 42.2 тис.грн.; за житлово-комунальні 
послуги інвалідам загального захворювання та по зору - 367.8 ТИС.грн., за 
безкоштовний проїзд пільговиків - 678.6 ТИС.грн. 

Відділом по обслуговуванню пенсіонерів, інвалідів війни та праці протягом 
звітного періоду 82 особи забезпечені засобами реабілітації: колясками, 
милицями та палицями, направлення на протезування отримали 276 громадян 

Видано 83 санаторно - курортні путівки інвалідам загального 
захВОРlOвання та ветеранам війни. 

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально' незахищених верств 
HaCene~НJI на місцевому рівні рішенням Броварської міської ради була прийнята 
Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально незахищених 
верств населення, якою були передбачені додаткові заходи із соціал!»ного 
'захиСТУ. Так, за рахунок коштів місцевого бюджету у 2008 році матеріальну 
допомогу отримав 271 громадянин міста на суму 476 тис. грн. ,що в 3.2 рази 
перевищило суму виплат у 2007 році. 

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету проведено фінансування 12 
. громадинам, Які досягли 95-річного віку в розмірі 100 .гривен~, 8 почесним 
громадинам міста - 85 гривень, на суму 25.0 тис.грн., 128 фізичним особам, які 
надають соціальні послуги, виплачена компенсація в сумі 106.1 тис. грн. 
3дійсmоється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 1 ОО грн. пенсіонерам містІ, 
діТЯМ-інвалідам та інвалідам з дитинства. У 2008 році на дані заходи витрачено 
!S60,2 тис.грн. До Міжнароднаго дня інваліда 1039 інвалідів І групи та дітей
Інвалідів отримали по 1 ОО грн. 

На орліку в територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та 
самітних непрацездатних громадян знаходиться 2106 осіб, ~ т.ч .. о~иноких 
неПрацездатних-l066 осіб саміТНЬОПРОЖИВа10ЧИХ - 469 ОСІб. ВlддшенНJlМ 
соціальної допомоги самlТ~ИМ на дому обслуговується 375 осіб. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. За 2008 рік 
:р~чим харчуванням було охоплено 241 особ~. З місцевого.БІОДЖету на це було 
ИДinено 158.9 тис.грн., що в 2.2 рази більше, НІЖ У 2007 РОЦІ. . 

С Протягом 2008 року продуктові набори о~имали 1493 пенс!он~ри на 
УМу 119.4 тис.грн. Надавались побутові та меДИЧНІ послуги. B~ьoгo Вlддшення~ 
у 2008 році обслуговано 1858 осіб, надано 34484 послуги, видшено натуральН01 
ДОПОмоги на суму 315.6 тис.грн.. . .. 

Одним з основних напрямків СОЦІального захисту СІмеи з низькими 
Дох • б ' ... 

одами з~ишається допомога по програмІ житлових су СИДІИ. 
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За 2008 рік. мешканцям t:ticтa виплачено 2218.8 тис.грн. субсидій, що 

на 25.4% менше, .H~~ у 2007 .РОЦІ. ~Ta~OM на 1 січня 2009 року субсидії 
призначе~о 29~5 СІМ ~, з них. 1988 СІмеи склада1ОТЬСЯ тільки з пенсіонерів; 6-
з учаСНИКІВ боиових ДІИ; 324 - маlОТЬ у складі учасників війни, 51 - має у складі 
інвалідів загального захворювання; 16 багатодітних сімей . 

Відповідно до статистичної звітності на 01.01. 2009 року середній дохід 
громадян становив - 501.2 грн., середня плата за комунальні послуги - 161.3 
грН.; середньомісячний розмір субсидії - 63,89 грн. 

За рахунок коштів бlоджету міста у 2008 році на виконання заходів 
передбачених Програмою підтримки Броварської міськрайонної організації 
товариства Червоного Хреста, профінансовано 181.1 ТИС.ГРН., на Програму 
підтримки Центру реабілітації інвалідів "Прагнення" виділено 65,0 тис.грн., на 
Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища -
2,0 тис.грн. 

1.6. ЖIIТЛОВО-IСОМУllаЛЬllе господарство 

Розвиток житлово-комунального господарства м. Бровари у 2008 році 

здійс1ПОєrься .відповідно до завдань, визначених Програмо1О соціально-економічного 
та культурного розвитку міста Бровари на 2008 рік та місько1О програмо1О yrpимання 
та 'розвиткУ об"єктів житлово-комунального господарствІ, яка СКJJадаєrься з 
наступних розділів: реконструкція житлового фОНДУ, капітальний ремонт житлового 
фонду, благоустрій подвір"я, утримання об"єктів благоустро1О, yrpимання об"єктів 
бnaroУСТРОІО зеленого господарствІ, орraнiзацїя робіт по безпеці дорожнього руху, 
ремонт дорожнього покриття вулиць міста, перспективний розвиток' інженерних 
мереж. 

у 2008 році з міського БІоджету на виконання заходів програми 
ВІІКОРllстано 25209.8 тис.грн., що складає 54.3% до загальної суми 

. використаних коштів у 2007 році на розвиток житлово-комунального 
Господарства. Протягом року виконано значний обсяг робіт. Зокрема 
ВИкористано на: 

-реКОIIСТРукціIО житлового ФОНДУ- 1356.2 ТIIС.грн., за ·.рахунок яких було 
ВИКонано проектування та заміну 3 пасажирських ліфтів, реконструкціІО м'якої 
покрівлі в шатровий дах 1 житлового будинку та виготовлено проектно

.КОlI1Торисну документаціІО на реконструкціlО м"якої покрівлі ще одного БУД8НКУ, 
реконструкція мереж теплопостачання 1 житлового будинку; 
-КQ?ітаЛЬIIIIЙ peMOllT ЖИТЛОВОГО фОllдУ - 5216,7 Tllc.rpll., використано на 
каПІтальний ремонт м'яких покрівель на 17 ~удинках, загальноІО ПЛОІ;ЦеIО 

. 15010,2 м2 , шатрових дахів 6 житлових будинюв, площеlО ~557 кв. метрІВ, 8 
. пасажирських ліфтів та одного вантажного, а також ВНУТРlшtlьобудинкових 

. мереж, з них: 
• гарячого водопостачання в 1 О житлових будинках протяжністю 

3б95,55 м.п.; 
24 • Холодного водопостачання в 3 житлових будинках протяжні.спо 

5,3 м.п.; 
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• водові~ведення в 1 житловому будиНІСУ протяжніСТIО 221.0 м. п.; 
.центраJI1зованого опалення 1 житлового будинку 
.системи димовидалення в одному будинку . 

• подвір"п - 174~.2 ТІІС.ГРІІ., виконано капітальний ремонт між будинкових 
проїздів і .тротуаРIВ площеlO 5.2 тис.кв.м" 3-0Х дитячих та 3-0Х спортивних 
майданчиКІВ, огородження по вул.. ВОЗЗ"Сдllання,9, мереж зовнішнього 
освітлеНІІЯ дитячих та спортивних майданчиків. Для покращання освітлення 

вулиць міста замінено 388 ламп в світилыІкахx ІІа еllсргозберігаJOчі. На 
цеJlТРanьних' вулицях та в паРІсах міста встановлено 70 лаВОIС та 54 урни 
сучаСІІОГО дизаЙIlУ; 
·УТРlll\tОIIllП об"Сlстів блаГОУСТРОIО - 8583.1 ТІІС.ГРІІ., ІСОШТИ були спрямовані на 
прибираllНЯ міста, утримання доріг, кладовищ, обслуговування мереж 
зовнішнього освітлення, святкове оформлення міста та виконаllНЯ інших 
важливих робіт зблагоустроlO міста; 
-УТРІІІ\ІОІІІІП об"ЄlСТів блаГОУСТРОIО зелСllОГО господарство - 3099,0 ТІІС.ГРІІ.-У 
місті влаштовано додаткові Ісвітники та ВПОРЯДIСОВ8І1О газони після завершення 
робіт ПО капіталыlму ремонту доріг. Висаджено нові дерева та кущі, придбано 
декоративні Ісвітниці для прикрашання місць загального користування; 
-ОРГnllізоціп робіт з БСЗПСКl1 ДОРОЖІІЬОГО РУХУ - 979.3 ТІІС.ГРІІ.-забезпечено 
цілодобову роботу всіх світлофорних об'єктів, ВИlсонаllО розміТIСУ центральних 
вулиць доро)кнього ПОIСРИТТЯ. Для запобігаНIІЯ аварійності ІІа дорогах, з метоJO 
збережеШiJI ·життя та здоров'я мешканців міста, насамперед дітей, було 
встаІІовлено 1 елемент примусового ЗIlиження ШВИДlсості по вулиці Короленка ( 
РИНОК). Виконано Ісапітальний ремонт турнікеТIІОГО огороджеНIІЯ на аварійних 
діЛЯIІКах вулиць І(расовського та КоролеНІса, проведеllО роботи на двох 
шnяхопроводах, відремонтовано та пофарбовано 34 зупинки громадСЬКОГО 
траIlСПОРТУ, встановлено 139 дорожніх знаlсів; 
-PC1\1011T ДОРОЖIIЬОГО ПОIСРИТТП ВУЛІІЦЬ міста -3966,6 ТIIС.ГРlі.-д~я поліпшення 
стаllУ дорожнього покриття в 2008 році ВИlсонано IсапіталЬІІИЙ ремонт доріг 
ПЛощеlО 27,5 тис. м. ІСВ., поточlЩЙ та· ямковий pe1dOHT доріг - площеlО 6,1 тис м. 
кв. 

-llсрСПСIСТIIВllllіі РОЗВИТОІС ill'KCIICPIIIIX МСРСЖ - 267.7 Tllc.rpll., які були 
ВИкористані на будівництво водопроводу по вул .. старотроіцы�ій.. . 

Протягом звітного періоду стабілы�оo праЦIОВВЛО. 'І(П BOAonpOBiAIIO-
IСQIIQnізоціЙ~IОГО господарства міста з безперебlЙІІОГО забезпечення 
ВОДОпостачання та водовідведення. 

Подано питної води 7005,3 ТИС.lсуб.м, що ІІа 76.2 ТИС.lсуб.м більше, ніж за 
2007 ріlС, переlсачано та очищено стічних вод 5028.2 тис.куб.м. Протягом 2008 
РОІСУ Iсілы�істьь споживачів збільшилась на 596 ОДИІІИЦЬ З меТОIО ПОlсращення 
JlК • .. б б· ОСТІ ПОСЛУГ підприємство виконало знаЧІІИИ о сяг ро ІТ: 

-Відремонтовано хлораторну водоочисних споруд; . .. 
-ВИКОllані роботи по очистці приймальних Ісамер ІІа водозаБОРІ В С.ПУХІВЦІ; 

• -переlсладеІІО аварійну ділянку водопроводу по вул.Осипова, ДОВЖИНОІО 
2SMeТPiB та вуn .• Металургів, ДОВ)JСИНОІО 15 метрів; . 

-ВИIСОllані роботи по заміні водопроводу ДОВЖИІІОІО 75 ПОГОІІНИХ метрІВ по 
Dуп.черIІJlховсы�огоo 21 ,23,23Б; 
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-виконані планово- попереджувальні ремонтні роботи на 
водопро~оді по вул.ЧеЛІоскіна - К?ккінакі.; вул.Петровського та вул.Щорса; 

-заМІнено ЛІ<?~И на В~ДОПРОВ1дних колодязях по вул. Черняховського 21, а 
також на терИТОрІІ ШКОЛИ-Інтернату; 

-виконані роботи по ремонту та ревізії засувок на водопровідних мережах 
вуn.Матросова, Єсеніна, Горького; 

-перекладено 42м каналізаційної мережі: до ж/б по вул.Шевченка,2 , 
напірний колектор дО КНС Н!!15; 

-промито 4137 м водопровідних та 4636 м каналізаційних мереж; 
-в каналізаційних очисних спорудах замінено 540 м.п. фільтросних труб, що 

покращило якість ОЧИСТІ(И стоків; 
. -прокладено трубопровід у дві нитки діаметром 220мм, ДОВЖИНОІО 1 ОО 
поroнних метрів від вторинних відстійників КОС, дЛЯ перекачки мулу 
прокладено 85 погонних метрів діаметром 11 О мм; 

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

За результатами роботи 2008 року середній тариф за 1 куб.м води 
відшкодовував 91.7% їі собівартості , а стоків 89:9%. 

БроваРСЬКОIО філією ВАТ "КиївоБJJГВЗ" проведено реВІЗІЮ та 
обслуговування газорегуляторних пунктів та шафових регуляторних пунктів в 
кількості 78 одиниць. Проводилось обслуговування газових мереж та 
обладнання, виконувався ремонт газових приладів як у житлових будинках, так і 
на об'єктах комунально -побутової сфери. 

За 2008 рік філією прийнято на обслуговування 231 приватний будин,ОК та 
304 квартири. Приладами обліку газу обладнано 40% приватного житла. 

у 2008 році споживання природного газу в цілому по місту склало 90807,0 
тис.куб.м, що на 14548,0 тис.куб.м або на 13.8% менше, ніж за 2007 рік. 

Рівень оплати населенням за спожитий природний газ у 2008 році складає 
, 94.7%. Борги населення минулих років У звітному році зменши~ись на 1618.8 
, тис.грн. або на 61.7%. Заборгованість комунально-побутових споживачів і 
населення за спожитий ПрИрОдщlй газ у 2008 po~i складає 2551.6 тис.грн., що на 
7.8% більше, ніж борг 2007 року. 

За 2008 рік кп "БроваритеПJJоеllергомере~" відпущено 272 .. 07 тис.Гкал 
теплової енергії, що на 3.0% менше, ніж за 2007 рІК. Це зуt40влено П1двищенНJIМ 
середньої температури зовнішнього повітря У опалІОВальний період, яка 
станОВила 2.1 градусів за С при 1.7 у 2007 році. 

Витрати на виробництво теплової енергії у звітному періоді становлять 
55750.3 тис.грн. що на 21.8 % більше минулорічного показника ( ріст ціни на 
газ. електроенергію збільшення мінімальної заробітної плати та інше). 

