
БРОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
• 

г Про п~дсумки виконання Програми соціально _ І 
еКОНОМІЧНОГО та КУ~Ь'l!Рного розвитку М. Бровари 

за І П1ВРlЧЧЯ 2009 року 

3аслух~~и ;а обговоривши інформацію управління економіки 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Бровари за І півріччя 2009 року, керуючись пп.22 
пункту І ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" та 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 
І.Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Бровари за І півріччя 2009 року взяти до відома 
(додається). 

2. На основі визначених пріоритетів вважати основними завданнями 
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого 
комітету, підприємств, установ та організацій міста: 

-забезпечеННJI збереження темпів зростання житrєвого рівня населеННJI за 
рахунок збережеННJI та cтвopeННJI нових робочих місць, а також погашеННJI та 
ведопущенНJI в подальшому заборгованості з виплати заробітної плати; 

-забезпеченНJI своєчасної і в повному обсязі ,сплати податків, зборів та 
інших обов"JI3кових ІШатежі~ до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, 
ПогашеННJI заборгованості за спожиті eH~pГOHo~iї; ... .. '" 

-варощувaННJI обсягів випусКУ І реалlзацl1 _ ПРОМИСЛОВ01 продукцu, 
niдвищеНИJI ії конкурентноздатності на основі розширеННJI асортименту ':'11 
потпшеННJI якості;· . . 

-забезпечеННJI виконання Програми соціально-еКОНОМІЧНОГО І культурн~го 
розвитку м.Бровари на 2009 рік. . .. 

З.Контроль за виконaJIНJIМ цього рішення по Q на поcnиву КОМ1СlІО з 
питань соціально-економіЧНОГО та культурно РО ,trfк9" 
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Подання: 

. 
виконуюча оБОВ»JlЗКИ начальника упраВЛ1ННJI 

економіки - заступник начальника 
r. A)(l 
~:JVI') т.г.Пoлira)1 

ПоroджеllО : 

Заступник міського голови B.B.PyдeВID 

Начальник фінансового управліНЮІ С.П.КО8pИl1 

Виконуюча обов»JlЗКИ начальииха юридичного 
відділу - головний спеціаліст юридичного 
відділу' А.В.Баба·МіptE 

Голова постійної комісії з питань соціально-
е~оно~чиоro та культуриого розвитку, бюджету, А u.5d 
фшанс1В та цін J\.U Г 
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• Довідка 
про пщеуМКl1 ВllконаllllЯ ПРОГ а • 
КУЛЬТУРІІОГО РОЗВllтtcy J\li : 1\111 ~оцlаJJы�о-~ко'Iоl\lіч'Iогоo та 

с:та роваРl1 за І ПІВРІЧЧВ 2009 РОКУ 

Програмою соціально-економічного та культурного Б • . .. розвитку М. ровари на 2009 рІК визначеНІ основНІ ПРІоритети розвитку . ... МІСТ&, на виконанНJI ЯКИХ 
протягом першого ПІВРІЧЧЯ МІСЬКВИКОНКОМ разом з управnінu--. . . 

• •• • ПАМП, ВІДДШами, 
ПІДприємствами та оргаНІзаЦІЯМИ МІста спрямовувanи свою діJl:JIьність. Крім 
тоro.в~оиували~ь положення Конституції та закони Украіни, забезпечувanась 
ре~lзац1Jl З~~ДІВ,. визначе.~их актами та дорученнями Президента Украіни, 
Каб!н~ ~lHICТPIB ~краlНИ, розпоряджень голови обласної державної 
8ДМІН1страЦІІ, власних РІшень та розпоряджень. 

І. СоціапЬ'lа ~фера. 
1.1. Демографічний РОЗВІІТОК, підТРlІмка ~імей та моподі. 
Протягом останніх років у місті спостерігається позитивна тенденція щодо 

чисельності населення. 

Станом на 01.06.2009 року в місті постійно проживає 93590 осіб. За 
січень-травень поточного року в м.Бровари народилося 512 дітей, що на 45 
діТОК або на 9.6% більше, ніж за відповідний період минулого року. Кількість 
померnиx жителів у січні-травні складає 440 осіб, що на 4 особи Meвme, ніж за 
п"JIТЬ місяців минулого року. Природний приріст складає - 72 особи. За 
п"JIТЬ місяців поточного року чисельність населеННJI міста зросла на 344 
особи. Це сталося як за рахунок природного приросту, так і ,~a P~~K 
міграційних процесів, якими було охоплено 992 особи. Всього за п ять МІСЯЦІВ 
В місто прибуло 712 осіб, вибуло - 280. 
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3 метою ВирІшення проблем молоді ж. . 
lІСоиувanись заходи ЩОДО реалізації ,I~OK, ДІтей, молодих сімей 

ВІ 008 201 О шести МІСЬКИХ nporpaм· підтримки мOJIоді на 2.. роки, підтримки сім''"ї на період до 2010 Р .. 
та оздоровленни дітей, роботи з Обдарованою молоддю .оку, ВІДПОЧИНКУ 

• .... , СОЦІалЬНОГО захисту 
дітеЙ-.СИРІТ та д!~еи, ЯКІ залишились без батьківського піклуванНJI та 
запоБІгання дитяч~и беЗПРИ~ЛЬНОСТі і бездоглядності. 

зокрема~ У ЗВІТНО~ пеРІоді відповідними службами організовано зустріч 
npедставНИК1~ МОЛОДІЖНИХ громадських організацій міста з ВИКОнуІОЧИМ 
обов'JI3КИ МІСЬ.КОS:O. ГОЛОВИ,. з представниками депутатського корпусу, 
начвльНИКами ВІДДІЛІВ, управлІНЬ дотичних ДО роботи з МОЛОДД10. На зустрічі 
обroворювались пи:ання стану розвитку молодіжної політики у місті, 
фінансуванни МОЛОДІЖНИХ програм, організація дозвілля молоді та інші 
ПИТВИRJI. 

У звітному періоді відбулося три засіданНJI робочої групи по складанню 
заходів ЩОДО відзначенНJI Року молоді у м. Бровари. РозпориджеRRRМ 
виконуючого міського голови від 16.02.2009р. за Н!!21 «Про відзначеННJI у місті 
Року молоді» затверджені святкові заходи. 

Протягом півріччя підготовлено чотири рішенНJI виконавчого комітету 
щодо реалізації молодіжної політики у місті. 

У березні на місцевому рівні проведено перший етап обласного 
ФестивВJПO-КОНКУРСУ «Молодь обирає здоров'я». На обласний конкурс буде 
направлена команда від міста <<НEAL ТНУ ТRIP». 

у JПOтому-березні 2009р. проведено перший етап конкурсу бізнес-ШJан!~ 
підприємницької діяльності серед молоді. Переможцем став Kocтe~o ЮРІИ 
АнаТОлійович, JIКИЙ розробив бізнес-план кп «Науково-практичнии центр 

Едельвейс «Кав' RpНИ - Рам-пам-пам». 
у звітному періоді відділом у справах сім'і та молоді розроблено два 

бyкnети з питань торгівлі людьми, а саме: . . Ф 8Ц1JI. про М1ЖВародну та -«ЗНання законів тебе захищає» - ІН op~ . . 
VItn .. б щодо запобіганни тopnвт moДЬМИ, , .. !'В1ИСЬку законодав~ азу . ) _ інформація про основні 

-«Яхщо ви В біДІ - звеРНІТЬСЯ про допомоryJ . апобiraнНJI торгівлі 
жіночі неурядові організації, які працюють У напрЯМІ з 

JIIoдьми. • та дня сім' 1 О тpaвНJI на майдані 
на відзиачеННJJ У місті дня матерІ тю дожвіх колекrивів міста та 

СВОбоди відбувся СВJIТКовий концерт за учас ~ цінними подарунками. 
IlIrOРоджеННJI п'яти сімей Поqес~ І?амО=~асвий захід _ День молоді ва 

.. До дня Молоді 27.06.09 .у МІСТІ ВІДБУВо іжві заходи у парку культури і 
~IВЩині. У рамках якого ВІДбулисЯ м: ~aнi Свободи. під час заходу 
ВiДnОЧИНRy <dIepeMOra» та рок-концерт . оо іського голови та вручеНИJI 12 
Відбулося вручеННJI п'яти молодіжнИХ преМIИ ~ міста 
ПочеСНИх rpaмOT кращим представн~ ~оло~ кого ·бюджету виділено 177,9 

У ДІтей ІЗ МІСЬ .. ва 2009 році на оздоровлення . 'ї та молоДІ BJДDpaвneHo 
'hIс •• справах сІМ • оо • оо . Іри. Наразі ВІДДІЛом У еВИХ категор1И Сlмеи. . оо 
03ДОроВJIевия 92 дітей із соціально sезахи~ влаштовує відпочинок для Дlтеи 
. . Вже багато років М. Фоmене - су- . уа побратимів, а саме: Борroново 
13 ЧОТИрьох поріднених міст та двох МІСТ -



(І_ія), Бровари (Украіна), Етrербек"' (Бе . 
трюсі та BiтreHeM. льпя), Маріна Гранде (ПортугапiJI), 

Тому на зanроwенНJI делеroваног . • .. о члена МУНІЦИП· n 
КоМІТету ПОРІднених МІСТ Ерве Пуар'є 5 МІТету, резидента 
IJllcnа дітей - сиріт, дітей позбавлених б: ~ИПНJI 200? року вісім чоловік із 
віком 11-12 років, будуть відпочивати TЬKI~ЬKOГ? п!кnyванНJI та напівсиріт, 
поріднених міст, ЯКИЙ розташований в м. С:н _ ~~I ~JДпочин'9' Д1Ul дітей з 

ПРОТJIГOм І півріччя 5 дітей міста відпочи ЛЬПмдцlС (ФраКЦ1Jl). 
вали в «Артею) 

Новонародженому жителю м.Бровари ЗДІ·" . . ИСНюється видача пам'ятної 
меД8JIІ та подарунок до якого входить підгузники . ... 

РАГС б І ПЛJIwечка. У СІЧНІ-чеРВНІ 
до у уло передано 124 набори медалей 323 . . 
птnпечок. ' шт. ШДГУЗКИКІВ та 48 

У березні підготовлено рішенНJI виконавчого ко . Б оо 
• оо П . МІТету роваРСЬКОI 

МlСЬКОI ради « ро H8ДВННJI матеРІальної допомоги r.тvдeнтaм І·З числа . .. · ... б б· _.~, ДІтеи-
СllрlТ та Дl~еи, поз авлених aTЬ~IBCЬKOГO піклування, у 2009 році». Відповідно 
до ~oгo РlшенНJI 23 студенти МІСта отримують допомоry У розмірі 200 rpH. 
щоМ1СJIЧНО. 

На викон8ННJI даної програми сім випускників 30Ш міста із числа дітей
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванНJI отримали rpOWOBY 
допомогу на загальну суму 11539,50 rpH. по 1648,S rpH. кожному. 

1.2. Зайвитість населення та PIIHOK праці 
З метою забезпеченНJI ефективного оперативного контролю та координації 

дій щодо забезпечення виконання роботодавцими законодавства про працю та 
зaйВJrrість населення, працівниками Броварського центру зaйНJlтості щотижнево 
здійсmoється поданНJI звітності про зannановане вившьнеКНJI працівників 
Jdдпpиємствами міста. ЩомісJIЧНО нвдається інформація до територіальної 
інспекції праці Київської області ДJIJI проведення перевірок, щодо ВИJlВJlеких 
ПОРушень в частині вивільнення працівників. В місті постійно проводиться 
Робота з роботодавЦJIМИ щодо недопущекня необrpувтованоro СКОРО'lеКИR 
ПРаЦЮЮЧИХ та зниження продуктивного piBКJI зaйнJIтoсті. 

Так, протягом сіЧВJI-червня 2009 року, в Броварсько~ міськр8ЙОКRОМУ 
цеНТрі Зaiiюrroсті проведено 87 семінарів з роботод8ВЦJIМИ Мlста, 2?7 rpупових 
~ масових заходів ДJIJI незайнятогО та зайнятоГО населекня ~~по~: з ких 
8!дБУnося 6 зустрічей безробітних з представниками роБОТОДав~в, ДВІЧІ - День 
81ДКритих дверей; двічі _ Ярмарок вакансій та Ярмарок профес1И. 

В . б TOДaвЦRМ наголошувалось про 
ході npоведеВIUI цих захоДІВ ро о .. .. 

АОТр ства в чаCТИll1 вИВІЛЬнення працlВИИК1В. 
Блtiз lІМания ними чиввого законодав . ·нами в законодавстві отримали 
8'- 1.1(0.700 роботодавців ознайоМИЛИСЯ зІ ЗМІну умов перебув8ВllJI' на обліку 
q,epnВl· .. cтocyвaвкJI зако , . 
lІ~fb~В1ДПОВ1Дl щодо за семінарів, HВД8ККJI консультаціі та 
роз7&1Ut"СИХ громадин, IПJIJIXОМ про~едеВНJI івJIИJ(8МИ цз відвідано та надано 

JlСвевь. Протягом першогО ПІВРІЧЧЯ прац 
ItOIlCYJlЬтaцii з питань зайняТоСті 195 підпРиємствам. 
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Станом на 01.07.2009 р на б· 

687 мешканців міста Бровари, Щ~ на 1105 Л1~ в. центрі зайнятості перебувало 
•. ОСІб БІльше ніж . . 

ltUIII)'JIoro року, в ПОРІВНЯННІ З початком о . . ' . на ВІДповІДНУ дату 
або на 31.2%. Рівень зареєстрованого без р і КІЛЬКІС~Ь ОСІб зменшилась на 312 

ро 11ТЯ по МІСТУ складає 1.09%. 

Перебуває ІІа 06nіку 6езро6hon- '6 • .... ІА, ОСІ 

с:таном на 1 липня 2009 1:". ~"""7-~-:L---l_ 
Г-~-Г--~r-__ ~~JU7 

с:таном нв 1 січня 2009 C=~-::,: -:-. --l:-:----L--_L..:....-j 
r--Т-:..-.-т.....:.---,j--.::-::.:;,··· ~::::::;: .. ::] 999' 

.. ' 

