
,БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ' 

РІШЕННЯ 

'Г 
Про підсумки виконання Програми соціально -

економічного та культурного розвитку м. Бровари І, 
за 9 місяців 2009 року 

'-1 ' .. 5, 

Заслухавши .. та обговоривши інформацію управління економіки 
'Броварської міської р~и про виконання Програми соціально-ек-онО~ічного ~a 
кУльтурного розвитку м. Бровари з~ 9 місяців 2009 року, керуючись пп.21 
'пункту 1 ст.26 Закону України ,,!Іро місцеве самоврядування в Україні" та 
врахОВУlOчи пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічноrо та ' 
культур~ого розвитку; БIОДЖету, фінансів та цін міська рада' ',,' , 

, , 

ВИРІШИЛА: 

,l.1нформацію про виконання Програми соціально-економічнрrо та 
культур'ного розвитку м. Броваj:)И за 9 ~ісяців 2009 року взяти до відома, 
(додається). ' , 

2. На основі визначених пріоритетів вважати основними завданНями 
ynpавлінь, відділів, іНШИХ структурних підрозділів міської ради та виконав:чого 
комітету, підприємств, YCTaн0J;l та організацій міста: ' :', 

- забезпечення збереження темпів зростання життєвого рівня НlJ.селе~ня за 
рахуНОI{ ,збереження та створення нових робочих місць, а також' погаш~ння та 

, н~доnyщення в подальшому заборгованості з виплати заробітної плати;' о 
- забезпечення своєчасної і в 'повному обсязі сплати податкі~, зборів та 

інших 'обов'язкових платежів до' бюджетів усіх рівнів, Пе:нсіЦного фОIlДУ, ' 
погашення заборгованості за спожиті eHeproHociї ; , ' о " о 

- нарощування обсягів' випуску і реалізації промислової проДукції; 
о' підвищення ії конкурентноздатності на' основі розширення асортименту та 
цоліпmення якості;' , " 
, забезпечення виконання Програми соціально-економічного і 'культурного о 
розвитку м. Бровари на 2009 рік. 'о' о ' 

З. Контроль за виконанням цього ~ішення ПОІсласти на постійну комісіlО з 
~Taнь соціально-економічного та " ~~іїЯFI' озвитку, БIОд~ету; фінан~і~ та 
ЦIII. ' ~ , о , іІ о, 
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. Д9відка 
про підсумки виконання ПрограМJI соціалы�о-скоllомічIIогоo Тоа 

. .КУЛЬТУРНОГО розвитку lWic~a БроваРl1 за 9 місяців 2009 року '. 

: Цp.o~aмOIO со~іалЬНО-~КОII?мічного та ~льтурного розв~':ку м.Бровари на 
2009 рllС виз~~чеНl ~CHO.BHI ?Рlоритети розвитку міста, на виконання я'ІСИХ 
протЯГОМ' дев яти МІСЯЦ1~ м~ськвик~нком разом з управліннями, відділами, 

. підпРиємствами та орга~l1заЦlЯМИ МІста ~прямовувалИ СВОIO діяльність. Крім .. 
TOfQ виконувал~сь положення КОНСТИТУЦІЇ та закони України, забезпечувалась . 

. реалізація З~ОДІ~, визн~:ених ·а!СТами. та дорученнями Президента У країни T~ 
Кабінету МіНІСТРІВ УкраІНИ. . . . . . 

. . 
. . На виконання розпоряджень г.олови Київської облдержадмініст.рації від' 

17.12.2008 N!! 1619 «Про затвердже~ня заходів з мінімізації наслідків впл}'lВУ 
світової фінансової кризи на економіку Київської області» та ВИКО.НУІОЧОГО. 
обов'?іІЗки міського голови від 09.01.09 N!! 05 «Про затвердже1l11Я заХодів з 
мінімізації наслідків впливу світовоІ фінан~ової кризи на eKO~OMiкy м..Бровари» 
виконкомом Броварської міської ради постійно проводиться віДповідна роБQта. . . 

. Зокр~ма, впроваджуються заходи з енергозбережен~ ко~нальними' 
підприсмствами міста, бюджетними установами та організаціями. В зв'язку з. 
підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період комунальним підприємствами 
місПl та бюджетними устано~ами проводились роботи по заміні, утеnленl;fЮ' 
мереж, ремонту та встановленню обладнання, що сприятиме енергозбережеННІQ. 

. З метою ефект.ивного використання комунального майна міста. в' поточному 

році' проведена перевірка нежитлових приміщень комунальної власнрсті~' 
вИявлені вільні приміщення, які .моЖуть бути надані в оренду .суб'.єктам· 
господаРJOван~. Дана інформація розміщена на cTeHAt в дозвіл~но-' 
ресстраціиному центрі та сайті міста. . . 

B~OНКOMOM Броварської міської ради· проводиться робота з керівНи.ками: 
П!дприємств і організацій міста та області щодо залучен~ їх до. про~едур 
д.ержавних закупівель. Головними розпоряДникаМи міста за 9 місяців 200~ 1?ОКУ 
було проведено 39 процедур закупівель, надійшло 111 тендерних пропозицій В!Д' . 
учасників переважно міста Бровари та Київської області. . 

. в поточному році 1 О . підприємств міста' виявили бажання .. розМі~:ИТ-И 
1НфОРМацію·про залиш продукції на сайті Київської облдержадМН1страцl1 PfЯ' 
1UИрокого ознайомлення потенційних покупців. .'. . 
. . Постійно надається консультативно-роз 'яс~вальна робота .. щодо участ~. 
Підприємств міста у мhIarародних вцставково-ярмаркових заходах. . '" . . 

. Підприємствам торгівлі міста p~!<OMeНДOBaHO УКJIадати ПРЯМІ. доrОВQРИ И~ 
Постачання виробленої продукції. .'. егУляторних . a~iB . 
. Постійно підтримуються в активному CT~I р:єс;::и р . ' .... 

МІСЬкої ради, В звичайному режимі ПРаЦІоє ДОЗВІ~ЬНИ~ Ц тр. тр зайнятості 
3 . . ... КОНОМІЧН01 ІСРИЗИ цен . 

. метою пом' якшення наСЛІДКІВ е. . 'т8. роботодавціВ: 
За"", ДІ· В для населення . ' . 
. ~10COBYЄ ряд упереджувальних захо 



ІЦоденнИЙ моніторинг ЧисеЛЬності - ... . ' 
'. бліку в цен:rpі зайНЯтості та к' . незаинятого населення, яке перебуває ца' 
о . ' ІЛЬКОСТІ наявних вакансій 

'. 

'. 

'. 

.. 

Інформування населення· міста з і...· . .. 
. формації щодо наявних вак .... '. Д ИСНІОЄТЬСЯ через засоби маСОВОІ 
111 анС1И на ПІДприємств Б . "В' ." 
'''Нове жиТrя", на порталі .ДСЗ "Т" .... ах м. ровари: в газе:n ІСТІ, 

• .' . РУД, на саИТІ Броварської міської радИ.. . 
. в МІСТІ .~paЦIOЄ КО~1Сія зі своєчасності сплати податків виплати заробітної' 

плати пеНСІИ, стипеНДІЙ та інши' ' '. , . . х СОЦІальних виплат на яку запрошуються 
керівники ПІДприємств-боржrrикі в З .... '. . ' 

• • оо • ДІИСНІОСТЬСЯ ЩОМІСЯЧНИЙ. МОН1ТОРИІіТ' по 
виплаТІ заробlТН?І пл~ти на підприсмствах міс'. а, ЩОТИЖllево КОНТРОЛІОЄТЬСЯ 
с,\,аІІ оплати праЦІ на ПІдприсмствах ~ боржниках. 

. ~держаНІ результа~и з ВИ~(ОllаIlIlЯ Пі)Qграми соціалЬНО'-еконо~ічно~о та 
культурното РОЗ~ИТКУ МІста за Сlчень- вересень 2009 року детально Відображе~і· 
в наступнИХ РОЗДІ:JIах. 

І. Со~іальна сфера. 

'1.1. Демографічний розвиток, піДТРllмка сімей та молоді. ' : 
Протягом останніх років у місті спостерігається позитивна тенденція щодо 

'чис~ьносtі населення. . . 
, Станом на 01.09.2009 року в місті постійно проживає 93922 особ~: 'За 

січень-серпень поточного року в м.БрОвар~ народилося 858 дітей, що на 10.7% 
більше, ніж за відповідн~й період минулого року. Кількість померлих жит~ів 
у січці-серпні складає 651 особа, що на 52 особи менше, ніж за вісім' місяців 
минулого року. Природний приріст. складає - 207 осіб. За січень-серпень 
поточного року чисельність населення міста зросла на 629 осіб. Це сталося' як 
за paxyHO~ природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів, ЯЩfМИ 
було охоплено 1661 особу. Всього за вісім місяців в місто пр~було 1145 осіб; 
вибуло - 516 . , 
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• •• • w • ., . з метОІО вирішення проблем .МОЛОДІ, Ж1н?к, ДІтеи, мол~Д~~ CI~e}'l 

" 

ВИКОнували и щодо реалізаЦ1Ї шести 'МІСЬКИХ програм:' П1~~ИМКИ . , ,сь заход 



молоді на 2008-2:010 роки, підтримки сім"ї на період до 2010 року, 
відпоЧИНКУ та оздо~ов~ення. дітей, роботи з обдарован01О МОЛОДДІО,,' 
соціальноГО, захисту Д1теИ-СИРІТ та дітей, які залишились без батьківського 
піюіуванНJI та запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності. ' : 

, Зокрема, У звітному періОДІ відповідними службами організовано зустрі~ 
'представнИкі~ молодіжних громадських організацій міста з вико~чим 
обоВ'ЯЗКИ 'МІСЬКОГО голови, з представниками депутатського корпусу, 

JJачвлыlкамии відділів, управлінь дот'ичних до роботи з МОЛОДД1О. На' зусТрічі 
обговоР1ОВались питаНI;ІЯ стану розвитку молодіжної політики у мірті, 

фіна~рування молодіжних програм, організація дозвілля молоді', та ,і~Ші 
питання. 

У, звітному періоді відбулося три засідання робочої групи по СЮІадаННIО 
заходів щодо відзначення Року молоді у м. Бровари. Розпориджен~м 
ВJJКОНУJOЧОГО обов"язки MiCЬKOl~O голови від 16.02.2009р., за Ne21 «Про 
відзначен'ня у місті Року молоді» затверджені святкові заходи. 

Протягом січня-вересня поточного року підготовлено п"ять рішень' 
ВIfкенавчого комітету щодо реалізації молодіжної політики у місті. 

У березні на місцевому, рівні проведено перший етап обласного 
,фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я». , ' " , 

, у лЮтому-березні 2009р. проведено перший етап конкурсу бізнес-планів 
підприєМниЦької діяльності серед молоді. Переможцем став Костенко' Юрій 
Анатолійович, який розробив бізнес-план кп «Haykobo-праI(ТИЧНИЙ цен:rP 
Едельвейс «Кав'ярня - Рам-пам-пам»: , 

,У звітному періоді відділом у справах еім'ї та молоді розроблені тренінги 
3,питаІІЬ профілактики явищ у молодіжному середовищі, розроблені 11'и ~иди 
буклетів та три анкети. Два буклети розроблені з питань запобігання торг!влі 

людьми, а'саме: , 
-«Знання законів тебе захищає» - інформація про' мЬІ,<народну та 

українську законодавчу базу щодо запобігання торгівлі тодьми; , 
-<<Якщо ви в біді - зверніться про допомогу» - інформація ПР9 основні 

жіночі неурядові організації, я~і працюють у напрямі запобігання торгівЗJ~ 
тодьми. , , 
, , на відзначеНня у місті Дня матері та дня сім' 10 травня "на ' M~aнi 
СВО,боди відбувся святковий концерт за участю художніх колективів мірта' та 
нагородження П'ЯТИ сімей ПочесниМи"гр;Щотами та цінними подарунками.' 

'У рамках проведення Дня міста,проведені наступні заходи: ' .' 
,19.09.09 в.о.міськОго голо~и І.В.Са~~жко .при~ітав 13 М~ЗІодих 'п~р, 'що 

В3J1JIИ ШЛ1Об саме в цей день ,І вруч~ ІМ ХЛІБОПІЧКИ. А ШІСТЬ «золотих» 
Щ)дР~ів, які прожили разом довге жи-r:rя в ~бові та З!lагоді, QТРИ~али 
~еВІЗОРИ. ' 

, 20.09.09 В.О.міСЬІ(ОГО голови відвідав пологовий будинок, де' привітав 
мам, які, народи~и малят (одна дівчинка та двоє хлопчиків) та подарував 
КОМПЛекти дитячої білизни. , . ' . 

". 20.09.09 відбувся конкурс маЛІонка на асфальті на тему: «Я любто тебе .. 
, МІС1:0 моє» .. У конкурсі взяло участь 150 ~і~еЙ. Переможці отрим~~ , 
ПОдарунки. Шсля конкурсу матонка !lа асфальт! ВІдбувся СВЯТКОВИЙ дитячий 
,КОнцерт організований Центром ДИТЯЧО-Іонацьких Іmyбів. , ' ' 

. 



. , ,До Д~ Молоді 27.06.09 у місті· відбувся обласний захід - День Mo~oдi 
"а КИївЩИН1. у р.амках якого відбулися молодіжні заходи у царку культури і 
відпочИНКУ <<fIepeMOra» та рок-концерт на Майдані Свободи. Під час заходу 
відбулося вручення п'яти молодіжних премій міського голови та вручення 12' 
Почесних грамот кращим пред~таВlІикам молоді міста. , 

у серпні спільно з мro' "Наголос" проведено pok-фестиваЛJj 
Дирижабль" . , ' ." . 

. у 200.9 РОЦІ на оздоровлення дітей із міського бюджету виділено 1·71,9 
Тlіс: rpH. За станом на 01.10.2009 ро'ку за кошти місцевого та оелttсного 
бlоджетів оздоровлено 1348 дітей із соціально-незахищених категорій сімей. , . 

ЗагаЛом у місті оздоровлено 75.5% дітей шкільного віку (7004 чол.). . 
Новонародженому жителю м.Бровари здійснюється видача пам;ятної 

МІ'далі та подарунок дО ЯIСОГО входять підгузники і пляшечка. У січні-вересні 
ДО РАГСу БУJJО передано 568 наборів медалей, 323 ШТ. підгузників та, 48 
ПJlишечок: 

у березпі 'підготовлено рішення виконавчого комітету Броварської 
міської ради «Про надання матеріальної допомоги студентам із числа дітеЙ-. 
сирі:r та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2009 році». Відповідно 
ДО цього рішення виплачувалась м~теріальна допомога студентам дeHHO~ 
ферми навчання, які навчаються у вищих навчальних закладах ос~іти �-:rY 
'рівlUJ акредитації, у розмірі 200 грн. на місяць. Таку допомогу оТримщ!и 23 
студенти на· загальну суму 31.5 тис.грн. . '. 