~iBeHЬ відшк~дування витрат дiIO~M~ тарифами стан~вить 83.5%, 
lІеоБХlдна сума дотації на покритrя ріЗНИЦІ МІЖ фактиЧНОIО BapTICТlO послуг з 

І. теПЛОПостачання та затвердженим тарифом Д1IJI населення станом на 01.01.09 
• CkJJIДat 8327.5 тис.грн., яку передбачаєrься погас~ти за рахунок субвенції з 

~ep>кaBHOro БІОДЖету відповідно до постановИ ~ ВІД 25.04.08 Н!!.440. 
для компенсації збитків підприємства, яКІ утворилися внаслІДОК введеного 

Тарифу ДпJI населення, який 1 ОО-відсотково не відшкодовує витрати, 
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підприєМСТВУ протягом 2008 року надано дотацію з місцевого бlоджету у 
розмірі 1100,0 ТИС.грН. ... . ... 

3 меТОІ0 сво:чаСН?1 І ЯКІС~ОI ПІДготовки теплового господарства до роботи 
в осінньо-ЗИМОВИИ пеРІОД на П1дп~иємстві були розроблені плани та графіки 
ремоНТУ, яким~ передбачалось ВІДремонтувати 19 котельних, 36 теплових 
пунктів та заМІНИТИ 2.88 км теплових мереж в 2-0Х трубному обчисленні. 
Заплановані ремонтні роботи виконані в строго установлені строки. 

Для благоустрою міста та його озеленення КП "БроваРII-Флора" вирощено 
2500 дерев, 1 О тисяч кущів, 45000 одиниць багаторічної розсади, 8 тисяч 500 
ОДlfНIЩЬ дворічної розсади, 192 тис. однорічної та висаджено 1139 дерев, 8297 
кущів, 223400 одиниць розсади та засаджено 19500 кв.м газонів. 

Основною проблемою підприсмств житлово-комунального господарства 
міста залишається заборгованість за надані послуги. Тому, значна робота 
проводиться із населенням по зменшенню заборгованості з оплати житлово
комунальних послуг, як з основним боржником. За 2008 рік нараховано 
КВВРТllРІІоі плати на суму 16658.4 тис.грн., в тому числі 1855.2 тис.грн. 

, становлять нараховані населенню пільги та субсидії. Безпосередньо до сплати 
насenеншо нараховано 14610.4 тис.грн. Середній відсоток сплати населенням за 
yrpиманНJI будинків та при будинкових територій за поточний період становить 
99.1%. За 2008 рік на стягнення заборгованості до суду передано 1016 справ на 
суму 919 тис.грн., розглянуто судом 1003 справи на суму 582.8 тис.грн., 

добровільно сплачено -2 
. Заборгованість споживачів теплової еІlергіі у 2008 році зросла на 32.2%, в 

тому числі борг населення - на 28.9%. Збільшення суми заборгованості 
ПОJlСНlОєrься збільшенням тарифів на послуги з теплопостачання для. всіх 
категорій споживачів. Середній відсоток сплати споживачами за використану 

теплову енергію у звітному періоді становив 96.2 %, в той час як за 2007 рік -
102.4% . 

Заборгованість споживачів за послуги з водопостачаllllЯ та водовідведення 
в поріВJUПlНі з минулим роком збільшилась на 21.3% і складає 38?~.1 тис.грн., із 
загальної суми заборгованості борг населення становить 90.8%. Підприємством 
передано до суду 412 справ на Су'му 485.9 тис.грц., направлено 18744 пр.етензії на 
СУМУ 5588.6 тис.грн. Від центрального водопо~ачан~ ~ ВОДОВІДведення 
ПРотягом року було відключено 25 злісних борЖНИКІВ. Цеи захІД стимуmовав, до 
СПЛаТИ боргу. . 

1.70' ЕllсргозабеЗПСЧСllllЯ та СllсргозбережеllllЯ 

. Протягом звітного періоду споживання всіх видів eHe~ГOHOC~ЇB споживачами 
МІСта СlСЛадає: теплової енергії - на 3.5% менше в ПОРІВНЯННІ з 2007 роком, 
ПРИРОдного газу _ на 12.7% менше, ВОДИ на 1.1 % більше, ніж у 2007 році. 

Підприємствами міста проводиться певна робота ЩОДО економії 
е . . 

, ~epгopecypciB та їх здешевлення. Так протягом ЗВІТНОГО пе,~lОДУ. комунальним 

І 
П1,Цnриємством Київської обласної ради "Бровариводоканал замІнене насосне 
оБ ") ··оо ладнання (встановлено 1 насос марки "Фmо~ на каН8ЛІЗ8ЦІИНИХ очисних 
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станціях, замінено фіЛЬТРОС~і труби в. аеротенках обладнання в с. Дімітрово, 
проведена повна ре~онструкЦ1Я оголовК1В Деснянського водозабору. 

КоМ)'НaJIЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "Броваритеплоенергомережа"протягом року були 
ВlfДілені кошти на. впровадження енергозберігаlOЧИХ технологій з державного та 
місцевого бlоджеТIВ на суму 8709.7 тис.грн., що на 4788,9 тис.грн. більше або в 
2.2 рази, ніж у 2007 році, в тому числі з місцевого бlоджету виділено в З.4 рази 
більше. 

Протягом року кошти ~ули повністlО освоєні. Виконано капітальний ремонт 
котла ПТВМ-50 на котельНІ Промвузла, загальна вартість робіт складає 1 ЗОО,о 
TltC.rpH. Реконструйовано та технічно переоснащено 7 котелень. Завершено 
роботи на котельнях по вулицях Кутузова,77/1, Кірова,З/!, пр. Поштовому,6/1, 
Київській, 225116, Кутузова,6/2. Реконструйовано 9 ЦТП з зам і НОІО 
водопідіrpівачів на сучасні пластинчасті, Виконано заміну магістрального 
трубопроводу по б.Незалежності,4 05ЗО. 

2. rYM8HiTapl18 сфера 

2.1. OXOPOl18 здоров"я 
Мережа ЗаІшадів охорони здоров'я міста ВКЛlOчає 7 лікарняних закладів, 

діяльність яких спрямована на збереження та покращення здоров'я населенНJI, 
забезпечення потреб населенНJI в лікарських засобах і медичному 
обслуговуванні. 

Закладами охорони здоров'я міста виконувались 6 . медичних програм. 
Безкоштовно' забезпечуlOТЬСЯ ліками пільгові категорії населення - ветерани 
ВВВ, учасники ЧАЕС, а також хворі на цукровий діабет, онкологічні хворі -
частково. 

За 2008 рік лікарями прийнято 1242988 пацієнтів, що складає 7.6 відвідуВань 
до лікаря на одного жителя міста та Броварського району. Стаціонарно 
проліковано З 1514 жителів міста і району або кожного 5-го жителя. 

І Забезпеченість лікарняними ліжками складає 55.4 ліжка на 10.0 
ТИс.населеНШІ, а забезпеченість лікарями - 25.4 на 10.0 тис. населення Ці 
показники значно менші середніх показників по області (88.7 та 34.2 відповідно). 
Забезпеченість середнім медичним персоналом продовжує щорічно 
ЗмеН1І1уватись і становить 49.3' осіб на 10.тис:населення (по області - 89.9). 
Збільшилось кількість випадків смертності дітей до 1 року (у 2007 році - ~.1 
ВИпадок на 1 ооо народжених до 8.4 випадків у 2008 році). .' . ' 

у 2008 році зменшився термін перебування хворих на ЛІкарняному ЛІЖКУ, що 
дало змогу збільшити його оборот і пролікувати більшу кількість хворих. 
і . Протягом 2008 року збільшилась кількість впер~е .вия~лених ВІЛ 
!lфlКОВаних - 79 випадків проти 61 У минулому рОЦ1, КШЬК1сть вперше 
З8Хворівmиx на онкохвороби- зросла на 9 випадків, вперше захворівших на 
ТУберкульоз залишилось на тому ж рівні.. . . . 
}; На добудову нової поліклініки в місті Бровари у ЗВІТНОМУ пеРІОДІ рішенням 
Роварської міської ради виділено 5 млн.гривен~. . 
у 2008 році зміцнилася матеріальнооотеХНІчна база ЛІкувальних установ, а 

саме· • 1·" . ПРИДбано і встановлено новий рентген-апарат, BapTICТlO МІЛЬИОН гривень, 
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урологічну апар~тур~. та бронх~скоп .. У кардіологічному відділені відкрито 
відділення реаНІмаЦll для ка~ДІ0ЛОГІЧНИХ та терапевтичних хворих. Закуплено 
новий апарат узо ІУ П?КОЛІННЯ З датчиками, які ДОЗВОЛЯlОть діагностувати і 
CКJ1ВДHY судинну паТОЛОПIО. 

Проб~емним є питання фін~нсування медичних програм, в першу чергу, 
таких • ЯКІ впливають на основНІ показники стану здоров"я наслення: програма 
боротьби з туберкульозом, програма профілаlcrики ВІЛ/СНІДу та програма 
і,ОНКОnОГія". Кошти на виконанgя цих програм майже не виділялись. 

2.2. Освіта 
Освітньо-виховна робота в навчальних закладах у 2008 році була 

спрямована на виконання Закону України "Про освіту", положень 
Концептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари на 2006-2012 
р.р., програм «Загальна середня освіта», «Дошкільна освіта», «Позашкілля», 
«Обдарованість», «Вчитель» «З ЛlOБОВ»10 до рідного міста». 

Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 
-18 дошкільних навчальних закладів, з них: -16 - комунальної форми 

власності, 2 - приватні. У вересні поточного року відкрив свої двері новий 
двогруповий дитячий садок "Сонечко"; . 

-12 загальноосвітніх навчальних закладів: 6 ЗОШ І-Ш ст.- школи 
N!!N!!1,2,3,6,9, 10; 2 спеціалізовані школи І-Ш СТ.'- Н!!5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов і Н!!7 з поглибленим вивченням предметів суспільно
гуманітарного та природничого профілів; гімназія їм.С.ОліЙника; навчально
виховний комплекс; вечірня школа П-Шст.; приватна школаІ-ІП ст. "Фортуна"; 

-5 позашкільних закладів освіти: Навчально-виробничий центр творчості 
молоді,· Будинок дитячої та IОнацької творчості, ДЕlЩ ,,камелія", Центр 
патріотичного та фізичного виховання, ДИТЯЧО-lОнацька спортивна школа. 

Дошкільні навчальні заклади відвідує 3135 вихованців, з них 564 дитини 
(18.0%) віком від 1 до 3 років. Діє 24 логопедичні та 5 санаторних груп. У 

. дИТJIчих садках праЦІОЮТЬ 14 висококваліфікованих практичних психологів. 
З метОЮ розвитку творчих здібностей дітей в дошкільних навчальних 

заlОІадає діє 17 груп з вивчення іноземних мов, 9 гуртків з ритмічної гімнастики 
та хореографії, 5 - художньо-естетичного напряму. Для задоволення потреб 
батьків функціонують чергові групи з 12-ти, 14-ти та 24-х годинним режимом 
Роботи. . 

У загальноосвітніх школах міста комунальної форми власності навчається 
9273 }'Чні, У приватній Ш1(олі 1..:1 11 ст .. "Фортуна"- 137, У вечірній школі - ·1°65, 
З07 дітей Bi~OM до 18 років _ студенти професійного ліцеІО, решта у інших 
навчальних закладах. Кількість учнів міста порівняно з минулим навчальним 
РОком зменШилась на 437 учнів. Середня наПОВНІованість класів по закладах 
~новить 25 учнів. Найбільша середня наповшованість класів у ЗОШ Н!! 2, 7 та . 

К. у другу зміну праЦlОІОТЬ НВІ<, С30Ш Н!! 7, 2, 10, 9. У 30Ш Н!! 9 І-Ш 
СТУпеНів наВЧаІОТЬСЯ діти з російськомовних сімей. На базі загальноосвітніх 
Навчальних закладів працІОЄ 56 груп продовженоro дня. для всіх 
ф~РlІ10lOIасників організоване гаряче харчування, 100% вартості якого 

ll1і11сується місцевим БІОДЖетом. 
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Дnя розви;ку нахилів, здіб~остей учнів, задоволення Їхніх інтересів і 
духовних запИТІВ у закладах ОСВІТИ розгалужена мережа профільних класів та 

кnaciB п~глибле~ого вивчен~~ предМ~ів. У закладах освіти діти мають змогу 
Вlfвчати ІнозеМНІ МОВИ: аНГЛІИСЬКУ, НІмецьку, французьку, польську, іспанську, 
факультативно - поль~ьку та латинську. 

Використання ваРlативної c~aдOBOЇ у повному обсязі, що фінансується з 
міського БJО~Ж~ТУ, дає М~~ИВІСТЬ поновленню змісту освіти, впровадженню 
сучасних ОСВІТНІХ теХНОЛОГІИ. 

На основі ви~ористання сучасних методик' створено банк даних про дітей, 
які МВlОТЬ осоБЛИВІ нахили та обдарування, прослідковується динаміка розвитку 
інтелектуально-творчого потенціалу особистості, проводиться прогнозування 
його подальшого розвитку. 

у 2007-2008 навчальному році повну загальну середню освіту здобули 
832 випускники, з них 38 нагороджені золотими, 16 - срібними медалями. 

ВипускнИ1(И 2008 року стали переможцями і призерами Всеукраїнських 
'базових олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт секцій 
МАНу, конкурсів з української мови ім .. Петра Яцика, "Об'єднаймося ж, 
брати мої", "Вірю в майбутнє твоє, Україно", "Оспівytо тебе, рідне місто". 

З 2007 року організовано підвезення учнів за окремими маршрутами до 
гімназії ім. С.І. Олійника, Навчально-виховного комплексу, спеціалізованих шкіл 
N!!S та N'l7, за рахунок коштів місцевого бюджету. 

у 2008 році з місцевого бюджету на проведення капітальних ремонтів та 
покращення матеріально-технічної бази закладів освіти було виділено 2521.7 
ТИС.грн. 