с:таном на lnипня 2008 • ~.' о'.' ,. • •• ,. 1!~ 

~~~~L-:..LJ 
: .. ,'.'. . о . 200 400' 600 800 1000 1200 І 
...... :. .-....-...:-... - ... .. - - , 

. З чи~а. незайНятИх' громадян, які перебувanи':на-обліку, 201 ос~ба займала 
робlТВИЧ1 МІСЦЯ, 441 -. посади службовців. Протягом січня-червня 2009 року з 
питань отримання СОЦІальних послуг до центру звернулося 849 осіб з них 127 
- особи, які потребують соціального захисту. За 1 півріччя 2009 року 
працівниками центру зайнятості працевлаштовано 5070сіб, з них 302 особи
жimcи,233 - особи віком до 35 років, 68 - особи, які потребують соціального 
захисту. Рівень працевлаштування за 6 місяців 2009 року становить 27.4%. 

у звітному періоді не надавалася одноразова виплата допомоги по 

безробіmo ДJIJI організаціі підприємницької діяльності та не проводилося 
працеВJJаштування на нові робочі місця, які створені за рахунок надання 
дотацій роботодавцям так як бюджетом Фонду не передбачені видатки на ці 
ціпі, ' 

За січень-червень 2009 року на професійне. навчання. шляхом 
ПРОХодження стажування на підприємствах (курси ЦІЛЬового призначення 
теРміном до 1 О днів) направлено 82 особи. ~cьoгo з початку року пр~ходило 
вавчВIUUI 180 мешканців міста. На громадсью роботи направлено 165 ОСІб. 

СтанОМ на 01.07.09р. допомогу по безробіmo отримує 551 особа, сума 
IlIПJJаченоі допомоги з початку 2009 року складає понад 3679 тис. грн. . 

З початку року підприємства міста змеНШИЛИ свою ~cenьН1;rь 
nРацівВИIdв на 524 особи Передбачається, що цей процес триватиме І Haд8JI1. ~ 
баз' . . 01 07 2009 Р нвnіUVRВnОСЯ 162 вах8НСП 

І ДаНИХ центру зайняТОСТІ станом на ., . .J - • 

ПО м, Бровари (на 01.01.2009 _ 134 вакансіі). Навантаження на одну В8J(8НСlЮ 
erotlUIo 4.2 о б n со и. . Бровари передбачено протягом 
2009 РОграмою зайнятості населення Мlс:та Протягом І півріччя 2009 року 

року створити 2780 нових робочих МІСЦЬ. числі· 
СТвОрено 1250 робочих місць. або 45% ~o передбачува::~:аців~ 
IJ~ •• ИДИЧВИХ ОСІб - 81. для н . 
Фіз працІВНИКІВ у юр . осіб підпрИЄМЦІВ - 577 та 4 - ДJJJI 
RЧниx осіб-підприємців - 588, для фІЗИЧНИХ 
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~~~C!~~HO забезпечують себе 
Створено нових робочих мі ----------
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Став справ на ринку праці у місті широко висвітлювався у засобах 

масової інформації. За січень - червень 2009 року в газеті "Нове житrя" 
вaдp~OBaнi cTaтri "Закон, що мінімізує ризики у сфері зайнятості населеННJI". 
"Вирuпyємо проблеми працевлаштування". "Розслідування страхових випадків 
у Броварсь~ому ЦЗ", "Ярмарок вакансій - шанс на працевлаштування". 
"Громвдсью роботи. А що ми знаємо про такі?". також друкуються 
?голоmеВВJI; в газеті "Обрії батьківщини" статrя "Ким я хочу бути"; в 
ІНформаційному тижневику "7 днів": статrя "Хвиля безробітrя докотилася до 
Броварів" 

По Броварському радіомовленню звучать роз'яснеННJI щодо чинвоro 
ЗlkОИОДавства, оголошеННJI, інтерв 'ю та репортажі: Закон, JIКИЙ під час 
~iвaнCOBoi кризи мінімізує ризики у сфері зайнятості; про Ярмарок вакансій. 
11ІІІІе. 

на місцевому телебаченні кп "Телестудія "Наше місто" npозвучanо в 
НОВИНах та в інформаційній програмі ''Підсумки ТИЖНJI" інт~рВ'ю з дирепоро~ 
центру зайнятості про послуги державно~ служ~и з8ЙНJIТо~. стан ринку nP~~ 
~ОЖ npокручуються відеоролики СОЦlалЬНОI рекnвми: св пошуках ~ОЛ1 , 

ІнФОРМаційні сюжети _ Став рИНКУ праці по м.Бровари; ~H~C~~ .. зМ1Н до 
.ц~ законів Украіни; упереджУВальні заходи щодо ЮН1М1З8Ц11 ВJШИВY 
СВІТОвої економічної кризи на сферу з8ЙWlТOСті населеННJI. 

. на оФіційному сайті Броварської міськоі ради що~ розміщув~ 
~ФОрмацію про вільні робочі MicЦJI на підприЄМСТВах юств, в ТO~ .ЧИ~ 
:lJJьиі робочі мicЦJI ДJIJI осіб з обмеженими можливостями та Baкaнтm МІСЦЯ 
аданним ЖИТла. 

1.3. Грошові ДОХОДИ населеННJI • міста скnадВЮТЬ: 
11 .. Основу грошових доходів населеННJI Memкaнц1В • є 01rVUU З 
"РОбітн ... оціальні виплати, JIК1 ~_.-
Ifalj а плата, пенсії, стипеНДІІ. с . еНЬ ЖИТІЯ населеННJI. На 

ВIUkлИВіших показників, що характеризУЮТЬ р1В 



зОJЛЬШСUJUI ДUАОДІВ значною Мірою" 
червні 2009 року середньомісячна заРОб~пливає зростання заробітної плати. у 

14 OD.L· Ітна плата по . 
tЦO на • 7О менше, НІЖ в середньому . МІС1')' склала - 1788 трн. 
•• '. по облаСТІ та в . ' ПОРІВНJШН1 з попереДНІМ МІсяцем на 7 4СИ В • ~дночас збшьшwrась в 

року рівень серед~ЬОМjсичної заробітн~ї ~a ПОРJВ~ННІ з червнем минулоro 
(проте у 2.9 рази БІльше встаНовленої мін. ти П~ МІС1')' зменшився на 0.6 %. 
У 2.7 разів більше встановленого прож ІмалЬНОl з~р~аm на даний період та 
осіб) ИТКового МІНІМУМУ ДnJI працездатних 
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січень ЛЮТИЙ березень квітень травень червень 

І : 20081 --2009 

Заборгованість із виплаm заробітної плати ва економічно активних 
підприємствах міста Бровари ставом на 01.07.2009 року склала 765.3 ТИС.грН., 
anе до 5-го JIИIIНJI тов mг "Столици" погасила заборгованість у сумі 135.1 
ТИс.гри., фактично заборгованість склала 649,0 тис. ГРН., що ва 78.7% менше, 
віхс ва початок року та на 85.3% менше до попереднього місици. 

Заборroваність Ь BllBnDТl1 uробtrпоі В.llDТП во аl.БроваРD 
за січеll .... червеDь 2009 року 

. • підприємства міста: 
Заборгованість мають два еконоМІЧНО активНІ 



• 7 
1. ВАТ КраноБУДIВllа фіРl\lа «Ст. .. 

JlJCltМ несвоєчасно виплачено заробітну Рlла» - КІЛЬКІСТЬ працівників, 
ВІІIJJIати заробітної плати станом на 01 07 ~~~ - 161 особа, заборгованість із 

Основними причинами виникн~н~ б:~; становила ~6~,: тис. ГJ?H. 
скорочення обсягів реалізації Продукції р по . заробlТНIИ . плаТІ є: 

• , нестача оБІГОВИХ КОШТІВ борги 
замовНИКІв. , 

Вжиті заходи: направлений лист до Терит··. оо • .оо . у.... .. б . ОРlалЬНОI держаВНОІ Інспеraщ 
працІ .LUlIBCIaKOI о лаСТІ щодо перевірки підприєм р б . . ства. о очою ГРУПОІО за 
участю державн?го Ін~пектора праЦІ Київської області 04.02.2009 року була 
проведена переВІрка П1дприє~ства що~о заборгованості із виплати заробітної 
плати та направлено матеРІали . до МІжрайонної прокуратури для розгляду 
питання про притягнення кеРІвника до відповідальності згідно чинного 
зако~одавства. ~a результатами перевірки порушено кримінальну справу за ч.l 
стат 175 КРИМІНального Кодексу України. 

Від підприємства отримано графік погашенНJI заборгованості, 
затвер~ений та погоджений з профспілковим комітетом підприємства, згідно 
якого ОЧІКУЄТЬСЯ погашення заборгованості до 01.09.2009 року. 

2. СП ТОВ «Транс - ГРУП» - кількість працівників, яким несвоєчасно 
випnачено заробітну плату - 138 осіб, заборгованість із виплати заробітної 
ІШати станом на 01.07.2009 року становила - 79,7 тис. грн. 

Основними причинами виникненВJI боргів по заробітній ІШаті є: складна 
ситуація на ринку міжнародних перевезень, викликана фінансовою кризою, 
виnyчеRRJI з обіry коштів в сумі 397,3 тис. грн. в результаті невідшкодованої 
суми з бюджету податку на додану вартість. 

Вжиті заходи: направлений лист до Територіальної державної інспекції 
праці Київської області щодо перевірки даного підприємства. Державним 
інспектором праці Київської області 16.02.2009 року та. 0.8.04.2009 року ~ул~ 
ПРоведені перевірки підприємства щодо заборгованОСТІ 13 виплати заро.бlТНОI 
пnати, якими встановлені порушеНRJI ст. 115,116,96,97 Кодексу ЗакО~IВ про 
Працю та ст. 6 15222429 Закову Украіни <d1po ОІШату ПРВЦ1»· За 

, , , '. протокол за 
резУльтатами перевірок на керівника ПІдприємства складено 

ПОРУПІеНRJI ч.l статті 41 КУоАП. . 
В·. ф. гашенВJI заборгованоСТІ, затвердженого та 
1ДПов1ДНО до гра lКУ по .. очі ється поramеВНJI 

ПОГодженого з профспілковим КОМІтетоМ П1ДПриємства, ку 
заборroваності до 01.09.2009 року. . додержВВВJI законодавства 

З початку 2009 року проведено 44 переВІРКИ б· .. ІШа- HapaxyвaвВJI 
пр . ипnати заро ІТНОІ ,~Щ 
1с О працю, а саме: своєчаСНІСТЬ .в к без збережеlDlJl заробітної ІШати, 
Ot.nJeHcaцii та індексацій, HВДaRВJI ~W1!.CTO 
ДОдержання рівня мінімальної заробlТНОI ІШати. під постійним контролем 
. СИТуація з виплати заробітної плати ЗНахоДИТЬСЯ 

t.licL~ оо 01 влади. . 01 07.2009 року склав 1037 грн. 
09 Середній розмір пенсії по МІСТУ ~тaHO~ H~ ;еріод минулого року. 

ІСоп., Що на 16.7 % більше, ніж за В1ДПОВІДН 



1.4. ПеllсіЙllе забезпечеllllЯ 
u 

Станом на 1 липня 2009 року у . . . 
одержувачів пенсій, що складає 23 .4% д:I:~ на об~IКУ п~.!'ебувanо 21845 
,'ІСТІ Протягом півріччя було n елЬНОСТІ ПОСТІИНОГО населеННJI 

•• '. ризначено 698 нов '" 
проведено 1401 Індивідуальний перерахунок пе '" :' пеНСІИНИХ справ, 
ИС'ІЙ та допомоги склали 136239 4 НСІИ. идатки на виплату 

пе . ТИС. грн. 

Протягом І-го півріччя 2009 року забезпечено 
• . 94922 2 надходження власних 

ІСопmв в СУМІ. 20' тис. грн., що на 7110.1 тис. грн. менше від 
зВПJIaRОВаного І на 373.4 тис. грн менше ПОРІ'вНJlНО . . . " з ВІДПОВІДНИМ 
пеРІОДОМ минулого року. ПЛан надходження власних коштів І-го півріччя 
2009 року виконано на 92,5%. Забезпеченість власними коштами ЩОДО 
ВltПJIати пенсій на 01.07.2009 року склала 64,5%. 

Обсяг надходжень за додатковими ставками у червні склвдає 842.7 
ТИС.грн., що на 405.6 тис.грн., або на 92.7% більше, ніж у попередньому 
.dсщі. Всього з початку року надійшло 2439.9 тис.грн. або 107.0% ДО 
запланованого. 

Не зважаючи на вжиття відповідних заходів впливу ДО боржників, не 
ВДВJIОСЯ зупинити ріст заборгованості по основних платежах ДО Фонду, в 
порівmmі з 01.01.2009 року недоїмка зросла на 268.2 тис. грн. або на 6.1% і 
становить станом на 01.07.2009 р. 4656.3 тис. грн., а в порівнянні з 
попереднім місяцем, борг зменшився на 946.7 тис.грн. або на 16.9%. Кількість 
борxaппdв, в порівняні зі станом на 01.0 1.2009р. збільшилась на 39 одиниць. 
Станом ва 01.07.2009 року загальна кількість боржників склала 134 одиниці, 
що на 34 менше, ніж ва О 1.06.2009 року. 

Зростання недоїмки та кількості боржників виникло в зв'язку з 
нестабільвою діяльністю банків в Украіні. Так, на рахунки Пенсійного фонду 
ненадійпши кошти від банків: БФ АБ ,,БРР", КФ ВАТ "СКБ Дністер", ХФ АКБ 
J<иiв" по 24 платниках ва суму 257.4 тис.грн .. 

Найбільший ріст недоїмки по основних платежах за червень 2009 року 
ВідБУВСЯ по платниках : 
• Каєннuй завод nОРО'''l(овоі Jffєmолурzіі - 3 639.2 тис.грн 
• ТОВ БК "Укрбудіввест" - 228.9 тис.грН. 
• К1І К3АБК - 25.5 тис.грн . 
• ВАТКрано6удівна фірJffа" СІІlJ1іла" 150.9 тис.грн. 
• ВАТ .,Б3БК" - 161.5 тис.грн. 
пп "' .... ____ -21.0 тис.грн. 

.. "lУQO(ОJJбуд" 

. безнадіЙНИЙ борг склвдає 109.2 
Ь суми боргу з оБОВ"ЯЗКО~ИХ плате:: гу _ 3639.2 тис.грН. або 78.2% 

'hIс. грн. або 1.9 %, особливии cтaТf.~ РаНІ' баиІСр'vrами або порушена 
U<aзеnu-.~ .. _ттnі\ визн ~ • 

ачиш завод ПОРОШКОВОІ M~I._·~ r 5' 3 6СИ Тобто дієвий борг станом на 
~aвa про банкрутство- 168.7 тис. грн. а о . °547 3 ~c. грн. більше, ніж на 

.07.2009 року склав 739.2 тис. грн., що н; гу' по внесках до Пенсійного 
OO'laTOK року і склав 15.9 % від загальнОГО ор 



1.4. ПеllсіЙllе забезпечеllllЯ 
u 

Станом на 1 ЛИПНJI 2009 року у . . . 
одержувачів пенсій, що складає 23.4% д::1 на об~IКУ п~~ебувало 21845 
.Ііста. Протягом . пів~іЧЧJl було призначеноС~~:ОСТI ПОСТ1ино~~ населенНJI 
проведено 1401 ІНДИВІДУальний перерахуно . ~ових пеНСІИНИХ справ, 
енсій та допомоги склали 136239 4 к пеНСІИ. Видатки на виплату n •.. тис.грн. 

Протягом І-го ПІВРІЧЧJI 2009 року забезпеч 
• . 94922 ено надходженНJI власних 

ICoUIТIB В СУМІ .2 тис. грн. що на 7110 1 . 203 ' . тис. грн. менше від 
зlПJl8НОВаного І на 73.4 тис. грн менше ПОР·ІВНJlНО з . . • ., ВІДПОВІДНИМ 

пеРІОДОМ минулого року. Пла~ надходжеННJI власних коштів І-го півріЧЧJI 
2009 року виконано на 92,5 Уа. Забезпеченість власними коштами щодо 
ВІШЛ8ТИ пенсій на 01.07.2009 року склала 64,5%. 

Обсяг надходжень за додатковими ставками у червні складає 842.7 
тис.грн., що на 405.6 тис.грн., або на 92.7% більше, ніж у попередньому 
MiCJIЦЇ. Всього з початку року надійпшо 2439.9 тис.грн. або 107.0% до 
ЗВМ8Нованого. 

Не зважаючи на вжитrя відповідних заходів впливу до боржників, не 
вдалося зупинити ріст заборгованості по основних платежах до Фонду, в 
порівВJIВi з 01.01.2009 року недоїмка зросла на 268.2 тис. грн. або на 6.1% і 
становить станом на 01.07.2009 р. 4656.3 тис. ГРН., а в поріВНJlНні з 
попереднім місяцем, борг змеНШИВСJl на 946.7 тис.грн. або на 16.9%. Кількість 
борЖНИІСів, в поріВНJlні зі станом на 01.0 1.2009р. збільшилась на 39 одиниць. 
Станом на 01.07.2009 року загальна кількість боржників склала 134 одиниці, 
що на 34 менше, ніж на 01.06.2009 року. 

ЗростaнНJI недоїмки та кількості боржників виникло в зв'JI3КУ З 
нестабільною діяльністю банків в У країні. Так, на рахунки Пенсійного фонду 
невадійпши кошти від банків: БФ АБ "БРР", КФ ВАТ "СКБ Дністер", ХФ АКБ 
J<иiв" по 24 платниках на суму 257.4 тис.грн .. 

Найбільший ріст недоїмки по основних платежах за червень 2009 року 
ВідбувСJl по платниках : 
• КlI3еннuй завод ПОРОUІ"ОВО; А.ЄІІІІІЛУРZ;; - 3 639.2 тис.грн 
-ТОВ ЕК "Укрбудіввест" - 228.9 тис.грн. -кп ](ЗАВЕ - 25.5 тис.грн. 
-ВАТКрано6удівна фірА.а"СIllРілn" 150.9 тис.грн. 
-ВАТ "Б3БЕ" - 161.5 тис.грн. 
-пп 'и__ - 21.0 тис.грн. 

"lтик;колбуд" 

жів безнадійний борг складає 109.2 
Із суми боргу з оБОВ"ЯЗКО~ИХ плате бо _ 3639.2 тис.грн. або 78.2% 

тис. грн. або 1.9 %, особливии cтaТ>'.~ B~~aнi банкрутами або порушена 
U<aзеllВИй завод порошкової Meтanyprl~, 3 6СИ Тобто дієвий борг ставом на 
~paвa про банкрутство- 168.7 тис.грН. а оо ~a ~47.3 ~c. грн. більше, ~ на 

.07.2009 року склав 739.2 тис. грн., JЦ б гу по внесках до Пенс1ИВОro 
I1очаТОk року і склав 15.9 % від зaranьноro ор 
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Станом на 01.07.2009 року на виконанні в органах ДВС знаходиться 25 
наказів господарського суду на стягнення 3 068.6 тис. грн. борry по основних 
ІШатежах. З початку року від заходів ДВС надійпшо 13.4 тис. грн.(0.4%). 
Всього заходами стягнення охоплено 77.6%, решта борry 1044.4 тис.грн. -
новоутворений, для узгодження якого направлено вимоги боржникам. 

За червень 2009 року на відшкодування пільгових пенсій надійшло 155.4 
тис.rpн., з початку року - 912.7 тис.грн. або 26.1 % належних до СIJJIати сум з 
урахуванням залишку. Заборгованість по відшкодув8НlПO пільгових пенсій 
з6iJIьmилась з початку року на 1531.6 тис.грн.і склала 2261.5 тис.грн. Основна 
Сума боргу 1946.0 тис.грн. (86,1% від загальноі суми) - борг Казенного заводу 
ПОРОlПI(овоі, який має особливий статус. 

ЗдіЙСlПOється постійний контроль за дотриманням чинного законодавства 
у Розрахунках платників з Пенсійним фондом. Так, протягом шести місяців 
2009 року ПРИЙНJlТО 625 рішень про застоСУВання фінансових санкцій на суму 
1111.5 тис. грн., у т.ч. за: 

• ухилеННJI від реєстрації . - 1.2 тис. грН.; 
• дона ання сум страхових внесКІВ - 19.7 тис.грн. 