. На виконання даної програми сім випускників 30Ш міста із числа дітей
сиріт та· дітей, позбав.nених батьківського піклування отри~али. гропіову 
допо~огу на загальну суму 11539,50 грн. по 1648,5 грн. кожному. ' 

. 1.2. Зайнятість населення та ринок праці 
.. з метою забезпечення ефективного оперативного контрото та KoopДiJНaцiї. 

. дій щодо, забезпе:чення виконання роботодавцями законодавства про працю та . 
зайнятість населення, працівниками Броварського центру зайнятості щоти~ево. . 
ЗДЇЙСНlоється подання звітності про заплановане вивільнення працівниIdв 
підприємстВами міста. Щомісnчно надається інформація до терИторіалЬ}JОЇ· 

" ін~пекції праці Київської області для проведення перевірок, щодо виявлеНих 
,порушень. в частині вивільнення працівників. ~ місті постійно'. проводиться 

. ~бdта з . ррботодавцями щодо недо~ення необrpунтованого скороченші: 
праЦlОІОЧИХ та знюкення продуктивного рівня зайнятості. 

Так, .протягом січщ-вересня 2009 року, в Броварському міськраЙОННQМУ 
центрі зайнятості відбувся 131 семінар з ро~отодавцями міста, проведено 43б 
J"рупових 'ra масових заходів для незайнятого 1·а зайнятого населення регіону, з 
ltих відрулося 10зустрічей безробітних з представниками роботодавців; тричі _ 
Дe~ь відкритих дверей; тричі - Ярмарок вакансій та двічі - Ярмарок профес~Й. 

В ході проведення цих заходів РОботодав~ям .наголо~увало~ь I;lPO 
. ДОТРимання ними чинного законодавства в чаСТИН1 ВИВ1льнення працівників.· . 
. nон.ад 1 ООО. роботодавців ознайомилися зі змінами в законодавстві? отримал·и 
.' 8Ичерпні відповіді щодо застосуванr;ш закону, умов перебування на об!1!КУ· 

.. 
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J( , :n~Taцiї з питань зайнятості 195 підприємствам. . , 
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Станом на 01.10.2009 р. на обліку в цеНтрІ заИНЯТОСТІ ~ере~~вало 506, 
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, з чи~а незайнятих ~омадян, які перебували на обліку, 108 осіб ~~ЙЛИ 
робітничі місця, 374 - посади службовців. Протягом січня-вересня ,2009 року з 
питань отримання соціальних послуг до центру звернулося 1196 осіб, з них ~ 93 
- осqби, які потребуЮть соціального захисту. За 9 місяців 2009. року 
працівниками центру зайнятості працевлаШтовано 737 осіб, з них 417 осіб -
жінки, ?З4 - особи віком ДО 35 років, 99 - осіб, які потреб~ть соціального 
захисту. Рівень працевлаштування за 9 місяців 2009 року становить 33.6%., " 
"У звітному періоді не надавалася одноразова виплата допомоги' по 

безробіттіо для організації підприємницької діяльності, таК як бюджетом 
, Фонду не передбачені видатки на ці цілі. ' 
, , За рахунок надання дотації ТОВ "С.П.Брок-сервіс" працевлаштовано аа 
.' Нове робоче місце одну особу. . , . ,~. 

'.' За сі~ень-чернень 2009 року професійн~ навчання, перецавчання, та 
. п~двищеННя, кваліфікації проходило 270 меІШ(анців міста. На громадсркі " 
роботи направлено 189 осіб. , " . . . ' 

Станом ца 01.10.09р. допомогу по безробіттю отримує 42.2 особи ~YMa 
ВИIlJIаченЬї ДОПОМОГИ з початку 2009 року складає 5378 тис. грн. , , , .. ' 
вака В .~азі Даних центру зайНЯТ~СТі. CT~HOM' на О 1.1 ~.2009 р. наліЧУВ~ОёJl 144 

, HC~l ПО м. Бровари (на 01.10.2008 - 423 вакансІЇ). Навантаження на одну 
B~KaHCll0 Склало 3.5 особи. '. . . " 

'Програм ... . 
, 2009 о ою заИНЯТОС:l населення Mlc~a Бровари передбачено 'протягом 

року р ку створити 2780 нових робочих МІСЦЬ. Протягом січня-вересня 20Q9 
' ЧИf',,·.створено 1515 робочих місць, або 54.5% до передбачуваНого у' тому . 

"-ІІІ. для найм . . '. . . ' , 
' ,аних працlВНИЮВ у юридичних ОСІб - 109, для найманих 



"~НИІСіВ У фізичних ооіб- підприємців - 825, для фізичних осіб 
працр. , .. ємців - 577 та 4 - для фізичних осіб; які самостійно забезпечуУОТЬ себе 
",да ~ •. 
рьб~ТОІО .. ' . _ _ . 

Створено нових робочих місць, одиниць 
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Центр з~йнятості інформує населення міста через засоби масовоі .іНформації, 
щодо наявних вакансій на підприємствах м.Бровари: в газеті "Вісті", "HQBe 
ЖИТІя", на' порталі ДСЗ "Труд", на сайті Броварської міської ради. , 

По Броварському радіомовленню звучать роз'яснення щодо ЧИ1Ц19ГО " 
ЗВКQнодавсТва, оголошення, iHTep~'~' та репортажі: Закон, який .під, час . 
фінЩlСОВОЇ кр~зи мінімізує ризики у сфері зайнятості; про Ярмарок BaкaJ:Ici,Їi, 
, 
ІНше. 

На місцевому телебаченні . КП, "Т.елестудія "Наше місто" прозвуЧaJIО в 
новинах та в інформаційній програмі "Підсумки тижня" інтерв'ю з директором 
центру зайнятості про послуги державної служби зайнятості, стан ринку цраці, 
також прокручуються відеоролики соціальної реклами: "В пошуКах долі"; 
інформаційні СІОЖети - Стан ринку праці по м.Бровари; внесення змін до 
де~ких законів України; упереджувальні заходи щодо мінімізації вПJiиву, ' 
СВІТРВОЇ економічної кризи на сферу зайнятості населення. 

, ' 
" о' На офіційному сайті Броварської міСЬІСОЇ ради щотижня розміщУвали 

.1~фо~маціIО про вільні робочі місця на підприємствах міста, В', тому числі 
B~ЬHl робо~і місця для о'сіб з обмеженими можливостями та вакантнї міоця з 
наданням житла. . , 

1.3. [ротові ДОХОДИ населення ' , 
~CHOBY грошових' доходів населення мешканців міста сюtад~ть: 

за~обlтна плата, пенсії, стипендії, ,соціальні виплати які є одни~ з 
IfЦважл • .' .' 
БО • ИВІШИХ показНИКІВ, що характеризують. РІвень життя населення:' На 

з 1JIыDнип'. . 
Ве ес' &~ ДОХОДІВ знаЧНОIО МlрОIО впливає зростання заробітної .плати;·, У 
1tl

P НІ 2~09 РОІсу середньомісячна заробітна плата по місту склала - 1825 гр' н . 
6&\0 На 1 О 5СИ' • ,., 

• о менше, НІЖ В середньому по Qбласті та на 12..1 % менпіе 



. 
oiДI1~в.iДHO~O пеРІОДУ минулог.? po~. (проте у 2.8 рази біJIЬШС BCTallOBJICII .. 
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,Заборгованість із виплати заробітної плати на еКОlІомічно активних 
, пщприємствах міста Бровари станом на 01.10.2009 року' c~ana 4018.9 

ТИС.грН., що на З 1.6% більше, ніж на початок року та на в 2.1 рази більше до, ' 
" попередньох:о місяци. 

, . 
, 

3абоговавіс:ть із ВllплаТl1 заробіТllОЇ плаТl1 ва 

підПРllємс:твах ~Iic:тa у 2009 році, TIIc:.~pll. 
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Заборгованість мають дев"ять економічно активних підприємства міста: :. 

, -кп ,,І<иївський amoмінієвий завод будіве,JJЬНИХ конструкцій." ' - 1 042,~ 
, ТИС'ГРН' . . ., 

. '-дп"Мостозагін -112" ВАТ "Мос:rdбуд" - 815,2 тис.грн.; 
-ВАТ Крцнобудівна фірма «Стріла» - 680,8 тис.грн.; 
-ТОВ ДБК "Меркурій" - 678,1 тИс.грн.; 
... TQB БК "Укрбудінвест" - 219,7 ТИС.грн.; 
-ТОВ mг "Столиця" - 215,4 тиС.грН.; 
-сп ТОВ "Транс-груп" - 182,6 тис.грн.; 

: -ТОВ',,фС Метал-Япи" - 112,0 тис.грн.; 
-ПЗЕ- 60 "Кіровгеологія" - 72,7 тис.грн. 



ОсНQВНИМИ причинами виникнення борriв по заробітній платі 

с: СJ,ороч.ення обсягів реалізації продукції, нестача обігових 'коштів, .БОРги 
заМОВIIИК1В. . 

. розпорядженням виконавчого комітету Броварської міської ради· від 

20.11.08 }f!!239 створено робочу .групу з І(оординації роботи підприємств .для 
поп'ередження не~ативних ВПЛИВІВ економічної кризи, одним .з завдань якої е 
постійний контроль за виплатоlO заробітної плати. . 

РобочоlO грУПОIО, до якої ввійшли працівники управлінь міської ради, 
· прокуратури, п~датков~! iHc~eKцiї, міліції, державно:о ін~пектора праці. 
· Київської облаСТІ, пеНСІИНОГО фонду,. проводяться переВІРКИ ПІДПРИЄМСТВ, що 
м4ІОТЬ заQоргованість по заробітній платі або виплаЧУIОТЬ ії .нИжче рівня 
'пере-дбаченС?го законодавством. Протягом січня-вересня 2009 року. БУЛО. 

· перевірено 3 підприємства, за результатами яких порушено кримінальні справи. 
Крім того, державним інспектором праці перевірено u,te 40 підприєм~тв; 
матеріали по яким нанравлено до міжрайонної прокуратури для. розгляду 
питання про притягнення керівників до відповідальності згідно чинного 
З8ХОllодавства, складено та передано до суду ЗО протоколів про пр~тягнення 
к~ріВlІиків до адміністративної відповідальності згідно ч. 1 ст. 41 КУпАП. Т~кож 
10 ·підприємств перевірено управлінням праці та соціального захисту що~о· 
доЧ>имання законодавства про працlO, 1 О підприємств - щодо тарифних CTa~OK 
та надано відповідні рекомендації. .' 

'. Ситущї'я з виплати заробітної плати знаходиться під постійним контролем' 
. міської влади. . 

. Середній розмір пенсії по місту станом на 01.07.2009 року склав.І0З7 грн: 
'09 К~П., щО на 16.7 % більше, ніж за відповідний період минулого року:. . 

. 1.4. Пенсійне забезпечення 
Станом . на 1 жовтня 2009 року у місті на обліку перебув~о 22924 

одеР>Цувачі пенсій, що складає 23.5% до чисельності постійн'ого' населення 
міста: Протягом січня - вересня· було призначено 1068 нових пенсійних справ, 
проведено 1990 індивідуальних перерахунків пенсій. Видатки на' виплату 
пеllсій та допомоги склали 206229.6 тис.грн. Середній розмір пенсії' ·на 
01.·io.2009 року складає по місту 1054 грн. 58 коп., що на 5.7~ більше, ніж на 
відповідну дату минулого року. 

'. Протягом дев"яти місяців 2009 року забезпечено надходження власнИх 
· КОuniв В сумі 134649.4 тис. грн., що на 777.2 тис. грн. біЛБше від. 
. запланованого і на 31066.0 ТИС. грн. менше, порівняно з відповідним :' . 

. пер~одом l,Шнулого року. ПЛан надходження вла9НИХ коштів 9 міСJЩів 2009' 
. року ВИкОнано на 100.6%. Забезпеченість власними коштами щодо ВйIIJIат.и 
пенсій на оі.10.2009 року склала 65.3%: . '.' 

.Обсяг надходжень за додатковими ставками складає 4140.4 тис.грн., що 
ІІа 612.8 Тис.грн., або на і 7.4% більше, ніж заплановано. .... .. 

. . Не зважаlOЧИ на вжиття відповідних· заходів впливу до боржників, в 
П9РІВliЯІіі з початком року недоїміса зрос~а на 1174,8 тис .. грн. і с·~ано~ить 
CJatIO~ на 01.10.2009 р. 5 562,9 тис. грн., а в порівнянні з попереднім місяц~м , . . . 



борг збільшився на 1 ?4,9 тис.грн. Кількість боржників, в порівнянні зі 
CTallOM H~ 01.01.2009р., зБІльшилась на 26 одиниць та налічус 121 .. одиницlO .. 

ЗJ?ОСТ~1UI ~еДОІМКИ .. в~никло внаслідок фінансової кризи та нестабільної 
діяЛЬНОСТІ банКІВ в YKpal~: Так, до. цього часу по 18-ти платниках коllJти в 
сумі 325,1 тис.грн. не надІИ~ЛИ на рахунки Пенсійного фонду від банків: БФ 
АБ ,,~PP"'. КФ ВАТ "СКБ ДНІстер" . 

. ' Н~QілЬШИЙ ріст недоїмки по основних платежах за січень- вересень 2009 
року ВІдбувся по платниках. в галузі будівництва та промисловості,. які 
прац1О1ОТЬ неповну робочу недІЛ1О. Основні з них: 
_ КnЗI!ІІНlIІЇ завод 1І0РОUІКОВОЇ .lt1е",nлурzії - 2 990,8 тис.грн 
- КО К3АБК - 517,0 тис.грн . 
. _ ·ТОВ БК. "Укр6удінвес".," - 358,9 тис.грн. 
_діІ "МОС'l:озагін 112" - 338,4 тис.грн. 
-тев ДБК "Меркурій" 275,6 ТИС.грН. 
_BATKp~II06yдiBHa фіРЛfа" Стріла" . - 256,4 тис.грн. 
--ВАТ "Б3БК" - 199,5 ТИС.ГРН.· 

, Із суми боргу з обов"ЯЗКОВI:ІХ ~латежів безнадійний борг -11 0,"7' тис. 
ГРН., особливий статус боргу - 3 002,6 ТИ(f.ГРН.( Казенний завод порошкової 
металургії 53,8 % від загальної суми боргу по внесках), визнані банкрутами 
або' порушена справа про банкрутство- 158,2 тис .грн. Дієвий борг станом на 
01.1 0.2009. року становить 2 291,5 тис. грн. або 41.2% від загальної суми боргу. 

'. 
І ------.---- ----:1.' 