У позашкільних закладах організована робота 12 творчих об'єднань, 'І 06 
Іуртків, 19 спортивних секцій, клубів за інтересами. Ці заклади праЦІОЮТЬ за 
різними напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, туристсько
краєзнавчий, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЛІОІОЧИЙ, еколого-натуралістичний. Різними 
формами позашкільної освіти охоплено 6150 дітей. 

у 5-ти вищих. навчальних закладах міста навчається 3439 студентів. 
Навчальні заклади акредитовані та мають ліцензіі на здійснення освітніх послуг. 

Державний професійно-технічний навчальний заклад ,,Броварський 
, професійний ліцей" забезпечує доступ для отримання професій 562 учням. 

2.3. Культура 'о.. 
в місті створені необхідні уМови для проведения ДОЗВІЛЛЯ як шДРостаючому 

Поколінню, так і жителям старшого віку. Діють ДИ~JlЧа ~ична та Д~ТJlЧа шк~ла 
".Истецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, МІСЬКИИ кrльтурнии центр, 2 
БІБЛіотеки. 

у. закладах культури мвста праЦІОЮТЬ aмa:op~ЬKi Об"сдн~я, гуртки та 
~ДII З рі~них жанрів: вокальні,. ~ореоrpаФIЧНI,. театральн~, естетично~ 

І ,ИХо~ання ДІтей; СТВОРІОІОТЬСЯ неоБХ1ДН~ умови для ВІДродження І розвитку ВСІХ 

r 
ЖанРІВ самОДЇЯЛьної художньої ТВОРЧОСТІ... . . 
ве За 2008 рік було проведено 265 різноманІТНИХ захОДІ~: . конце~:и, МОЛОДІЖН~ 
ЧОри, ВИставки образотворчого мистецтва, веЧОРИ-ЗУСТРІЧІ, леКЦll, розважалЬНІ 
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культури, проведенНJI прогр~~ ~ ~ітей, зв~тні к?нцерти закладів 
ексКУРСІИ в музеl, театразl1зоваН1 свята. 

Виконавці та художні колективи брали участь у Міжнародних, обласних, 
міськиХ конкурсах та були переможцями: 

- ~окаль~ий ~~амбль «Відр~дження» міського клубу брав участь у 
фестивалІ Слов ЯНСЬКОІ культури м. Сшламяє (Естонія); 

- народний колектив «Черевички» вибороли 1 місце на фестивалі «Від 
серЦІ до серця» в рамках відкриття Днів України в Угорщині. 

У школі естетичного виховання також проведено заходи, зокрема: обласний 
конкурс фортепіанної музики "ДеБІОТ", другий, фестиваль поетичної творчості 
"Кришталеве перо", літературно-мистецький захід " 3 ЛІОбов"IО і шаноІО до 
Кобзаря". 

На виконання міської програми «3 ЛІОбов'ІО до рідного міста Бровари» 
відкрита та облаштована «Кобзарева світлиця»; а на ВИІ<онання Указу Президента 
України та оголошення 2008 р. Роком пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. в 
Україні триває збір інформації про голодомор 1932-1933 рр.: свідчень очевидців, 
фото, відео матеріали; ГОТУІОться також матеріали до видання книги «Броварчани 
у часи Другої світової війни та повоєнного лихоліття». 

До річниці трагедії на Чорнобильській АЕС у місті урочисто відкрито 
пам"ячник ,rероям Чорнобиля", на будівництво якого у 2008 році використано 
130.0 тис.грн. 

У звітному періоді проведено капітальний ремонт приміщень бібліотеки 
для дітей за рахунок коштів цільового фонду на суму 48,9 тис грн. На проведення 
культурно-мистецьких заходів' витрачено 5і2.5 тис.грн., на зміцнення 
матеріально-технічної бази бібліотек та поповнення бібліотечного фонду - 42~. 7 
тис.грн. 

2.4. ФіЗllЧllа культура і спорт 
Фізична' культура і спорт відіграє важливу роль У зміцненні здоров'я, 

підвищення фізичних і функціональних можливостей організму ЛІОдини, 
забезпеченні здорового дозвілля, збереження тривалості активного життя 
ДОРослого населення та є складовОІО частиноІО виховного процесу дітей, підлітків 
учнівської і студентської молоді, тому значна увага міської влади приділяється 
ВИконвнНІО таких програм, як: "Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
М. Бровари на 2007 _ 2011 рр." та "Програми розвитку чоловічого гандболу в м. 
Бровари на 2007 - 20 11 рр." . 
, П~отягом 2008 року проведено 125 с~ортив~о - MaCOB~ захОД1В ~a уча~тю 
~итеЛІВ та гостей міста. Найбільш відОМ1 це: МІЖНароднии lонацькии ТУРН1Р з 
B~ЬHOЇ боротьби "Дружба" присвячений вида~ни~ украї~СЬКИМ бор~, 
М1>КНародний lонацький турнір з гандболу п~ ЯТ1 ~.БаГ~ТІкова, тypНl~ ~ 
ХУДОЖНьої гіJi.(настики "Різдвяна зірочка", ВсеукрВ1НСЬКИИ ТУрНІр з боксу пам ЯТ1 
І. Корольова та ряд інших. 
'п у 2008 році в рамках Програми ,,3 Л~ОБОВ'IО дО piДHOГ~ міста Бро~ари" 
проведено міський велопробіг за участю БІЛьше .. 45~ учаСНИКІВ,. започатков~о 
РОведеННя міської спартакіади яка зібрала на маидаНІ Свободи БІЛЯ 300 ЧОЛОВІК, 
меШканці міста змагалися в тp~ox вікових категоріях з набивання м'яча, дартсу, 
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настільНОГО тенісу, ба~к.етболу. Всі учасники спартакіади отримали цінні 
подаруНКИ та спор;ивнии Інвентар. Проведені спортивно-масові заходи до дНJI 
ФізичноЇ культури І спорту та до Дня міста . 

. . Протягом року проводилися спортивні ігри школярів з 11 видів спорту, в 
яКИХ взяли участь понад 1 SOO юнаків і дівчат. 

Традиційно в м. Бровари проведена Універсіада серед вищих навчальних 
З8КJ1вдів міста та професійного ліцею з 1 О видів спорту. 

Багато РОІ(ів в м. Бровари праЦЮIОТЬ фізкультурно - оздоровчі клуби 
"Крок" t "Влада", в яких покращують свій фізичний та емоційний стан багато 
ветеранів . війни та праці, але центром оздоровленНJI жителів міста є 
фізкультурно - оздоровчий заклад "I1nавальний басейн "Купава" . Особливо в 
ЗIfМОВИЙ час, в ігровому залі, тренажерному залі, у великій та малій ваннах 
покращуІОТЬ своє здоров'я більше 300 чоловік кожного дня. 

у місті проводяться традиційні легкоатлеТИЧllі п~обіги "Фуку о·ка", 
"Каторга", "Осінній лмст", "Пролісок" , "Кільце пам"яті", "Різдвяні старти", на 
акі збираlОТЬСЯ mобителі бігу різних вікових категорій з усіх куточків Украіни. 

Чільна увага в місті приділяється спортивній роботі серед інвалідів. На базі 
легкоатлетичного манежу, плавальних басейнів, шахового клубу праЦІОIОТЬ секції 
з MaвaHНJI, шахів, шашок, легкої атлетики, настільного тенісу, міні-футболу. 
Всього охоплено 10S чоловік, працюють 6 тренерів - викладачів. Відділ фізичної 
культури і спорту постійно надає кошти для участі спортсменів - інвалідів в 
обласних та Всеукраїнських змаганнях, регулярно проводяться міські спортивно 
- масові заходи серед інвалідів. Акопян Аліна стала чотириразовою чемпіонкою 
світу, Василь Ліщинський - учасник Паралімпійських Ігор в Греції, переможець 
Всеукраїнських змагань, Іван пИmняк - призер· міжнародних змагань, чемпіон 
Украіни. . 

В місті функціонує центр патріотичного вихованНJI, в секціях якого 
реГУJlJlРНО займаються 370 чоловік з атлетизму, шейпінгу, кунг-фу, туризму. 

Місто володіє потужним кадровим потенціалом. ПраЦІОЄ 108 тренерів
викладачів, з них IS Заслужених тренерів України, 26 мають вищу категорію. 
, До збірної команди України ВХОДЯТЬ 20 чоловік, кандидатами збірної е . 
10 чоловік, до резерву збірної команди України зараховано 19 чоловік. Кращі 
п~едставники міста виступили на Олімпійських Іграх в ~eKiHi. Це п.лавці: .Олег 
ЛІСОroр, Сергій Бреус; легкоатлети - Людмила ~лонськ~ ВІКТОР Ястребов, ВІКТОР 
Кузнєцов, Юрій Крімаренко, Олександр Корчмщ, НаталІЯ Беркут. 

ВіДРодилась гандбольна команда "Будівельник", яка завоювала бронзові 
~eДВJIi, непогано виступила у Європейських кубках. . 

Належна увага в місті приділяється спортивним :поруд~. На разІ е три 
:Ytб .. ОЛЬНі поля, дві лижні бази, 2S спортивних маиданчиюв, 4 плаваль~их 
асеи~, 19 спортивних залів. .... . 

ВІДкриті комплексні сучасні СПОРТИВНІ маиданчи~ 13 СИНТетичним 
ПОkpитrям для ігрових видів спорту по вулицх Короленка, 61 А, 
ЧеРНЯХівського,17 та Лагунової,З. Продовжується реконструкція плавальних 
басеЙНів "І<упава", "mдер", "Схід". 
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В червні 2008 року відкрито тренажерний зал по вулиці Лагунової, 

1 О А. зар~ ведуться роботи по обладнанню ще чотирьох тренажерних залів в усіх 
район~ MICT~. • 

МІСТО ЦІНУЄ заслуги спо~тсмеН1В високого класу, членів збірної команди 

УкраіНИ. ~aдaHO квартири ВІКТОРУ Яструбову, Василю Ніщинському, Сергію 
'Брусу та ВІКТОРУ Кузнєцову. 

3.РОЗВIІТОК піДПРllЄМllllцтва 
Протягом останніх років в місті активно розвивасться мале підприємництво. 

СвідченНJIМ цьому Є постійне збільшення суб"єктів господарювання. На території 
міста здіЙСНJОJОТЬ господарську діяльність 1160 малих підприємств та 5150 
підприємців. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих 
підприємствах складає 5214 осіб. Частка надходжень від суб"єктів 
підприємництва ( юридичних і фізичних осіб) до бюджетів всіх рівнів за 2008 рік 
становить 42.7%, що в сумарному виразі складає 165 млн.грн.( за 2007 рік - 99.7 
мпн.грн.) 

Станом на 01.01.2009 року суб'єктами малого підприємництва орендується 
9.5 тис. м.КВ. вільних площ, що належать територіальній громаді міста. 

Броварським міськрайцентром зайнятості надано одноразову виішату 
допомоги по безробіттю ДЛЯ організації підприємницької діяльності 67 
мешканцим міста. 

В місті діє 25 відділень та філій комерційних банків, 5 кредитних спілок. 
, Інформація про них знаходиться на стенді в дозвільно-реєстраційному центрі. 
Там підприємці також можуть ознайомитись з рекламними проспектами даних 
структур. 

Проведена підготовча робоТа до створення' бізнес-інкубатора. Надруковані 
інформаційні посібники з питань отримання дозвільно-погоджуваль~их 
ДОкументів та з питань реєстрації фізичних осіб-підприємців: 
. З метою спрощення отримання суб"єктами господарювання дозволів на 
П1дприємницьку діяльність, в місті працює «Дозвільно-реєстраційний центр». 
СУб'єкти підприємницької діяльності звертаються за консультаціями та за 
О~иманням дозволів до адміністратора та до представників дозвільних органів 
МІСта, які здійснюють прийом в одному приміщенні, як передбачено чинним 
заКонодавством. Також в приміщенні знаходиться 4 інформаційні стенди 
ОФОрмлені відповідно до матеріалів, наданих дозвільними органами міста. 

За 2008 рік до "Дозвільного центру" звернулось 2046 суб"ЄКТ~В 
ГОсподаРІ0ВВННЯ із них до адміністратора - 297 та 1749 ДО, представНИКІВ 
ДОЗвільних OP~iB. 
'. З фізичними та юридичними особами -: суб"єктами підпри~ицькоі 
A1JlJJLHocTi міською РадОl0 укладено 75 ДОГОВОРІВ оренди земельних Д1JUlнок на 
~aгanЬHY площу 27.5 га. А ТВІ(ож продано У власність 49 земельних ділянок,ДЛЯ 
БСЛУговування об"єктів промислового, комерційного в~кС?ристання та земель 
ТРансп?ртних підприємств загальною площею 24.8 га ~ap,?CТ10 .. 23072.9 тис.грн .. 

Зnдно рішень виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за 2008 РІК 
СУб" . б . , ЄКТаМ господаРJовання надано 239 ДОЗВОЛІВ на проведення УДІвницт,ва та 
ре1(оис"",", . • 

ц -І"JАЦ1JО об"ЄКТIВ. 
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основною меТ?ІО процесу реформування власності залишається 

поліП?Іен~я умов ДЛЯ ПІдвищення ефективності діяльності підприємств, установ, 
орraНlзаЦIИ, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до 
бlоджету. 

ПРОТЯГ~~ 2~08 року з JOр~дичними ~СОбами укладено 2 договори купівлі
продажу об ЄКТІВ к~муналЬНОI. влаСНОСТІ територіальної громади на загальну 
суму 4,602 МЛН.грн., ІЗ них д? МІсцевого БJOджету надійшло 3.8 МЛН.грн. Загальна 
площа приватизованих ПРИМlщеllЬ складас 6 І 4. І кв.м 

Мешк~~ми міста Бровари було проведено приватизаціJO 580 квартир, в 
тому ЧИСЛІ ВІДОМЧОГО житлового фонду 52 квартири. Всі квартири у приватну 
ВJlacHicTЬ громадян передаJOТЬСЯ безкоштовно . 
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4. Інвестиційно-іНllоваціЙllа діилы�істьь 
Станом на 01.10.08 року 71 підприємством з іноземними інвестиціями, що 

зареєстроване у місті Бровари, вкладено у розвиток міста 114,2 млн.дол.США, що 
на 34,S млн.дол.США (43.3%) більше, ніж на початок року. На душу населення 
ПРипадає 1,2 тис.дол.США. Значне збільшення обсягів прямих іноземних 
інвестицій ПОЯСНІОЄТЬСЯ поповненням статутних фондів підприємств з 
іноземними інвестиціями з метоJO реалізації інвестиційних проектів, а також 
ПОкращенням матеріальної бази підприємств. За прогнозними даними у 2008 році 
обсиг прямих іноземних інвестицій складе 115 млн.дол.США. У звітному році у 
місті Бровари зареєструвалось 3 підприємства з іноземними інвестиціЯми з 
Австрії, Латвії 'тв Німеччини, основними видами діяльності яких стануть 
ДОбуваmiи декоративного та будівельного каменІО, спеціалізовані будівельні 
Роботи, оренда будівельних машин, оптова та роздрібна торгівля автомобільними 

. Дetannm, одягом та взуттям. 
n ямі іноземні інвестиції вкладені 

НІ! Галузі 
Wn . 