рахув . - 1050.1 тис.грн 
• несвоєчасна сплата страхових внесКІВ . 
• І'тності - 36.0 тис. грн. 

несвоєчасне подання зв • б' .. пwати - 4.5 тис.грН. 
приховування заро ІТНОІ &иа 

Сплачено фінансових санкцій за звітний період з врвх;ванням залишку 
ПОпере' •• н ЩО становИТЬ 26.1 К. Залишаються 
lІе ДН1Х пеРІОДІВ 7~0.0 ти~.гр., nм _ 1961.5 тис.грн. ( 94,8% від 
СlIJIачеВИМи фінанСОВІ с8НКЦІІ по КЗ 

3at'anьиоі суми боргу по фінансовИХ сВНКЦЇЯХ). 
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За порушеННJI пенсійного законо . 

иaICJlвдено 64 адміністративні штрафи на с дaBC~B; за І ПІвріЧЧJI 2~09 року 
врах.уваНЮІМ залишку на початок року 9 1 уму. тис. rpH., НВДlіішло з 

. тис.rpн., або 90.3 %. 

1.5. СоціаЛЬІІІІЙ заХIІСТ IlаселеllJlR 
Значна увага в місті придіJIJIЄТЬСя питаННJlМ . 

В .. . СОЦІального захиc-ry 
иаселеННJI. управлІННІ ~paЦl. та соціального захисту населенНJI на обліку 
перебуває 5523 одержуваЧІ СОЦІальних допомог що на 729 ·б б· . . . , ОСІ lЛьmе, НІж на 
ВІДПОВІДНУ дa~ минулого року. Всього за І півріЧЧJI поточного о 
ВИПJIа:ено ~ОЦlальних допомог на ~YMY 15150.4 тис. rpH. Р ку 

ВІДПОВІДНО до. Постанови КаБІНету Міністрів Украіни від 31.01.2007 Н!! 81 
У поточному РОЦІ 5 прийомних сімей отримали соціальну допомогу на 

" ... б дев ять ДІтеи та грошове за езпечеННJI батькам-виховатеЛJlМ у сумі 89.8 
тис.rpн. 

ПРОТJlГОМ звітного періоду ПРОВОДИЛИСJl обстежеННJI матеріально
побyrових умов проживання малозабезпечених сімей і було виплачено 74.0 
тис.rpн. соціальної допомоги 15 сім'ям, згідно Закону Украіни "Про державну 
допомогу малозабезпеченим сім' JlМ" . 

на обліку в управлінні праці та соціального захисту HaCeneHНJI 
перебуває 5197 чоловік, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, з них 1112 дітей. Профінансовано і виплачено в І півріччі цього 
року пільг і компенсацій потерпілим від аварії на ЧАЕС на суму 4564.4 тис 
гри., в т.ч. на харчуванНJI дорослих - 3603.6 тис.rpн., дітей - 296.4 тис.rpн., за 
шкоду, заподіяну здоров'ю та на оздоровnеННJI - 339.8тис.rpн., додаткову 
відпустку - 324.3 тис.грн. Санаторно-курортними путівками був забезпечений 
71 потерпілий від аварії на ЧАЕС. • 

У І півріччі поточного року за рахунок Mlcцe8~ГO БIО~~ 
відппсодоваио комунальним аптекам міста за б~~Оmтовно ВlДП)'ІЦеНІ ЛІКИ 
соцівпьно незахищеним верствам населения У РОЗМІРІ 9.8 тис.rpн.; за житлово
КОмунальні послуги інвалідам загального. захворювання та по зору - 229.2 
ТІІС.ІрВ., за безкоштовний проїзд пільГОВИК1В - 6~.4 ~c.rp~. . .... . 

Відділом по обслуговуванmo пенсіонеРІВ, ~ал1Д1В ВІИІШ ~ .ПР~1 
",,"",,--. . 43 особи забезпечеш засобами реаБШ1тац11: 
··I'V1IЦ.uM ЗВІТНОГО пеРІОДУ 
КОJIJIСКами, МИJIИЦИМИ та палиЦJIМИ. Направления на протезуванНJI отримали 

138 осіб. . 
Видано 31 санаторно _ курортну ПУТІВКУ інвалідам загального 

3~ ·~99 
орювВИНJI та ветеранам ВlnnИ. соціально незахищених верств 
З м· аіібїльш вразливИХ та 

It етоІО mдтримки н . . . еНВЯМ Броварської міської ради була 
n ICeneВНJI на місцевоМ! РІВНІ р1Ш пенсіонерів, інвалідів та соціально 
ItРИiburrа Програма СОЦІальноГО захиС;:ли передбачені додаткові заходи із 
езВХИщевих верств населеНВJI, ЯКОЮ. ого бюджету в І півріччі 2009р. 
~Oцi~BOГO захисту. Так, за рахунозк M~~i міста на суму 32.4 тис. rpи. 
атерlВnЬИУ допомоry отримали 10 м 



Крім того, за рахунок місцевого бюджету 148 ф. б 
соціальні послуги· . ІЗИЧНИМ осо ВМ, щО 

надають .. ІнвалІДам, виплачена компенсацїJI на суму 64 7 
Тllс.грR., заборговаНІСТЬ ІЗ цих виплат складає 12 О • 

б . . . тис.грн. 
На о ЛІКУ в теРИТОРІальному ц . б . . 

еНТРІ о слуговуванНJI пеНСІонеРІВ та 
самітних непрацездатних громадин знаходиться 1944 особи, в т.ч. одиноких 
непрацездатних- 10.52 особи, самітньопроживаючих _ 488 осіб. За звітний 
період взято ~a оБЛІК для надання послуг 456 осіб. ВідділенНJlМ соціальної 
допомоГИ самІТНИМ на дому обслуговується 373 особи. 

Щоденно в територіальному центрі харчується 85 пенсіонерів. З початку 
року гаРЯЧИМ харчуванням було охоплено 176 осіб. З місцевого бюджету на це 
було виділено 75.0 тис.грн. 

В поточному році продуктові набори отримали 257 пенсіонерів на суму 
8.5 тис. грн. Надавались побутові та медичні послуги. Всього BiддїneHНJIМ в І 
півріччі 2009 року надано 18047 послуг, виділено натуральної допомоги на 
суму 90.5 тис.грн. 

Міським центром соціальної та медико-педагогічної реабілітації дітей
iввaniдiB у 1 півріччі поточного року було надано 1641 реабілітаційну послугу 
2S дітям-інвалідам. ДmI стабільного функціонування даного закладу з міського 
бюджету виділено 262.3 тис.грн. Центром реабілітації в поточному році за 
кошrи спонсорів придбано реабілітаційне облвднaнНJI за методикою « Пето», 
що дало змогу обладнати групові кімнати та покращати ефективність 

реабілітаційного процесу. . . .. 
Одним з основних напрямків СОЦІального захисту С1Меи з низькими 

доходами залишається допомога по програмі житлових субсидій. . 
ПРОТJlГом січня-червня 2009 року 9433 сїм"і (або кожна четверта СІМ"я) 

користувалися субсидією, сума якої склала 1153.5 тис.грн. ~TaнOM.. на .1 
JIИIIВЯ 2009 року субсидію отримує 671 сім"я. СереДНЬОМlСЯЧНИИ рОЗМІр 

субсидії складає - 51.4 грн. 

L6. Житлово-комунальне господарство. б' • _ 
б· ого ФУНКЦІОНУВання о ЄКТІВ житлово 

дпа забезпечення ста шьн. вої изи передбачувана потреба 
КОмунального господарства в умовах фlНансо у :ршому півріччі на ці ціпі 
в !(ODlТax на 2009 рік смала 14873.? T~C.ГPH. ба аного на рік, а саме: 
ВИ!(ористано 6267.9 ТИС.Ірн. або 42.1 уа ВІД перед хи':ого та естетичного стану 

-на виконання заходів по забезпеченню те . 
об'ЄIttiв благоустРою витрачено.-2891: тиа:: 'скверів, парків, cтвopeНВJIМ 

-на дoгJUIД за озелененням! при вр ев обслуговУВання фонтану, бювety 
1'830Пів та клумб, видалення аваРІЙНИХ дер , 
Вlt1(ористано - 1 О 14.3 тис. грн.; жнього руху було використано -

-па Виконання заходів з безпеки доро 

309,5 ТИс. грн.; . 1424 8 тис грн.· 
иць МІСта - • • , 

-па ремонт дорожнього покритrя в~л мереж _ будівництво 
ІнженерНИХ . 

-па перспективний розвиток ·сь"ого бюджету видшено та 
"кій зМlа 

ВодОПРОВОДУ по ВУЛ. СтаРОТРОЩЬ 
Вl!!(ористаио 628,0 тис. грн. 
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викориСТ8ННJI коштів на 

І . . . УТРИманНJI ЖИТЛОВО-комунального roсподарства у ПІВРІЧЧІ 2009 року становить 62 О OL • 
І"ІІІ nvo:a. у . Д • • та ВІД використаних на 

утримання .. _ .. .; ... 1 ВІ. ПОВ.ІДНОМУ періоді минулого року 

Серед мешкаНЦІВ МІста постійно ПРОВОдиться роз"ясшовальна робота 
,n,O cтвopeННJI ОСББ. На дании" ча .. ЩОI'\ • С У МІСТІ зареєстровано 11 житлово _ 

будіВел~них коопераТИВІВ та 23 об' єднання співвласників багатоквартирних 
будинКІВ. 

lJIUI розвитку KOHкype~цii В житлово-комунальному господарстві в місті 
зареєстровано 3 приваТНІ ПІдприємства (житлово-експлуатаційні контори) ДЛJI 
Над8ВР по~ з утримання житлових будинків - новобудов. 

У сфе?1 поводження з ТПВ до роботи з населенням залучені приватні 
підпрИЄМЦІ, що надаlOТЬ послуги по вивезеННIО ТПВ та рідких стоків. 

дпя ефективного обслуговування ліфтового господарства та покращення 
умов проживання населення, в цій сфері поcnyг зареєстровано 3 приватних 
підприємства. 

Протягом звітного періоду місто забезпечувалось безперебійним 
водопостаЧанням та водовідведенням КП водопровідно-каналізаціЙIIОГО 
roсподарства. 

Подано питної води 3316.6 тис.куб.м, перекачано та очищено стічних вод 
2420.2 тис.куб.м. Місто забезпечується безперебійним водопостачанням та 
BOДOBїдвeдeННJIМ. У першому півріччі поточного року, незважаючи на 
матеріальні труднощі, виконаний значний обсяг робіт, а саме: 

-переКJIадено аварійні ділянки водопроводу по бул. Незалежності 

Довжиною 16 м ,по вул .. Чепурного довжи~ою. ~M; 
-переКJIадені аварійні ділянки каналlзацlИНИХ мереж по вул .. Шевченка 

11м, по вул .. Гагаріна 5,5 м; б 
-виконані роботи по очистці приймальних камер Деснянського водоза ору 

та встановлено там два лічильники; 
-промито 3369.7 м.п. каналізаційних мереж; . 
-виконані роботи по промивці відстійника Н!!lна водоочис~ спорудах; 
-замінено трансформатор 400 КВА на КНС Н!!2 та ряд ІНШИХ важливих 

роб· 
ІТ. . підприємства показав, що 

. Проте, аналіз фінансових попк::ю цьому є те, що діючі тарифи lI1Дnpиємство спрацювало збитково. Р 

. . иємства ВlДtnкодовують лише 86% витрат П1Д'?р " . проведено обслуговування 25 
Броварською філією ВАТ "КПIВОбл~З :JUIТорних пунктів. ПРОВОДИJ10СЬ 

регуJlJlТoрвих пунктів та 53 шафових р гу виконувався ремонт raзових 
06CJlyroBYВВННJI газових мереж та обn~Н~,єктах комунально -побутової 
hplfJIaдiв як у житлових будинках, ~ ! на о них комунікацій у 42 висотних 
Сфери. Перевірено герметизацію вВОДІВ IнженеиРе виявлено. 
6y~--- б iВmIX Зауважень " . ~aA та громадських уд. IlТеплоенерroмережа ВJДПyЩено 

За І півріччя 2009 року кп "БроваР4 6 тис гквл. більше відповідного 
16~ 9 •.. "'О на· . евь на ';:а. ТИс.Гкал теШІОВОЇ енерп!, &Ао\. термінами зупинки котел 
Періоду МИНулого року та пояс~ється РІЗНИМИ 
llna!ioBЇ профілактично-ремоНТИI роботи. 
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витрати на виробництво теплової енергії у звітному " 

ГРН щО на 29 4СИ б'· пеРІОДІ cтaнOВJUIТЬ 
37314.0 тис.., . ~ шь~е, НІЖ у відповідному періоді 2008 року ( 
ріСТ ціни на газ, електроенерпю маиже на 40%). 

З пе~шоГО ЛЮ~ОГО поточного року підвищено тариф на 24% ДJUI П rpyпи 
поживаЧІВ та на 22 И. дЛЯ ІІІ групи споживачів. 
с 8.,.. .u 

АваРІИНИХ СИТУ~ЦІ~. та неполадок, які б впливали на якість 
теIIJIопостачаиия, У І ПІ~~IЧ:1 не .~y~o. 

З метою CBoє;aCH~1 І ЯКІСН01 ПІДГОТОВКИ теплового господарства до роботи 
8 осїиньо-зимовии пеРІОД 2009-2010 р.р., на підприємстві розроблені плани та 
rpафіки р.емонту, а Ta~o~ заходи по підготов~і споживачів до опалювального 
сезону JIК1 затверджеНІ РІшенням виконкому ВІД 28.04.09 р. Н!!208. 

Вказаними заходами передбачається виконанна робіт як комунальним 
підприємством «Б~оварите~оенер'~омережа» так і роботи котрі повинні 
_онати споживаЧІ теПЛОВ01 енеР"I. 

Станом на 1 ЛИПНЯ 2009 року підприємством виконано наступний обсяг 

робіт: .• .• б 
Згідно графіка в проведеНІ пдравШЧНІ випро уванна теплових мереж на 

щільність.та замінено теплові мережі по вулиЦJIМ: 
_ Короленка,5З - 240м - 0133/225 в ШІУ; 
-rarapiнa,14 -110м - 0133/250 в ІШУ; 
-farapiнa,8a - 96м - 076/140 в ШІУ; 
-Кирпоноса,17в - 522м 0159 в ШІУ; 
• Папаніна,4 - 71м - 013З-89 в Ш1У; 
-Постишева, 1 - 1 Ом - 0325 в Ш1У; 
.farapiнa,8 - З34,6м - 0159 в Ш1У; 
_ Незanежиості,6в - 530м - f2JI08 в Ш1У f2J90-75 пластмасс. 

-Незanежиості,2 - 279,2м f2JB ІПІУ; . 1548м всьоro з закінчеВНJI 
Додатково крім ЗаІШанованих було замІнено . ' 

011aJПoвальноro сезону замінено 2,З5км трубо~~воД1~ KoтnoarperaтiB на 
Проведені гідравлічні випробуванна ба:'и по ремонту обnадванна 

kOtenьиах. Згідно графіка виконуються ро запірної арматури, газовоro 
Хотепьиих, а саме ремонт котnів, наСОСІВ, нт та ревізію запірної 
05пвднlUlНJl обладнання КВПіА. виконано реМОЗ5 насосів ВИКОНУЄТЬCJI 

, • емоНТОВано ' ~и близько 175 оДИНИЦЬ, B~ емОНТ котельних по ВУЛИЦJIМ 
ДepжnОВірка приладів квПіА. ЗаЮИЧеН05h кутузова,6/1, І.гонти,211; 
ЛеВїиа,80, Київська, 1 53/1, І(иівська,22 , 
l1oIll'rОВиіі,6/1, Кірова,3/1. ними Сипами викоНУЮТЬСЯ роботи 

на котельні по б.Незалежності,26/1 вла~еликій обсJIГ робіт по J'elolfoнтy та 
по реКОНструкції водопідготовКИ, виконано вуеться ремоНТ ПОКРіВЛі; . 
ltraaоВJIенвю пanьників котла rrrвM-50, ВИК~монт димососів та вевтиnятoР:; 
~ ііа Котельні по вул.Кіров~,96 ви:: ~a гаряче водопостачaDIIJI, реМ0 
зan. I<Вгм-зо, ремонт насосlВ не з Ф РОВКИ та 

1рl!оі арматури· 1 ИІ<он8ВО ремоНТ уте '. 
L~ ііа котельні по вул.Красовськог?, ;~~ а;маТУРИ на ,амводоочищеВН1, 
-'''lРОВІаІ котла ДКБР4/13, peMO!IТ заП1р 
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Згід~О. rpa~lJC?' ВИКОНУЮТЬСЯ реМонтні роботи на теrшових 

проведеНІ nдравлlЧНІ випробування на З7-ми Ц1Ц пунктах, 
. . . виконано ремонт близько 45 одиНИЦЬ B~COCIB, проведено реВІЗІЮ запірної арматури бли 280 

'..-n заювчено ремонт на 21 цm зько одиниць. ПоВНlw~~ . 
етанОМ ва 1 лип"'! підприємс~во Виконало власними сипами робіт на суму 

2088,2 тис. rpB. при РІЧНОМУ плаНІ 5667,6 тис.rpн. 
комунsль.не ПЩПРІІЄМСТВО «Служба за"IОВlІllка» забезпечує утримання, 

технічне та санІтарне обслуговування житлового фонду комунальної власності 
.Пста, проводит~ н~рахуваННJI та збір платежів за надані поcnyги. 

На баланСІ ПІдприємства наЛІчується 28б житлових будинків, з них 9 
rypтoжитків. . . . 

За І ПІВРІЧЧЯ 2009 року ПІдприємством виконано робіт по ремонту 
ЖИТJlОВОГО фонду на суму 889.4 тис. срн., в тому числі: 

.. поточний ремонт 26 під"їздів на суму З84.8 тис.rpн.; 

.. поточний ремонт приміщень комунальної власності - 75.2 тис.rpн.; 

.. ремонт машинних відділень ліфтів - 7.7 тис.rpн . 

.. капітальний ремонт приміщень .. 29.б тис.rpн.; 

.. виконані роботи по технічному обслуговуванні ліфтів - 18.5 тис.rpн.; 

.. поточний ремонт шиферної покрівлі на 14 будинках - 82.З тис.rpн.; 

.. DJlamтyвання та ремонт вхідних козирків-ІЗ.8 тис.rpн: 

.. yreплення та ремонт технічних поверхів - З. 7 тис.rpн.; 

.. ремонт та переобладнання контейнерів - 98.5 тис.rpн.; 
-ремонт поштових скриньок та дверей - 21.2 тис.rpн.; 
-ремонт дверей - 5.2 тис.грн.; 
-герметизація швів, гідроізоJUЩЇJI стін .. 97,б тис. грН. 

-інші роботи - 30.0 ТИС.грн. . . 
Крім того, виконані роботи по благоустрою МІста. • 

-звamoвання сухих та аварійних дерев - 299.2 тис.грн.: 
-улаштування автопавільйонів, зупинок - 75.9 ТИС·ГРеншоН" заборгованості з 

. елеННJIМ по зменm Значна робота проводиться ІЗ нас 

0IUtaти житлово-комунальних послуг. ної плати на суму 9276.З 
За І півріччя 2009 року нараховано квартираховані населеншо пільги та 

ТИС,грн., В тому числі 951.9 тис.грн. cтaнoВJIJ1ТЬ нар нараховано 8120.0 тис.грн. 
суБСидії. Безпосередньо до смати населенню Середній відсоток сплати 
ФlkТично сплачено населенням. 7740.1 :И~':Хових територ~ У ~ерш~му 
"'селеllWlМ за утримання буДИНКІВ та пр У, ніж за відпОВІДВИИ пеРІОД - . о 7 % менше, . 

ptani становить 95.3%, що на. . иmеННJI заборгованоСТІ до суду 
~JIOro pOТlV Станом на 01.07.2009 року на ст в-онавчої служби 997 справ 
n~ •• ,z. 67 грн таДО ва их 
-l''ідаНо 184 справи на суму 15 . тис: .' 2009 роху вручено ДO~YДOB • 

: суму 381.6 тис.грн. Також, за І ПlВР~~чої заборгованості в КUIЬKOCТI 
9вRереджеиь про необхідність сплати Іс 

S2 nrr НSJI за спожитУ теплову 
З оо б ваності населе ередаво 317 

еlt • Метою відшкодування з~ ОР~пе едні періоди до суду ~ 13344.7 
epruo, як за поточний так 1 за пРетензій на зaraJlыІу yld>: • з 
~ Па суму 788 4 тис Г;н. надано 12259 пр теплову енергію в ПОРІВВJППП 
1Irc.rp з'. . , за споЖИТУ 

11. аборroВaR1СТЬ населеННЯ 
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:nПОВЇДНИМ пеРІОДОМ минулого року зб' 