ДllІІВl\lікв звБОРГОВВllості ДО Пеllсіііного фОНДУ з ОСІІОВІІІІХ ПJlВТежів У 2009 
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. CT~OM на '01.10.2009 року на виконанні в органах ДВС знахо,цИТЬС8 28 
'. наказів господарського суду на стягнення 3 069.9 тис. грН. б?ргу по ~сновних· 

.' ПЛатежах та· вимог на суму 1100.6 тис.грн., подано 36 ПОЗОВІВ на суму 1176 .. 1 
T~C'ГPH. та 5 рішень суду на суму 17.3 тис.грн. Всього заходами ~тягнен~ 
ОХОплено 96.4% від загальної суми боргу з обов"~ЗКОВИХ платежів. '. . , ' 

. . 'з початку року від заходів ДВС.НfЩіЙшло 115.1 ;ИС. ГPH.(2.8%~~ : •. : . 
. За вересень 2009 рОІСУ на ВІдшкодування ПІЛьгових ~eHCI~ надlИШЛО 

209,9 ТИ~. ГРН., а З початку року - t 792,9 тис.грн. ~БО 40,3 И». І·Іал.ежних. до 
С?Лати сум з. урахуванням залИШIСУ. Заборговаll~С1'IJ .110 ВІДUlІ(оду~аншо 
ПlJIЬГОВИХ пенсій має тенденціlQ до, зр,?стання, в 110рШШl11l до 110ча'гку року -
ІІа 1 929,5 тис.грН. і складає 2 659,4 ТИС . .гри. ОСll0Шtn су.~tn боргу 2106,1 

. '. 

, ·і 
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TlfC.tpH. а о, , ТО ВІД загальної " ',.. '" суми боргу - б ' 
170РОlиКОВОl мет~ургll (особливий, ста с орг Казенного' заводу 
підприєМСТВО ,не ВІДШКОДОВУЄ Кошт т-r боргу). З жовтня 2008' року 
пенсіонерам- пільговикам виплачуИ по ПІЛЬГОВИХ пенсіях, а виплата пенсій ' 

б . ється Пенсій Ф , повноМу о СЯЗІ. НИМ ОНдОМ своєчасно та в 

Здійснюється постійний контро' ' " , ль за дОтримаНIІ 

У' розрахУНІ(ах плаТНИІ(ів з Пенсій.. ф' ЯМ ЧИННОГО законодавства , .. ИМ ОНДОМ Так '. 
ПОТОЧIIOГО року приинято 962 ріше " протягом СІчня-вересня 

, II~ ~YMY 1474.5 тис. грн., у Т.ч. за: ННЯ про застосування фінансових саНІЩій 
" • донарахування сум страхових внесків - 23.6 тис.грн. 

" 

• несвоєчасна сплата страхових внесків 
тис.грн. 

- 1396.6 

• , несвоєчасне подання звітн~сті 
., 1Іриховування заробі'гної плати - 47.3 ~ис. грн. 
• недостовірні дані, - і'; тис.гр~: 

Сплачено фінансових санкцій за звітний пер'10Д -. T~C.rpH. , . ,.. з врахуванням залишку 
попереДНІХ пеРІОДІВ 1163.2 тис грн що становить 3720L З ' • • .., • 70. алишаІОтьtя 

несп,,!аЧ~~IИМИ бфlнанСОВІ . саНI(ції по КЗПМ - 1750.0 ТИС.грн: ( 89:3% від 
загалЬНОІ суми оргу по фІнансових -санкціях). ' , 
" ~a .порушення пенсій~ого законодавства за вересень 2009 року наКладеІІО 

9 8ДМІНІСТJ?ативних штрафІВ на суму 4,2 тис. грн., надійшло з врахуванням 
з~иmку ~a початрк року 16.0 тис.грн., або 79.3 %. , 
. 

1.5. Соціальний захист населення 
'Значна . увага В місті приділяється питанням соціального захис;ту 

н~селення. В управлінні праці та соціального захисту населення J:la облікУ 
'пере~уває 5675 одержув,ачів соціальних допомог, що на 879 осіб 'білЬше, ніж , 

, Щі відповідну дату минулого року. Врього за 9 місяців поточно~о року 
випЛачено соціальних допомог на суму 23182.9 тис. грн. ' 

Відповідно ДО Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 31.01.2007 N!! 81 
У потрчному році 5 прийомних сімей отримали соціальну' ДОПОМQГУ' на ' 
дев"ять' дітей та грошове забезпеяенt-IЯ батькам-вихователям у сумі 127.2 
тис.грн. ' 
. Протягом звітного періоду проводилися обстеження ма1;еріальІIО-
поБУтовиХ умов проживання малозабезпечених сімей і було ~иплачено .1 04.4 
ТИС,грн. соціальної допомоги 15 сім'ям, згідно Закону України "Про державну , 

" Допомогу малозабезпеченим сім'ям" . ' . 
, На 06ліку в управлінні праці та соціальног? захисту населе~ 

"перебуває 5208 чоловік, яю постраждали внаСЛІДОК Чорнобильсько! 
,катастрофи, з них 11 ОО дітей. Профінансовано і, виплачено за 9 м~сяців цього 

, року піЛ]jГ і Ісомпенсацій потерпілим від аварії на ЧАЕС на суму 6822.9.1ИС " 
ГРН., в Т.Ч. на харчування дорослИХ,-.. 5425.0 тис.грн., дітей - 506.6 тис.гр~., за ' 
~lCoдy, заподіяну здоров'IО та на оздоровлення - ~39.8ТИС.грн.; дoдaT~O~Y 
ВІДпустку _ 551.3 тис.грн. Санаторно-куРОРТНИМИ ПУТІВКами був забез~ечений 
161 по~ерпілий' від аварії на ~C. , ' 
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. ВіддіЗJОМ по обслуговуваннlО пенсіонер· ІВ . .. ... , ІнваліДІВ ... 

'протяroм . З.ВІТНОГО пеРІОДУ 107 осіб забезпе. ВІИНИ та праці 
чеНІ засобами б. . 

· "ОЛЯСІ(ВМИ, милицями та палицями. Направлення на реа Іnlтації: 
"9 ·б протезування ОТРИмал 21 ОСІ • И 

Видано 69. санат(;)рно - курортних путівок іltва.Ilідам 
захвОРJОВання та ветеранам війни. загального 

З меТОІО підтримки найбільш вразливих та соціально lІезах . . . . . ищених верств 
населення на МІсцевому РІВНІ РІшенням БроваРСbl(ОЇ міської б 

Р·риЙЙята ·Програма соціального захисту пенсіонерів іllваліДІ·В таради . упа . ' СОЦІально 
незахищених верств нас~лення, ЯІ(ОЮ були передбачені додаткові заходи із 
соціальноГО захисту. За Сlчень- вересень поточного року за рахунок місцев . ого 

.. бlоджету ВІ)рПКОДОВано комунальним аптекам міста за безкоштовно відпущені' 
· JIікИ соціально нез~щеним ~e~c~~ населення у розмірі 20.7 тис.грн.; за 
житлово-комуналЬНІ послуги ІнвалІдам загального захворювання та по зору _ 
195.7 тис.грн., за безкоштовний проїзд пільговиків - 204:4 тис.гр~., 

· матеріальну допомогу отрим:ши 124 мешканці міста на суму 61.9 тис .. грн. 
Крім того, за рахунок МІсцевого' бюджету 141 фізичній особі, що надає 

соціальні.послуги інвалі~ам, виплачена компенсація на суму 110.1 тис.грн. .' 
. На обліку в територіальному центрі обслуговування пеItсіооерів та 

самітНих непрацездатних громадян знаходиться 2067 осіб, в т.ч. одиноких 
непрацездатних- 1049 осіб, самітньопроживаючих - 496 осіб. 3,а звітний період 
ВЗЯТО.llа 09лік для надання послуг 519 осіб. Відділенням соціальної допомоги 
самітним на дому обслуговується 367 осіб. . 
. Щоденно в· територіальному центрі харчується 85 пенсі~нерів. 3 початКу 

'. року гарячим харчуванням було охоплено 213 осіб. 3 місцевого бюджету на це· 
· було виділено 95.0 тис.грн. . . 

в поточному році продукт,ові набори отримали 359 пенсіонерів на cyМ)r 
.14.3 тис. грн. Надавались побутові та медичні пqслуги. Всього віддіЛенням. За 

· 9 місяців ·2009 року надано 22783 послугИ, виділено натуральної допоМоm. на . 
сУму 106.3 Тис.грн. . 

Міським . центром соціальної та медико-педагогіч~ої реабілітації дітей
інвалідів ·з початку поточного року було надано 1641 реабілітаційну .по.слугу 25 
діТJIм-=інвалідам: для стабільного функціонування даного закладу з міського. 
б~оджету виділено 391.0 тис.грН. ЦенТром реабілітації в п~точному. poц~ за 
kРШти спонсорів придбано реабілітаційне обладнання за методикою « ~e:I:O», 
що.· дало . змогу обладнати групові кімнати та покращати ефективніст~ 
Р~білітаційного нроцесу. . . 

'. ОДНИМ з основних напрямків соціального захисту сімей з низькими. . 
· ДОХ~дами ЗЩІишається допомога по програмі житлових субсидій . 
. ' Цротягом січня- вересня· 2009 Р'оку за субсидіями для відшкодува~ 
.ВИтрат на оплату житлово-комуНальних послуг звернулося 1192 ,?iM"~, що ~a 

· 4.з~ MeНjцe, ніж у січні-вересні минулого року. Загальна сума суб~идій, 
ПР~начених сім"ям у січні - вересні становила 1264.8 тис.гр~., .що ~a. ~78:2 
ТИс. грн .. менше відповідного показНиkа 2Q08 року. СереДНЬОМІС~НИИ РОЗМl~ . 
СУбсидії на 01.10.2009 p~кy СJсладає ,. 51.1 грн. (на 01.10.08 - б~.9 ГІ!.н .. ): ' .. 
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В рамках . Програми « З турботою про кожного» до Дня Mic~a 

19-20 вер~сНЯ за ПІ~ТРИ~КИ міської влади та благодійних орг~нізацій члени 
Beтepaнcь~ органІзаЦІЙ установ і підприємств міста, ветерани прщі,' 

· розбудовники MI~Ta о~имали 1600 продуктових наборів. 3 23 верес.ня· 7009 
роКУ . кожен пеНСІонер МІста може отримати соціалыly картку «3 турботою про 
коЖНОГО>', Яlса дає. право ІІа наступні знижки: 20% в мережі комунальних 
аптек; з% в Mepe~1 аптек « Медея», 30/0 в мережі супермаркетів «ФорУ,м», 
безкоШТОВНИЙ ПрОІЗД в комунальних автобусах « 3 турботою про кожного». 
. Однак, є ще питання, які ще необхідно вирішити: це відкритrя 

стаціонарного денного відділення територіального центру для перебуваІІНЯ 
одИноких. інвалідів та пенсіонерів, що потребують стороннього ДОГЛЯДУ,. а 
тdкож питання соціальної реабілітації громадян, які потрапили в складні . 

· житrєві умс;>ви, Лlодей без певного місця проживання. На цей час циМ 
займаєтьСЯ Міжнародна організація Благодійний фонд « Скарбниця». Але . 
відсутність приміщення унемоЖлИВЛ10С ефективну роботу з даною KaTeгopi~io 
rpO~ВДJIH •. · 

· 1.6. ЖIIТJIово-комунальне господарство 
Для . забезпечення стабільного функціонування об'єктів житловd-

комуцального господарства в умовах фінансової кризи передбаЧувана lІQтреба 
в коштах на 2009 рік склала 18796.5 тис.грн. 3а січень-вересень 2009 рокУ' на 
ці цілі використано 9747.3 тис.грн. або 51·.9% від передбаЧУJlаного на рік, а 
саме:. 

· -на реконструкціlО житлового фонду -15.1 тис.грн.; . 
'. -на капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів і тpoтya~iB - ? 1:6 

· тис.грн.; 
. .-на виконання заходів по забезпеченню технічного та естетичного CTaIJY 

.' об'єктів благоустрою витраченО.-:- 4466.4 тис. грн ; . 
. . -на догляд за озелененням, прибиранням. скверів, парків, ·.створенням 

· газонів та'~б, видалення аварійних дерев, обслуговування фонтану,'бюв~ту ': 
ВИкористано - 1588.0 тис. грн.; . . 

,:на виконання заходів з безпеки дорожнього руху було в.икористан.о .. -
SЗ2.S тис: грн.; 

-~a ремонт дорожнього покритrll вУ.лиць· міста - 2236.8 тис.грн.; 

-на ліквідаціІО наслідків стихійного лиха - 28.89 тис.грн.;· . 

. ' -на 'перспективний розвиток інженерних мереж будівниц~в~ 
В~допроводу по· вул. . Старотроїцькій з міського БІоджету ~иділено та 

· використано 628,0 тис. грн. 
'. . .ВИКОРИ9Тання коштів на утримання ~тло~о-комунального господарств~ у . 

. СІчені-вересні 2009 року стано~ить 42.9 уо ВІД використаних на утрим~ 

.галузі у відповідному періоді мину~~го року ,,'. '. . 
· ~epeд мешканців міста ПОСТІИНО пров?~:rься роз яснювальна. p'O~?Ta '. 

що~о створення ОСББ. на даний час у МІСТІ зареєстровано 11 жит~ово - . 
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БУДівельнИХ' коопбератив!в та 23 об'єднання співвласників 
багатоквартирних УДИНКІВ, '" ' , 
, Для р~звитку KOHкype~Цll в житлово-комунальному господар'стві в Mi~Ti 

'зареєстрова~о 3 приваТНІ ПІдприсмства (житлово-експлуатаційні контори) ,.zytЯ 
нsд,ННЛ послуг З утримання житлових будинків - новобудов. 

У сфері ~оводження з ТПВ дО роботи з населенням залучені приватці 
підприємці, що надаІОТЬ послуги по вивезенн1О ТПВ та рідких стоків." ' ' 

Для ефективного обслуговування ліфтового ГОСllодарства та покраще~ня 
умов проживання населення, в цій' сфері послуг заресстровано 3 п~иватних 
пJдприсмс-rва. 

" ,Протягом звітного періоду місто забезпечувалось безперебійним 
D~ДОПОСтачанням, та водовідведенням КП водопровідно-каналізаційноt:'О 
гdсподарства. .. . . 