і: 
CTallOM 

ІІа 01.01.08 
СтаНОМ 

ІІа 01.10.08 
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"-4 ТDанспОРТ і зв'язок 5,23 2,22 
-5 Легка промисловість 4,19 2,86 

б Металургія та машинобудування 0,72 1,34 
7 Ветеринарна медицина 0,03 0,02 

~ 

ВСЬОГО 100 100 

06cnr прпа"'l IІІО1С\lIIII' І ІІПС"ІІОІN. Тllr.аоn.СШ,\ 

,~-.... _ ........ .-" - ... -.. 
,', 

.. .. , ........ .. 

115000 

. 
За 9 місяців 2008 року інвестиції в основний капітал склали 356,7 млн.грн. 

або 73,3 % до відповідного періоду попереднього року. За прогнозними даними 
цей показник у 2008 році досягне 500 млн. грн. У 2008 році було реалізовано 117 
інвестиційних проектів, в тому числі: 5 проектів - у промисловості, 19 - У сфері 
торІіlinі та побутового обслуговування, 12 - у соціальній сфері, 81 - у житловому 
будівництві, з них -74 індивідуальні будинки. 

З метою збільшення обсягів залучення, як внутрішніх, так і зовнішніх 
інвестицій, покращення інвестиційного клімату та привабливості міста дО КОДА 
напрВВJIJlJIась розширена інформація про соціально-економічний та культурний 
розвиток міста Бровари для подальшого використання в Інвестиційному паспорті 
Київської області-2007, інформація щодо інвестиційних проектів у галузі 
рекреації та туризму, які можуть бути реалізовані за учасТlО інвесторів на 
території Броварів; 24 інвестиційні проекти 7 броварських підприєм~ 
направлені до Міністерства реrіонального розвитку та бу~івництва Украіни з 
метОIО ВКJIlочення до загальнонаціональної бази даних інвестиційних проектів з 
~ИтанL місцевого і регіонального розвитку та будівництва; виготовлено буклети 
І~вестиційних пропозицій міських підприємств, У ІІІ кварталі 2008 року 
ПІДГОтовлений і 'надрукований Інвестиційний паспорт міста Бровари українською 
~ англіЙСЬКОIО мовами, на сайті Броварської міської ради розміщений 
ІНвестиційний паспорт міста украіНСЬКОIО та англійською мовами. 

На ВИКонання Закону України від 16 вересня 2008 року N 509-VI "Про 
Вне~еlUlя змін до деяких законодавчих актів У~аїНИ щодо сприяння 
БУДІВНИЦТВУ" рішенНJJМ Броварської міської ради ВІД 20.11.08 Н!!928-49-05 
заТве .' РДЖено проекти землеустрою щодо ВІдведення земельних ДІЛЯнок в оренду 
та надано в оренду за рахунок земель міської ради 23 зем~ні ділянки загальною 
IJJtОЩ~IО 13,9102 га з меТОІО реалізації інвестИційних пр~ектlВ. . . оо'. 

t . І1ідприємства міста у 2008 ,році взяли участь У БІзнеС-ЗУСТРІЧІ "УкраІНСЬЮ 
nIAnp'" .'W· 

б. Qємства-виробники як учасники ІнтеграцІИНОГО проце~у до МІжнародного 
IЗНес" 1 .. І . б . У. ' 4.02.08, м.Біла Церква, сеМІнаРІ " нтеграц1Я в гло альну еКОНОМllСУ: 
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перспектиВИ та в~~ики ~я ~KpaїHCЬKOГO малого та середнього 
бізнесу", .~9.0!.08~ М.КИІВ. ~ XO~1 заСІДання Українського клубу на тему: 
IнвеСТИЦІИНИИ КЛІмат на КИ1ВЩИН1: аспекти землевідведення та екології" що 

" К . 16 ' прОХОДИВ У м. ~ЄBl ли?ня 2008 po~, використовувались матеріали щодо 
ПОЗlіТИВНОГО ДОСВІДУ БроваРІВ у залучеННІ Інвестицій. 

Міські підприємства взяли участь у проведенні конкурсу "Київщина 
інвеСТlfційна-2008" за організації КОДА та асоціації "Приватні інвестори 
УкраіНІ!". 16 вересня 2008 року у Броварах відбулось засідання з питань 
проведення КОНІСУРСУ, в ході якого зацікавленим підприсмствам були надані 
роз'яснення щодо подальшої участі у конкурсі. 

Під час візиту делегацій дО М.ГНСЗІІО та Красницького повіту Республіки 
'Польща, Щолківського муніципального раЙОIlУ Російської Федерації, м.Сілламяе 
Естонської Республіки та м.Фонтепе-су-Буа Французької Республіки, а також під 
час прийому делегацій у Броварській міській раді з меТОIО розвитку партнерських 
зв'язків презентувались буклети щодо інвестиційних можливостей міста Бровари. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. 
N2208-p "Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки 
регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господаРlOвання" 
проводиться рейтингування міста щодо інвестиціЙIІОЇ привабливості 
рейтинговим агенством у формі ТОВ "Кредит-рейтинг". 

'Протягом року В місті споруджувалось житло, об'скти виробничого та 
соціального призначення, яке ведеться за рахунок різних джерел фінансування: 
коштів суб'єктів підприємницької діяльності, бlоджетних коштів та власних 
коштів громадян. , 

Протягом січня-грудня 2008 року було прийнято в експлуатаціlO 74 
індивідуальні житлові будинки, загальноlO площеlO 18.1 тис.м2 , що на 12.1% 
менше, ніж за минулий рік. ПричиноlO цьому є постійний ріст цін на будівельні 
матеріали та послуги будівельників, припиненням обсягів кредитування 

. будівництво житла. ' 
З початку 2008 року введено в діlO 6 багатоквартирних будинків та 

ГУРТожиток для персоналу ТРК "Термінал", заГЩІЬНОIО площеlO 71.3 тис. м2 
, що 

на 10.0% більше, ніж за минулий рік, а саме: 
-ГУРТожиток для персоналу ТРК «Термінвл»- 2.8 тис.кв.м;. .. 
-9-ти поверховий житловий будинок з вбудованими ПРИМІщеннями, якии входить 
ДО cКJIaдy двох багатоповерхових житлових ~удиНКіВ ПО вул. В. Симоненка, 4 (П 
етап, 1-3 секції, 128 кв. (П черга» - 8,3 тис. м· (ВАТ «ПДБП - 2); ., 
-176-кв. ЖИтловий будинок по вул. Незалежності, 14/] - ] ],5 тис. м· (ТОВ БДІ( 
,«МеРКУРій»); ., '. 
-108-кв. житловий будинок по вул. Шевченка, 4·А - 8,5 тис. м· (ТОВ БДІ< 
~(МеРКУРіЙ»); . 2 

160-кв. житловий будинок по вул. ДекаБРИСТІВ, 46 - 9,3 тис. м (ТОВ БДІ{ 
«МеР~іЙ»). -35 --.1 }І , 2 (ТО 

~ 6-кв. житловий будинок по вул. Грушевського, 21 - 23,1 тис. м В БДІ{ 
«МеРКУРій»)· 
-І. черга бу~івництва багатоквартирної житлової забудови на території І-го 
МІКрОРаАону 4-го житлового району (ВАТ "ПДБП-2") -7,9 тис. м2 
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Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків 

по вул. Черняховського, ІІ-Г . (ТОВ "БЗБК"), по вул. Черняховського в районі 
30Ш Н!! 1 О .< ОП «БfDКБ»), БУДІВН~ЦТВО багатоквартирної житлової забудови в 1 
мікрораАОНI IV житлового раиону (ВАТ «ПДБП - 2»); будівництво 
багатоповерхового житлового комплексу по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4-
ro житлового району (ЗАТ «ПЛанета буд»). 

Всього за 2008 ріІ( введено в ді1О 89,4 тис. м2 житла, що на 4.6% більше ніж 
за минулий рік та інші об"єкти виробничого та соціального призначення: ' 

-сучасний то~говий центр "Форум" по вул. Короленка, 60, загалЬНОІО 
nnощеlО - 9,4 тис. м ; 

- переобладнанlUI вбудоваІІого-прибудованого нежитлового приміщення під 
кафе з літнім майданчиком по вул. Незалежності, 17 (секція ІІІ) (0,2 тис. 
,і); 

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

- будівництво магазину продовольчих товарів народного вжитку по вул. 
Шевченка, 1 О-Б (0,6 тис. м2); . 

- прибудова І(афетеріІО до магазину Х!! 17 по вул. Кірова, 1 О (0,3 тис. м2); 
- реконструкція басейну «Схід» по вул. Возз'єднання, 13-А (1,9 тис. м2); 
- реконструкція з РОЗШИЕенням комплексу ПВП' "І(аман" по вул. 

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

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

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

- реІсонструкція нежитлового приміщення, що надане в оренду, під 
перукаршо по вул. Короленка, 66 (0,05 тис. м2); 

- реконструкція квартири під стоматологічний кабінет з вnawтуванням 
окремого входу по вул .. Незanежності,9(0,06 тис. м2); 

- реконструкція з розширенням торгівельного павinьйону по вул.Гоголя,3 
(0,06 тис. м2); 

- адміністративно-складський комплекс ТОВ "Проммaw-Бровари"(ІІ ч~рга 
будівництва) (9,4 тис. м2); . 

реконструкція нежитлового приміщення, що надане в 'о,еенду кп «Служба 
замовникю) під офіс по бул. Незалежності, 2 (0,08 тис. м-); 

- реконструкція АЗС в складі майнового комплексу по вул. Кутузова, 127 
(0,06 тис. м2); •• 

- будівництво стаціонарного світло діодного екрану на перетиНІ вул. 
Гагаріна та бул. Незвnежності; 

- реконструкція незавершеного будівництвом адміністративн~-~обутового 
1(ОМплеIССУ з центром сервісного обслуговування автомоБІЛІВ по вул. 
Чкanова, 3-А (3,2 тис. м2); • 

- технічне переоснащення ПС 110/35/10 кв «Княжичі» по вул. ЕлектриК1В 
(0,9 тис. м2); • 
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- реконструкція з розширен.ням об' єктів майнового комплексу 
Броварського меблевого комБІНату (І пусковий комплекс) по вул. Кутузова 
6 (3,6 тис. м2); , 

- реконструкція ~ роз~иренням м.аЙнового комплексу (0,076 тис. мІ); 
торговелЬ~О-ОфIСНИИ центр з ПІДземним паркінгом по вул. Короленка, 74 
(2,4 тис. м ); 

- будівництво електромережі 1 О кВт з спорудами для електропостачання IV 
житлового району І черги (0,053 тис. м2); 

- реКОНСТРУI(ція існуlOЧОГО придорожнього кафе на прилеглій території 
торгівельн~-розважanьного комплексу «Термінал» по вул. Київська, 316 
(1,8 тис. м ); 

- будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та мийки 
автотранспорту по вул. Київській, 326 (0,5 тис. м2); 

- будівництво складського приміщення з лінієlO ПО випуску зошитів по вул. 
Металургів, 47 (7,1 тис. мІ); 

- магазин спортrовари по вул. Черняховського, 27 (0,4 тис. м2); 
- будівництво Церкви Покрова Пресвятої Богородиці YrЩ Київського 

Патріархату по вул. Гагаріна,22-а (І черга 0,2 тис. м2); 
- реконструкція нежитлового приміщення в цокольному поверсі IV під'їзду 

під медико-оздоровчий центр по вул. Грушевського, 19 (0,1 тис. м2); 
- будівництво автостоянки вантажних автомобілів по вул. Щолківській,З 7 

(1,5 тис. м2); 
- магазин оптової торгівлі ШІ «БЕСТ» по вул. Красовського, 19 (0,2 тис. м2); 
- реконструкція нежитлового приміщення під офісне приміщення по вул. 

Незалежності, 15 (0,01 тис. м2). 
В зв'язку З наслідками світової фінансової кризи та припиненням видачі 

jанківських кредитів, призупинено будівництво деяких багатоквартирних 
КИТЛОВИХ будинків, а саме: 

о будівництво багатоквартирної житлової забудови з вбудованими та 
окремо розташованими приміщеннями інфраструктури 4-го мікрорайону в 
складі IV житлового району· ( ТОВ «Дизайнnроектбуд»); 
о будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано
прибудованими приміщеннями дитячого садка та підземним гараже~ по 
вул. Черняховського, 21-В (ТОВ «УкрбудінвеСТ-2000»'~; 
о будівництво багатоквартирних житлових будинКІВ по вул. Чорновола 
та П. Чубинського (ТОВ «Західні будівельні технології»); 
о будівництво багатоквартирної житлової забудови на території П 
черги кварталу Олімпійський (ТОВ « ДБК «Меркурій»). 
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За 2008 рік введено в експлуатаціlО дворових газопроводів низького тиску _ 
1з.336 км та середнього тиску - 2.609 км .. 