111""8 . ' б IЛЬШиnась на 22 5°.J' О ЧІ_КІВ зб1Ль~ення за оргованості є зменwенНJI . . 70. іАНИМ з 
ЗаборгованІСТЬ населення за послуги во ДОХОДІВ населеННJI. 

поріВJIJISні з відповідним періодом минул=:ос:чан~ та BOДOBiДBeдeHНJI В 
n:"nnиЄМСТВОМ передано до суду 369 Р ку збшьwиnись на 12.6%. 
JUW'I' ПОЗОВНИХ заяв на cvuv 691 5 
anpавлено 7811 претензій на суму 3270 1 J '''J. • тис.~н., 
Н., • ТИС.грн. Протягом ЗВІТНОГО пеРІОДУ 
бvлО ВІдключено ВІД центрального ВОДопостачанНJI та во' . 

І' • (ф' . б) '. ДOBIДBeдeHНJI ЗЛІСНИХ 
боржнИКІВ ІЗИЧНl осо И В КІЛЬКОСТІ 17 абонентів на суму 9 О 3 

. б 4 ' ТИС. грн. та 
абоненти- ЮР~НІ осо и на суму 65,3тис.грн. 

~аборгованlСТЬ за спожиту електроенергію у І півріччі 2009 року в цілому 
по М1С'1'У .. СI(JIвдає 4026.7 ~ис.грн .. Борг населенНJI- 2696.7 ТИС.грн. або 67% від 
зaraпьНОІ суми боргу. ~IBeHЬ проплат за спожиту електроенергію у першому 
півріччі 2009 року в ЦІЛому по місту складає 93.8%, населенням - 89.5%. В 
поріВНJIНВЇ з І кварталом поточного року рівень проплат населеННJI зменшився 
ва 7.6 %. , а в цілому по місту на 1.2 %. 

Заборгованість споживачів міста за спожитий протягом І півріччя 2009-го 
роху природний газ складає 2564.25 тис.грн., що В 2.7 рази більше, ніж за 
відпОВідний період минулого року. Борг населення скпадає 1080,4 тис.грн., що 
ва 26.9 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Рівень проплат в 
цinoмy по місту за спожитий природний газ у першому півріччі поточного року 
CКJI8ДВє98.9%, що на 21.6% більше першого кварталу поточного року. 

1.7. Енергозабезпечення та енергозбережевви 
ПРОТJIГом першого півріччя поточного року споживання теlШової енергії 

'inьшиnось ва 4665.1 Гкал або на 2.9%, природного газу - зменшиnось на 
1027.788 тис.куб.м або на 5.5%. . 

Споживання електроенергії в цілому по М1спу cкnano 136062.662 
1Ис.квт.roд., проте порівняти споживання з відповідним періодом минулог~ 
року кеможливо в зв"язку з ТИМ що у І півріччі минулого року Бровар~ыGlи 
"",,. ' , ниу програму і інформацІЮ по 
rцои елеnpомереж встановлював нову елехтро 

СПОЖИВаННЮ електричної енергіі не Haд~.... идinяєтьCJI особлива 
Виконавчим комітетом БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради пр 
~ запровадженшо заходів з енергозбереж~~ комуивnьиими 
пt""-єм • б owwyyz .. п.t устанОВами та оргвшзВЦ1JlМИ· .. 
-"І'\ЧJID ствами М1СТ8, юдже.ідпАУ,и& . • стаиовлево опamoвanьвии 

І<П «Служба замовника» у звітноМУ пеРІОДІ в гетичних ресУРСів (ІІВР) 
ХОТеЛ ка твердому паливі, eKoHoMЇJI паливно-енер 
I:kJlanа В cvu; 65 . . 

J ."АА ТИС.грн., но peKoBCТPYКЦUO КОТельних з 
у кп «Броваритеплоенерroмережа» заверше капітальний ремоНТ теlШОВИХ 

~СТанОВI(ОЮ нових сучасних котлів та про~~дево номлено ПВР ва 105,0 ТИС. 
~ • •• QЛОПI - зеко 
"11\ 13 застосувaвнJIМ сучаСНОІ теХН 

~. . 
, • N21 О» проведеВ1 режимно-

IIIIItA~ ВАТ «Киівхліб» «ХлібокомбІнат ономлево пЕР ва 70,0 ТИС. 
~1ilfQ тn8М - зек 
1)Jt.. lЦ)І(увanьві роботи по печам та ко 

І 
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КазеНSИИ завод ПОРОШКОвої метanyp ... 

періОді 24.6 тис.грн. шляхом пер пІ зекономив у звітному 
• 9~H~ п -enектрогенератор замІСТЬ парового газовог роцесу конвеРСI1 на .. о котла. 

ПР~ проведе~НI кащтальних ремонтів, реконструкцї. 
ene1tfеИТ1В будинКІВ В Обов'язковому п І конструктивних 
енерroзберігаючі технології, бюджетом мі;:ВДКУ БВИКО~ИСТОВУЮТЬСЯ сучасні 

перед ачеНl видатки на прогр 
перспеJ('I'ИВНОГО розвитку теплопостачан~ . аму 
енерroзберігаючих технологій по кп «Броваритепл МІста та провадже~ 

омереЖ8» на 2009 рік. 

Z. ГУМВllітаРІ18 сфера 

2.1. Охорона здоров "п 

Мережа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарНJ(НИХ закладІ· . . б в, 
ДIJUlЬHICТЬ JПCИX спрямована на з ереженНJ( та покраще~ здоров'я населенНJ( 

забезпечення потреб населенНJ( в лікарських засобах і медичноМ; 
оБCJl}'ГOвувавні. 

В місті розгорнуто 900 стаціонарних ліжок, забезпеченість ліжковим 
фондом становить 51.0 од. на 1 ООО населе8НJ(, забезпеченість лікарJIМИ по місту 
CКJ1вдaє 25.9 од. на 1 ООО населенНJI. 

За І півріччя 2009 року амбулаторно-поліклінічними засобами прИЙНJlТО 
. більше 560 тисяч пацієнтів. Відділенням швидкої допомоги виконано 17645 

у першому півріччі поточного року відкрито відділення реанімації ДJIJI 
терапевтичних хворих в терапевтичному відділенні, але за браком лікарів -
анестезистів-реаніматорів відділення працює не на повну потужність. 
РОЗширено до 80 ліжок неврологічне відділення та 20 ліжок нейро~рургічне. 

Зaxnадами охорони здоров'я міста виконуєrьСJl 4 меДИЧНІ програми: 
програма боротьби з туберкульозом, програма ,,цукровий .та нецукровиіІ 
ДІабет", проrpама "Здоров"я нації" та програма "ОнколоПJI". ВиконaRНJ( 
ПРОграм здійсшоються в межах виділених коШТІв. . 

На ... . ""'ебу в заtn1l'ПТl колоноскопа, 
дании час ткарня ГОС1рО вІДЧУВає по .. ; -'" .. : ..... 

1't1ttopоманоскопа, 2-0Х фіброгастродуоденоскоmв, ЦИСТО~КО~: ... 
Проблемним питанням є незавершене будівництвО раиОННОІ ПОЛІICJl1НUCИ. 

2.~. Освіта . .. 19 доппdльних навчальних 
~cтo має розгалужену мережу закладІВ ОСВІ: 2 _ приватних); 12 :::UB

( ~ 7 . - комунальиоі ф~р~и з~7-~ ~.( школи N!!N!!1,2,з,6,9, 10): 
2 аООСВІТН1Х навчальних закладІВ. 6 ивчеННJIМ іноземних МОВ І 
ltіеЦЇВnізовані П1ІСоли І-Ш СТ.( Jё5 з поглиб~е~:пільНО_ГУМанітарноro та 
l1р 3 Поглибленим вивчеИВЯМ. пре~~ ШинКа, навчально-виховНИЙ 
ko ISроднИчоro профілів), гімНаз1Jl ІМ··а ~кола І-Ш ст. "Фортуна"; 5 
ІІОЗ l4JuIe~c, вечірня школа П-Шст., приватн БДІОt ДВ}Щ ,,камелія", ск 
.r~них закладів освіти: нвЦТМ, , 

.... 0) та ДЮсш. 
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ДIf3 В!ДВ1дуЮТЬ 3599 вихованців з них 564 . іі· . 

до 3 РОIQВ. Фун~IОНУЄ 34 Логопедичні та 7 санато ' дtтe ВІКОМ ВІД 1 
У зоm МІста навчалоса 9710 учнів, 130Р~ИХ груп.... . 

_"ФОРIf)'НВ", 180 - У вечірній школі 350 . .. . у приваТНІИ ШКОЛІ 1-111 
,,... , ДІтеи ВІКОМ дО 18 років 
професіЙНОГО ЛІцею, 450 - студенти вищих н . - ~де.нти . зош·. авчanьних закладІВ КІЛЬКІСТЬ 
учнів У мереЖІ МІста ПОРІВНЯНО з Минулим роком на 528 . . 
функціонує один навчальний заклад де MOwvrr.. УЧНІВ ~енша. 
російсьКОМОВНИХ сімей. ' .. 'J.06 навчатися ДІТИ з 

на базі знз працювало 56 груп продовженого ДНJI ЯКІ· .. 1874 .. .. , ВІДВІдувало 

учтв. ~ всІХ пеРШ~КJIасниК1В оргаНІзоване гаряче харчуванНJI, 100% вартості 
JlКoro фIН~СУ~СJl MlcцeB~M бюдж~ом. Охоплено гарячим харчуванням, у т.ч. 
і за батьК1ВСЬКИИ кошт, 84Уо ШКОЛЯРІВ. У І півріччі 2009 року ДJIJI харчування 
ВUXOBaнцiB днз і зош профінансовано 2652.9 тис.грн. 

Мережа загальноосвітніх закnадів стабільнІ, однак не в повній мірі 
задовольняє потреби населенна. 1353 учні наВЧ8JIОСЯ у ДРУГУ зміну. для 
розвитку нахилів, здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і духовних 
запитів у закладах освіти розгалужена мережа профільних класів та класів 
поглибленого вивчення предметів. У 2008-2009 році таких класів налічувanося 
73 (2115 учнів). У закладах освіти діти мають змогу вивчати іноземні мови: 
англійську, німецьку, французьку, польську, іспанську, причому 1552 учні 
ВDЧ8J1И дві іноземні мови. 

у 2009 році 92 % випускників l1-х класів зареєструвались та склали 
тести в загальному незалежному оцінюванні. 

В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 
дисциплін ВЗJIJIИ участь 68 учнів, з JIКИX 31 став перем~жцем (45.6%). Із 2~ 
робіт учнів-членів МАН, Jlкі були надіс:пані ДJIJI учаСТІ в. о~ласно,,? eтam 
ВсеУХРаікського конкурсу-захисту, 14 роБІТ отримали ПРИЗОВІ МІсця (70УО). 

у І півріччі 2009 року з місцевого бюджету виділено 139,2 тис.грн. для 
DpoвeдeВIUI капітальних ремонтів систем ОП8JIеНВJI у ЗО~ N!!N! 1,10, для 
~тanьHoro ремонту фасаду ЗОШ Н! 9 - 25,0.грн., квштальний ремонт 
ВХіДНИХ частин та коридорів ЗОШ .N'~! 1,10. 12 тво чих об'єднань, 106 

у позашкільних закладах органІзована робота . Р 
rvn....,,:_ б· інтересами ЦІ заклади працюють за 
'~JЩUІІ, 19 спортивних секцій, кпу ІВ за . стетичвии" ТУРИСТСЬКО-
РІЗ • .. yvдожньо-е , 
ними напрямами· haykobo-теХВIЧНИИ, "JI 'l"Vn8JIl·.....uuВим. 

Ih\ • Й еКОЛОГО-НИ.J І'" WА.ІІ'П а • 
.. ~аЄ3Вавчий, спортивно-оздоровлюючи , . й 
РІЗНИми формами позашкільної освіти охоплено 6150 Дlте • 

2.з.I(УJlьтура . проведення дозвїЛЛJI як 
JljJll\~_ltficтi створені необ~ДНI умови :ro віку. Діють ДИТJ1Ча ~ичва 
".."u~"1lUOчому поколінню, так 1 житеJIJIМ ~p музей міський клуб, МІський 

АВтJlЧа lПІСола мистецтв, краєзнавчии ' 
~iPВJdi центр, 2 бібліотеки. аматорські об"єднВВВJI, rypтки та 
~ !оо 3atoI~ax культури міста ~ацюю:~ афічві, тeВ1PВJlЬВЇ, естетичвоro 
8a-t.: 1ui 3 рІЗНИХ жанрів: BOKaJIЬВ1, хор rp 

ОIlIUnuJ дітей. 
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У першоМУ ПІВРІЧЧІ поточного . 

орraнізовані та проведені 322 різномані:: пра~IВНИКами КУЛьтури були 
""С1Рїчі НОВОГО року, Масляної Весни захОДІВ, це: СВяткові Концерти та 
~I В· М· ' та проводи Зими 
зВХІlсиика ІТЧИЗНИ та Іжнародного жіночого ня .' з нагоди дни 

Проведено фестиваль поетичної творчост~ К та багато ІНШИХ. 
JCJIвсичsої музики "Класична нота" 11 1" :ИШТ8JI:ве перо", конкурс 
Uви"кращий читач У країни - 2009" І '. :!УІ> ceyкpalНCЬKOГO конкурсу 

.,аа , МІСЬКИИ конкурс Мол '" 2 ,. 

.fісь1СИЙ захід tI Творча особистість", урочисте відкри~ Q o~a ~I~ я - 009, 
біry, інші професійні свята. JI,. :JJІМПІИСЬКОro дня 

у міському краєзнавчому музеї було розгорнyr 22 . . ..... о виставки амаТОРІВ-
художнИКІВ T~ маиСтрlВ, а В МІСЬКИХ бібліотеках відбулося 67 :ЛJJ но-
масовИХ захОДІВ. ку ~ 

на проведення культурно-мистецьких заходів у звітному періоді 
ВlПсористано 38.0 тис.грн. 

2.4. ФЇЗllчна культура і спорт 
У місті належна увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. 

у І півріччі 2009 року проведено традиційні змагання з лижних гонок 
..Рiздuвi старти", ,,пролісок" , міжнародний турнір з гандболу пам'яті В. 
Бaraтixoва, турвір з художньої гімнастики ,,Різдв'яна зірочка", чемпіонати м. 
Бровари з шахів, УШУ, боксу, міні - футболу, розпочались КОМІШексні 
спортивні заходи Спартакїади "Здоров'я" серед колективів фізичної культури 
уставов та організацій . Завершені ІХ спортивні ігри школярів м. Бровари, 
ві проводились протягом 2008-2009 навчального року. Підведені підсумки та 
визначені переможці. Проведено чемпіонат міста з міні-футболу, в якому взяли 
участь 27 команд міста ( у 2008 році взяло участь 22 команди) та змагання з 
міні - футболу ва кубок виконуючого обов"язІСИ міського голови, в яких ВЗJIJJИ 
УЧасть 22 команди.. на високому організаційному рівні f!P,?Beдe.Ri ~блаСRі 
заходи, а саме: ,. Обласний семінар-нарада " Спорт ДJUI всІХ , ОЛ1МПlйсьш 
Аень бігу. • 

Всього за перше півріччя проведено 53 спо~но-маС?ВI.Заходи. 
Разом з тим спід відзначити що в порівНЯННІ з І-им mВРІЧЧRМ ~008 року 

фінансування ва спортивво _ Ma~OBi заходи зменшені на 14~,2 ТИСЯЧІ Ip~eнь, 
Що • • • в d~'U'CLKOro та МJ)IQIapoдвoro РІВНЯ. 

1IJД1начилось на проведеНІ захОДІв сеукрD&П ... 
Т,." '.' ь такі змагавня як; М1ЖНародвии ..., через B1ДCVМ7ICТЬ КОШ'ПВ не проводиnис МСМК О 
~ J.~ ~з~UШdна~ши. 

JIi -кий турвір з вільної боротьби, з~ ~a ТYPHinv З гандболу 
СОropя " 3 _______ .3 РІвень проведеlUV& rJ • 

1Iat,s" .'" та lИШ1. начно ИИJ1\"U'U& • б ксу на ~ШИ Чемпіона СВІТУ 

С JIТi В. Богатікова, Всеукраїнський турНІР з о та ;иnYЇ змaraннJI 
.Дз' • "яті Корзюка UUUA • 

IН3ip~~ турвір з лИЖНИХ гонок п~ ортивні ппсоnи, Броварське вище 
Ytnr ..... ! МІСТІ є три ДИТJlЧо - юнВЦЬЮ~? о тивноі майстерності Н!! 2, де 
~e фізичної культури, шкопа ВИЩОІ c~ Р 18 видів спорту, спортивною 

ють кваліфіковані тренери - виклада1U з 
PoбoroЮ ОХОплено 2420 юваків та дівчат. ~ .... и на міжнародних, 

С . о ВИW"'J--rи .. . 
а.. ПОРТСмени м Бровари УСПІJПВ .ouа Шевченко виборола II\;en..,. оо· BвneНТ,..6 
·~"'t'UНCLКIfX та обласНИХ змaI1IJUUD" 
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броНЗОВУ MeдВJJЬ на чеМПІонаті світу з 
сріБНИМ призером чемпіонату світу з ле:'кИ~ИХ гонок. Віктор Ястребов став 

..... б) С 'й 01 атлетики взакрит • (п01Р1ИНИИ стри ок. ерп Бреус став' их ПРИМІщенНJIX 

Дllствнціі SO та 100 м батерфJIJIЄМ. Команда чеБмПJ.ОНОМ Украіни з плаваННJI на 
• • У" б " УДІВельник" успіwн чеМПІонаn краІНИ з ганд оny серед чолов' . ( . о ВИступає на 

норматив майстра спорту міжнародного КJI~:~ супеР-ЛІга). Іван Лосєв виконав 
3 Т - У а резуль атами колеГ1l упраВJIіння 3 питань і" . 

ІОlїВСЬІСоі обласноі державної адміністрації фо Ф ЗИЧНО І культури 1 спорту 
спортивно - масова робота в Мо Бровари виз~анзкуль~но - оздоро~ча ~ 

. . К .0 '.. а наикращою в КиlВСЬЮЙ 
облаСТІ, перше МІсце в ИІВСЬЮИ області місто заИНJIЛ" . б . . . .. о О 1 В О ласному OГJUlДI _ 
конКУРСІ ~ep~д ІНВМІДІВ ЗІ спорту вищих досягнень. 

В МІСТІ працюють спортивні споруди: фізкультурно - ий .. б й "К " оздоровч заклад 
JIлавanьвии .. асе Н упава 'о спортивний комплекс "Світлотехнік", зап 
боксу, ш~овии клуб, тренажерНІ зали та спортивні майданчики, апе зважаючи 
на еКОНОМІЧНУ кризу призупинена реконструкція фізкультурно - оздоровчого 
закладу "IInавВJJьний басейн "Купава" . 

З.Розвиток підпрІІЄМВІІЦТВ8 
Програма розвитку малого підприємництва в місті на 2009 - 201 О роки 

розроБJIЯJI8СЬ вже в умовах світової економічної кризи і тому пnануваНIUI 
коштів ва реалізацію заходів програми були дуже обмежені. Відповідно до п.s 
Порядку H8ДВНWI роботодавцю дотацій на cтвopeНIUI додаткових робочих місць 
ДIUI працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці 
та соціальної політики від 10.01.2001 N!!l ( із змінами та доповнеВВJIМИ) 
зазначено, що дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених 
бюджетом та кошторисами на цю мету. 

За рimенвям правління Фонду бюджетом у І півріччі не передб~чено 
видатків на H8ДВНWI дотацій роботодавцю для працевnaпrryвaнJIJI безробІТНИХ 
l1а C1'ВopeННJI робочих місць та на виплату одноразової допомоги по безробітпо 
ДПІ оРганізаціі підприємницькОї діяльності.. . . 

у 2009 році в місті здійсшоють дiяnь~С~ 2 кpe~ СПIJIICИ, 4 
IОВСУnЬтаційиі установи та громадська організацlJl mдпpиємцІВ «Союз захисту 
t1paв підпрИємців». 

пр бізнес-івкубатора. Надруковані о оведеиа підготовча робота до створення . 
IJIфор'uаП::-... ··б питань о.."им8ННJI ДОЗВІЛЬно-погоджувальних 
'~1 ПОСІ ники З ·r. . ЄМЦЇВ 

ДОКУМентів та з питань реєстрації фізИЧНИХ ОСlб-ІПдПРИ. . 
З б" ктами roсподарювaJIНJI дозволІВ на 

. Метою спрощення отримання су є ІЛЬ' но реєстраційний центр». 
Din"",и •• • • працює «Дозв -c;rp ЄМНИцьку ДUlJIЬH1CTЬ, В Mlcn . ся за консуnьтацїJIМИ та за 

єtcrи підприємницької діяльноСТІ звертають тавнихїв дозвільних 
~ дозволів ДО вдмівістрвтора та : ~ юс передбачено 
~ Міста, JПd здійснюють прИЙОМ в .0~:Нi знаходиТЬСЯ 4 інформаційні 
с1'е законодавством. Також в ПР~l~ аданих дозвільНИМИ органами 