Протягом поточного року, незважаючи на матеРІалЬНІ ТРУДНОЩІ, 

DlfконаlІИЙ значний обсяг робіт~ а саме: " 
, -перекладено аварійні ділянки водопроводу загалЬН010 протяжніст1О 186 м; 

, -п~ре!<Ладені aBapi~Hi ділянки каналізаційних мереж' зах:альною " 
ПРОТJIЖНістlО 82.5 м; , 

, -виконані роботи по. очистці приймальних камер Деснянського, водозабору 
та встано}Шено там два ЛІЧИЛЬНИКИ; 

-промито 3369.7 м.п: каналізаційних мереж; , ',,' 
-~икон8.ні роботи по промивці відстійника Х!! 1 на водоочисних спорудаХ; 
-відремонтовано 15 водопровідних і 18 каналізаційних кол~дязів; , 

, ' -замінено трансформатор 400 КВА на КНС Х!!2 та ряд інших ~ажливих 
~~ , , 

" Проте, анаЛіз фінансових показників підприємства' показав; що 
" підприємство спрацювало збитково. ПРИЧИНОІО цьому є 're, що діючі тарифи, 
, відшкодовують лише 86% витрат підприємства. , 

Броварською філією ВАТ ,,,Київоблгаз" проведено обслуговування '25 
регуJU1Тор~их пунктів та 53 шафових регуляторних пунктів. Цроводилось 

, обслуговування газових' мереж та обладнання, виконувався ремонт 'Газо~их ' , 
приладів як у житлових будинках, T~'i на об'єктах комунально -прб}''J;ОВОЇ ' 
сфеРJl. Перевірено герметизацію вводів інженерних комунікацій у 16) 
Висотних' будИнках та громадських будівлях. Зауважень не виявл~но.", ' ' 

3а 9 місяців 2009 року кп "Броваритеплоеllергомережа" відпущено 
1 ?6.з тИс.Гкал теплової енергії, що на 1.1 тис.г кал. більше відповідного 
~~pioдy минулого року та ПОЯСНІОЄТЬСЯ різними термінами зуriинки котелень на 
Пn~нові профілактично-ремонтні роботи. ' 
" Витрати на виробництво теплової енергії у звітному періоді стаН9ВЛЯ~Ь 

" S~717.1 ТИС.грн., що на 47.1% більше, ніж у відповідному періоді' 2008 року ( 
, РІСТ ціни на газ майже на 40%, електроенергію на 10%). ' 
, ' ' з першого лютого поточного року підвищено тариф на 240/0 для ІІ груЩil , 

СЦОЖИвачів та на 22% для m групи споживачів. " 
, ,Авар~йних ситуацtй та неполадок, я~і, б впливали', на які6ть, 

тс;nз.xопостачання, у звітному періоді не було. , , 



, 14 , , з меТОІО своєчасної і якіс .. . . .... НОl ПІДГОТОВКИ теплового господарства до, 
" роБQТИ В ОС1НН~0-ЗИМОВИИ пер~од 2009-2010 р.р., на підприємстві розроблені 
плаIlИ та графlI(И peMOH~, а faKO>l( заходи по підготовці споживачів до 

, ОІІanlОВал~ногО сезону ЯКІ затверджені рішенням виконкому від 28.04.09 р. 
Н!20В.' , 

, . ВказанимИ заходами передбачалося виконання робіт як комунал~ним 
ІІjдПРИЄМСТВО~ «Броваритеплоенергомережа» так і роботи котрі повинні 
ВlfКОIlати,споживаЧl теплової енергії. ' , ' ' 

~TaIiOM на 1 О жовтня 2009 року підприсмством вИ1(ОН~НО ~аСТУIJ~ИЙ 
обсяГ робіт: 

-ІІа всіх 19-ти котельних повністlО закjнчено ремонтні роботи; 
" ,-згідно графіка в траВІІі та липні проведені гідравлічні випробування 
теIiJIоВИХ, мереж ,на щільність тиском 16 l<r/CM2• В результаті виявлено 10 
пошкоджень теплових мереж в 'гому числі 3 на магістральних трубопроводах 

, по вул.Незалежності,26; Кірова,96 та Кірова,47. Всі пошкодження ліквідовані' 
проtЯГОМ місяця; , ' 

-замінено 5,2 км трубопроводів. 'Крім планових замін теплових мереж 'в 
серпні-вересні було B~KOHaIlO капітальний ремонт тепломережі 'по, 

, вул.ОлімПіЙська,2. При цьому було замі~ено 320 м трубопроводу; , 
, -виконано ревізіІО запірної арматури та компенсаторів: відремонтовано 

засувок ~600--50 - 900 одиниць, компенсаторів Ф 600-200 - 145 одиниць; 
-повністю закінчено ремонт 37 -ми теплових пунктів, проведено 

гідраВлічні випробування водопідjгрівачів, виконано ремонт 50 одИниць 
насосів, проведено ремонт та ревізію запірної арматури близьк~ 300 одиниць. 
" ~ початку ремонтного періоду виконано робіт на суму 5279,31 :rис.грн. в 
тому числі кошти на поповнення статутного фонду освоєні на суму' 1,2 
ЩШ.грн. ' 

" Комунальне підприємство «Служба замовника» забезпечує утримання,. 

, теXlJiчне та санітарне обслуговування житлового фонду комунальної власно~і , 
, міста, проводить нарахування та ,збір rшатежів за надані послуги.' , : 

На балансі підприємства налічується 300 житлових будин~в; З НИХ,10 
, ГУртожитків. 

, , За 9 'місяців 2009 року п~р~ємством виконано робіт по peM~HТY 
ЖИТлового фонду на суму 2245.0 тис. грн." в тому числі: , , 

-поточний ремонт З7 під"їздів на суму 462.4 тис.грн.; .:, ' 
, -поточний ремонт приміщень ІСОМУНал~ної власності - 164.5 тис.гРн.;. , 
-ремонт машинних відділень ліфтів - 7.7 ТИС.грн. 
-поточний ремонт шатрового даху на 24 будинках - 93.9' тис.грн.; 
'-Поточний ремонт м"якої покрівлі - 122.7 тис.грн.; 
-влаштування та ремонт вхідних козирків - lЗ.8 ТИС.грн:, 

, -утеплення та ремонт технічних поверхів - 3.7 тис.грн.; 
-ремонт та переобладнання Koнтe~epiB - 118.1 тис.грн.; 

, -влашТування майданчиків для збору ТПВ - 12.3 тис.грН; 
:'ремонт поштових скриньок' - 38.2 тис.грн.; 

" -pe~OHT та заміна дверей - 18:~ тис.грн.; 
, -герметизація швів, гідроізоляція ~TiH - 217.2 тис.грн.; , , 

.. : 
, , 

L , 
І 
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., _ремоНТ . димовеНтиляційних каналів - 4.8 тис.грн. 
. -інші роботи -75.9 ТИС.грн. 

Крім т.ого, виконані роботи по благоустрою міста: 
,_звалIОВан~ сухих та аварійних дерев - 492.6 тис.грн.; 

. _бла~УСТРІИ при будинков~ територій та міста- 399.0 ТИС.грн.,; 
, , Значна робота проводиться ІЗ населенням по зменшенню заборгованості з ' 
оплати житлово-комунальних послуг. ' , " 

'За 9 місяців 2009 року нараховано квартирної плати на суму' 13884.4 
ТИС.ГРІ1., в тому числі 1377.2 ТИС,грн. становлять нараховані населенню пільrИ 
та су~сидіі. Безпосередньо до сплати населенню нараховано 12507.2 'тис:грн. 
ФаКТИЧНО сплачено населенням 11872.2 тис.грн. Середній відсоток сплати 
населенняМ за утримання будинків та при будинкових територій у січні -
Bep~CHi становить 95.0%, що на рівні відповідного періоду минулого року. 
СтаІ10М H~ 01.10.~009 року на СТЯl'нення заборгованості до суду передано 358 
сІірав на суму 305.8 тис.грн. та до виконавчої служби - 1097 справ на суМу 

'237.2 тис.грн. Також, у січні - вересні 2009 року вручено досудових' 
попередженЬ про необхідність сплати існуючої заборгованості в кіЛЬКОС'Іі 
1414З'шт. 

, ' Заборгованість населення за спожиту теплову енергію в порівнянні з 
відповіднИм періодом миНулого року збільшилась на 21.3%. Одним з чинників 
збільшення заборгованості є зменшення доходів населення. З метою 
відшкодувaimя заборгованості насел~ння за спожиту теплову енергію, як ;зв. 
поточнИЙ , так і за попередні періоди до суду передано 513 справ на суму 
1264,8 шс.грн., надано 1912 претенз,ій на загальну суму 2379,5 тис.грн: ' 
, Заборгованість населення за послуги ВQдопостачанНJI та ,водовідведення в 

поріВIІЯIlІІі з відповідним періодом минулого РОІ(У збільшились на 1~.1%. 
Підприємством передано до суду 197 позовних заяв на суму 526.2 ти~.Грн., 
н~авлено 11343 претензії на суму 4556.8 тис.грн. Через відділ державної 

"виконавчої служби за звітний період стягнута заборгованість у сумі 14.4, 
тис.rpн. Протягом звітного періоду було віДКЛІочено від центрального 
Водопостачання та водовідведення ~лісних боржників (фізичні особи),' ~ 
,кількості 17 абонентів на суму 9,отис.грн. та 3 абоненти- юрид~~і, Qсоби ,на 

, суму. 465,3'тис.грн. , . 
. ,Заборгованість споживачів міста зв. спожитий протягом січня - вересня 

ПОто~ного року природний газ склаДає 1882.3 тис.грн., а з врахуванням боргі~ 
за Минулі періоди - 2331..0 тис.грн. що на 44.7% більше, ніж на в~дпо~ідну даТу 
M!iНY~oгo року. Борг населення складає 984,.0 тис.грн.,. щО H~ 34.2 %' МeJi~e, 
н~ж на 'відповідну дату минулого роКУ'. А заборговаНІСТЬ у ВІдшкодуванні за 
надані пільги населенню в оплаті за природний газ зросла, в порівнянні з , . 
ВІ~lJОВідним періодом минулого рОІ<у У 7.2 рази. Рівень проплат в цілому.' по 
МІСту за ~ПОЖИТІіЙ природний газ у січні - вересні поточного року cКJIaдaє 
104.4%. ' '.' 

. : 

\ 

" 



" . 1.7. . ЕllергозабезпечеllllЯ та 
Протягом січня - вересня поточног~lеРГОЗбере)кеIIlIП , 

білЬU1ИЛОСЬ на 991.45 Гкал або О ~~кy споживання теплової еНерг.ії 
з еленНЯМ зменшилось на 7 80'" на. Уа, споживання природного газу 
нас. . то, промисловими підп 39 80.l ' 

'Виконавчим комітетом Б ова ... .. риємствами - на . ТО. 
. Р рськО1 МІСЬКОІ ради приділяється особлива 

увага запровад~еННl0 заходів з енергозбереження комунальним~ 
'підприємствами МІста, бl0джетними установами " 

кп с б та оргаНІзаЦІЯМИ. ' 
'. « .луж а замовн~ка» у звітному періоді встановлено опалювальний 
KOT~ на тв.ердому палИВІ, економій паливно-енергетичних ресурсів (nEP) 
склала в СУМІ 65 тис.грн.: . ' 
~ «Броваритеплоенергоме~ежа» завершено реКОlІструкцііо котельни~ з 

устано~кою нових сучасних ІСОТЛІВ та проведено капітальний ремонт теплових 
мереж ІЗ застосуванням сучасної технології· - зекономлено ГШР на 105,0 тис. 
грн., ' . 

" В усіх заг~ьноосвітніх, дошкільних та позашlсїлыІхx закладах освіти 
проведено утеплення та перепакування віконних пакетів. Опаліовальна система 
закладів приведена до відповідності та готова до експлуатації в наступний' 
осінньо-зимовий період. 

На здійснення заходів щодо раціонального і ефективного використан~~ 
енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій реалізується 

. проГрама n~етапного оснащення житлового фонду та установ бlОДЖетної сфери . 
засобами обліку та регулювання спожив'ання води і теплової енергії. 

дп ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат N!!10» проведені режимно
налагоджувальні роботи' по печам та котлам - зекономлено ПВР на 1.0,0 тис. 
грн.; .' 
. Казенний завод порошкової металургії. зекономив у звіт~ому пер,іоді ~9.4 

~IIC.ГPH.~ з них 24.6 тис.грн. шляхом переведення процесу' конвертації, .на 
електі)Опарогенераторі замість парового газового котла та за' paxYHO~ 
ущільнення воріт,та дверей в цехах підприємства. .' 

" . При проведенні капітальних ремонтів, реконструкції конструктивних. 
еле~ентів QУДИНків в обов' JlЗковому порядку використовуються сучасні 

енерг~зберігаючі технології. ' . 

2. ГумаІІітарна сфера 

2.1. OXOPOl18 здоров"я 'Оо, '. . ' ' •• 
Мережа закладів охорони здоров я МІста включає 7 ЛІкар~н~ ЗВ:КЛІЩІВ, 

діяльцість ЯКИХ'спрямовша на збереження т,а покращення здоров'я наСе.п~lIНЯ, 
забезпечення потреб населення· в. лікарських засобах і медичн~му 
ОБСJІуговуванні. 
.. ,В Mi~Ti розгорнуто 900 стаціонарних ліжок, забезпеч~ність. ліжко~им 
ФОндом становить 55.4 од. на 10 ООО населення, забезпечеНl!=ТЬ ЛІкарями по 
МІсту складає 26.6 од. на 1 О ООО населення. . .. '. . 

За січень _ вересень 2009 ~oкy . ам.булаТОРНО-ПОЛI~IНIЧНИМИ засобами' 
, ПРИЙНЯТО понад 830 тисяч паці~НТІВ. ВІДДІленням ШВИДКОІ допо~оги виконаВ9 

. 2~60З- ВИІOlИКИ. . . 

" 

" 
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У поточному році віДКРI~ТО ., . . ...' . ". ВІддІЛення реаНlмаЦI1 для 

терапеВТИ:IІИХ х~орих ~ терапевтичному відділенні, але за браком лікарів _ 
. зиспв-реаНІматор .. a~I~CTe • ІВ ВІддІЛення прац1ОЄ не на повну потужність. 

розширено до 80 ЛІЖОК неврологічне відділення та 20 ліжок нейрохірургічне .. 
ЗаКJIад~И охорони здоров'я міста виконується 4 медичні програми:' 

ПРОір~ма боротьби з тубе!'І<УЛЬОЗОМ, програма "Цукровий та нецукровий 
ді~бет", програма ~~ОфІЛактики 'ВІЛ/Сніду та програма "Онкологія": 
BIi~OHaIIII~ програм ЗДІИСНЮІОТЬСЯ в межах виділених коштів. ,у звітному. 

п~ріоді вперше ви~вилась тенденція до зменшення заХВОРІованості" на 
туберкульоз, ОНКОЛОГІЧНИХ хворих та ВІЛінфікованих. . . 

Проб~емним питанням галузі охорони здоров"я с незавершене будівництво 
раЙОІ1~ІОЇ поліклініки та модульної котельні, виготовлення про~ктіlО
КОUIroрисної документації на пров~деl1l1Я ремонтів інфекційного відділення, 
1уб відділення, відділення швидкої допомоги, пральні та харчоблоків дитячої 
лікарні та ЦРЛ. . . , . . 