Відповідно до. Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2008 рІК за .рахунок коштів місцевого бlоджету проводилось 
фінансуванНJI НИЗІСИ об'ЄКТІВ, з них найбільш вагомі: 

1. Проектування та реконструкція магістральної вулиці загально-
міського значення в м. Бровари (вул. Київська) - 6176.5 тис. грн.; 
2. Проеlcryвання, коригування робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставковим комплексом з глядаЦЬКОJО залоlO на 448 місць по 
вул. Гагаріна, 18 м. Бровари - 4665.5 тис. грн.; . 
З. Проектування та реконструкція плавального басейну «Купава» по 
вул. Щевченка,10 м. Бровари - 1594.8 тис. грн.; 
4. Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
КJIвдовища по вул. Кутузова в м. Бровари - 2454.1 тис. грн.; 
5. Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 
1 О мікрорайону у м.Бровари - 1086.9 тис. грн.; 
б. Проектування та реконструкція вулиці районного значення (вулиці 
Олімnій~ька) в м. Бровари - 695,9 тис. грн.; 
7. Проектування та реконструкція внутрішньо квартального проїзду по 
ВУЛ. Малокиївській в м. Бровари - 499.9 тис. грн.; 
8. . Проектування та реконструкція господарчо-питного водопроводу по 
·вул .. КиївськіЙ в м.Бровари - 828.6 тис. грн.; 
9. Осушення територій та водовідведення дощових та талих зод з 
території підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського 
призначення західної та південно-західної частини м. Бровари - 586.0 тис. 
грн .. 

• ~JIД Промислових підприємств міста протягом звітного року здіЙСНІОВав 
. ІНІІоваційну діяльність, основними напрямками якої було розширення 
аСОРТИМенту ПРОДУІЩії та нових технологій в таких галузях, як харчова 
ПРОмисловість, будівництво та чорна металургія .. 

Казенним заводом порошкової металургії протягом 2008 року було освоєно 
34 Нові види ПРОдуІЩії, із них: на основі композиційних матеріалів - ~; 6 
найменувань на основі залізного порошку, 20- на основі ту.гоплавких сполук та 
ВПРоваджена' технологія просочування картону колоідно графітовим 
Препаратом. 

Броварським заводом будівельних конструкцій протягом 2008 року 
ВПРоваджено замкнуті монтажні петлі трикутної форми (грушовидні)' для 
ТИПОВИХ збірних залізобетонних конструкцій, освоєно виготовлення та 
ВПрОваджено укладку монолітного перлітобетону в опалубку зовнішніх стін 
)J(IfTJIOBOro БУДИНІСУ що зводиться у місті. цк технологія дозволяє забезпечити 

• Blfcortv·' • б . 'Іі б 
, "J ЯКІсть будівельних робіт та скоротити теРМІН УДlвництва. акож, ули 

~OBeдeHi виробничі випробування з застосуванням гіперпластифікаторів для 
ет~ННIfX сумішей цементно- вапняної штукатурки для зовнішніх штукатурних 
РоБІТ' . . . б 

по перліт0бетону. На підприємстві виконанІ ВСІ ро оти для установки 
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новоro сушильного барабану в перлітному цеху, змонтована нова 
технологічна лінія по приготуваннlО та видачі в бетонну суміш 
гіперnластифіка~орів (полікарбоксилатів ). 

у 2008 РОЦІ цех N!! 2 дп АТ "Київхліб" хлібокомбінату N!! 1 О розробив та 
впровадив У виро~ництво торти "В гостях указки", "Полуничний" та "Ніжний", 
тістечка "ЗаваРНІ з вершково- СИРНОIO начинкоlO", "Цикоринка", пироги 
"Прем"єра" з мanИНОIО, чорницями та "Чіз кейк" з MaKOBOIO начинкОІО. Також, 
встановлено систему тензометричного обліку борошна на два силоси, проведено 
частковУ заміну компресорної на повітродувки для подачі борошна, в 
кондитерсы�омуy цеху замінено піч на сучасну електричну та введено нову 
котельну установку. 

ПУ "Броварський завод торговельного машинобудування" у 2008 році 
впроввдив лініlО по виробництві профільних матеріалів. 

s. РОЗВІІТОК реалы�огоo сектору eKOllOl\liKl1 

5.1. ПРОМІІCJlовість 
Виробництвом промислової продукції по основному колу займалось 22 

підприємства. Найбільші за обсягами промислового виробництва є - ТОВ "Київ 
гума", ЗАТ "Броварський завод будівельних конструкцій", кп ,,київський завод 
amомінієвих будівельних конструкцій", філія "Меркс-Груп". 

Темп росту виробництва промислової продукціі підприємствами Mi~ за 
2008 рік становить 108.5 %. 

Зміни обсягів промислового виробництва (наростаlOЧИМ підсумком) до 
~ідповідноro періоду попереднього року : 
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ЗбїЛьwеННJI обсягів виробництва продукції спостерігалось в таких галуЗJIX, 
JlК: хімічна та нафтохімічна промисловість, металургія та оброблеННJI металу, 

• ВИРОбництво деревини та виroтовленНJI виробів з деревини, целlOлозно-паперове 
. ВИРОбництво. 
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Найбільша частка виробленої продукції припадає на підприємства 

металургії та оброблення металу (28.7%) та на підприємства хімічної та 
нафтохімічної промисловості (19.7%). 

Основними чинниками, за рахунок яких досягнуто приріст обсягів 

промислового виробництва є: збільшення основного кола промислових 
підприємСТВ, а також пошук нових ринків збуту, розширення асортименту та 
дизайну продукції; підвищення продуктивності праці робітників. 

З ЖОВТНJI місяця 2008 року промислові підприємства міста значно відчули 
вплив світової фінансової кризи на діяльність підприємств, що, в свою чергу, 
ВПЛ1fНУЛО і на обсяг промислового виробництва. Спад темпів виробництва 
готової продукції було спричинено різким зменшенням замовлень на ії в зв"язку 
З BiДCYТHicТlO кредитування підприємств та організацій банківськими установами. 
Крім того, на зменшення обсягів виробництва впливають такі чинники, як: 

-високі ціни на електроенергіlО, сировину, матеріали, що призводять до 
росту собівартості продукціі та зниження IСОНlсурентноздатності, як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

-відсутність достатніх обігових коштів для оновлення виробничих 
потужностей і випуску Ісонкурентноспроможноі продукції; 

-високий податковий тиск, несвоєчасне відшкодування ПДВ; 
-не контрольований ввіз дешевої продукції сумнівної якості, особливо, 

виробництва КНР; 

- відсутність бази даних ринків збуту виробленої продукції; 
- низька купівельна спроможність населення. 

; -----.----------- -'-1 
ТеаlПl1 росту обсягів проашслового ВllроБUlЩТВа, % і 
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Дnя стабілізації роботи промислових підприєм~тв міста н~обхідно: . 
-забезпечення доступних умов кредитування пІД незначНІ процеНТНІ ставки з 

МетОIО аКтивізації ринків збуту продукціі; 
-УТРИМаННЯ стабільного курсу національної валюти, що дасть змогу 
ПРОГНозувати реальні витрати підприємств, що ПрВЦІОIОТЬ на імпортній 
СИРовині· 
-Відновл~нНJI державного замовлення на .продукцію підприємств, осо~ливо, 
на Вироби для мamинобудуванНJI та залІЗНИЧНОГО трансп?рту, для ГІрНИЧО 

Збагачувального комплексу та металургійної ПРОМИСЛОВОСТІ; , 
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_зниження цін на енергоносії; 

_зменшення кількості ~oдaTKiB і зборів та скасувати, в умовах економічної 
кризи, нарахування пеНІ та штрафів за несвоєчасну сплату податків. 

5.2.СПОЖIIВЧIIЇl РІІІІОК міста 

Стратегія розвитку сфери торгівлі у 2008 році полягала у зростанні обсягу 
роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, в першу чергу, вітчизняного 
виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку. 

розрахунковий темп приросту товарообороТу склав 15.4 %. 
У звітному періоді в місті працювали І 95 магазинів, них 36 магазинів 

переважно продовольчого профілю, 107 непродовольчого, 52 - змішаного, з них 
6 торгових центрів. 

Мережа закладів ГPOMaдCЬJCOГO харчування відкритої мережі налічує 88 
об"єктів, з них 5 ресторанів, 54 кафе, 1 О барів тощо. 

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

В задоволенні попиту населення на продукти сільськогосподарського 
виробництва, особливо в сучасних умовах, маІОТЬ ринки. Станом на 01.01.09 в 
місті 'працювали З ринки. Всі ці ринки постійно діючі, відкриті за конструкціЄIО, 
змішаного профілю за товарною спеціалізацією. Ринковий збір у звітному періоді 
склав 997,7 тис.грн., що на 0.7% менше, ніж за аналогічний період минулого 
року. Зниження ринкового збору відбулося з причини закритrя тимчасового 
ТОрговельного майданчику по вул .. Возз"єднання, в зв"язку з ·ії реконструкцієІО. 

Розширення торговельної мережі міста відбувається і, в подальшому, буде 
продовжуватись за рахунок коштів підприємств, підприємців та інших приватних 

~~ . 
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5.3. ТРВІіспорт 
. Для забезпечення збалансованого розвитку автомобільного транспорту в 

AlIСТі . розроблена та затверджена "Програма розвитку пасажирського 
аВТОМОбіJIЬНого транспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки". Дана Програма 
ПеРе б . .. 

~ ачає створення цілісного .транспортного комплексу МІста ІЗ залученням 
. до УЧасті у перевезенні пасажирів усіх зацікавлених суб"єктів господаРІОВання, 
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незалеЖНО від форм. власності, які в змозі надавати ефективні транспортні 
поCJIуги населеннlО МІста. 

. На даний час в. місті Бровари функціонус розгалужена мережа 
пасажирського автомоБІЛЬНОГО транспорту. Перевезення пасажирів в місті 
здіЙСНІОЄТЬСЯ автобусами різних класів. 

Маршрутну мер~жу міського автомобільного транспорту складаlOТЬ 
7 міських та 9 ~РИМІСЬІ(ИХ автобусних маршрутів загального користування. Слід 
відмітити, щО МІСЬКИМ транспортним сполученням з'єднані всі мікрорайони 
• и" ОН "Тор гм " "Г '" , З МІста - ра аш , еОЛОГОРОЗВlДка,' елена галявина", "34 . .." 

Мlкрораион . 
3 меТОIО поліпшення транспортного обслуговування пасажирів проводиться 

СlІстематична робота щодо пошуку нових маршрутів та надання їх на конкурсній 
основі перевізнИІ(ам. 

у місті праЦІОЄ 7 комунальних автобусів, Яlсі придбані за кошти місцевого 
бlоджету, чотири з них надані в оренду перевізникам і праЦlОJOТЬ на приміських 
маршрутах і три - на міських. Перевезення пасажирів пільгової категорії 
населення на даних автобусах здійснJOЄТЬСЯ без обмежень. За 2008 рік з міського 
БJоджету перевізникам відшкодовано 678.6 тис.грн. компенсації за перевезення 
пільгової категорії пасажирів. 

Членами групи контрото за дотриманням правил перевезень пасажирів 
проводиться планові комплексні перевірки на маршрутах містІ, про що 
СКJJадmоться відповідні акти. 

На більшості маршрутів введена ДИСПe'fIJерська служБІ, що дає змогу 
Контротовати точне дотримання графіку руху, регуmовання посадки пільгових 
пасажирів. 

В OCI!OBHOМY, В місті вирішено питання облаштування та благоустРоlO 
мережі зупинок місы�огоo пасажирського транспорту сучасними зупинками, 
павinьйонами очікування, іншими об"єктами транспортної інфраструктури, 
Зо~ема, СТО, АЗС, тощо. 

• 5.4. 30вніШllьоеКОІІоміЧllа діяльність. 
Підприємства та організації міста ведуть широкомасштабну 

ЗОВlfішньоеl(ОНОМічну діяльність. За 11 місяців 2008 року оборот зовнішньої 
, торгівпі товарами склав 312,856 МЛН.дол. США, в тому числі експорт товарів 
cкn~ 28,357 МЛН.дол. США, а імпорт - 284.499 МЛН.дол. C~, при цьому 
ПОРІВНЯно З відповідним періодом минулого року експорт зБІЛЬШИВСЯ на 2,9 
МJlН.ДОП.США або на 8.9% а іМпорт - на 129:1 млн.дол.США або на 83.1%. 
ВК ' .' 82' Спорт товарів здійсНІОВало 27 підприємств, а ІМПОРТ To~apIB .. - П1дприємс~~ 

Броварські підприємства експортували порошок запIЗНИИ, диски фРИКЦІИНІ, 
кат ,. 

ок nВK, вироби із залізного порошку, запчастини до '. вакуум~их. наСОСІВ, 
Градирні та їх комплеVТ\Лочі декоровані пляшки, електро СВІтлотеХНІЧНІ вироби, 
Тов ..... J. , • б'" 
а~РИ зооветеринарного призначення, верхні трикотажнІ виро и 1 IH~ ДО ~ 

• ~ ІН, ЯК: Австрія, Латвія, Словаччина~ Польща, MO~ДOBa, Ли!ва, Р>'М?'"1JI, Груз~, 
k:ntеИIСТВН, Білорусь, Туреччина, Німеччина, POC1JI, ФранЦІя, ІСП~Н1JIJ XOP~~T1JIJ 

IUtстаи, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан та ІН~ИХ КРВІн. 
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Підрри~ства .. ІМПОРтували заготовки дисків, порошок залізний, 

пnомбувВJlЬН1 П~Ис:!'ОI, полотно H~TKaHHe, плівку ПВХ, електросвітлотехнічні 
Вllробlі, гp~pН1 т.а ІХ к.омплеКТУIОЧI, смо~и фенольні, поліхлоропренові каучуки, 
riдРОСИЛЬНИИ ПОЛlуреНlтан, кон~итеРСЬ~1 вироби, корма для тварин, рослини 
віДКРИТОГО грунту, пластмаСОВІ контеинери, добавки для кондитерської та 

xnібобуnочної промисловості, зооветтовари і інші з Угорщини, Росії, Білорусі, 
Башкирії, Чехії, США, Британських Віргінських островів, Туреччини Польщі 
Нідерландів, Бельгії, Італії, Молдови, Німеччини, Франції, Швейцарії, Швеції T~ 
інших краін. 