ііі ІЩІІ оФОрмлені відповідно до MaTeplВJI1B, н окументів складає 44 внди, З 
'4Inttra. kono видачі дозвільно - ІІогоджУВaJlЬНИХ ~. 

по 29 адміністратором надаються ICOHCYnЬтaц11· 
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Всього за ПІВРІЧЧя 2009 року 

документи, із них ЗЗ6 міськими д:з:~ано 449 дозвinьно-погоджysanьвих 
адміністратора. За відповідний період ми ІЛЬНИМи органами та 113 через 
ПоroджУВалЬНИХ документів із них 1 070НY~OГO року видано 1200 дозвinьно-

. . ' МІСЬКИми дозвіль 
130 через адМІНІстратора тобто у 2009 . ними органами та • ' РОЦІ видача дозвin 
докумеНТІВ зменшилась на 62.6%. Робоче місц .. ьно-по~оджувальних 

• Т._ В е адМІНІстратора П1дкточено до 
.tереЖ1 .UtJ.epHeT. едеться робота ЩО ПО • •• .. ~ П1дключенНJI до ЄДИНОІ 
автоматизованО1 загальнодержавної системи збиран . '.. ня, накопичеННJI, захисту, 
оБП1КУ та надання В1домостеи про документи дозвільного характе 
т " ~ 
ДготовлеН1 та направлеНІ в Представництво Д . .. Ки···.. б'· еРЖП1дприємництва 

укрamи В ІВСЬК1И о лаСТІ матеРІали ДЛЯ участі у конкурсах' К .. . . . - « ращии 
міський aдмIHlcтpaT~p» T~ «Кращий міський дозвільний центр». За підсумками 
першого ~y ~озвшьни~ ~eHТP .. нашо~ міста визнано переможцем першого 
туру в НОМІнацl1 «Кращии МІСЬКИИ ДОЗВІЛЬНИЙ центр ». 

Суб'єктами малого підприємництва орендується 8.9 ТИС.КВ.М .. вinьних 
пnощ, що належать територіальній громаді міста. З метою підтримки суб"єктів 
підприємницької діяльності та громадських організацій, Броварською міською 
радою у І півріччі поточного року ПРИЙНJIто рішенНJI про встановлення 
пїnьгової орендної плати орендарям, які підтримують майно rpомади в 
напежному стані. Інформація про вільні приміщеННJI розміщена на стенді у 
Д03BЇnЬHOМY центрі та на сайті управліННJI комунальної власностї. 

Згідно рішень виконавчого комітету Броварської міської ради у І півріччі 
2009 року суб"єктам господарюваННJI надано 142 дозволи на проведення 
будівництва та реконструкцію об"єктїв. Надано пріоритети та дозволи на 
розміщеНИJI 7 об"єктів зовнішньоі реклами. 

у поточному році спостерігається зменше~ кількості діючих .фіз~ 
осіб-підприємців, станом на 01.07.08 займались П1ДDpиємницько~ ДIJIJIЬНІСПО 
4807 підприємців, а в 2009 році цей показник cтaнOB~ 4?05 ~Сlб (97.9%). З~ 
січень-червень 2009 року у місті зареєстровано 470 суб ЄКТІВ П1ДПр~~КОl 
дЬшьності, З них - 82 юридичні особи, що становить 60.7% дО B~OB~OГO 
періоду минулого року та 388 - фізичні особи або 75.0% до В1ДПОВІДНОГО 
періоду минулого року. 

• " о •••• 1 
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НадходженНJI до бюджетів усіх . . . 

ДЇJIJIЬHOCТЇ зменшились на 13 ВіДСОТКіРIВН1~. ВІД. суб'єктів підприємницької 
збільшилась у фізичних осіб - ПіДПРИЄ:~ів' 1;Ь~~ н~маних працівників 
році - 2980 осіб. . У роЦІ - 2065 осіб, у 2009 

. 4. IlІвеСТllціЙllо-іllllоваціЙllа діялы�іcn. 
Одним з ПРІоритетних напрямків діяльнос' . 

спрИJ1Тnивого інвестиційного клімату. ТІ МІСЬКВИКОНКОМУ Є CТВOpeHНJI 
На сайті Броварської міської ради діє веб . Н . " '. -СТОРІнка " а допомогу 

Інвесторам, де розмш~ється І постійно оновлюється J'нф . 
В .. 0pMaцJJl щодо 

проведеНИJJ сеукраlНСЬКИХ та міжнародних . • .... захОДІВ з питань 
~ОВНIшm:~еКО!IОМIЧНОI !а Інвестиційної діяльності. Також розміщені 
l~еСТИЦ1ИНИИ па~порт МІста, бу~ети з інвестиційними пропозиціями міських 
ПІДприємств украlНСЬКОЮ та аНГЛIИСЬКОЮ мовами. 

у березні 2009 року до Українського видавничого центру ,,гanактика-С" 
направлено кандидатуру ТОВ "Рітім" із 70% турецькими інвестиціями на 
номінацію кращого інвестора та публікаціі у Книзі пошани "Ділова Київщина". 
ТОВ "Рітім" реалізує на території міста інвестиційний проект: встановленНJI 
бетонного вузла по вул. Метanургів,2 

У І півріччі 2009 року під час перебуванНJI офіційних делегацій з 
Броварів в місті Сілламяе, Естонія, та ГНЄЗНИНСЬКОМУ повіті, Польща, з метою 
розвитку партнерських зв'язків презентувались буклети щодо інвестиційних 

можливостей міста Бровари. 

на розвиток інвестиційної діяльності в нашому місті значно вплинули 
наслідки фінансової кризи. Так, за статистичними даними у І кварталі 2009 
року інвестиції в основний капітал склали 40088 тис.грн, що становить в 
порівНJIВИX цінах лише 33% до відповідного періоду 2008 року. 

За січень-червень реалізовано 6 інвестиційних проектів: 1- у сфері 
логістики, 2 - у сфері транспорту та транспортного обcлyroвув8ННJI, 3 - У 
ЖИТловому будівництві, в тому числі 2 індивідуальні будинки. Bapтi~ 
Реалізованих проектів склала 39,178 млн. гp~. ~без врахування ~aJJТ?CТI 1 
~oeктy, яка УТОЧlПOється). У звітному пе~10~ .. розпочато .. реал~8Ц1Ю 15 
ІНВестиційних проектів, в результаті іХ реВЛІЗ8Цll в основнии . І(amТ8Л буде 
залучено біля 75 млн.грн. та створено понад 650 ~ових робочих МІСЦЬ. 

Всього У першому півріччі введено в ДlЮ 9.84 ТИС.КВ.М житла, ЩО 
станОвить 42.4% до відповідного періоду минУлого року. 

Динаміка введенНЯ в дію ЖllТла, ТlI&:.КВ.1'1 

25~------------~----1 

20+--------------1:~ 

15~------~----1:i; 

9,84 
10~ __ ----------4~ 

5~I~B----------I:~1 
0,34 

O~~--__ ----~~ 

І півріччя 

2009 

І півріччя 
2008 

а BCbOro 
• в т.ч. ItfДИВJдуВllbНОro 
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Основні чинники, що волину • • ли на Зменше віДМІна 1П0течного кредитуванJUI РІ" HIUI ЖИТлового бvдівництв • • ' СТ ЦІН на бvді' J' а. 
доХОДІВ ГPOM8ДJIH. J. велЬНІ матеріали, зменшеНIUI 

Завершується будівництво бага 
1 

топоверхових ЧерНЯХОВСЬКОГО, l-Г (ТОВ "БЗБК") по в житлових будинків по вул. 
10 ( ОП <<БrDКБ»); будівництво б~ УЛ. Черню:овського в районі 30Ш Н!! 
~Іікрорайоні IV житлового районуга~~~іТИРНОІ житлової забудови в 1 
багатоповерхового житлового комплекс по «П~П -:- 2»); будівництво 
4-ro житлового району (ЗАТ «Ilланета БУ ) вул. КИІВСЬКІЙ В 5-му мікрорайоні 

у . . уд» . 
першому ПІВРІччі 2009 року введено в· . . 

обcnyroвування вантажних автомобілів по в n 3 . ДІЮ ... станЦІЮ теХНІЧНОГО 
-1,2 тис. м2, а також інші об'єкти: :у. anIЗНИЧНІИ, З, загальна п:лоща 

- будівництво комплексу дорож . 2). нього сеРВІСУ по вул. Осипова, ІЗІ (О 74 
пс.М, ' 

.. офісно-складськиЙ комп:лекс. І пусковии" ~I: 2 З . комп:лекс, складський 
комплекс J~!! ПО вул. ~Ізничній, 5-а (0,59 тис. м2). 

В ЗВ язку з наСЛІдками економічної кризи призупинено будівництво 
ДeJIКИX багаток~артирних житлових будинків, а саме: 

о БУДІВНИЦТВО багатоквартирної житлової забудови з вбудованими та 
0z.cPeMo розташованими приміщенНJIМИ інфраструктури 4-го 
МІКРОРайону в складі IV житлового району ( ТОВ 
«Дизайнпроектбуд» ); 

о Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано .. 
прибудовано-npибудованими приміщеННJIМИ дитячого садка та 
підземним гаражем по вул. ЧерИJIXОВСЬКОГО, 2І-В (ТОВ 
«Укрбудінвест - 2000»); 

о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Чорновола (ТОВ «3ахідні будівельні техволопї»); 

о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. П. 
Чубинського (ТОВ «Західні будівельні технолопї»); 

о Будівництво багатоквартирної житлової забудови на території П 
черги кварталу Олімпійський (ТОВ «ДБК «Меркурій»). 

За січень-червень у Броварах зареєструвалось З підприємства із 
засНовниками з Росіі Чехіі Словакії та Британських Вірпнських островів, 2 
підприємства з кіпрс~кими 'інвестиціями перереєструвалось з ~oгo репону, 
ДО с1ОІаду 1 підприємства увійшли засноВНИКИ з вenикоБР~II. Осно~ними 
ВИДаМИ діяльності новостворених піДПРИЄМСТВ стануть буДІВНИЦТВО будшe:JJЬ, 
~cтвo, рибальство, купіВЛЯ та продаж вла~ноro HepYX~MOro майна, B~ 
фІНансового пов' язані з РОЗМ1щеННJIМ фшансових кошnв, . посередництва, . . дUUJьвicть у сф • ·нжии· Уnn"V діялЬність агенСТВ нерухомОСТІ, ДоCJIJДЖеННJ[ 
Іо ' ерІ 1 lp ......... J' • .. 

НlОНХтури ринку та виявлеННЯ СУСПlЛЬН01 думки. ... . . 
у 2009 . ТОВ МС Транспорт" з латв~сьКИМИ 1НВ~c~ 

Переiimп РОЦІ " ТОВ уТК" відбувся вИХІД засновНИК1В З Кіпру 
та Аа ~ до м.ВишroроД, а У " 

СТРll. 
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У ... першому півріччі Брова сь .. 

констрУКЦІИ уклав на 2009 рік три догов р КИИ завод будівельних 
ГаЗУ Академії наук України щодо вико ори З наУКОво-дослідним інститутом 
замість природного газу. Загальна варті=та~ня альтернативних видів палива 
'[ІІС ІРн. Також, на піДПРИЄМСТВі освоєно фІНансування проекту скпадає 264 
•. ВИГОТО8JIенНJI 24 б 

що д8JIО МОЖЛИВІСТЬ проектувати цехові пр . малок покритrя, 
ИМlщення прогонами 15. 18 та 24 м; 

s. РОЗВІІТОК реал ЬІ'ОГО сектору еКОI'ОJ\lіКI' 
5.1. ПРОМІІCJlовість 
У 2009 році основу промислового комплексу . 22 . . МІста складають 

mдприємства, що на РІВНІ 2008 року. 

Найбільші за обсягами промислового виробництва є _ ТОВ и .. 6·· " "'1 Б .. б . .~~lB гума , 
Зп 11 роварськии завод УДIВenьних конструкцій" цех М'о'1 Ки··в 

·б б· ... r.: 1 О rrn · "'~ 1 ського 
XJI1 ОКОМ Інату "1!! , "Бест". 

. Наслідки світової фінансової кризи вплинули на стабільну роботу 
mдпpиємств, внесли ... розлад у налагоджені стосунки з партнерами
споживачами ПрОдуІЩll. ЩО, в свою чергу, викликало низку проблем (зниження 

O~B реалізації та виробництва продухціі; зменшенНJI кількості працюючих. 
ЗВДUIНИX у виробничий процес; зменшенНJI фонду оплати праці та виникнення 
заборгованості з їі виплати; несвоєчасні платежі до Пенсійного фонду та 
бюджету і ін). 

Виконавчим комітетом Броварської міської ради зразу ж були розроблені 
заходи щодо мінімізації наслідків впливу світової фінансової кризи на 
економіку міста, неодноразово проводились наради, на які запрошувались 
керівники підприємств, з метою ВИJlВЛеННJI причин, що негативно впливають 

ва ДUmьнїcть підприємств, та їх ycyнeННJI. 
В зв"язку з тим, ЩО Наказом Державного комітету статистики Украіни від 

12.01.2009 Х!! 1 .,про внесення змін д~ форми державного статистичво~ 
СпостережеВНJI N!!l-П ,.ТерміновИЙ ЗВІТ про виробництво ПРОМИСЛОВОl 
ПРОдуКЦії (робіт, поcnyr) з 1 сіЧНJI вилучено .такий показ~ як "обсяг 
Виробленої промислової продукції", зробити ан8Л13 щодо обcяnв виробництва 
DpОМИслової продукції згідно статистИЧНИХ д~ немоЖJI~О.. . .. 

Оперативні дані промисловИХ підприємств МІста про ІХ ДUlJIЬHlCТЬ У СІЧН1-
черВні 2009 . що підприємства поступово нарощують обсяги 
1IІ'''обlnп_ року CBI~aть. показниКИ своЄЇ діяльності. Виробництво 
-'1' - .... ~а.Dа та ПОЛІПШУЮТЬ ... . 
DpОМИсловоі о ії червні У 2.2 рази перевищує ~еи показник У СІЧН1 
ПОТоЧНого пр,цукц у ть 57 6 % до відповІДНОГО пеРІОду минулого року. 
С'..:_ • • року та ст~ови . човоі промисловості, навіть в умовах 
_Іад ВІДМІТИТИ, ЩО ПІдприємства хар працюють 
еkОllомічної кризи, 
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стабілЬНО. 

ТеllПl1 росту про ІІІІCJlО80ГО 811ро6111ЩТВВ 
. 

200 171 187,9157,2 
150,8 141,5 

150 -_.- -- 133,7 
128,8--123,8--121-,8 

"? 117,8 115,1 115,8 І 
В 100--- ._. -- - - -- ~ 

- - - ~ 

ffz;a 10В,! І 9В,2 95,7 98,5 9В,В 101,9 1051 10В,3 111,3 111,8 114,8 

50 7·6 
о' 

51,2 -
,зо 'ЗІ,І З2,7 39,4 

О-І-- І • , , 
січень березень травень липень вересень листопад 

місяць 

І • 2008 --2007 20091 

ОбсJIГ реалізації промислової продукції за січень-червень 2009 року склав 
271.6 МJIИ •• грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
становить 74.20"-. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу 
складає 2897.7 грн., що на З 1.6% менше, ніж у відповідному періоді минулого 
року. 

,-----------_._--------------, 
Обсвm реалЬаціі проаlПCJIовоі продукціі 

(за етаТlIе11I'1I1П1\IП даппаrп). mс:.rpп. 

70000 т-----------::--------, 

60000 !---~~:::;==6:!:22::4;:1~,1~i753~~m~:;;,j 
50000 +---tF~ 
40000 L_.е:::::::.::::=м;~~шi.D~~~~ООiD,l"---:..:.1 

30000 -t-~~~------------, 
20000 L--------------i 
10000 ~-----

o~--~--~--~~~~==~ 
сІчень 

ЛJOтий березень квітень травень червень 

........ 2009 
---2008 

:лорічноro показника підприємства 
СКОРОТИЛИ обсвги вироБНИцтва до МИНУ ••• та оброблеНВJ[ металу, 

JJenCoi промисловості, хімічної, ~еталурп~иии та ЦeJПOлозно-паперового 
AtantиuОбудувaниJ[, виготовлення виро~в з Д~~обництва в розрізі місяців 
:IІрОБВИЦтва. Проте, порівmoюЧИ о С:: збільшення. 
ОТоЧВого року, спостерігаєrься незнаЧН 
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На початок поточного року деяКІ· . 
б ПІДПРИЄМства міста • 

перед ачуване значне скороченНJI обсягів ПОВІДОМИJIИ про 
_ ТОВ "Мрії збуваIОТЬСЯ!", в зв,,::омиcnового В~РОбництва, а саме: 

на імпортованій сировині а об. ку з тим, що ПІДприємство працює 
вистачає. Взяти кредит в б~нку в lГОВИХй коштів на іі придбаНIIJI не К w дани час не можливо· 

азеllllllll завод ПОрошкової I\lет". ' 
обсягів в б . аЛУРПI попередив про зменшенНJI 

" иро ~ИЦТВ~ вироБІВ на основі карбіду кремнію цеху N!!З, в 
зв язку . ~ BIДcyrH!CТl~ замовлень від гірничо-видобувних та 
метanypГІИНИХ комБІнаТІВ' , 
ВАТ "КраJlобудіВllа фірма "Стріла". У 2009 році практично 
припинилось виробництво кранової ПРО,nvtl'f," " 

• -J ,,,"",11, В зв язку з 

Н~СПРОМОЖН1СТlо споживачів розрахуватись за неі. На даний час 
ПІДПРИЄ~СТВО виконує замовлення по виробництву запчастин до 
автокранІВ, ремонту автокранів та іншої продукції по кpecneHНJIМ 
замовника. 

~e ~дійсиюва~ діяльність у січні- червні 2009 року кп "КІІЇВСЬКІІЙ завод 
DЛЮМІНІЄВИХ БУДlвелЬНllХ КОllструкціЙ". Директор заводу Дроздов е.п. 
03.03.2009 письмово повідомив, що підприємство зареєстровано в м.Києві, а в 
М. Бровари воно знаходиться лише територіально. Тому законних підстав У 
ваданні будь-якої інформації стосовно його діяльності немає. 

Спад темпів виробництва готової продукції на підприємствах міста було 
спричинено різким зменшенНJlМ замовлень на ії в зв"язку звідсутніспо 
кредитуванНJI підприємств та організацій банківськими установами. Крім того, 
ва зменmеИИJI обсягів виробництва впливають такі ЧИlUlиlOl, як: 

-високі ціни на електроенергію, сировину, матеріали, що призводять до 
росту собівартості продукції та зниження конкурентноздатності, як на 
внутріпmьому, так і на зовнішньому ринках; 

-відсутність достатніх обігових коштів ДJIJI оновлеННJI виробничих 
Потужностей і випуску конкурентноспроможної продукціі; 

-високий податковий тисІ<, несвоєчасне відшкОду88ННJ1 ПДВ; 
-Biдcyrнicть бази даних ринків збуту виробленої продукції; 
-низька купівельна спроможність населеННJI. • 
Виконкомом Броварської міської ради. проводиться робо~ з керІВниками 

підприємств і організацій міста та облаСТІ щодо з~еННJI ІХ до пр~це~ 
дер.авних . Головними розпорJlДВИК8МИ МІста в першому П1ВрlЧЧ1 

закупІВель. . iйmпо 1 ОО тенде них 
2009 року було проведено 35 процедУР закуП1Вель, H~ .. • Р 
ПРопозицій від учасників переважно міста Бровари та КИІ~СЬКОl Обл~~. . 

3 б· б,.аГI·В реалізації вироблеНОI ПРОдукціІ У березНІ 
метою з 1ЛЬшеН8JI о - . . ф • 

пото . міста ВИЯВИЛИ бвж8IIНJI РОЗМІСТИ ІН ормацоо про 
~~~:O року 5 ~1ДПриєм~в Київської облдержадмністраціі ДJIJI широкоro 
--ЧЦЩUI DpОдyJЩll на сВИТі • 