'. 2.2. Освіта . 
Місто має розгалужену мережу закладів освіти: 19 дошкільних навчальних. 

закладів( 1·7 - комунальної форми власності, 2 - приватних); 12 
загальноосвітніх навчальних заЇqIадів:.6 30Ш І-ІІІ ст.( школи N!!.N'!!1,2,З,6,9, 10), 
2 спеціалізовані школи І-ІП ст.( Н!!5 з поглибленим вивченням іноземних MQB і 
'N!7'. з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного .. та . 
природничого профілів), гімназія. їм.С.ОліЙника, навчально-в.ихо~ниЙ 
комплекс, вечірня школа П-Шст., приватна школа І-ІП ст. "Фортуна"; ~ 
позашкільних закладів. освіти: НВЦТМ, БДЮТ, ДЕІЩ "J<амел~я", СК 
«Гарт» та дюсш. ' . 

ДНЗ відвідують З 792 вихованці, з них 622 дітей віком від 1 до З років. 
Функціонує ЗО логопедичних та 10 санаторних, 16 чергових груп та 2 
ПЇ>Огулянк-ові. . '. 

. ДНЗ ,,ялинка" надано статус експериментального закладу 

Всеукраїнського рівня. Проведено атестаційну експертизу ДНЗ' "Барвінок", . 
'. оцінка якої - "високий рівень". Успішно закінчені ремонтні роботи у ДНЗ· 
"Ромашка", де створено додатково 2 групи. , '. 

, у ЗОШ міста навчається' 9481' учень, 158 - У приватній школі 1-11'1 
·сТ.",Фортуна", lЗЗ - у ве~ірній школі, З50 дітеЙ',віком до 18 років -' с:ryденти , 
професійного ліцеІО, 450 - студенти в!'ІЩИХ навчальних закладів. КілЬкість 
учнІв у мережі ЗОШ міста порівняно з ~инулим роком збільш~ась на' 176 
УЧІІів. Функціонує ОДИ~ навчальний заклад, де можуть навчатися дi~. з 
російськомовних сімей. 

'На базі ЗН3 праЦІОIОТЬ 4З груп qродовженого дня, які BiДBiдyI9T~ 1916 
учнів. Для всіх першокласників організоване гаряче харчуванЩІ, 100%. вартості 
якого фінаІІСУЄТЬСЯ місцевим БІОджетом: Охопл~но.гарячим харчуван1рІМ, у ~.Ч. 
і за батьківський кошт, 8~% ШКОЛЯРІ~. У СІЧНІ - вересні. 2009 РОКУ 'для 
ХIJРчуванiDI вихов'анців днз 130Ш профІНансовано З 187.8 тис.грн~ , .' 

'. Мережа загальноосвітніх за~адів ~табіпьна, однак не в повній мірі . 
. задовольняє. потреби населеН"!1. 1247 УЧНІВ навчаються у другу зміну. Щ 

, . 



18 
розВИТКУ нахилів, зді~ностей учнів, задоволення їхніх інтересів і ДYXOBH~X 
апитів у закладах ОСВІТИ розгалужена мережа профільних класів та клаСІВ 

з . .. 
поглибленого вивчення пр~дмеТІВ. У новому навчальному РОЦІ таких клаСІВ 

наЛічуєтЬСЯ 80 (2593 УЧНІ). У закладах освіти діти мають змогу вивча~и 
іJіоземні мови: англійську, німецьку, французьку, польську, іспанську,. 
причому 1622 учні вивчають дві іноземні мови. 

. Із числа ВИПУСКНИI<:ів 11 ~x класів 2009 року 92 % зареєструвались т.а 
сIC1l8JIІі тести в загальному незалежному оцінюванні. . 
. . ВПРО~ОВ)І( дев"яти місяців поточного року 171 вчитель пройшов курси 
підвИщеІІНЯ. кваліфікації, І 20 вчителів взяли участь у роботі семінарів різних 
ріВllіВ, 8 пед~го~в було призначено' членами журі ІІІ етапу BceYKpaїHCЬK~ 
учнівськ~ ОЛІМПІад.. .. 

За 9 місяців 2009 року з місцевого бюджету ДЛЯ проведення капіт8.!ІЬНИХ 
реМО8тів систем опалення та піДГО"І:ОВКИ їх до опалювального сезону, а також 
інших ремонтних робіт у навчальних закладах міста виділсно .572.5 ТИС.грн. 

У позашкільних закладах організована робота 22 творчих об'єднань, 89 
гуртків, 19 спортивних секцій, клубів за інтересами. Ці заклади праЦЮIОТЬ за 
рі.зними напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, .туристськс>-
краєзнавчий, спортивно-оздоровлюючий, еколого-натуралістичний .. 
Різними формами позашкільної освіти охоплено 4916 дітей. 

. . 2.3. Культура 
. В місті створені' необхідні умови ДЛЯ проведення дозвілля .. як 

підр,остВlОЧОМУ поколіННІО, так і жите-!ІЯМ старшого віку. Діють дитяча .~~Ha 
та дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міськиti 
культурний центр, 2 бібліотеки. . '. 

у. закладах культури міста працюють аматорські об"єднання, ГУРТ1Щ та 
ctyдії з різних жанрів: вокальні; хореографічні, театральні, естетичного 

• • u '.' • 
виховання ДІтеи . 
. ' . За січень - вересень поточного року працівниками культури б.Ули 
о~Ганізовані та проведені 340 різноманітних заходів, це: святкові концерти ~a 
зустрічі Нового року, Масляної, Весни та проводи Зими, з ·наг.оди Дня 

. захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня та багато інших. 

. . 

'Проведено фестиваль пое~ичної творчості "Кришталеве цер о" ~ конкурс 
ІЩасичної музики "Класична' нота", n тур Всеукраїнського . конкурсу 
'"Нцйкращий читач України - 2009", І ~іський конкурс "Молода сім"я' - 2009;' 
м}сьЇсий захід "Творча о'собистість", урочисте відкрипя "Олімпійського "Д~ 
БІГУ, День міста Бровари, інші професійні .свята. . '. 

у Mi.~ЬKOМY І~аєз~~чому ~зеї. бул? ~озгорнут~ 36 виставок аматорів
ХУДо~июв та. маиСТРIВ, а в МІСЬКИХ БІБЛІотеках ВІдбулося 85 КУль~рно-
масових заходів. . . . 

· На проведення культурно-мистецьких заходів у з~ітному, періоді 
ВИК~р'иста~о 38.0 тис.грН. 

· 2.4. фіЗИЧllа 'культура і спорт '. . . .' 
у місті належна увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту .. 



За 9 місяців 2009 рОI<у проведено 61 вид спортивно - масових захрдів. 
"БІJ1ЬШ відомі: змагання з лижних гонок "Різдвяні старти", "Пролісок" , 

Н~ародниіі турнір з~ гандболу пам'яті В. Багатікова, міжнародний турнір з 
A~I БОЛУ .пам'яті І. Иосипенка, турнір з художньої гімнастики "Різдвяна 
гаНД • Б . УШУ б . . . . очка", .чеМПІонати м. ровари з шахІВ, ,оксу та ІНШИХ ВИДІВ спорту. 

~f команд зібрав ч.емПіонат м. Бров~ри з міні - футболу .. Завершили~ь . 
.. КОМПJ1ексні СПОРТИВНІ змагання з 11 .ВИДІВ спорту ІХ спортивних ІГОР .Ш~ОЛЯРІ~ 
. М. Бровари, . продовжується спартаКІада "Здоров'я" .cep~д колеКТИВІВ фlЗ~Н~l 
•. tcY.J1ЬТУРИ. Всього В спортивних змаганнях за 9 МІСЯЦІВ взяли участь БІльше 

.S ТИСЯЧ мешканців та гос.теЙ міста різних вікових категорій. Проведено заходи 
. д~державних свят T~ ДНЯ м .. Бровари.. .. . .. 

. Спортсмени МІста УСПІШНО виступаlOТЬ у МІжнародних, всеукраlНСЬКИХ та 
облаСІІИХ змаганнях. Валентина Ш.евченко виборола бронзову медаль на 
чемпіонаТі світу з лижних гонок. Віктор Ястребов став срібним· при;зером 
чемпіонату світу з легкої атлеТИ1<И в закритих IІриміщеннях (потрійний 
СТРlfбок). Сергій Бреус став чемпіоном У країни з плаваНIІЯ на дистанції 50 та 
100 м батерфляєм. Команда "Будівельник" виграла срібні медалі чемпіонату 
України з гандболу. З перемогами повертались з чемпіонатів області: 
л~гкоатлети, плаВці, боксери, шахісти, гандболісти та представники інших 

.. видів спорту. . 
. 3а результатами колегії управління з питань фізичної культури і спорту 

.. Київської· обласної державної . адміністрації, в м. Бровари вдруге підряд 
фізкультурно - оздоровча та спортивно - масова робота визнана найкращою ·в 

. ·КиївськіЙ" області. Перше місце в Київській області місто зЁій:няло. і в 
оБЩіСНОМУ огляді - конкурсі серед i~B~iдiB зі спорту вищих досягнень: . . 

. На повну потужність ПрацІОIОТЬ спортивні споруди: Фіз~льтурно . 
оздоров'Щй заклад "Плавальний басейн "Купава, спортив~иЙ. комплекс 
"Світлотехнік", зал боксу, міський шаховий !<луб, тренажерні зали та спор'(ивні 

.. 

майданчики. . . . 
.. 3а 9 місяців підготовлено 37 кандидатів у майстри спорту, 58 першо
ро~рJlДНИIQв, 240 спортсменів масових розрядів, 18 броварчан входять.· ·до 
c~aдy збірних команд України з видів спорту . 

З.Розвиток підприємництва 
. 

.. }іа ~B~ТНY дату в Mic-r:i здійсШ<?є діяльність 26~() малих підприємств ~a 929·4 
суб Є~IB підприємницької діяльності -:- фізичних осіб, на яких працЮє 8286 
ЧО~ов~к. ~aCTKa надходжень від суб"єктів малого підприємництва до 6ІоДжетів 
УСІХ РІВІІ1.В складає 35.0%. . . . .. 

. . ~a січень-вересень 2009 рокУ у місті зареєстровано 740·· суб"ЄЮ:іВ 
пIдприємницы�оїї діяльності, з них.- ~З9 юридичних осіб та 601 - Фізична 
~~Оба, що становить 68.1 % та 74.1 % до відповідного періоду м~нулого·.року. 
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, , ПроГрама розвитку' малого підпр~ємництва в місті на 2009 - 2010 роки 
, облялась вже в умовах світової економічної кризи і тому планування 
~~ . . 
коштів на реалізаціІО захОДІВ проrpами були ~уже .обмежеlll. . . , ' ' 

у 2009 році в місті здіЙСІІЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ 2 кредитНІ 'СПІЛ!<И, 4 
консультаційні установи та rpомадс~ка організація підприемців «Союз захисту 

прав підприємців». 

" для р,озвитку малого підприємництва та з метою виявлення можливос;те~ 

та СПРИJIння розвитку зайнятості та само зайнятості в інформцційному сеКТОрІ 
центру зайнятості обладнаний куточок з інформацією про розвиток зеленого 
туризму, ЯК один із перспективних видів підприємницької діяльності. 

'у третьому кварталі поточного року на професійне навчання направлевр 
9Q осіб для проходження стаЖуванНя на підприємствах (кypc~ діЛІ?ОВОХ:О 
'ПР~lІачецвя терміном до.З-х днів). ' , 

, Проведена підготовча робота до створення бізнес-інкубатора. Надруковані 
інформаційні посібники з питань 'отр~мання дозвільно-погоджуваЛьнц 
AoкyмeHriB та'з питань реєстрації фізичних осіб-підприємців. 

З, меТоlO спрощенюі отримання суб"єктами господарюванНя ДОЗВО.{Іів' на 
Підприємницьку діяльність, в місті .працlОЄ «Дозвільно-реєстраційний цеНtp». 
Суб'скти підприємницької діяльності звертаються за консу.рьтаціями та за 
oтp!Waн~M дозволів до адміністратора та до представників дрзвільних 
органів міста, які здійсшоють прийом В одному приміщенні, як передбачено 
ЧИВНИМ законодавством. Також в приміщенні знаходиться' 4 інформаційві 
~еиди оформлені відповідно до ~атеріалів, наданих дозвільними органами, 
МІСта. Коло 'видачі дозвільно -. погоджувальних документів складає 44 видиs 3 
8~ по 29 адміністратором надаються консультації. ", 
, ,Всьогр за 9 місяців 2009 року видано ?04 дозвіЛЬНО-ПОІ:оджувальні 
Д~кументи. Порівняно з' попередніми періодами спостерігається зменшення ' 
l(IЛLl(ості '. .' 
Д . звернень до дозвшьного, цеНтру та зменшення КІлькості ви;цаних 
ОЗВІЛLНИХ дoтnп... . р б . . . . " 

18 ' .'J ~y .. eHTIB. о оче МІсце адмІНІстратора ПІдключено до мережі 
теРнет Вед б .' Заra" ., еться ро ота щодо ПІДКЛІочення до єдиної автоматизованої 
'~~рж - , аїдо .. аВНОІ системи збирання, накопичення, захисту, обліку та на'даtll-1Я 
, МПі~стеи про Документи дозвільного Xapalcrepy. 

, , ДГОТовлені т . п" , " 
УІСра··' .• а направлеНІ в редставництво Держпідприємництва ІНи в І(ИІВСЬ ... б .. . ' 

, ІОи О ласТ1 матеРІали для учаСТІ у конкурсах: _ «Кращий .' 
, . , 
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: ЬюIЙ адміністратор» та «КращиЙ міський дозвільний центР»· З~ 

r.I!с fК8МИ першого туру Дозвільний центр нашого міста визн~о пере~ожцем 
п~:го Туру в номінації «Кращий міський дозвільний центр ». : .. 
n Ре· б'єктами малого підприсмниJ:tтва орендується 9.6 ТИС.КВ.м .. ВІЛЬНИХ 

: що належать територіальній громаді міста. З меТОIО підт.римки суб"єктів 
JJ!lдОПР;fєМНИЦЬКОї діяльності та громадських організацій, Броварською MiCЬ~OIO 
ОІ •• • •• 

010 У. поточ~ому РОЦІ ~р~йнято РІшення про встановлення ПІЛЬГОВ~1 
~HДHOЇ плати орендарям, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ майно громади в належному c"J;aHI . 

.. ~нформац~ про ві.льні приміщенн~ розміще~а на стенді у Дозвільному центрі· 
. та на саЙТІ уПра8ЛІННЯ комунал~нOJ влаСНОСТІ. . : 

. у звітному періоді укладено один договір на купіВЛIО- продаж об"єкту 
комунальної власності на. суму І 16. І ТИС.грн. . . . 