Міські підприємства здійснlОВали також експорт послуг, а саме: транспортні 
перевезення та розробка програмНОГО забезпечення до таких країн, як: Угорщина, 
Франція, Німе~чина, Білорусь та інші країни, а також імпортували такі послуги, 
як: транспортні перевезення з Росії, Німеччини. 

3 метОl0 пошуку потенційних партнерів підприємства міста неодноразово 
.брали участь .у виставl(ово-ярмаркових заходах різних рівнів, а саме: 
. -Міжнародна виставка взуття "Leather and Shoes-2008", м.Київ (учасник -
ПВП "Каман") ЛІОтий 2008 р., липень 2008р. ; 

- ІХ Казахська мі>ЦнаРОДІІа виставка "Промбудіндустрія", м. Астана, 
Казахстан (учасник - кп "КЗАБК") березень 2008; 

-ХІ міжнародна спеціалізована виставка "Будекспо-2008", м.Мінськ, 

"Білорусь (учасник - кп "КЗАБК") березень 2008; 
- Міжнародна виставка "RESTA-2008", 23.04.08-26.04.08, м.Вільнюс, Литва 

(учасник -кп "КЗАБК"); 
- ,;Agri Hort", 15.05.08-17.05.08, м. Баку, Азербайджан (учасник - ТОВ НУ 

НВф "Бровафарма"); 
. - Міжнародна виставка Акватерм", 14.05.08-17.05.08, м.Київ, (учасник - СП 
&ІВ " ротеп-Еко"); 

. - Міжнародна виставка "Агро-2008", 10.06.08-13.06.08, м.Київ (учасник -
ТОВ НУ НВФ "Бровафарма"); 

.- "Agri НоІі", 12.06.08-14.06.08, м.Астана, Казахстан (учасник - ТОВ НУ 
~Ф "Бровафарма") ; . . 
. -''Туркмен Агро-2008", 07.08-09.08.08, Туркменістан, м.Ашхабад (учасник 
ТОВ НУ НВФ &СБ~овафарма") ; ., " ... 

-,ДРОМИСЛОВІСТЬ малих та сереДНІХ П1дприємств , 03.09.-05.09.08, м.КиIВ, 
(учасник К3АБК); . .. 
" -"Енергетика та промисловість України-2008", 24.09.-26.09.08,м.l<иiв, (СП 
ВРотеп-вко"); .. .. 

. ,& -"Інвестиції, екологія, фінанси", 30.09-03.10.08, м.КиIВ (учасник - СП 
GротеП-Еко")' 

-"Промис~овість інвестиції технології" , 01.10.08-04.10.08, м.кривий Ріг, 
(учасник - СЦ "Броте~-Еко"); , .... 
... -УІІ Міжнародний промисловий форум, 24.11.08-28.11.08, м.КиlВ, (учасник 

• ВАТ "КФ ,;CТPЇna"). . .., . 
ПРОблемними питаннями у веденні зовнішньоеКОНОМIЧНОI Д1JlЛЬНОСТl є: 

h~б' • Ьа Щьність курсу національної В8ЛІОТИ, несвоєч~сне В1Дшкодув~НJI пода~ 
ДОдану вартість, висока конкуренція серед заруБІЖНИХ вироБНИКl~, тривалии 



29 

період оформлення митних документів при відвантаженні продукції, яка 
потребує аналізу у. ~~тних лабораторіях тощо. 

ДlШ81111К8 JODlllwlllooeKOIIOIIII'lItoi .аIRЛlollоn-l. 
ІІІЛII..аол.США 

2008.0 .. IК·О .... ··· .. ~''''.'' . ~ .. ; ....• 285 
28,5 

2007 еІІЗ(-- '" ............ ·-··.174.2 . 265 . ' 
200& 6"'" '~"".............. . ........ '-0' у.223.9 

.16,1 . 

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

, "і .' '.. j .~. і .. : і • • • • • • • • '-"'.-..;.. .............. ' .:.~:.",:,:,._.:_~ . ..::.:..w--..:.:..,,--...; 

5.5. ФіJJВllсові реСУРСl1 

Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
велИКОIО мірою залежить від наповнення та виконання міського бlоджету. 

Доходи місцевих бюджетів скnадаІОТЬСЯ з доходів загального фонду, доходів 
спеціального фонду та офіційних трансфертів. До загального фонду бюджету 
міста Бровари за 2008 рік надіЙШJIО 119996.2 тис. грн. доходів, в тому числі 
податкових находжевь 116923.~ тис.грн., неподаткових - 3072.7 тис. грн. IInан 
2008 року виконаний на 92.1 %. Недовиконання планових показників загального 
фонду обумовлене змевmенням надходжень по податку з доходів фізичних осіб. 
За рахунок цього податку бlоджет міста недоотримав 10667.5 тис.грн., в тому 
Чllспі за рахунок податку з доходів найманих працівників недоотримано 6570.6 
ТИс.грн. 

. В порі~нянні з минулим РОІ(ОМ податкові і неподаткові надходження в 
ЦІЛому зросли на 24283.8 тис.грн. або на 25,4%. . 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 75,6% 
Плата за земmо - 9,4% 
ЄдИний податок - 6,5% 
Місцеві податки і збори - 1,4% 
Плата за торговий патент - 4,3% 
До спеціального фонду зараХовано 62743.0 Тис.грн. доходів. Разом надійпшо 

Ао . Ф ') заranьного і спеціального фонду ( без врахування транс epnB -182739.2 
t'Kc грн ." • . ., що на 6446.5 тис. грн. менше, НІЖ за минулии рІК. 

За 2008 рік по закріплених доходах надійшло 104724.7 тис. грн., що 
~ С1'аНОВltть 90.4 % до плану. 

ПО Кошику власних доходів надійшло 15271.5 тис. грн., що складає 105.4 % 
АОnЛаиу. . 
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КріМ того до бl0джету міста Бровари надійшли офіційні трансф 

в C1l&ti 49577.9 тис .грн. та субвенція з районного бlоджету _ І 57 О ерти 
І·' • тис. грн. 

150 120 

1----11-----1- ----_ 
100 ,. 85,7 

50 -Г 
•• 

о IL~.-·."""'!!'·:-.::!!"·~Jj·If.I ...... "':"':"~.і.I""'. ~""!!': -I.LI :"J1
4
'" "'"!' ........ -.~ • • -.;y~ 

2007 рІк 2008 рІ .. 

r ----_.' -- ----
ID Надlйwnа да заl'8l1ьнаro фанду 
І 

I~ ~~ ~a _38~~H~ro і спеціапьнаг фондів 
~- .. --

Податок з доходів фізичних осіб. 
З початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 90662,4 тис: грн. 

при мані 101329,9 тис. грн. ВиконанНJI становить 89,5 %. В порівнянні з 
вЩповідним періодом минулого року надходженНJI по податку з доходів 
фізичних осіб зросли на 19283,8 ТИС.грн., або на 27,0 %. 

Причини зменшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб: 

. - впровадження скороченого 2-3-4 денного робочого тиЖНJI на підприємствах 
МІста; 

- зменшенИJl або відсутність обсягів виробництва та послуг підприємствами 
та оргвиізаціями міста; 

- зменшенИJl рівня середньої заробітної плати по місту. . . 

. Плата за землю. 

Плата за землю є другоІО за веЛИЧИНОJО СКЛ8ДОВОІо частиною доходів 
бlОД)І(ету міста. При плані 10750,0 тис.грн., фактично одержано 11255,0 тиС.грн., 
або 104,7 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за землю до бюджету міста 
~OM на 01.01.2009 року становить 1329,8 тис.грн., що на 346,1 ТИС.грн. 

UlLUIe в порівияниі з початком року. 

Місцеві податки і збори. 
~aH надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 107,8 %. При 

:~l НадХоджень 1559,2 тис. гРи. одержано -"1681,0. тис.грн. В. поріВНJlнні з 
14 УnИм роком надходження по місцевих податках 1 зборах збшьшилися на 

21...... б· 
• ПО ' Т ~~C·ГPH., яке відбулося, в основному, за рахунок з 1Ль~еИЮІ надходжень по 

'fIe'дa ~ з реклами на 13,7 тис. гри. та комунальному податку - на 144,4 тис. грн. 
обх1ДНО відзначити зменшення надходжень по ринковому збору на 7,1 
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11IС.грн. в 2008 році У порівнянні з 2007 роком. До зменшення 
npl13Beno закритrя в другому кварталі 2008 року ринку «Овал». 

Плата за торговий патент. 

надходжень 

Надходження плати за торговий патент складає 5199,9 тис. грн. при плані 
5726,0 Тис.грн., виконання прогнозних lІадходжеllЬ склало 90,8%. В порівнянні з 
2007 роком надходження по цьому подаТI<у збільшилися на 521,5 тис. грн., або 
ІІа 11,1 %. До невиконання плану надходжень по даному податку призвело 
анУЛlовання торгових патентів на гральний бізнес. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку 7890,0 тис.грн., фактично одержано 

7774,9 тис. грн. Виконання склало 98,S %, але в порівнянні з минулим роком 
Ilвдходження по єдиному податку зросли на 1059,0 тис. грн. або на 15.5% за 
рахунок збільшення кількості зареєстрованих по Броварській Oдm платників 
єдиного податку та ставок єдиного податку. 

Державне мито. 

До бlOДЖету міста протягом 2008 року зараховано надходжень по 

державному миту в сумі 507,7 тис.грн. при плані надходжень 503,0 тис. грн. 
Виконання становить 100,9 %. В порівнянні з минулим роком надходження по 
'державному миту зросли 47,7 тис.грн., або на 10,4%. 

Спеціальний фонд. 

До спеціального фОНДУ міста надійшло 62743.0 тис.грн.{в Т.Ч. власні 
надходження БІОДЖетних установ - 15428.5 тис.грн.), в тому числі: 

План . факт % виконання 

рік 2008 року 

Податок з власників 
транспортних засоб. 2350,0 2333.7 99.3 (-16,3) . 

збір за забруднення 
навколишнього природного 

середовища 50,0 59.1 118.2 (+9,1) 

надходження коштів від 
відшкодування втрат 
сільсько- та лісогоспо-

201,4 104,4 (+8.4) 
дарського виробництва 193.0 

ПЛата за торговий патент' 38,0 . 46.5 122.4 (+8.5) 

ВIОДЖет розвитку за 2008 рік виконано на 76.1% (при плані на рік 36947.9 
-~ . . . н. отримано - 2813 1.7 тис. грн.) в тому ЧИСЛІ: . 
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Пnан факт % виконання 

- від продажу майна 3139,2 3835.0 122.2 
- від продажу землі 33808.7 24296.7 71.9 ( -9512.0) 

, Цільові фонди: 20273.2 16537.9 81.6 (-3735.3) 

До державного БJоджету від суб"єктів господарювання міста за звітний 
період надійшло 227.~ млн. грн. подаТІсів та платежів, в порівнянні з миНулим 
роком надходження зБІЛЬШИЛИСЬ на 45.4 млн. грн .. або на 24.9 %. 

До зведеного бlо~ету ~o місту забезпечено надходжень та платежів на суму 
385.8 млн.грн., в ПОРІВНЯННІ З минулим роком надходження збільшились на 79.1 
r.ШН.ГРН. або на 25.8%. 

г ---- -ДIIJI~lіК~-I~DДХОДжеllЬ до бlоджетів усіх ріВllіо, 
І І\ІЛІІ.ГРІІ. 

500r---------------------------~ 
385,8 

400 - ----306,7 - - -
! 300 -- -- --- -! 200 ___ _ _ _ __ 182,2 

,-

І [J зведений бюджет " 
227,5 

і І 
2 95,7 120" nІ державнии бюджеТІ. 

100 п- - ]- - - І 
о +. ~--т----т-L..I::.I...Lr---......,.JL..a.::L....І..у----4 t[J місцевий бюджет, І: 

2007 2008 заranьний фанд ! І 
раки рік рІк ------ - - ---! 

-------------------- j 

6.ВИКОllаIIНИ місцевих програм за 2008 рік. 

Рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 613-32-05 було 
затверджено 49 цільових програм, які виконували 11 розпорядників коштів. Сума 
ПРопозиції, відповідно до фінансового ресурсу на початок 2008 року складала 
:828~.4 тис.грн., з них: за рахунок коштів загального ~OHДY - 20690.2 тис.грн., 
ОЩТІВ бlОДЖету розвитку _ 34639.2 тис.грн., коштів ЦІЛЬОВОГО фонду - 10500.0 

ТИс.rpН. та коштів спеціальних фондів - 2458.0 тис.грн. . , 
ф. ПРотягом року рішеннями сесії Броварської міської ради внос~ись зміни У 
11I~cYBaHНJI міських програм, в результаті чого потреба в обсягах фІнансування 

: ІХ реалізації на рік склала 92434.1 тис.грн .. Протягом 2008 року програми 
по Профінансовано на суму 71983.1тис.грн. або на 75.6 % від передбачуваного 

~ виконано робіт на суму 81618.5 тис.грн. або 85.7 % від передбачуваного на 
Рlк, а саме: 

Відділ кQllіll'олыlzоo 6удіВIІIІ"mва 
1. ПРограма по будівництву та реконструкція інжене~них мереж на 2008-2009 

Роки, обсяги фінансування на рік з урахуванням ЗМІН ~кладаІОТЬ 3227,0 тис. 
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грн.. профінансовано - 2723,9 тис. ГРН., виконано - 2956,7 тис. 
грн. (91.6 % до річного завдання). 

2. Програма по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008-2009 роки, обсяги фінансування на рік з урахуванням 
змін cкnaдaIOTЬ 12874,915 тис. ГРН., профінансовано - 9895,5 тис. ГРН., 
ВIІКОНано -10793,1 тис. грн. (83,8 % до річного завдання). 

3. Будівництво та реконструкція магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008-2009 роки, обсяги фінансування на рік з урахуванням 
змін cкnaдaloTЬ 17440.605 тис. грн., профінансовано - 9076,7 тис. грн .• 
виконано -14382.8 тис. грн. (82,S % до річного завдання). . 

4. Міська програма по будівництву та реконструкції загальноосвітніх та 
дошкільних закладів та закладів культури на 2008-2009 роки. обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 303,145 тис. грн., 
профінансовано - 244,3 тис. ГРН., виконано - 293,3 тис. грн. (96,8 %). 