03ВаіомлеННJI потенційних покyDЦ1В. ; """'иемств міста необхідно: 
длв стабілізації роботи проМНCJIових ПчУ-r • • • 

еnuт\1RaJПUI пад незнаЧНІ процеНТНl 
-забезпечеН8JI досТУПНИХ умов кр ~П-J- .... 

ставки З метою активізації ринків збуту ПРОДУКЦll, 
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_'""имання стабільного курсу . 
~ -r наЦ10нап .. 
ПРОПlозувати реальні Витрати підп ЬНОІ В8JIIОТИ, щО дасть змоry 
сировині; риємств, що прaцtоють на імпортній 

-відновлення державного замовлення '. 
особливо, на вироби для маWиноб ван на ПРО~КЦJю ПІДприємств, 
ДJUI гірничо збагаЧУВ8JIЬНОГО компл~: та :т та з~~н~ного транспо~ту, 
-зниження цін на енергоносії; anypПИНОІ промисловоСТІ; 
-зменшення кількості податків і зборів та скас вати . .. 
кризи нарахування пені та штр ф' у, в умовах еКОНОМІЧНОІ 

, а ІВ за несвоєчасну сплату податків. 

5.2.СПОЖIIВЧIIЙ РІІІІОК міста 

в п.ершому півріччі 2009 року в місті працювали 195 маraзинів, з них 36 
М~ИНІВ переважно продовольчо~о профілю, 107 непродовольчого, 52 _ 
ЗМІШ~ОГО, з них ~ торгових цеНТРІВ. Спостерігається тенденція щодо зміни 
профJJПO магазИНІВ з продовольчого на непродовольчий, а також їх 
переобладнання під офіси та інші заклади, в зв"язку зі зміною власників 
приміщення та розширення видів здійснення підприємницької діяльності. 

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

на сьогодні, працює 7 мaraзинів фірмової торгівлі, в тому числі два 
магазини Броварського хлібозаводу. Крім того, функціонує 8 кіосків 
Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського господарства 
"Журавочка" . 

В задоволенні попиту населеННJI на продукти сільськогосподарського 
виробництва, особливо в сучасних умовах, мають ринки. Станом на 01.07.09 в 
місті працюють 3 ринки постійно діючі, Biдкp~тi ~a КОНc:rPукцією, ~Mi~aнoгo 
профілю за товарною спеціалізацією. Ринковии зБІР У ЗВІТНОМУ пеРІОДІ склав 
893,4 тис.грн., що на 84,5 % більше, ніж за анanо~чний п~ріод минулого року. 

З метою забезпечення населення МІСта СІЛЬськогосподарською 

ПРОдуІЩією ва території міста надані MicЦJI. ~ільгос~иробникам Броварсь~ого 
району ДJIJI щоденноі торгівлі на безопnаТН1И ОСНОВІ, 1 та 28 березня, .12 ~lТНВ 
та 27 червня 2009 року проведено ярмарки товаровироБНИIClВ М1ста, 
Броварського району та івших районів Київщини. 

Товарооборот по I\I.БроваРII 
за сіЧСIIь-бсрсзень 2009 року, тпС.rpu. 

1DварообаРОТ 1DBap0060POТ 
1DВВРОоборот, ~paннo~ 

82008 

а 2009 

1Dpr080T pav ... 
всьоro мережі ~подарс18_а ______ ~ 
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5.3. ТРО •• СПОРТ 
дпя забезпеченНJI збалансовано . б ГО розвИТКу aB~ б· міCn розро лена та затвеРджен П омо шьного 1ранспорту в 

автомобільного транспорту в м. Бров:р " Р02бама розвитку пасажирського 
передбачає CТВOpeHНJI цілісного ; на 05-2010 роки". Дана Програма 
зanyченНJlМ до участі у перевезенні пас:С:~~НО~ К~МПJlексу міста із 
roсподарюванНJI, незалежно від форм нла р. yc~x заЦІ.кавлених суб"єктів 
1Р8Вспортні послуги населенню міста. CHOCТl, JlКI в ЗМОЗІ надавати ефективні 

На даний час в місті Бровари Ф . 
пасажирського автомобільного 1ранспорту. ь:~~:є розгалужен~ мер~ж~ 
здіЙСНЮЄТЬСJl автобусами різних класів. р еННJI пасажиРІВ в МІСТІ 

. Маршрутну мер~жу міського автомобільного транспорту складають 7 
.ІІСЬКИХ та 9 ПРИМІСЬКИХ автобусних маршрутів зaran 
Мі ьного користування. 

СЬКИМ транспортним сполученням з'єднані всі мікрорайон . - ай ",.. " еег ." " и МІСта Р он 
.І. оргмаш, еОЛОГОРОЗВ1Дка, Зелена галявина", "34 мікрорайон". 

3 метою поліпшенНJI транспортного обслyroвуванНJI пасажирів 
ПРОВОДИТЬСJl. ~истем~тична робота щодо пошуку нових маршрутів та HaдВННJI іх 
на КОНКУРСНІИ ОСНОВІ переВІЗНИКам. 