. Згідно рішень виконавчого комітету Броварської міської ради у. січні -
вересні 2009 року суб"єктам господарювання надано 2 І 5 дозволів на 
проведеНІІЯ будівництва та peI<OHC~YKцiї об"сктів. І-Іадано пріоритети та 
ДОЗВОЛИ на розміщення 36 об"єктів зовнішньої реклами. . 

До .дНЯ підприємця 3 малі підприсмства та 3 фізичні особи-підприємці 
відзllачені Почесними грамотами та подару~ками . 
.. 

4. Інвестиційно-інноваційна діяльність 
. Одним. з ~ріорит~:них нап?яМКів діяльності міськвиконкому. є CTBopeHH~ 

.. СПРИЯТЛИВОГО ІнвеСТИЦІИНОГО КЛІмату. . 
. .На саіті Броварської міської ради діє веб-сторінка На допомогу· 
. інвесторам", де розм~~ється. і по~ті~но оновлюється інф'~рмація щоДЬ 
.npов.еде~ Всеукрmнських та МІжнародних заходів з . пи . 
ЗОВНJШН '" . тань . ьоеКОНОМlЧНОI та Інвестиційної діяЛьності То'U'ож· роз· • • 
ін ...... . QA МІщеНІ 
. В~СТИЦІИНИИ паспорт МІста, буклети з· інвестиційними пропозицІЯМ' и м: .. 
ПІДприємств" .. ~ських . украlНСЬКОІО та анГЛІЙСЬКОЮ мовами . . 

у б • '. 
на е~еЗНІ 2009 року до Українського видавничого центру Галактика-"";' 
правлено кандидатуру ТОВ "Рі . ". 70'* 1'.· ~ 

номіва іlO' ТІМ ІЗ . о турецькими інвестиціями на 
ТОВ :ітім!ащог? Інвестора та П~.б:JI~каці~ у Книзі пошани "Ділова Киівщ~на" 
б"ето " . реалІЗУЄ на терИТОрll МІста Інвестиційний проект' . . . . 

. ~oгo. вузла по вул. Металургів,2 . встановлення 
~~TOIO РО;JВИТКУ партнеРСЬІ(ИХ зв' язків пі . . .. 

" ~eГВЦIii 3 Броварів в місті Сілламяе Е • Г. д час перебування офіційних , ,:му ~oнi_ Білорусь та Що;ківс~к~ =::ському ПОВі:!_, ~сілqща_ 
. RТyвались буклети щодо іtmестиц· іЙНИХ ~ь~oмy ран0НІ, Росія' 

. ф' . МОЖЛИВостеи МІста. . 
. 1нансова Тl'nиза у .. '. . .. . 
·lІ{вести і"· .. .·"r В краІН1 значно Вплинула Н . :. 

. Піврічч( ;:~ Д1ЯЛь~ості. в нашому місті. Так, за стат~с~езульта~~. ~ОЗВИТКУ 
Маіі>ке у . року Інвестиції в основний капітал ~НИМИ дани~ у І 

. ТРИЧІ меНше у порівнянні з'·· . . ~клали 73951 ТИС.грн' щ. 
За 9 .. . ВІДПОЦ1ДНИМ пеРІОДОМ 2008 .., о 

. МІСЯЦІВ 2009 . '" РОКУ. .. 
ПроеКТів' 2 . року У МІСТІ Бровари е' . 
і~ДИВіду~ь; У ПРОМИСЛ~ВОСТі, 1 О - у житлово~ ~Із?вано ~6 .інвест~ціЙнИ~ 
~~cпYГOBYBa их БУДИНКІВ, 4 - .у 'сфері л . УДІВНИЦТВІ, В ТОМУ Чkслі 6' 

.. ННЯ, 5 - У ком '" ОГІСТИКи та . 
... уналЬНІИ сфері, 5 - у СО і .о.. T~aHct:I0pTHorO 

Ц алЬБІИ сфеРІ загал· . ' ЬИnJn 
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, opTiCТJO 460,4 млн. ~H. У звітному ,періоді розпочато реалізацію" 24 
~~вестиційних проеКТІВ, в результаті їх реалізації в основний капітал' буде 
~~учено біл~ 90 МЛН.грН. та СТ?ОРСІІО ~OHaд 900 нових робочих місць. " 

ВідJ10ВІДНО до результаТІВ аукЦІОНУ з продажу права оренди земе/ІЬНИХ 

діЛЯНЬІС; що відбувся 02 вересня 2009 року, рішенням Броварсы�оїї міської ради 
від 17.09.2009 po~ N!!12З7-69-05 надано в, оренду за рахунок земель міської 
рОДИ ~ зе~елЬНJ ДlЛЯНIСИ загалЬНОІО площеJО З,2244 га для будівництва заво~у з 

ВlfроБIlицтва ~етw:оп~астикових та алюмінісвих конструкцій по 
в),л.КрасО~ського, об ЄКТІВ промислового призначення по вул.Красовського та 

" у ПРОМ30Нl. 

'Протягом січня-вересня 2009 року було прийнято в експлуатацію' S 
індивіДУальних житлових будинків, загальною площею 0,5 тис. при тому, що 
за відповідний період минулого року було введено в дію ЗЗ індивідУальні 
БУДlfІІКИ загалЬІіОІО площею 7.4 'ГИС.кв.М. ' , 

,з почаТJСУ 2009 року введено в дію два будинки багатоквартирної забудови 
-17.9 тис. м2 

, а саме: 

, ' 

--157-кв. багатоквартирний двохсекційний житловий буди~ок' з 
вбудованими приміщеннями соціально-торгівельної сфери по' вул. 
Шевченка, 1 О-а, (ОП «Броварипромжитлобуд»); 
-lЗб-ти квартирна житлова забудова на території 1 'мікрорайону,ІУ 
Житлового району, по вул.Симонен~а,2б (ВАТ ПДБП -2). 

, Всього У січні - вересні введено в дію 18.4 ТИС.кв.М житла, що становить 
" 26.0% до відповідного періоду минулого року. Основні чинники, що вплинули, ' 
'на З,менmення житлового будівництва: відміна іпотечного кредитування, ріст , 
цін ва будівельні матеріали, змецшення доходів громадян. . :, 
, Завершується будівництво багатоповерхових житлових будинків, пе вул. 

, ЧеРИJIXовеького, l1-Г (ТОВ "БЗБК"), вул. Красо'вського (I,П секція) (ВКБ); по 

" 

ВУЛ~. Грушевського 17-б (ТОВ МеРІсуР,іЙ). ' 
Введено в дію станцію технічного обслуговування вантажних' 

автомобілjв по вул. Залізничній, З, загальна площа - 1,2 тис. M~, а 'І,'акож інпіі 
об'ЄI<:FИ: ' , 

- будівництво комплексу дорожнього сервісу по вул. Осипова, 1 З 1 (0,74 
ТИС 2). " , " " . м , 

, '- 'офісно-складський комплекс. І пусковий комплекс, складсь:і<Ий 
kОМплеКС,N!! 2 по JlУЛ. Залізничній, 5-а (0,59 тис. м2); , ' 

- готельний комплекс по вул. Щорса, 141 (2,29 тис. м2); " 

- громадський туалет в парку ~<Приозерний» (0,03 тис. м2); 
, 2 '- комriлекс авто МИЙ1СИ та супутніх послуг по вул. Чкалова, 15 (0,98 тис. ' 
М); 

, ,- ре~{)нструкція з розширенням квартири, N!!38 під магазин та офіс 'з 
ВJ.Iаmтуванням окремого входу по вул. Г~гapiHa, 9 (0,04 тис. м2); , , . , 

, - реКОНСТРУІ(ція п' ятикімнатноі КВ,артири N!! 241 на трикімнатНу та 
~ДIiOlciмlI~TIiY ,квартири (трикімнатна,квартира N~ 242) по вул. Олімпійській, .8~ 
(O,o~ тис. ~);, 

" 

.. 
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. - pexoHcТPYIЩlJJ двокімнатної квартири Н!! 83 по вул. Шевченка, 4-А . 

· '(0,07 тис. M~): . . 
. . НестаБІльна еКОНОМІчна ситуація в країні, припинення видачі іпотечних 

кредитів ~аселенню та банкі~ських кредитів будівельним підприємствам стали 

'. 

прIiЧИ.ІіОIО приз~инення БУДІвництва житла, а саме: '. . . 
. о БУДІВНИЦТВО багаТОI(вартирної житлової забудови з вбудованими та 

окремо розташованими при~іщеllНЯМИ інфраструктури 4-го 

.. мікрорайону в СІ<ладі IV житлового району ( ТОВ 
. «Дизайнпроектбуд» ); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку 3 вбудоване

прибудовано-прибудованими приміщеннями дитячого садl(а та. 
підземним гаражем по вул. Черняховського, 21-В (ТОВ 
«Укрбудінвест - 2000»); .. : 

о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Чорновола (ТОВ «Західні будівельні технології»); . 

о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.' п. 
Чубинського (ТОВ «Західні будівельні технології»); ". 

q Будівництво. багатоквартирної житлової забудови ~a т~риторії 11 
черги кварталу Олімпійський (ТОВ «ДБК «Меркурій»). . 

для поліпшення матеріального становища мешканців міста та 
пожвавлеННJI діяльності в галузі будівництва виконавчим комітетом було 
направлено листи-клопотання до філій банків, що знаходяться у місті, про 
виплату В,1сладів ~ депозитних рахунків. '. . 

. Станом на 01 жовтня 2009 року у місті Бровари зареєсТровано .128 
'. підприємств з прямими іноземними інвестиціями. 
. . у 2009 році у Броварах зареєструвалось 6 підприємств із засновниками з 
· Росії, Кіпру, Чехії, Словакії, Велика"і Британі"і та Британських ВіргінсьКих 
. островів, ·2 підприємства з кіпрськими інвестиціями перереєсtpуваЛОСJi з 

· і~шого регіону, до складу 1 пщприємства увійшли засновники· з . 
Великобританії. Основними видами· діяльності новостворених підприємств 
стануть будівництво будівель, МИС.IJИвство, рибальство, купівля' та продаЖ 
власного 'нерухомого майна, діяльність по забезпечеННІО фізичного 'комфорту, 
види 'фінансового посередництва, nQB' Я;Jані з розміщенням фінансов~ коштів, 
діяльність у сфері інжинірингу, діяльність. агенств HepYXOMO~Ti, дослідження 
kОН'lqнктури ринку та виявлення суспільної думки. . .' . 
. .' При' цьому у 2009 році ТОВ ,МС Транспорт" з латвійс~кИми 
~цвестицііми перейшло до м.Виmroрод, ТОВ "Сторсіті Київ·' з .росіЙськимИ 

'. Інвестиціями перейшло до Броварського району, ТОВ "УТК" 'та TdB . 
. "Бровафарма" стали повністю українськими підприємствами. 

Станом на 01.10.2009 року обсяг прямих іноземних інвестицій у місіі 
.Бровари ~КJIaв '148,683 млн.дол.США, що скл;;щає 10,3 % від відпов~ 
показників по області,' у 2009 р'оці в економіІ<у міста залуЧено· 32 418 . 
МЗщ,дол.США, що на 6% менше віДnО!Jідного періоду минулого року.. ~ . 
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У січні - вересні інноваційну діяльність здійснlОВали .. 

наСТУПНІ 

.підприєм~тва .:.. . . . 
'. _Броварськии завод БУДІвельних конструкцій уклав на 2009 рік· три 

договори з науково-дослідним інстит-утом газу Академії наук України 'щодо 
ВlfКОРИСТ~НЯ альтернат~вних видів палива замість природного газу. Загальtl8 
вартість фІнансування проекту складас 264 тис. грН. Також, ІІа підпри~мстві 
освоєіІО виготовлення 24 м балок ПОКРИ1їя, що дало можливість проектувати 
цехові приміщення ПРОГОllами 15, 18 та 24 м ; . 
. -кп ,,Броваритеплоенергомережа" протягом поточного року завершено 
реконструіщіІО ~отельних з установкоlO нових сучасних котлів по вул. 

. I<1fївській та СІрка та проведено капітальний ремонт теплових мереж· з 
застосуванням труб, попередньо ізольованих пінополіуретаllОМ. 

'. . -дп ВАТ "Київхліб", "хлібокомбінат Н!! 10", цех Н!! 2 розпочав випу~~ 
тістечок "Молочний смак" та "Кавовий смак", тортів "Цитринка" (1,0 кг) та 
"Шарм" (3.,0 цг). 

5. Розвиток реал~ного сектору еКОllоміки 

5.1. ЦроМисловість. 
у'. 2009 році основу промислового комплексу міста ~кл~даіот~ 22 

підприєм~тва, що на рівні 2008 року: 
. . 

. На~більші за обсягами промислового виробництва є - ТОВ "Київ гyt4~", 
Казенний 'завод порошкової металургії, ЗАТ "Броварський завод будівельнщ 
к~~струкцій", цех Н!!2 Київського хлібокомбінату Н!! 1 О, rrn "Бест" : . 

'. Наслідки світової фінансової кризи вплинули на стабільну роботу· 
· . підприємств, внесли розлад у' налагоджені стосунки з партнерам~:-
· споживачами продукції, ЩО, в СВОІО чергу, викликало низку проблем (зниження 

.обсягів ре~ізації та виробництва продукції; зме~ення кількості npацюІОЧИХ, 
. задіяних у виробничий процес; зменшення фонду оплати праці та виникнеlJНЯ . 
заборгованості з ії виплати; HeCBo~aCHi платежі до Пенсійного фонду та 
БІОДЖету і ін).. . . 

Виконавчим комітетом Броварської міської ради зразу ж були ро~роблені 
заходи щодо' мінімізації наслідків впливу світової фінансової ІСРИЗИ. на 
eKO~OMiкy міста, неодноразово прсіводили~ь наради, на я~і запро~~ись 
К~РІВНИ~ підприємств, з меТОІО виявлення причин, що негативно впливають 
на ~іяльність підприємств, та їх усунення. . 

В зв"язку З ТИМ, ЩО Наказом Державного комітету статистики УкраїJiи від. 
'. 12.01.2009 Н!! 1 "Про внесення змін до форми державного статистичного 
· . спо~тереже~ N!!l-П "ТерміновfIЙ звіт про виробництво ПРQМИСЛОВОЇ' 
. ПРОдукції (робіт, послуг) з 1 січ~ вилучено такий показник як "обсяг 

. В1tроб~еної п~омислової продукЦії", зробити аналіз щодо обсягів виробцицтЦ8. 
. ПРО~ИСлової продукції згідно статистичних данщ., .неможливо. '.' .' 

.Оп.еративні дані промислових підприємств міста про їх діяЛЬність· у . січні
вересНІ 2009 року свідчать, що підnpищства поступово HapOIЦylOTЬ обсяги 
ВИРОБНИЦтва та поліп~ть показники своєї діяльності. ВиР.обниц:rвО 
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npOr.flfCnOBO~ ПРОДУК~ії' у вересні становить 123.8% до серпня, у 2.5 рази 
перевиЩУЄ показНИI( СІЧНЯ поточного року та стаllОВИТЬ 61 50)' . .' 