УІ'раВЛ;ННR 3ICI���VlOBO-КОАІVНальноzо zoclIOdapC'"Ba 
1. Міська програма утримання та розвитку об'єктів житлово 

комунального господарства: 

І розділ. Реконструкція житлового фонду, обсяги фінансування на рік 
3 урахуванням змін складmоть 1785,0 тис. грн., профінансовано - 1207,1 тис. 
грн;, виконано - 1356,2 тис. грн. (76,0 % до річного завдання); 

ІІ розділ. Капітальний ремонт житлового фонду, обсяги фінансування на 
рік з урахуванням змін складають 5500,0 тис. грн., профінансовано - 5.094,6 
тис. грн., виконано - 5216,7 тис. грн. (82,6 % до річного завдання); 

ІІІ розділ. Благоустрій «Подвір'я», обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складmоть 1742,0 тис. грн., профінансовано та виконано -
1741,2 тис. грн. (100,0 % до річного завдання); 

lV розділ. Утримання об'єктів благоустрою, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складають 8699,0 тис. грн., профінансовано - 7635,4 тис. 
ГРН., виконано - 8583,1 тис. грн. (98,7 % до річного завдання); 

V розділ. Утримання об'єктів благоустроlO зеленого господарства, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 3103,0 тис. грн., 
профінансовано - 2849,S тис. грн., виконано - 3099,0 'J."ис. грн. (99,9 % до 
РІЧНого завдання); . 

• JI] розділ. Організація робіт по безпеЦІ дорожнього руху, обсяги 
фІнансування на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 1059,4 тис. грн., 
профінансовано _ 855,8 тис. грн., виконано - 979,3 тис. грн. (92,4 % до 
РІЧНого завдання). .. 

VI.I розділ. Ремонт дорожнього покриття вулиць МІста, о~сяги ф~нансування 
ІІа РІК з урахуванням змін складmоть 3984,3 тис. грн., профІНансовано - 2732,4 
тис. грн., Виконано _ 3966 6 тис. грн. (99,6 % до річного завдання). 

JlJJI розділ. Прое~ання та будівництво водопрово~ по вул. 
СтаРОТРоїцька, обсяги фінансування на рік з урахуванням ЗМІН складmоть 
8~б,1 ТИс. ГРН., профінансовано та виконано - 267,7 тис. грн. (29,9 % до 
РІЧІІОГО завдання). 
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2. Програма соціал~ного захисту населення (заміна газових плит та 
колонок, оБСЯ~ фІнансування на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 400,0 
ТIfС. грн., профІнансовано та виконано - 392,0 тис. грн. (90,9 % до річного 
завдання). 

3. Програма перспективного розвитку теплопостачання міста та 
впровадження енергозберігаlOЧИХ технологій по кп 
«Броваритеплоенергомережа», обсяги фінансування на рік з урахуванням 
змін складаlOТЬ тис.3998.3 грн., профінансовано - 3772,8 тис. грн., 
виконано - 3772.8 тис. грн. (94.4 % до річного завдання). 

4. Програма охорони навколишнього природного середовища, обсяги 

фінансування на рік з урахуванням змін СlcnадаlОТЬ І 05,857 тис.' грн., 
профінансовано та ВИІ(онано - 94,9 тис. грн. (89,6 % до річного завдання). 

Управл;ння осо;",,, 

І. місы�аa програма «ПозаШІ<Їлля», обсяги фінансуваНIІЯ на рік з урахуванням 
змін складmоть 182,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 173,3 тис. 
грн. (95,2 % до річного завдання). 

2. Міська програма «Обдарованість», обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складаІОть 288,7 тис. гр"., профінансовано та виконано -
241,0 тис. грн. (83,5 % до річного завдання). 

3. Загальна середня освіта на 2008-20 І О роки, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складаlOТЬ 2437,8 тис. грн., профінансовано та виконано 
- 1786,0 тис. грн. (73,3 % до річного завдання). 

4. Міська програма дошкільної освіти на 2008-2010 роки, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складmоть 1075,2 тис .. грн., 
профінансовано та виконано - 1075,2 тис. грн. (100,0 % до річного 
завдання). 

5. Міська програма забезпечення пожежної безпеки в м. Бровари, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін СlCJlадmоть 460,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 460,0 тис. грн. (1 00,0 ~ до річного 
завдання). 

б. Міська програма «3 mоБОВ'IО до рідного міста Бровари», обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін СlCJlвдmоть 91,6 тис. грн., 
профінансовано - 31,9 тис. грн., виконано - 31,6 тис. грн. (34,5 % до 
річного завдання). 

. ДеРЗlсао"",; "рофеС;Й"О-I~'ехн;ч"о~~ .. • .. 
ІІRОЧальноzо заlUlадv «Брооарськ.'''' "рофеСІІ"''''' ЛІІ,е"" ... 

І. Програма діяльності та фінансової ПІДтримки Державного профеСIИНО
технічного ІІавчального закладу «Броварський професійний ліцей», обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін СКЛ8Дmоть 60,0. тис. грн., 
ПРОфінансовано та виконано - 60,0 тис. грн. (100,0 % до річного завдання). 

1 у,'раВЛ;НIIЛ "ра,,; ",а СОІІ;аль".оzо 3~"C!'" ,,~с~еl"lЛ . 
. Проrpама соціального захисту пеНСІОнеРІВ, ІнвалІДІВ та СОЦІально 
незахищених верств населення, обсяги фінансування на рік з урахуванням 
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змін склаДaJОТЬ 14266.7 тис. ГРН., профінансовано - 8908,4 тис. 
грн., викона~о - 9053,6 тис. грн. (63.5 % до річного завдання). 

2. програма ПІДТРИМКИ Броварс~кої міськрайонної організації Товариства 
Червоного Христа, обсяги фІНансування на рік з урахуванням змін 
cКn8ДВIOTЬ 1.88,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 183,0 тис. грн. 
(97,3 % до РІЧНОГО завдання). 

3. Програма підтримк~ центру реабілітації інвалідів «Прагнення», обсяги 
Ф1Н~сування на РІК з урахуванням змін складаJOТЬ 103,0 тис. грн., 
ПРОф1Нансован~ та виконано - 78,1 тис. грн. (75,8 % до річного завдання). 

4. Програма ПОЛІпшення стану безпеки, гігісни праці та виробничого 
середовища, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складаJOТЬ 2 О 
тис. грн., профінансовано та ВИI(онано - 2,0 тис. грн. (100,0 % до річно;о 
завдання). 

S. Програма по ВЇДШІ(одуваIlНІО витрат за беЗI(оштовне перевезення без 
обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським 
автомобільним транспортом загального користування на 2008 рік, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складаlОТЬ 693,9 тис. грн., 
профінансовано - 499,7 тис. грн., виконано - 678,6 тис. грн. (97,8 % до 
річного завдання). 

Відділ v Сllравах СМІ '; nla Jflолоді 
1. Міська програма підтримки сім'ї на період до 2010 року, обсяги 

. фінансування на рік з урахуванням змін складаlОТЬ 127,80 тис. ГРН., 
профінансовано та виконано -118,1 тис. грн. (92,4 % до річного завдання). 

2. Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, 
обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складають 819,7 тис .. грн., 
профінансовано та виконано - 815,4 тис. грн. (99,5 % до річного завдання). 

3. Міська програма з питань роботи з обдарованоJO МОЛОДДlО, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складaJОТЬ 61,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 52,0 тис. грн. (85,2 % до річного завдання). 

4. Міська програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися 
без батьківського піклування, обсяги фінансування на рік з урахуванням 
змін СkЛадаІОТЬ 145,0 тис. грн., профінанс;овано та виконано - 113,7 тис. 
грн. (49,0 % до річного завдання). 

S. Міська програма підтримки молоді на 2008-2010 роки, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін CКJIaдaJqT~ 117,4 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 97,9 тис. грн. (47,4 % ДО:Р.ІЧНОГО завдан~). 

б. МіСЬКІ!- програма запобігання дитячій беЗ~РИТУЛЬНОСТІ І безД~ГЛЯДНОСТІ на 
2006-201 О роки, обсяги фінансування на рІК з урахуванням ЗМІН CКJI~aIOТЬ 
1?I.l тис. грн., профінансовано та виконано - 187,6 тис. грн. (98,2 уа до 
РІЧного завдання). 

Відділ кvлыllp" . 
1. ПРограма проведення культурно-масових заходів м: Бровари на 2007-2008 

роки, обсяги фінансування на рік з урахуванням ЗМІН CКJIaд~~TЬ 591 ~5 тис. 
ГРн., профінансовано та виконано - 512,5 тис. грн. (86,6 уа до РІЧНОГО 
завдання). 
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2. програма рекреаціі дозвілля м. Бровари на 2007-2012 

Ф" роки, 
оБСЯГ~ Інансування на РІК з урахуванням змін складаlОТЬ 130,0 тис. грн., 
профІнансовано та виконано - 130,0 тис. грн. ( 1 00,0 % до річного 
завдання). 

3. ~poгpaмa розвитку біб~іотечної галузі м. Бровари, обсяги фінансування на 
рІК з урахуванням ЗМІН складаlOТЬ 618,5 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 603,3 тис. грн. (97,5 % до річного завдання). 

4. Програма розви~ музейну справи м. Бровари, обсяги фінансування на рік 
з урахуванням ЗМІН складаlОТЬ 202,0 тис. грн., профінансовано та виконано 
-188,2тис. грн. (93,2 % до річного завдання). 

5. Програма розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності закладів культури м. 
Бровари, обся~ фінансування на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 836,6 
тис. грн., профІнансовано та виконано - 821,8 тис. грн. (98,2 % до pi~HOГO 
завдання). 

6. Програма розвитку початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
зам вдів м. Бровари, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 
скnвдають 3117,1 тис. грн., профінансовано та виконано - 3090,3 тис. грн. 
(99,1 % до річного завдання). 

7. Програма розвитку міжнародного співробітництва в м. Бровари, обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складmоть 20,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 20,0 тис. грн. (100,0 % до річного 
завдання). 

Відділ ФізкульmVOll ",а сnорmр 
1. Програма фінансової підтримки розвитку гандболу в місті, обсяги 

фінансування на рік з урахуванням змін складmоть 920,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 920,0 тис. грн. (100,0 % до річного 
завдання). 

2. Програма проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на рівні 
міста, участь міських команд у навчально тренувальних зборах та 
змaraнняx на рівні міста, участь міських команд, обсяги фінансування на 
рік з урахуванням змін СКЛ8Дmоть 456,25 тис. грн., профінансовано - та 
ВИконано - 419,2 тис. грн. (91,9 % до річного завдання). 

УnраtJЛ;НІІЛ eKOIIOJ8t;KlI Броварської А,;ськоl радll 
1. Програма розвитку малого підприємницТва в м. ~ровари на 2007-2008 

роки, обсяги фінансування на рік з урахуванням ЗМІН склад~оть 27 ~8 тис. 
грн., профінансовано та виконано - 27,8 тис. грн. ~100,0 ИJ до РІЧНОГО 
завдання). 

2. Програма З8JIY,Чення інвестицій та поліпшенНJI інвест~ційного клімату в ~. 
Бровари на 2007-2008 роки, обсяги фінансування на РІК З урахуванням ЗМІН 
~КJ1aдaIOТЬ 32,7 тис. грн., профінансовано та виконано - 32,7 тис. грн. (100,0 
И. до річного завдання). .. . 

ВlIконаВЧll'; КОАІ;mєm БроваDСЬКОІ Аt1СЬКОЇ рад" 
1. ПРОграма діяльності та фінансової підтримки Броварсь~оі редакції 

Радіомовлення обсяги фінансування на рік з урахуванням ЗМІН склвдmоть 
З~2,0 тис. грн.: профінансовано та виконано - 312,0 тис. грн. (100,0 % до 
РІЧного завдання). 
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2. програма. З~безпечення Броварської організації ветеранів 
війни і праЦІ та зброиних сил, обсяги фінансування на рік з урахуванням 
змін cКJIaДaIoTЬ 28,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 25,4 тис. грн. 
(90,7 % до річного завдання). 

3. Програма забезпеч~ння роботи спілки ветеранів Афганістану, обсяги 
фінансування на РІК з урахуванням змін складaJОТЬ І 0,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - І 0,0 тис. грн. (І 00,0 % до річного завдання). 

4. Програма нагородження почеСНОIО грамотоlO та цінним подарунком 
кращих громадян міста, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 
складаlOТЬ 165,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 132,9 тис. грн. 
(80,5 % до річного завдання). 

s. Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства 
Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто", обсяги фінансування 
на рік з урахуванням змін складаlOТЬ 548,0 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 519,3 тис. грн. (94,8 % до річного завдання). 

6. Програма інформування громадкості щодо діяльності органів місцевого 
самоврядування через місцеві друковані видання, обсяги фінансування на 
рік з урахуванням змін складаlOТЬ 520,9 тис. грн., профінансовано та 
виконано - 520,6 тис. грн. (99,9 % до річного завдання). 

7. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської міськрайонної 
газети "Нове життя", обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 
СКЛВДaJОТЬ 40,0 тис. грн.,' профінансовано та виконано - 40,0 тис. грн. 
(100,0 % до річного завдання). 

Відділ 3 питань над3ВllчаЙНlІХ cllmva,,;1i та ЦllВільноzо 3nXllcmV населення. 
І. Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки' в М. Бровари, обсяги 
фінансуванн~ на рік з урахуванням змін складaJОТЬ 190,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано -190,0 тис. грн. (100,0 % до річного завдання). ---.. -- - ... _------ --- -- .... _-

КОDIПІ, BllKopllcтallї rOnOB1111a111 РО3ПОРПДllІІкаМII, ІІа B.IKOIIDIIIIB 

I\lї&щеВIIХ програм 3 РПІІІІХ джереn фUIDllеуВDIIНП, ТlIС.ГРII. ! 

60,5 
53&&,1_1339,2,' 

'384,7_ " 
11&7',2_ 

60· ,_ ........... 