На теперішній час управлінНJIМ економіки розробmпoТЬСJl умови та 
регламент проведення конкурсів на перевезеННJI пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користуванНJI відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 Н!! 1081 та змін до неї, викладених в 
постанові КМУ від 21.05.09 Н!! 525. 

У місті працює 7 комунальних автобусів, які придбані за кошти місцевого 
бюджету, чотири з них працюють на приміських маршрутах і три - на 
міСЬКИХ. Перевезення пасажирів пільгової категорії населеННJI на даних 
автобусах здіЙСIПOЄТЬСJl без обмежень. у І півріччі 2009 року з міського 
БЮджету перевізникам відшкодовано 163.4 тис.грн. компенсації за перевезеННJI 
пільroвої категорії пасажирів по місту, а за рахунок відповідної субвенції за 
перевезеНВJI пільговиків з державного бюджету відшкодовано 156,4 тис.грн., 
a~o в середньому щомісячно відшкодовано ~e 1,22 коп. на одного меПIКВНЦJI 
М1СТ8, JПaIЙ має право на безкоштовНИЙ про1ЗД. 

Членами конТролю за дотримВННJIМ правил перевез~нь пасажирів 
ПРОВОДJlТЬСJl :=і комплексні перевірки на маршруІВХ МІСТ8, про ЩО 
CkJIaдaIOтьCJl відповідні актИ. 

на бшь· . шрутів введена диспетчерська служба, що дає змогу 
ШОСТІ мар . егуmoв8ННJI посадки 

1С?IІТрОJПQвати точне дотримaнНJI графІКУ руху, р 
nUlЬroвих . пасажирІВ. БJIаштув8ННJI та блaroуctpою 
lІе В. основному, в місті вирішено питан~:По сучасними зупинками, 
n~.exa ЗУПинок ~iCЬKOГO п.асажирськ;~~ тр=портвОї івфраctpynypи, 
~Йонами ОЧІКУВання, ІН~И о 

3оКРема, СТО, АЗС, тощо. 
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5.4. ЗОВllіШllьоеКОІІОJ\ІіЧІ18 діял .. IIЇ .... 
m ~ .... 
дприємства та організаЦ'··I· М Б . ровари у І . . . 

оаnіііснlОВВnИ ЗОВНішньоеКОНОМіЧну ДІ·Я. ПІВРІЧЧІ 2009 року 
~. . ЛЬНІСТЬ. Однак оБОР0'" . .. 
торriВЛI товарами за СІчень-травень 2009 'І. ЗОВНІШНЬОІ 
ТОМУ числі імпорт - 62261.7 ТИС.ДОЛ сш:оку склав 71441.7 тис.дол. США, В 
В поріВlUIнні з відповідним періодо~ 2008 р' ~кyKC~OPT - 9180.0 тис.дол. США, щО 
імпорТ - на 42.8 %. кспорт зменшився на 13.6 %, а 

n; """иємства міста здійснювал . .L~&.t' • оо. И експорт товаРІВ: порошок залізний та 
Вltроби з нього, диски фРИКЦtИНI, запчастини до вакуумних насос· . ... ІВ, rpадИРНІ 
та ІХ комплеКТУЮЧІ, лопатки вакуумного насосу, комплектуючі до сіВaJlОК, 
~олотио вугл~цеве листкове неткане, ковпаки, ветеринарні лікарські засоби та 
ІН., ~ також ЗДlііснювали експорт ряду послуг, серед них: проекmі роботи щодо 
БУДІвництва теплиць та сховищ, до Австрії, Білорусії, Туреччини, Німеччини 
Росії, Молдови, Іспанії, Хорватії, Казахстану, Узбекистану Грузії' 
Азербайджану, Латвії, Литви та інших. " 

Міські підприємства іМПОРТУВaJlИ наступні товари: заготовки дисків, 
порошок залізний, полотно неткане, rpадирні, їх комплектуючі, сировину ДЛJI 
ветеринарних лікарських засобів та інші з Росіі, Білорусії, США, Бельгії, 
Шмеччини, Польщі, Чехії, Туреччини та інших країн. 

У підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної дiJшьності, а саме 
при імпорті товарів, виникають проблеми у несвоєчасному відшкодуванні 
податку на додану вартість. Вирішення цієї проблеми полягає у спрощенні 
процедури відшкодування ПДВ. На даний час при імпорті товарів існує 
проблема з нестабільним та високим курсом валюти, пий впливає на 

Р03митнеИWI товару. 

З метою пошуку потенційних партнерів 8 броварських підприємств у І 
півріччі 2009 року взяли участь у проведенні 7 міжнародних заходів, а саме: 

- міжнародна виставка ,,Agro World", м.Ташкент, Узбекистан, 25.03.-
27.03.09 (учасник - ТОВ "Бровафарма"), 

-17-та міжнародна спеціалізована виставка ,,lliкipa, ~yrrя і "YIP~. ~~ather 
вnd shoes", 27.01-30.01.09, м.Київ (учасники - ІШ ,,І<аман та ІПІ ,,маиар ), 

1 . .. виставка ТТУи;ра, ВЗ'""Я і хуІро. Leather - 8-та МІЖНародна спеЦІалІзована ,,u.uu " 'оТ •• ' 

вnd shoes", 27.03-30.03.09, м.Київ (учасник - ІШ ,,мвйар ), 
}.6:__ Аиаа-рм-2009" 13.05-16.05.09 (учасник ЗАТ 
-А-УWlUlародиа ВИСТlЩка ,,п.-u .I.W , 

J)роварський завод пластмас"); оо 
}.6:.__ ,Агро 2009" 1006 .. 14.06.09, м.І<иів (учасник- ТОВ 
-А-УWlUlародиа виставка, - ,. 

J)ровафарма")· 
• ' оо фУНТ Росіі", 04.06-06.06.09, м.москва, 

- Міжнародна виставка "Захиснии 
р • БД")· 

0CiJI (УЧасИИІС - тов МНВП ,,1нЖТех ry,. .~, 24 06-28 06 09 • теПЛИЧНІ теХИОnОI1l,. .., 
Міжнародна виставка "теПЛИЦlмнвта П ,Івжтехбуд") та інші . 

... оЛстаиа, Казахстан {учасвих - ТОВ ' 
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Також ПІДприємствам міста n . м· РОПОНУВanось В3J1ТИ 

наСТУПНИХ заходах. " Іжнародний анти участь у 
конкурентоспроможності компаній в УМовах кризов~й форум "ЗабезпечеННJI 
)і.КІIЇВ; "Міжнародна спеціanізована КРИ:: І 26-27 березНJI 2009 року, 
Iнструмент.Пластмаса-2009, м.Київ 31 03 2009стоазвка "Метanообробка. 

. , .. - 04 2009"· зустріч 
австрійськими ПІДПРИЄМЦJlМИ, м.Київ 28-30042009. Х м.' з 
Весна в Гомелі" 20-23 05 2009 Б· ' М· •• , Іжнародна виставка 

" '.., торусь; Іжнародна вистав . б 
І ll'V Ворота до Іраку" 21-24 05 2009 Т ка з ВІД удови 
pa.~.1 tt ..' ••• •• ,уреччина; конкурсний відбір у рамках 
Проrpами "Украlнська ІНІЦІатива", 22-26.062009 К·· В .. ... ... б . ,м. ИІВ. рамках 
європеИСЬКОI ІнтеграЦIІ упо запропоновано ВЗJlТИ уч Б·" . Ф . 22 24 04 . асть у ВЛТІИСЬКОМУ 
бlзнес- ОРУМІ, -. .2009, Польща, НІмеччина та у Всеукр" . . ... ( . аlНСЬКОМУ 
кОНКУРСІ ЯКОСТІ ПрОДУКЦІІ товаРІВ, робіт, послуг) ,,1 ОО кращих товарів 
Украіни". 

5.5. Фінансові реСУрСl1 
Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду, 

доходів спеціального фОНДУ, та офіційних трансфертів. До загалЬНОГО фОНДУ 
бюджету міста Бровари надійшло 53297,6 тис. грн. доходів, в тому числі 
податкових находжень 51661,7 тис.грн., неподаткових - 1635,9 тис. грн. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року податкові і 
неподаткові надходження в цілому зменшилися на 7571,1 тис.грн., або на 
12,4%. Невиконанння планових показників загального фонду, затверджених 
розписом на І півріччя 2009 року, обумовлене зменшенням надходжень по 

податку з доходів фізичних осіб. За рахунок цього податку бюджет міста 
недотримав 7833,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок податку з доходів найманих 
працівників недоотримано 6893,5 тис. грн., а саме - при плані 38054,8 тис. грн. 
Фактично надійпшо до бюджету 31161,3 тис. грн. 

Найбільш вагомими податками в доходах зaranьноrо фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 65,0% 
Плата за земmo - 19,9% 
Єдиний податок - 6,3% 
Місцеві податки і збори - 2,5% 
Плата за торговий патент - 2,9%. 
За поточний рік по закріплених доходах надійшло 40742,0 тис. ГРН., ЩО 

становить 82,0% до плану. 
N О,пів напійшлО 12555,6 тис. ГРН., щО складає 
о кошику власних дох ~ ~ 

158,4% до плану. . 
аво 10921 5 тис.грн. доходІВ. Разом 

. До спеціального ~oндy. зарахов ( бе~ BPaxyвaннR трансфертів) -
:4aдiйпrло до загального 1 спеЦІальноГО фонду нше ніж за відповідний період 

219,1 тис.грн., що на 37314,5 тис. грн. ме , 

МИауJIОro року. . ф1Ц1ИН1. ... . трансферти в 
k . . Бровари НВДliiшnИ о 

. РІМ того, до бюджету Mlc~a .. ИНОГО бюджету-49,8 тис. грн. 
cYttfI 32019,3 ТИС .грн. та субвеНЦ1Jl з рано 
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ДlIIIIDIЇКВ ІІІШХОДЖ'ІНІЬ до J\lіськог 6 -". - -----
о IОДже'l)', ТІІС.ГРП. 
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"~- - "64219,1" --" 608687 - ---~ 
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O~ ............ ~== 
І піврІччя І пІвріччя 

2008 2009 

І ЕІ572 Нодlйwno ДО .. .........;, ф,.ду в87 . '0 І 
&1572 H~i~~~ ~~~a~~Horo "І"_~пе_цlan~но~ фJндів 687 

Не зважаюч~ на вжиті . заХоди по "МОбілізації -діЙ-н-а-кр---lаще наповненНJI 
~юджету, спостеРІгається РІСТ заборгованості по окремих податках, зборах та 
ІВШИХ обов»язкових платежах до загального фонду бюджету м. Бровари. 

Станом на 01.07.2009 року сума заборгованості до зaranьного фонду 
міста (у вїдрахуваннях) склала 2480,6 тис. rpH., що на 391,4 тис. rpH. більше, 
ніж за підсумками першого кварталу поточного року та на 634,1 тис. rpH .. 
більше в порівнянні з початком року. 

Через напружену ситуацію бюджетні кошти використовуються в 
основному на фінансування заробітної плати та енергоносіїв. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
З початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 34629,3 тис. rpH. 

при плані 42463,2 тис. ·грн. Викон8ННJI становить 81,6 %. В поріВНJlННі з 
відповідним періодом минулого року Н8ДХоджеННJI по податку з доходів 
фізичних осіб зменшилися на 11843,1 тис.rpн., або на 25,5 %. 

Причини зменшенНJI надходжень по податку з доходів фізичних осіб: 

впровадження скороченого 2-3-4 дe~HOГO ~обочого ~; 
зменшення або відсутність обсЯГІВ роБІТ ряду ПIДПpИЄМСТВ 

міст&; .... 
зменшення рівня середньої заробlТНОI !Шати по МІсту. 

Плата за зеМJПO. • 
Пл Величиною складовою частиною ДОХОДІВ ата за земmo є другою за 10613 1 

бlO· . 6863 5 тис rpH фактично одержано , тис.гри., 
АЖету МІСта. При планІ , . ., .. !Шаті за зеМJПO ДО бюджету 

або 154 6 DL • ої суми Недо1МК8 по 
• , 7О ВІД зmшанован . 1702 4 тис.грн., що на 372,6 

Міста станом на 01.07.2609 РОКУ становИТЬ , 
ТИс.грн. більше в порівнянні з початкоМ року. 

Місцеві подаТКИ і збори. 
тках і зборах вихонано на 168,6 %. При 

Плав надходжень по місцевИМ пода о _ 1324,8 тис.rpн. В порівнянні з 
~a1!i надходжень 785,6 тис. грн. одерЖВВадходження по місцевих податках і 
ВІДповідним періодом минулого року н 
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збоРах збілЬШИЛИСJl на 550,2 ТИс. rpH. Збільше 
податках і зборах відбулося в основному за HНJI Н~оджень по місцевих 
по ринковому збору на 409,3 тис. rpH. та КО рахунок збlльшенНJI надходжень 
ІРИ' мунальному податку - на 137,0 тис. 

Плата за ТОрговий патент. 

НадходженНJI плати за торговий патент складає 1524 9 . 
7 ' тис. срн. при планІ 2392, ТИС·ГРН., виконання прогнозних надходжень склало 63 70L В . . 

. . 200 ' та. ПОРІВНЯННІ 
З ав8JIОnЧНИМ пеРІОДОМ 8 року надходження по цьому податку зменшилися 
на 1199,9 тис. грн., або на 44 %. Різке зменшення надходжень по даному 
податку викликане введенням В дію Закону Украіни від 15.05.2009 N! 1334-VI 
«І1ро заборону грального бізнесу В Україні». Надходження по платі за 
придбаннв ~OPГOBOГO патенту ~a здійснення операцій з надання послуг у сфері 
IPВJIЬBOro БІзнесу в попереДНІ роки складали близько 4,5 млн. срн., або майже 
87 відсотків від надходжень по платі за торговий патент, тобто бюджет міста в 
поточному році ці кошти втратить. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку 3875,0 тис.rpн., фактично 

одержав0 3368,6 тис. грн. Виконання склало 86,9 %. В поріВНJlННі з 
відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку 
змеИПIИJIИСJl на 464,8 тис. грн. за рахунок зменшення кількості зареєстрованих 
по Броварській Oдrn платників єдиного податку та збїЛьшеННJI недоїмки по 
даному податку на 126,5 тис. срн. в порівнянні з початком року. 

Державне мито. 

До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному 

миту в сумі 342,1 тис. грн. при плані надходжень 235~ тис. срн. ВиконlННJI 
станОВИТЬ 145,4%. В порівнянні з відповідним пеРІОДОМ минул~го року 
нв.цходжеНВJI по державному миту зросли на 91,5 тис. срн., або на 36,5и.. 

Спеціальний фонд. 

Д . ф аду МІ·ста з поча'l'll'V року надійшло 10921,6 тис.rpн.(в 
о спеЦІального о '''.'J ) •• 

т.ч. власні надходження бюджетних установ - 3911,8тис.грн. , В тому ЧИСЛІ. 

податок з власників 
ТРанспортних засоб. 

Збір за забрудвеНВJI 
8QКОmюnн.природвоro 

ІІлан на 

звітну 

дату 

1087,3 

26,1 

факт % виконання 

І півріччя 

2009 року 

768,5 70,7 (-318,8) 

58,6 224,5 (+32,5) 
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середовища 

Н8ДХоджеННJI коштів від' 

BiдJJJК0ДYВaнНJI В1'рат 

cїJIЬCЬKO- та лісогоспо

AlРСЬКОГО виробництва 

Плата за торговий патент 

405,8 44,4 10,9 (-361,4) 

24,1 22,2 92,1 (-1,9) 

Бюджет розвитку за І півріччя 2009 року виконано на 65 1 % (при плані на 
рік 6142,8 тис. грн. 01'рИМано - 3999,5 тис. грн.) в тому ч~слі: 

План факт % виконання 
- від продажу майна 400,0 О О 

- від продажу землі 

Цільові фонди: 

5742,8 3999,5 

12693,0 2116,4 

69,6 

16,7 

До державного бюджету від суб"єктів господарювання міста за звітний 
період надійшло 69.9 млн.грн. податків та платежів, в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження зменшились на 32.6 млн. грн.. або на 
31.8 %. 

До зведеного бюджету по місту забезпечено надходжень та платежів на 
суму 139.8 млн.грн., в поріВНJlННі з минулим роком надходження зменшились 
на 42.3 мли.грн. або на 23.2%. 

, . 
. Забезпечено надходжень дО БIОДЖn1~ УСІХ 

· 
· рівнів по м.Броварп, МЛн.rpН. 

-
о -. 

200 І' . -.. 182,1 
· .180 ~~ 

. 
"~ 

' .. 160-1/ i:~ 139,8 .. 
о:· , 140 1/ r~ "ч '~1i 102,5 \1 . 

'" 
! 