. • 1'0 до ВІДПОВІДНОГО 

періОдУ. МИНУЛОГО року. ,.----
І 
І 

І 
І 

і 
І 

І 

Темпи росту промислово~о виробllицтва 
за січень - вересень 2009 ро.су 

1200 . 177 І • 
.~~---------- -0- 0 _______ . __ -__ о __ ...., 

т-___ 167,9 157,2 150,6 і ..... 
І .. 
1'150 J_----~= ........... - I~J,5-133,7.--o128.6-.-- _ 

, 123,6 121.6 117.6 115.1 115,6 

- - . -
-' 

-+-2008 
100 98,2 95,7 96,5 98,8 101.9 105,1 -тuв;з-J-1'I07-I+I-;8- 0 1 014;6 -0-, 12;ЄlОВ:З -о- 2007,,~ 

. ~ '50 ___=---- 61.5 ---=-- ---57'6--' о 5""--S9 7- о -----=; ~ 51,2 • о '. 
---32,7 39,4 

І О ,зо ,31,1 

І СІчень березень 

'. 

травень липень вересень 

і _____ -..---0 - -

І. 

--2009 
т- _. - • 

листопад 

, 
І' 

Обсяг реалізації промислової ПрОДУКЦl1 за січень-вересень 2009' p~кy 
cКJIвдaє 429.9 МЛН .. грН" що в порі'внянні з відповідним періодом минулого 
року становить 75.1 %. . . 
~ о o~ '.' .,:_.'. ~Qб~иг JJе~Ь~~аноіПРО~I~&;JI~воі~о~за ~і:чень -Bёpec~нь" ..... . . . . ... ... : .. '.' -. . . . 
o~.. .1,.' .', .:' : '. : ТІІС-грв. _ 

: .'~ -" _.. .: е. • • • '.' •. 

. .... '. ,-': . :-: .. . ". -'. • .' : .. ' '.' _.. - -І' . • .. • ~_ .. - . --і . 
-. 

8DOOO • . ~- .. - • ....:..-...----.:-. --оо - =--_оо. -І.....- :_- '·'--.;.69637.1_70418,4 .....:66183.5 
. : о о 64107,2 62241,1 65753,8 64552.5 59704,8. а .. о. • " 

• 60000' 49729,8;;;:::;;.--= - - • - 11 - ~_ _. _ ~O ______ • ,-·.:....:..._..:=.,І 

~ •. '40000.,1., :.~ , ..- 4~686- 511.9о(М 5~ 1~7.6 ~21~o,7 о ~2009 
31938,7 '46188 47750,5 46608,6 ilЗfi6;8 . : ~2008 

20000.-1--------....=...------------ --- -. -----.. 0 • _ • . ' .: :'.~ •. -. , . 
.. \ О • ~ •. 
. '. '0::' c~eH~' ". лютиЙ . ,&,резень квітень': трав·';нь·. чер~~нь . ли~е,:,ь серпень ~ep~ceHb. .,' :: • 

- .. • '..;:' ::... ; #. '. • • • • • •• • • •••• • • -.&00 .. _,",- ~ _____ ._.....,. .. __ _ .. .,._ _. __ ~ __ ... __ .. ___ • __ 

. . 
Скоротили обсяги виробництва.до tnIну:Лорічного показника підприєМс:тва 

легкоі промисловості, ХІМІЧНОЇ, металургії та оброб}Іення' металу, 
машинобудування виготовлення виробів з деревини та цеЛlолозно-паперового . . , . 
виробництва. Проте, порівнюючи обсяги виробництва в. розрізі місяців 
Поточного' року, спостерігається поступове їх збільшення. . . , 

, Складна ситуація склалась на ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла". У 2009, 
. році ПРИпинилось вироб~тво кранової продукції, в зв"язку ,~ 
иеСПРQМОжністю споживачів розрахуватись за неї. На даний час підприємство 
Вltконує ~амQвлення по виробництву запчас~ин до aBToкpaHiJl,' .ремонту 
~ToкpaнiB та іншої проДУКЦії по кресленням замовника, але їх також з kОЖЦИМ 
МІСяцем менше. Станом на 1 жовтня Ііа підприємстві є для реалізації 'щість, 
аВТОкранів І(С- 55712, при умові їх продажу підприємство значнр покращило б 
ПОkВЗни . ... • . 

ки СВОЄl ДІЯЛЬНОСТІ. " '. . ' . 
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" З 2 вересня ВІДНОВИВ роботу КП к.. ... 
, 'будівельних' ко~струкціЙ". "ИІВСЬКИИ завод аЛJомінієвих' 

Спад теМПІВ виробництва готової по.... " , 
спричинено різким змеНшенНJlМ зам о р ДУКЦll на .. ПІДприємствах міста булn 
, " влень на неІ в зв" '. 
кредитуван1рІ ПІДПРИЄМСТВ та організацій б . язку 3 BIДcYТHICТlO 
на зменшення обсягів вироБНицтва вплив анКlВС~КИМИ установами. Крім того, 

-високі ціllИ на електроенергіlО си alOTL таКІ чин~ики, як: ' 

Роl:fy собівартості продукції та ' ровину, матеРІали, що ЛРМЗВОдJIть J!..O 
. . зниження конкурентноздатності 

Dнyrpl~ньомr, таІ( 1 на ЗОВ~IШНЬОМУ ринках; " як 'на 
-B1ДCYТ~l.CTЬ достатНІХ обігових KO~TiB для оновлеНIІЯ виробничих 

пр~ш>с:еИ ... l випуску к~нкуреНТllОСПРОМОЖНОЇ продукції; 
" -В~іСОКИ~ податковии ТИСІ(, несвоєчасне відшкодуваНIІЯ ПДВ; 
-ВІДСУТНІСТЬ бази даних ринків збуту виробленої про .... . ДУКЦІ(, 

-низька КУПІвельна спроможність населення 

" ,З MeT~19 збіль~ення обсягів реалізації виро'блеlIОЇ продукції ЩОJ(вартально 
: иадаєтьс~ lнформацl~ ~po ~.алиш~и продукції промислових підприемств міста 

,дJIJI pO~Ml1~e~~~ н~.~аИТl Киlвськоі Облдержадміністрації. 

'о 

,Для стабlЛlзаЦll роботи промислових підприємств міста необхідно: 

. -забезпечення доступних умов Іфедитування під незначні процс;~~ні 
ставки з метою активізації ринків збуту продукції; , 
-утр~мання стабільного курсу' національної валlOТИ, ЩА дaCT~ змоГу 
прогнозувати реальні витрати підприємств, що праЦlОІОТЬ на іМПdрtній 
сировині; 

-вj~новлеНJIЯ державного замовлення на продукці'ІО підприємств, 
,особливо, на вироби для машинобудування та залізничного транспоріу, 
для гірничо збагачувального комплексу та металургійної ПРОМИСЛОВQсті; , ' 
-зниження цін на енергоносії; 
-зменшення кількості податків ,і зборів та скасувати, В умовах економічної' 
'кризи, нарахування пені та,штраф~в за несвоєчасну сплату податків., ': 

, ;5.2.СрожИвчиЙ РИНО(( міста ' , 
. , в звітному періоді В 'місті працювали 195 магазинів, з них З6 м~инів 
переважно продовольчого профіmo,' 1 O~ непродовольчого, 52 :- змішаного., 
СУТТЄВИХ,змін в мережі об'єктів торгівлі не спостерігається. , ' ' 

Мережа закладів ресторанного господарства відкритої мережі 'на:лі~є 88' 
об"сІітів. В місті працює 6 супермаркетів, оДин з яких розташований в TOP~OBO-
Розважальному комплексі ПО вул.КиівськіЙ,116. ' , " 
, , ' На, сьогодні, працює 7 магазинів фірмової торгівлі, в тому числі: два , 
Магазини Броварського хлібозаводу. Крім того, функці~нує 8 кіосків 

, :роварськоro МОЛОlсозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського ,господа~сТ'Ва , 
" Журавочка". 

'В задоволенні попиту насеЛення на продукти сільськогосподарсьJa?'ГO' 
,В~Р~б~ицтва, особливо в сучаснЩ( YMOB~, ~ають ринки. CTaнo~ ~a,~1.}Q.09,' в 
:IСТ1. ПР~ЦЮІ0ТЬ З ринІЩ постійно діЮЧІ, BIДКP~'l:1 за КОНСТРУКЦІЄІО, З~l~аНОГQ, 
РОфlJIlО за 1'оваРНОІО спеціалізацієrо. , . ' , , 
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. з меТОIО забезпечення населення міста сільськогосподарськоlO 

, IІ!УкціЄІО на території міста надані місця сільгоспвиробникам Броварського 
", P~~нy для щоденної торгівлі ~a безоплатній основі, 1 та 28 березня; 12 квітня, 
· ~1 червнЯ, 22 серпня, 1 ~ верес~я 2009 року проведено ярмарки товаровиробників 
• .. ....ча БроваРGЬКОГО раиону та ІНШИХ районів Київщини, . 

. МІ"I'" . . . , 

· , 5.3. ТраllСПОРТ 
, Для забезпечення збалансованого розвитку автомобільного транспорту. JJ 

місті р,Озроблена та затверджена "Програма розвитку пасажирського 
автомобільного транспорту в м, Бровари на 2005-201 О роки". Дана Прогр~а 
передбачає створення цілісного транспортного комплексу !'fiCT~ із 
залучеІІІІЯМ до участі у перевезенні пасажирів усіх зацікавлених суб"є~ів 
господаРІОвання, незалежно від форм власності, які в змозі надавати ефективні 
транспортні послуги населенню міста, . 

, На даний час в місті Бровари функціонус розгалужена мережа. 
". пас~ирсьКОГО автомобільного транспорту. Перевезення пасажирів в MI~T,I 

.' здійснІОЄТЬСЯ автобусами різних класіJJ, 

. ' Маршрутну мережу міського автомобільного транспорту складають 7 
· міських ТЦ 9 приміських автобусних маршрутів загального користування. 
Міським транспортним сполученням . з; єднані всі мікрорайони міста·- район 
"Торгмаш~', "Геологорозвідка", "Зеле~а галявина", "34 мікрорайон". 

З, м'еТОІО поліпшення транспортного 'обслуговуванНя пасажирів 

ПРОВОДИТЬСЯ систематична робота щодо пошУку нових маршрутів та наданНя їх 
на конкурсній основі перевізникам . 

. На . теперішній час управлінням економіки розроБЛЯІОТЬСЯ умови.' та 
регламент проведення конкурсів на перевезення пасажирів на м~сьІЩХ 
uтобусних маршрутах загального користування відповідно ДО постанови 

··.Кабінету Міністрів України від 03.~2.2008 N!! 1081 та змін до неї, викладених в' 
· Постанові КМУ від 21.05.09 N!!,525. . , . 

. . 
. . У. місті працює 7 комунальних автобусів, які придбані за кош'tИ ~icцeBOГO 

· БІОДЖету, .'чотири. З них· працюІОТЬ на приміських маршрутах ї три. - на .. 
міс~ких. Перевезення пасажирів 'пільгової категорії населення на. даНих 
aBTO~ycax здійсНІОЄТЬСЯ без обмежень. За 9 місяців 2009 року. з міського . 
б~оджеТУ'~ереВізникам відшкодовано'204.4 тис.грн. компенсації;Jа п~ревезеннЯ 
ПІЛьгрвої категорії пасажирів по місту, а зц рахунок відповідної субвенції за 
перевезення пільговиків з державного БІОДЖету відшкодовано 467.2 ·тис.гРн., 
a~o в середньому щомісячно відшкодовано лише 2,36 коп. на одного м'еmканця 
Ml~Ta; яКий має право на безкоштовний проїзд. 

, Членами групи контроJПO за дотримamiям правил перевезе~ь паС8)І(ирі~. 
", ПровоДJIТЬся планові комплексні перевірки на маршрутах міста, про' що . 
СkЛ~аІОТЬС~ відповідні акти. ' 
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На більшості маршрутів введена диспетчерська сл жба . 
итрОЛlовати тЬчне Дотримання графіку у, що дас змогу 

J(~ьroвих пасажирів. руху, реГУЛ1Овання пос8ДИИ 
n .. . '. в основному, в МІСТІ ВИРІшено питання облаштува б . .. пня та лагоустроlO 

. ~tереЖ1 зупинок ~ICЬKOГO п.асажирського транспорту сучасними зупинками, 
павільЙон~ми. ОЧllсування, ІНШИМИ об"сктами транспортної іНФР,аструктури, 
'зокрема, C~O, АЗС, тощо. 

5.4. 30ВllіШllьоеКОІІомічна діялы�ість •. 
~дприємст~а . та . організації м.Бровари. здіЙСНIОIО~Ь 

зовні1DНЬО:КОНО~IЧ~У ДІЯЛЬНІСТЬ. З~. останніми стаТИСТИЧIІИМИ даними оборот 
ЗООllіUШЬОI 1·0РГІВЛl товарами за Сlчень-с~рпень 2009 року склав 121335.8 
тис.д~л .. США, в тому числі імпорт - 105873.5 тис.дол. США, експорт _ 
15462.3 тИс.дол. CIlIA, що в порівнянні з відповідним періодом 2008 J10кy 
експорТ зменшився на 20.9 %, а імпорт - на 58. І %. ' ..' г----Д~;'a~~iK~ 30ВllіWllhоеКОIIОI\IЇ-lllоі діплы�ості,' 

і I\IЛllоДол.США , 

j 

. . 
8 м1СRцlв.2008 ._ ....... ,...~ .. _~.: ............ ..,. .~, • .r. ~4 • "18 ............ ,. 

, . ' 
, ' . 19,5· 252,8 ' 

• 8 місяцІв 200В 15·.: ....... ' " ....... .,'_." .105і9 '" :', " , , 
. ',~: :"::,":'~ ", " .. : .• ,15.5 ," : : ,,: ,=, ~ .', ~:'.' ;:. ,::: :'. ,: · ':, 

•• - ...... _-__ ... ~ .... ~ • ...:. ••• ~. ~ ••• - • ..,,. 'о·:·.і.· .•••• _ .......... ____ .е _ ...... . 

" 

,І 
:", ,І 
,. ОО .. 

'підприємства міста здійснlОВали експорт товарів: порошок залізний' та 
в~роби з нього, диски фрикційні, запчастини до вакуумних насосів, ГРfЩирgі 

'. та іх комплектуючі, лопатки вакуумного насосу, комплектуючі до сівалок, . 
. полотно вуглецеве листкове неткане, ковпаки, ветеринарні лікарські засоби та 

, ін., а також здійснювали експорт ряду послуг, серед них: проектні роботи щод.о 
б}!дівцицтва теплиць та СХОВИЩ,' до АВстрії, Білорусії, Туреччини, Німе~чин,~ 

. 'Poci~ Молдови, Іспанії, Хорватії, Казахстану, УзбекистаНу,'. Грузії, 
Азербайджану, Латвії, Литви та інших. : . 