1560,2 
J. -190 

.-21940,4 

26643,4 

---------- ____ о 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ЯКІ РЕАЛІЗОВАНІ У 2008 РОЦІ 

htBecтoP, місце знаходження Інвестор Сума про- Кіль-
екту кість 

(млн. грн.) робочих 
місць 

~ ПРОМИСЛОВІСТЬ 
ТІ черга адміністративно.. ТОВ "Проммаш- 16,367 
cКnВДCЬKoгo комплексу по вул. Бровари" 
Кутузова, 134 
РеКОllструйований з розширен- ПВП "Каман" 0,463 
НІМ комплекс по вул. 

IЛІIМІІТРОВа, 24. 
Реконструкція незавершеного тт "Бест" 6,530 
будівництвом адміністратив-
ho-побyrОDОГО комплексу з 
цеН1рОМ сервісного обслуго-
ByвaHНJI автомобілів по вул. 
Чкалова, 3-а 

Реконструкція з розширенням ЗАТ ,,Броварський 22,326 
.Іаіінового комплексу Бровар.. м~блевий комбінат" 
Ськоro меблевого комбінату по 
~JI. КУТУЗова, 61 
~~aдCЬKe приміщення з ТОВ "Мріі 20,?28 
JlIНIСІО з випуску зошитів по збуваються" 
l!rJl.Металургів, 47 

11 черга (ІІ етап, 1-3 секція, 128 ВАТ "ПДБП Н!!2" 36,843 
квартир) 9 .. ти поверхового 
Поверхового житлового будин-
Ity 3 Вбудованими приміщен-
~ІИПО-·' В С I~ 'аУЛ. . имоненка,4 

6уlUТИ lСВартирний житловий ТОВ БДБК 25,200 
IIo~HOlK ПО бульв. Незалеж- "Меркурій" 
~1 . 
ІОв-ми К 22 205 6уд, Квартирний житловий ТОВ ,,БДБ , 
no~:OK ~ ВБУдоваие нежит- "Меркурій" . 
LВyn, ui-~lщен~ (магазин) по 
~HKa,4-a 
6УДItт:аккварТИрНИй житловий ТОВ "Броварський 132,515 
~ы(ro~'21l по ВУЛ. Грушев- ДБК ,,меркурій" 
['~ 
1101( ПО кварт. житловий буди- ТОВ "Броварський 25,390 

в Л. екабристів, 46 ШК "МеРкУРій" 

- ]ЮИТЛОВЕБУІІІКНИІІТВО 

4 

57 

3 

48 

Збере
жено 

155 роб. 
місць 

106 



і 39 
~токвартирна ж~:лов~ за- ВАТ "ПДБП-2" 41,528 -
будова на терИТОРll 1 M~KPO-
раііон)' IV житлового раиону, 
'по вул. Симоненка, 2-а 
ГурТОЖИТОК ДЛЯ перс~н~ на ТОВ "Продагро- З,127 12 
теРJlТОРії ,ТРК "ТеРМІНал, по сервіс", (підпр. з 1.1.) 
ВУЛ.КlfївськіЙ, З 16 

іllдllвідуалы�іi 
. 

14 ЖІІТЛООІ З6,046 -, 
БУДlllllСl1 

торгmля ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
Будівництво торгівельно-офіс- ТОВ "Форум- 25,000 185 
НОro центру по вул.Короленка, КосмеТЇІС" 

60 
Торroво-офісний центр з ВАТ "ПДБП Н!!2" 10,824 187 
qідземним паР.ІQнгом по вул. 
Короленка, біля будин~ Н!!74 

Реконструкція існУІОЧОГО при- ТОВ "Прод- 5,184 ЗО 

дорожнього кафе на прилеглі й агросервіс" , (підпр. з 

території ТРК "Термінал", по 1.1.) 
вуп.Київській, З 14 
Переобладнання вбудовано- rm Лавренович І.А. 0,025 * 
hрибудованого нежитлового 

приміщення під кафе з літнім 
Маіщвнчmcом по бульв. Неза-
l!еЖНості,17, З-я секція 
Будівництво магазину ШІ Дрєнов І.А. 1,700 
~п~тrовари" 
Будівництво магазину продо- Мельник І. Б. 1,609 25 
вопьчих та супУтніх товарів по 
~Шевченка, 1 О-б . 
РеКОнструйований торгівель- ФОП Шарапова Н.М. 0,065 2 
lIIu1 n • .. 

аВІЛЬИОН під магазин-

павілЬйон по бульв. 
~жності, 15-б 
ПРИбудова кафетеріІо до ма- Мельник Д.В. О,З29 10 
~ Н!17 по вул. Кірова 1 О 
CkOhCТp • ' ФОПЖукП.~. 0,055 2 Пав' УКЦIJI з розширенням 
~ol!Y по вул. Гоголя,З 

kOhCТpyк • ШІ Лучицька В.А. 0,060 8 Пр".. . ЦІЯ нежитлового 
~IUI під перукарнlО по 

. 
р . о олеНк~66 
CkOltCТpy • 

ФОП Хом'як В.В. 0,050 1 ~iц с КЦlа' квартири Н!!2 
8Jrа;матоnогіЧНИй кабінет з . 
ПО б BBHНJIM окремого входу 

JJLB. Незалежності, 2 



40 
РеКонструкціЯ з розширенням ТОВ МП "Зодіак" 
маііНОВОro комплексу по вул. 

Міч~іна, 15 . 
РеконструкціЯ нежитлового ІП1 IОщенко В.М., 
ПРllміщенНJI в .ц?~ольно~у ІОщенко Т.п. 
поверсі 4-го ПІд ІЗДУ ПІд 
.lеДIfЧНО - оздоровчий центр 
по вул. Грушевського, 19 
БудіВIUЩТВО магазину оптової ІП1 "Бест" 
торгіDJIі по вул. 
Красовського, 19 
БудіВНIЩТВО СТО легкового ТОВ "Автоцентр 
автотранспорту по вул.Мета- "ПАНАВТО" 
лургів, 51 
Реконструкція АЗС в складі ПСК "У кооппромторг 
маіінового комплексу по вул. у м.Бровари" 

Кутузова, 127 
СтавціJJ технічного обслуго- ІП1 Красний В.О. 

ByвaHНJJ автомобілів та мийки 
автотранспорту по вул. 

КJlївській, 326 
Будівництво автостоянки ТОВ фірма "Гонпол" 
іантажних автомобілів по 
~JI.ЩолківськіЙ, 37 
Реконструйоване нежитлове ФОП Заглинська Н.В. 
ПРllміщеННJJ під офісне примі-
щенНJJ, що надано в оренду кп 

0,050 

0,530 5 

0,720 12 

2,677 25 

2,020 12 

0,360 15 

1,500 4 

0,027 1 

"Cnyжба замов~ка" по бульв. 
,J!езlUJеЖНОСТі,15 
.--~~~--------~----~=--~~==~--~----~ 
р СОПтЛлJ...ВА ТА KOМYНAJIЬНA СФЕРИ 
еконструкців басейну "Схід" Управління капіталь- 13,769 

по ВУJl.ВОЗЗ'єднання,13_А ного будівництва 

~C'l'n • КОДА 
Ор ·!lУКЦШ нежитлового Міськрайонний бла-

І, •. 
11щенНJI, що надано в годійний фонд парт-

оренду ТJ'n • 3 
111Іка" ~Ul "Служба замов- нерства і взаЄМОДІЇ" а 
Нез ПІД офіс по бульв. рідний край" 
~p lUJe)f(HOCTi,2 

el(OHC'I'n • 
IfВціМ'УIЩШ шатрового даху Відділ капітального 
~a по вул. М. Лагунової, будівництва Бровар-
І GУдіііііИ;;ц:::~ ______ ~сь~к~о~ї~м~іс~ь~к~о~ї~ РI8Д=:И=:::-Г--';WКI'--' 

~ ~ с ТВО нового дитячого Відділ капітального 0,105 
: ~ 8y:O~BHOГO майданчиків будівництва Бровар-
,І в~поноса, 7-а ської міської ради 

о нового дитячого Відділ капітальноГО 

0,039 

0,424 

0,054 
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маїtдВнчика по вул. будівництва Бровар-

ОJlі&lпіЙська. 1 О-а ської міської ради 

'&УдіВНIЩТВО нового дитячого Відділ капітального 0,038 
маїtДОНЧlfка по вул. Кутузова. будівництва Бровар-

20/2 ської міської ради r черга будівництва Церкви у країIІсы�аa 4,465 5 
Покрова ПреСВJlТОЇ Богородиці православна церква 

Українська православна київсыогоo 

церква Київського патріархату патріархату 

по вуn. Гагаріна 22-а 
ПУСКОВlfЙ комплекс І черги Відділ капітального 3.893 • 
будівництва міського кладови- бrдівництва Бро~ар-
ща по вуn. Кутузова ської міської ради 

Технічне переоснащення ПС ЗАТ "А.Е.С. 25,614 -
110135/10 кв Княжичі" 

" 
по Київобленерго" 

ВУЛ. Електриків, 1 
Будівництво ~квepy по вул. Відділ капітального 0,082 
Гагаріна, 15 будівництва Бровар-

ської міської ради . 
Будівництво гостьової стоянки Відділ капітального 0,046 
npll будинку по вул. будівництва Бровар-
Кирпоноса, 7-а ської міської ради 
Кanітanьний . 

Відділ капітального 0,123 ремонт ПРИМІ-

Щення нежитлової будівлі по будівництва Бровар-

~л. Київсь!Ш. 137 ської міської ради 



, ОСIІООI.і ПОICDЗIIIIIСII 

CKOIIOA,i •• I.oro і соціалыІro РОЗВІІТКУ ItI.БроваРII за 2008 рік . 
---

2.008 ріК ДО 1 

ПОК8ЗВlfКIf ОДІІВІІЦИ 2.006 рік 2.007 рік 2008 рік 2007, а/а 
. виміру 

1 2 3 . 5 6 

Темп росту обсягу промислового виробництва (у 

порівняних цінах) % 103.2 115.6 108.5 

Обсяг реалізованої 
... . . 

прОдуІЩll У В1ДПУСКНИХ Ц1Нах 

підприємств ТИС.!"рн. 473523.4 540467.8 747653.8* 138.3 
-у розрахунку на одну особу грн. 5209.3 6333.4 8030.6 126.8 
-Обсяг npимих іноземних інвестицій (наростаючим ТИС.дол. 

підс~ком), всього США 58116.1 79340.0 115000.0* 144.9 
-на oДllY особу населении доп.США 639.3 868.6 1235.2 142.2 
Обсяг примих іноземних інвестицій(по відповідному ТИС.доп. 

, 
~ 

І 

_po1tY1 США 16259.64 21223.9 35660.0· 168.0 
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх 
джерел фінансувапни: . . 

І 

-у фактичних цінах млн.грн. 454.7 818.8 500.0* 61.1 
- на одну особу грн. 5001.9 8964.2 5370,6 59.9 
Роздрібний товарооборот торгових організацій і 
підприємств, усіх форм власності ( у діючих цінах 
відповідних років) . ТИС.грн. 239895.6 400087.1 461700.0· 115.4 
-на одну особу населення І]!Н. 2639.1 4380.1 4959,2 113.2 
Обсяг реалізованих послуг населенню МЛН.грн. 55.6 70.1 97.6 139.2 
-у розрахунку на однУ особу грн. 607.7 884.7 1048.3 118.5 
Обсяг експорту товарів ТИС.дол. 

, , США ' 16091.48 26828.1 29000.0* 1nR 1 



1 
285000.0· \ 

~--
І тнс.дол. 161.3 ~ І otr<><r ",,-.-.рі. . СUIЛ 230166.73 176708.1 

ОДИНИЦЬ 947 1102 1160· 105.3 \ 
f КіЛ6lкіСТ6І малих підприємств _ . . 
f Зареєстровано су6"єктїВ пjдпРИЄМНИЦЬКО1 Д1JlЛЬНОСТ1 912 962 1053 109.5 
І-фізичних осіб 

одиниць 

-юридичних осіб одиниць 257 337 254 75.4 

ВведеНня в експлуатацію за рахунок усіх джерел 
фінансуванНJI: 

Загальної площі жила 
104.6 ТИС.КВ.М 66.7 85.5 89.4 

-за КОШТИ підпРИЄМСТВ та організацій усіх форм . 
у порядку пайової участі влаСНОСТІ та населеНВJI 

(багатоквартирні будинки) ТИС.КВ.М 54.1 64.9 71.3 109.9 
. 

(індивідуanьне -за рахунОК . КОШТІВ населеНВJI 

будівництво) тис.кв.м 12.6 20.6 18.1 87.9 ~ 

НадходженЮl до бюджету міста по загальному та 
спеціальному фонду з урахуванЮlМ трансфертів 

ТИС·ГРН. 109515.9 241308.4 231817.2 96.1 
Середньорічна чисельність постійного населенЮl 

. . тис.осіб 90.9 91.3 92.5 101.3 
Середньорічна чисельність наявного населення 

тис.осіб 91.5 90.0 93.1 103.4 
Перебуває на обnіку пенсіонерів осіб 21410 21210 21672 102.2 
Видатки.на виnлатv пенсій та допомог грн. 121090.2 152779.2 240164.8 157.2 
Надійuшо власних коштів до Пенсійного фонду 

грн. 114183.5 166322.9 222261.9 133.6 
Заборгованість до Пенсійного фонду по основних 

показниках Грн. 4705.7 4040.6 4388.1 108.6 

І 
Створено нових робочих місць одиниць 2979 3281 3314 101.0 

І - у % до річного завдання . 108.3 119.3 . 120.1 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІІ(И 

07400, М. БроваРІІ, вуn. Гагаріна. 15. тел.1 фаКС(294) 6·29-60 

г ВИКОIlУIОЧОМУ обов'язки 
1 

иаN!. __ --

г 

Прошу Вашого ДОЗВОJJУ винести на розгляд сесії Броварської міської 

радИ, яка відбудеться 26.02.2009 РОКУ, проект рішення «Про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари за 

2008 рік" . 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 

L І 
БРОВЬ.і'СЬ!(И~ ~~ 

~ИИІ~ о о оо 
,/l~ аа ot 02 ,. 
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