· 120 ./ ~~ F 119,4 І 69,9 
" r.', ~! 
р 96,3 S зведениА бюджет 

· 100 ./ :іі 'Л .! 11 дерІК8ВниА бюджет .:, •. 1 -

.... 80 / ;1~ ~} 
[J "місцевиА бюджет . .) ;; 

". ,60 ./ ':t , ~r 

1/ :~ t1 .. .. 
О.' • 40 ~; 

·і ;r . . 
, .,: '20 ./ !~r 

" 
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~~ 
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.' , . . о 

І пІврІччЯ · , · :. І'пlврlччя . , 

.. ' '. . 2008 
о 2009 . . . ' . . . \ . . . .. . · . .. і .. " 

. 
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110датковИЙ борг до .Зведеного бюджету станом на 01.07.2009 о 
С..,nаnає 70096 тис.rpн. За СІчень-червень поточного року Р ку 
IW'~ б б' . заходами СТЯПlеНВJI 
податКОВО~ оргу мо ІЛІзовано коштів до Зведеного бlОДЖету 5181.8 тис.грн., 
в томУ ЧИСЛІ дО Державного бюджету - 4451.5 тис.грн., до місцевого бюджету 
- 730.3 тис.rpН'. Скороч~н~ податкового боргу, без врахування 
новоствореного у ЗВІТНОМУ пеРІОДІ, складає 8715.1 тис.грн. 

ВиконавЧИМ KOMi:~TOM про~одиться спільна робота з Броварською Oдm 
щодо зменшення неДОІМКИ до МІсцевого бlоджету, щосереди працює комісія з 
питань забезпечення своєчасної сплати податків, заробітної плати, пенсій. 
CТllпендій та інших соціальних виплат, на яку запрошуються керівники 
підприємств-боржників. Протягом січня-червня 2009 року відбулося 
шістивдцJlТЬ засідань комісії, результатом яких є значне скорочення 
заборroваності з виплати заробітної плати, з основних платежів до Пенсійного 
фонду та бюджету. . . 

При фінансуванНІ - видатки в першу чергу спрямовуються на захищеНІ 

eтaтri. При затверджені бюджету міста на 2009 рік виключені непродуктивні 
етат. 

. 
3 кожноі 1000 ГРН.У І півріччі 2009 року ВllТрачеuо 

на: 

IHwl ~63 

'вилучення ДО Держввноro 61ОДЖ81У ........ =-:=-150 

1р.нcnорт І дорОЖНІ: roсподарство 5 

КУnЬ1Ур., ФI3КУnЬ1УР. 1 спорт F=- 47 

житлово-комунальне rocnодврство F- 35 
1========-277 соцІальний 38Хиcr 

~~~~~~~~4~П~ освlтв 1= 
100 200 300 400 500 о 

а І півріччя 2009 року. 
б.Виконанни ціJlЬОВllХ програм з 

., . 13 01 2009 р. N!! 1002-53-05 було •• • 01 ради ВІд . . . 
РЇШеllВJlМ БроваРСЬКОl МІСЬК a'I'VUVМ.. 1 О розпорJlДВИК1В 

які виконува ........ ." .- . 
затверджено 26 цільових про~ам. ф' ансовОro ресурсу на 2009 р1lC СІСЛanа 
ICODlТiв. Сума пропозиції. відповІДНО дО ІН 

45797.1 ТИС.ІрН. . ; '"'о до рішень міСЬКОЇ ради 
009 оку вlДПОВ~. . 

ПРОТJlГом сіЧНJJ - червня 2 р її обсягів фінансування на р1lC 
Вllесево зміни внаслідок чого сума ПРОП;IЗ~ 09 _ 47556.6 ТИС.грн. Протягом 
зБinыlIиJIсьь H~ 17595 тис.грн. і cICJIaJIa На 'Фі~ансовано 8194.2 тис.грн .• що 
І . . • ам було про б' CVUV 8807.0 ПІВРІЧЧЯ на виконання прогр .оо а ік. викоНано ро lТ на .." •.• ", 
CkJJaдae 17.2% від суми ПРОПОЗИЦ11 На ;аме: 
'11ІС·ГРВ.(1 07.5% від ПРОфіНансовавого). 
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Відділ капітального будівництва 
Ї. ПрОlpвма по будівництву та рекон .. 

2009 роки, обсяги фінансування н~rКЦIЯ Інженерних мереж на 2008-
188,4 тис. IрН., профінансовано _ 64 :ІК з ypaxyвaHНJlM змін СКnвдають 
(0,9 % до річного завдання). ' тис. срн., виконано - 1,7 тис. срн. 

2. ПРОlpвма по будівництву та рекон ... 
призначення на 2008-2009 СТРУКЦІІ об'єктів coцiВnЬHoгo 

. роки, обсяги фінан . 
урахуванням ЗМІН складають 3350 9 ~yвaHНJI на рІК з 
ТИС.IpН., виконано - 56,1 тис срн (' 1 ;~.дCPH:, профІнансовано - 1018,6 

Б . . ., о О РІЧНОГО завданНJI) 
3. УДІВНИЦТВО та реконструкція магістральних в :n •• 

призначення на 2008-2009 r иць загалЬНОМІСЬКОГО 
. роки, обсяги фlнансуванНJI на рік з 

урахуванням ЗМІН складають 12517,2 тис. срн., профінансовано - 206 9 
ТИ~. IрН., виконано - 41,9 ;нс. срн. (0,3 % до річного завданнв). ' 

4. Мicь~a програма п.о буДІВНИЦТВУ та реконструкції загальноосвітніх та 
д~шкшьних зaкnадl~ та закnвдів культури на 2008-2009 роки, обсJIГИ 
ф1Н~СУВанНJI на РІК з урахуваннвм змін скпадають 70,4 тис. грн., 
профІНансовано - 2,4 тис. rpH., виконано - 12,4 тис. rpH. (17,6 %). 

Управління :житлово-комунального господарства 

1. Міська програма утриманнв та розвитку об'єктів житлово -
комунального господарства: 

IV розділ. УтриманНJI об'єктів благоустрою, обсJIГИ фінансуваННJI на рік 
3 ypaxyвaнНJIМ змін складають 6816,3 тис. грн., профінансовано - 2413,9 
тис. ГРН., виконано - 2891,3 тис. грн. (39,0 % до річного завдaННJI); 

V розділ. УтримаННJI об'єктів благоустрою зеленого господарства, 

оБCJII'И фінансуванНJI на рік з урахуванням змін складають 1620,0 тис. грн., 
профінансовано - 847,9 тис. грн., виконано - 1014,3 тис. грн. (62,6 % до 
річного завдання); 

VI розділ. Організація робіт по безпеці дорожнього руху, обсJIГИ 
фінансування на рік З ypaxyвaнWIМ змін складають 860,0 тис. грн., 
профінансовано _ 238,8 тис. грн., виконано - 309,5 тис. грн. (36,0 % до 
річного завдaниJl). . . б 

УІІ розділ. Ремонт дорожньОГО похрИТfЯ вУJIИЦЬ шста, о СJIГИ 
фінансувaниJI на рік З урахуванням змін складають 2414,5 тис. а грн., 
профінансовано _ 770,5 тис. грн., виконано - 1424,8 тис. грн. (59,0 И. ДО 
річного завдання) YlII .. та будівНИЦТВО водопровОДУ по вул. 

роздvz. ПроектуваиНJI . axyвВННJIМ змін складають 
Старотроіцька, обсяги фінаисувВННJI на рІК з ~28 О тис. грн. (100,0 % ДО 
б~8,0 тис. грн., профінансовано та вИКонано , 
РІЧНОГО завданНJI). 

,,, ·нНЛ освіти • 
• ОУ праВЛІ • обсJIГИ фінансувВНВJI на рІК з 

1. Міська програма «ОбдаРОВ;:I~~, О тис. грн., профінансовано та 
уРахуванням змін складаю ' ·чного завдВННJI). 
ВИКонано _ 141 О тис. грН. (117,2 % до РІ , . 
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2. зaranьна cepeДНJI освіта на 2008-2010 

фінансування на рік з урахуванням' роки, обсJIГИ 
профінансовано та ВИконано _ 2357ЗМІН складають 457,8 тис. грн., 
завдання). ' тис. грн. (51,S % до річного 

3. Міська програма . дошкільної освіти на 2008-2010 
фіна~суваННJI на РІК з урахуванням змін складають зо~о:и' обсяги 
профІНансовано та виконано - 185 9 тис гр (61 8 си' тис: грн., 
завдання). ' . н. , о до РІЧНОГО 

Ynpaв;'iHНR праці та соціального 3ОХІlсту населення 
1. Програма СОЦІального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально 

незахищених ~epCТB населення, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням ЗМІН складають 15704,0 тис. грн., профінансовано - 389,2 
тис. грН., ви~онано -729,5 тис. грн. (4,6 % до річного завдання). 

2. Програма ПІДтримки Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Христа, обсяги фінансування на рік з ypaxyвaННJlM змін 
складають 40,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 23,6 тис. грн. 
(59,0 % до річного завдання). 

З. Програма підтримки центру реабілітації інвалідів «Праmення», обсяrи 
фінансування на рік з ypaxyвaННJlM змін складають 40,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 29,8 тис. грн. (74,S % до річного 
завдання). 

4. Програма по відшкодуванню витрат за безкоштовне перевезеННJl без 
обмежень пільгових категорій населенНJl м. Бровари пасажирським 
автомобільним транспортом загального користування на 2008 рік, обсJlI'И 
фінансування на рік з ypaxyвВННJlМ змін складають 450,0 тис. огрн., 
профінансовано - 204,4 тис. грн., виконано - 309,5 тис. грн. (68,8 уа до 
річного завдання). 

Відділ у справах сім 'і та .молоді 
1 Мі . имки сім'ї на період до 2010 року, обсJlI'И 
· ська програма П1Д'1'р . 58 5 • • ВННJIМ ЗМІН складають , тис. грн., 
фІНансування на РІК з урахув 7 9 ТИС грн (13 5 % до 
профінансовано - 8,0 тис. грн., виконано -, . . , 

річного завдання). . ИИJI дітей на період 2008-2012 
2. Міська програма відпоЧИНКУ та ~ЗДОРОВJIе ВННJIМ змін складають 177,9 

роки, оБCJIГИ фінансуваиня на рІК з УР~иконано _ 43,2 тис. грв. (24,3 
ТИС. ГРН., профінансоваио - 50,7 тис. грн., 
% до річного завдання). дітей-сиріт та дітей, ві 

3. Міська програма соціального. захисту бсяги фівансувВИНJl ва рік з 
3ВnИШИЛИСJl без батьківсьКОГО ІІiЮI)'Dання, о профінансовано - 25,9 тис. 
уРахуванням змів складають 1 05,1 ~C'o ГР:;оro завдання). 
грн., виконано - 25,7 тис. грн. (24,S УО; ~a 2008-2010 роки, оБCJIГИ 

4. Міська програма підтримКИ моЛО змін складають 60,0 тис.. грв., 
фінансуванвя на рік з ypaxyвaн~ тис. грн. (18,3 % до рlЧНОro 
Профінансовано та виконано - , 
завДВIIНJI). 
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S. ська проrpама запобігання . 

бездоглядності на 2006-20 І О Р ДИТЯЧІЙ безпритульності l' 
• оки, обсяги ф' 

урахуванНЯМ ЗМІН складають 40 О ІНансуваllWl на рік з 
О t ТИс. грн проф' н 

rpи., виконано - ,4 тис. грн. (1,0 % 0'" І ансовано - 0,6 тис. 
6. Міська програма З Питань робо'; :IЧ:Оro завдання). 

фінансування на рік з урахуванням о ~рованою МОЛОДЦЮ, обсяги 
профінансовано та ВИконано _ 2 О ЗМІН СЮJадають 2,0 тнс. грн., 
завд8ННJI). ' тис. ГРН. (100,0 % до річного 

Відділ КУЛЬ"Dl.RlI 
1. Програма проведення КУЛьтурно-масових захоrrl'в м Б б 
Ф. . ~ . ровари, о сяги 
IH~cyвaHНJI на РІК з урахуванням змін СКJIадають ЗЗ І 5 

профІнансовано - 38,6 тис. грн., виконано - З8,О тис. грн: (1т;r~' !іН" 
РІЧНОГО завдання). ' до 

Відділ Фі3культYjJи та спорту 
1. ~oгpaмa прове~ення навчально-тренувальних зборів та змагань на рівні 

Мlста, участь .MI~ЬK~ команд ~ навчально тренувальних зборах та 
змаганнях на РІВНІ МІСТ&, участь МІСЬКИХ команд, обсяги фінансування на 

рік з урахуванням змін складають 260,0 тис. грн., профінансовано та 
виконано -133,0 тис. грН. (51,2 % до річного завдaнu). 

Виконавчий комітет Броварської міськоїради 
1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції 

радіомовлеННJI, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 
СЮlадають 100,0 ТИС. грН., профінансовано та виконано - 99,6 тис. грн. 
(99,6 % до річного завдання). 

2. Програма забезпечення Броварської організації ветеранів вШви і праці та 
збройних сип, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін скnвдають 
ЗО,О тис. грн., профінансовано та виконано - 15,0 ТИС. грн. (50,0 % до 
річного завдання). .. 

З. Програма соціальна допомога на поховання, оБCJП"И ф1Нан~ування на РІК 
з урахуванням змін складають ЗS,О тис. грн., ПРОф1Нансовано та 
вИІСонано - 14 4 тис. грн. (41,1 % до річного зaDД8RНJI). 

4. Програма н~родженWI почесною грамотою ~ цінним подарунк~м 
кращих громВДJIИ міста, обсJIГИ фінансування на РІК з ypaxyв8НIUIМ змІН 
cvw 382 н профінансовано та виконано - 17,9 тис. грн. 
-"l8Дають ,ТИС. ІР ., 

(46,9 % до річного завд8НИЯ).. _. -..nru Комунального 
S n . . та фІНансово! П1д'1Рвпиu-. 
• РОІрама ДlЯJIЬноСТ! оО' _ "Теле дія "Наше місто", оБCJIПI 
ПlДnpиємства БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради • сту.клвд8ЮТЬ ЗОО О ТИС грн 
Ф• . аниям зМ1Н с ,.., 
lНансування на РІК з урахув ано _ 15З,S тис. Ірн. (51,2 % до 

npофіиансовано - 154,2 тис. грн., ВНКОН 

річиого завдання). . щодо діяльності органів місцевого 
б. ПРограма інформувaнWI .ГPOM~OCТ1 вані видaJПUI, оБCJП'И фінансув8НВJI 

самовридування через МІсцеВІ друко 



37 
на рік 3 ypaxYBaHНJlM змін Складають 340 О тис Ірн 
профінансовано - 188,5 тис. грн., виконано - 188,1 тис. 'грн. (55',з % д~ 
річноro завданНJI). 

БDоварськиil .міськиЙ відділ ГУ МВС УкраіНІ' в Київській області. ---
1. Програма профілактики ЗЛОЧИННОСті, зміцнення правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян у м. Бровари, обсяги фінансування на рік з 
урахуванням змін складають 100,0 ТИС. грн., профінансовано - 33,6 тис. 
грн., виконан.о_=- 3~~З ~~. ~H. (ЗЗ,З % до. ~~ч~~го з_авд_а_н_НJt)_. _____ -, 

КОDПІІ, профіllВllСОВlllі 3 міськоrо 61ОДжету rOnOBllllal РО3ПОРUІІІІКUІ 
ІІІ ВІІКОІІІІІІІЯ I\liCQCOllX nporpul, TIIC.rpll. 

133 

489,6 33,6 

ВIhtoИУЮча обов"язки на,anьника 
YnpaвniJUuI економіки - заступ~ 
Ifaчanь1lИIca управління еконоМІКИ 

ГО ;іміп ~iranЬRОro 
І будівИllЦТВІ . 

&J управлінНІ житлово
комуиanьИОro rocnoдaPCТВB 

о управлінНІ освirп 

о упрaвniвНl праці та 
соцianьиоro 38ХИС1)' НlсenеНRJI 

• в_ У справах сім'іта молоді 

• BjддiJJ фi:tкynЬ1')'Рп і спорту 

•• ГУ 
• БРОВlРСЬtcd міський B~ 
МВС Украіни в ІСиУвськilt 
обпасті 

Т.Г.Поniщyк 



Викон} ,QЧОМУ оБОВ'JlЗКИ 
міського Голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Подав вя 

Прошу Вашого озволу винести на РОЗГЛJlД сесії Броварської міської 

ради, па від?удеться 2 .08.2009 року, проекти рішень 

- "<<Про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Бровари за І півріЧЧJI 2009 року" І 

(' "Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
міської ради від 13.01.2009 ~ 1002-53-05 "Про затвердження 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бровари на 2009 рік" ( з наступними змінами). 

ВИКонуюча обов"язки начальника 
Yl1равлінНJI економіки - заступНИК 
наЧ8JIЬНИка управління економіки 

Т.Г.Поліщук 

BPOB.pe.KB~ 

~"
.. tfJ,-/j 'р6 

" " о ~ . 
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