Міські підприємства імпортували ~аступні товари: загото~кИ дисків, 
ПОРошок .залізНИЙ, полотно неткане, .градирні, їх комплектуІочі, сир~вину wш 
В~Р,,,нарНих лікарськиХ засобів та інші з Росії, Білорусії, США,' Бельгії, 
НІмеччини, Польщі, Чехії, Туреччини та інших країн. : . 

. у підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної дівльності, а саме 
nP~ 1мпорті товарів, виникаІОТЬ проблеми у несвоєчасному відшкодув~нні 
податку ~a додану вартість. Вирішення цієї проблеми поля~ає у спрощенні 

'. ПРоцедури відшКодування пдв. На даний час при імпорті товарів' i~HYЄ 
. ПРОблема з нестабільним та' високим курсом валІОТИ, який впЛиває на' 
РозМИти 

ення товару. . . '. 
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· з . меТОІО пошуку потенційних партнерів підприємства міста за 9 
&fі~яців ~oo? року не.одноразово брали участь у виставково-ярмаркових заходах 
• I1ИХ РІВНІВ, а саме. 
p~ . 
_ ;'Вровафарма" 25.03-27.03.09 міжнародна виставка "Agro World" Узбекистан. 

. . м. Ташкент; 

1 0.~6-14.06.09 ·міжнародна виставка "Агро - 2009" м.Київ; . :. 
_ ·ЗА'F Бр'оварськuu з-д пластмас 13.05-16.05.09 Міжнародна виставка 

. . "Акватерм" м. Київ нвц; .. 
_ ·ТОВ мнвп ІН:J/Сmехбуд 04.06-06.06.09" міжнародна виставка "ЗащищёННЬJЙ 

грунт России-2009 ", Росія м. Москва; 
24.06-28.06.09 міжнародна виставка "ТеплицЬІ и теПЛИЧНЬІе . 
технологии", Казахстан м. Астана· , . 

_ "](АМАН" 27.01-30.01.09 17 -та міжнародна спеціалізована вистаВІ<а "Шкіра, 
взутгя і хутро LEA ТНER AND SHOES-2009" м. Київ нвц; 

· . 20.07.09 -18-та міжнародна спеціалізована виставка "Шкіра, .. 
взутгя і хутро LEA TНER AND SHOES-2009" м. Київ нвц; . 

- ··ПП Маuар 27.01-30.01.09 17-та міжнародна спеціалізована виставка "Шкіра, 
.взyтrя і xyrP,0 LEAТНER AND SHOES-2009" м. Київ нвц. . 

·Також підприємствам міста пропонувалось взяти участь у наступнИit 
заходах: "Міжнародний . антиКризовий форум "ЗабеЗПЕ;чення 
·коНКУРен'(~спРоможності компаній в умовах кризи", 26-27 березня 2009 року, 
м.Київ; ;,Мїжнародна спеціалізована виставка ,,металообробка. 
ІнсТрумент.Пластмаса-2009, м.Київ~ ~ 1.03.2009-03.04.2009"; зустріч з 
австрійськими підприємцями, м.Київ, 28-30.04.2009; Х Міжнародна виста~ка 
"BeCH~ в Гомелі", 20-23·.05.2009, Білорусь; Міжнародна виставка з ·відбудови 
Іраку· "Ворота до Іраку", 21-24.05.2009, Туреччина; І<ОНКУРСНИЙ відбір у раМ·ках 
Програми "Українська ініціатива", 22-26.06.2009, м.Ки.їв. В· рамках 
євр~пейсь~ої інтеграції було запропоновано взяти участь у Балтійськ?му 
бізнес-форумі, 22-24.04.2009, Польща, Німеччина та у ~ceyкpaїHCЬKOМY 
Конкурсі· якості· продукції (товарів, робіт, послуг) ,,100 кращих TOB~piB 
України". 

5.5. Фінансові ресурси . . 
Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загальцого фонду, 

д?ходів СfI~ціального фоНду та офіційних трансфертів. До загального фоlJдy 
бюджету міста Бровари надійшло .81169,1 тис. грн. доходів, в тому· числі 
податкових НlpCоджень 78675,7 тис. грн., неподаткових - 2493,4 тис. грн. IJл~н 
по надхоДженнях до загального фонДу БJоджету міста за 9 місяців .20.q9 року 
ВИконаний на 90,6%. Не виконання планових показників обумовлене, в 
OCHO~HOМY, зменшенням надходжень Ііо податку з доходів фізичних о.сіб т!! по 
nДaTl за. торговий патент. ... . . . 

.. в порівнянні з відповідним періОДОf\{ минулого року податкові і 
"10еподаТКОві надходження в цілому зменшилися на 9320,4 Тис .. грн., або на 
З~ . 
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Найбільш вагом.им~ податками в дo~oдax загального фонду є: 
под.аток з ДОХОДІВ фІЗИЧНИХ осіб - 64,7 % 

. IJлата за зеМЛІО - 19,8 % 
. ЄдиНИЙ податок - 6,3 % 
Місцеві податки і збори - 2,2 % 

'. IJлата зfi! ТОРГОВИЙ патент - 2,4 %. 

'. 

За поточний рік по закріплених доходах надійшло 61332,2 тис. ,грн., що 
'~ано~ить.79,5 % до плану. 

. • ПО коШику власних доходів надійшло 19836,9 тис. грн., що. складає 
110,6% до плану. 

До Спеціального фонду зараховано 19343,4 тис. грн. доходів. ;раЗом 
JlадійШло до загального і спеціалЬН9ГО фонду ( без врахування трансферт'ів) -
100512,5 тис. грн., що на 40717,9 тис. грн. менше, ніж за відповідний період 
МIfIlУ~ОГО року. 
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. Крім того, до БІоджету міста Бровари' надійшли офіційні трансферти в 
сумі '46680,4 тис .грн. та субвенція з районного бюджету -74,7 тис. грн. .: 
, . Не зважаючи на вжиті заходи по мобілізації дій на краще напо~нен~ 

. ~юджету, спостерігається ріст заборгованості по окремих податках, ~борах та 
.. IНІПих обов»язкових платежах до загального фонду БІоджету м. Бровари. . 

Через напружену ситуацію' бюджетні кошти ВИІСОРИСТОВуіоться' В 
O~HOB~OМY на фінансування заробітної плати та енергоносіїв. 

ПодаТОІС з доходів' фізичНих осіб • 
. З початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 52555,3 'тис. 

'1>Н. при плані 65571,lтис. грн. ВИКQнанНя становить 80,2 %. В порівнянні з 
ВІ~ПО~ідним періодом минулого року надходження по податку 'з . дС?ходів 
фІЗИЧних осіб зменшилися на 16266,,4 T~C. грн .. , або на 23,6 %. .' . 

Причини зменшення надходжень по податку з доходів фіз~них осіб: 
.' -'Впровадження скороченого 2-3-4 денного робочого тижня; 

- зме!lшення рбсягів робіт на підприємствах міста; 
-зменшення середньої заробітної плати по місту. 
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nЛ'ата за зеМЛIО. 
Пnата за зеМЛIО є друг01О за вел . . 

. '. П. ИЧИНОІО складовоІО частинОІО доходів 
бlо~жету MICT~ ~и плаНІ 10985,Отис.грн., фаКТИЧIIО одержано 16035 4 тис 
грн., або 1.~6,0 уа ВІД за~ланованої суми. Перевиконання склало 5050,4 ти~. грн: 
. НеДОlмка по плаТІ за земЛІО до БІОджету міста стаlIОМ на 01.10.2009 року 

".ста~овить 1~62,lтис.грн., що на 332,3тис.грн. більше в порівнянні з початком' 
року. . .' .: 

, . . . МІсцеВІ податки і збори. , 
, рлан, !'адходжень по МІсцевим податкам і зборам виконано на 146,3 %. 

, ПРІ~ план.l· H~xo~eHЬ 1193:5 тис., г.рн. одержано - 1745,5 тис. грН. В 
ПОРІВНЯННІ. З ВІДПОВІДНИМ пеРІОДОМ минулого року надходження по даному 

подаТIСУ З?ІЛЬШИЛИСЯ H~ 56.5,4 тис. грн. Збільшення надходжень відбулос~,' в 
ОСНОВІIОМУ, за рахунок зБІЛьшеНІІЯ надходжень по РИНКОВОМУ збору,. які у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли ІІа б 12,5 тис. грн:. 

Плата за торговий патент. 

. .' Надходження плати за торговий патент складає 1911,8 тис. грН. при плані 
3882,2 тиС.грн., виконання ПРОГНОЗНИХ надходжень склало 49,2%. В порівнянні 

. з аналогічним періодом 2008 року надходження по цьому податку зменшилися· 
. ва 2431,8 тис. грн., або на 56~0 %. Різке зменшення надходжень по дано14У 
податку викликане введенням в дію Закону України від 15.05.2009 N!! 1334-Vl 
,«Про 'заБQРОНУ грального бізнесу в Україні». Надходження цо' платі за 
прИдбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг' у, сф~рі 
грального бізнесу в попередні роки, сlC1iадали близько 4,5 млн. грн., або майже 
87 відсотків B~Д надходжень по платі за торговий патент, але в П,оточному ро,ці 
бюджет міста ці кошти втратить. 

. 
Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 

При плані надходжень єдиного податку 6145,0 тис:' грн., факт~но 
од,жано' 5076,2 тис. грн. Виконання склало 82,6 %. В порівнянні ~ 
в~дnовідним періодом минулого року Нa.z(XоджеННJI по єдиному пqдат19'. 
зменшилися на 665,3 тис. грн. за рахунок зменшення кількості зареєстрованих. 
, по ~роварсь!'Їй Oдrn платників Є)ЩНого податку. 

. .: 
, Державне мито. . . 

. ДО БІ~ДЖ~ міста з початку року зарахов~о надходжень по ~ержавному 
миту в сумі 550,2 тис. грн. при пл~і надходжень 370,4 тис. грн. Викон~ , . 
СТ&!JОВИТЬ 148,5 %. В порівнянні. ~ відповіДНИМ періодом минул~го. року 
Jlадх9джеНЮІ ~o державному миту зросли ·на 172,5тис. грн., або J:la 45,7 %'. " 

Спеціальний фонд. . . 
'/1.0 спеціального фонду міста з ·початку 'року надійшло 19343,4 тис. гРН.,в 

;.ч. ВЛасні надходження БІоджетних установ - 5469,1 тис. грн.,' що' на 
1З~7.,5ТИ9,ГРН. менше ніж за аналогічний період минулого року,. в т.ч: за 
Рахунок Зменшення в;асних надходжень бюджетних установ на 7886,0 тис: . 
ГрН.' , . 

. . 

.. 
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БІоджет розвитку за·9місяців 2009 року виконано на 69,7 % при плані 'на 

. 1.LSI2,Отис. грн., отримано -7778,0 тис. грн. в тому числі: 
p~_ u . 

ПЛан факт. % виконання 

_ рід продажу майна 1 800,0 1 16,1 6,5 

._рідпрОДажу землі 9361,9 7661,9 81,0 

'. . Ціл~ові фонди: 19736,4 4586,6 23,2 

'До державного БІоджету від суб"єктів господаРІовання міста за звітни~ 
період надійшло 104.4 млн.грн. податків та платежів, в порівня.нні з 
Dі)Щовідн~м пер~одом МJ:lНУЛОГО року надходження зменшились на 51.1 млн. 

. ГРН.: або на 32.9 Уа • 
. До зведеного бюджету по місту· забезпечено надходжень та платежів H~ 

суму 211:~ млн.грн., в цорівнянні з минулим роком надходжеНІ~Я зменшились 
ІІа 63:'1 млн.грн. або на 23.2%. 

ДllllВl\lікв IIDДходжеllЬ до бlоджетів усіх ріВllів, 
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Податковий борг до Зведеного бюджету·станом на 01.10.2009 року C~8дaє 

4?993.4 тис.грн. 3а січень-вересень поточного рОІ<}' заходами стягнення 
податкового боргу мобілізовано коштів до Зведеного бюджету 9461.8 тис.г.рн., 
в .ТОму чцслі до Державного бюджету - 7628~6 тис.грн., до місцевого БІоджету 
_. 401.3 тис.грн. Скорочення податкового боргу, без· врахуванНя 

. Новоствореного у звітному періоді, складає 13658.9 тис.грн. .. . . . 
Виконавчим комітетом проводит~ся спільна робота з Броварською Од:Щ . 

. щодо ~менше~ня недоїмки до МІсцевого БІоджету, щосереди працІОЄ ~омісія.з 
ПИТцнь забезпечення СВQєчасної сплати податків, заробітної плати,. п.енсіЙ, . 
~1f~еIlдій та інших соціальних виплат, на яку запрОmyIоться керіJlНИКИ 
ПІД~РИЄМСТВ-боржників. Протягом січня- вересня 2009 року відбулося· 2~ 
~~Сlдання . комісії, на я~ були прийняті до уваги пояснен~ ~ерівників 
lДn~иємств - боржників щодо сплати боргів .. 
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При фінансуванні - видатки 

в першу чергу спрямовуються на 
захищені' ,стаrn. При затверджені бюджету міста на 2009 рік виключені 
неПРQдУктивні cTaтri. 

Г ; KO~IIOi ~~o~ ГPII.Y сіЧІІі - ~epe~lli 2~.o9 ~o~ -
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б.Виконання ціЛЬОВIІХ програм З8 9 місяців 2009 року. 
РішеIlНЯМ Броварсы�:оїї міської ради від 13.01.2009 р. Ne 1002-53-05 було 

'затверджено 26 цільових програм, які виконуватимуть 1 О розпорядників 
, K~riтriB. Сума пропозиції, відповідно до фінансового ресурсу на 2009 рік СКЛaJ!а 

45797.1,ТИС.грн. ' 
" 

, Протягом січня - вересня 2009 року відповідно до рішень міської ради 
внесено зміни, внаслідок чого сума пропозиції обсягів фінансування на p'i~ 
збільшилась fla 15390,58 тис.грн. і склала на 01.10.09 - 61181,68, тис.грН. 
'Протягом,' 9 місяців на виконання програм було профінансоваНо 14998,11 

, ТИС',грн., ЩО складає 24.5% від суми ~ропозиції на рік, виконано робіt: на ~YмY 
14164,37 тис.грн.( 94.4% від профінансованого), а саме: 

, Відділ капітального будівництва " 
1. ,Програма по будівництву та реконструкція інженерних мереж, на 'Z~08-

2009 роки, обсяги фінансування' на рік з урахуванням змін складmоть 
188,4 тис. грн., профінансовано - 66~З9 тис. грн., виконано - 1,15 тис. 
'ГРн.,(0,9 % до річного завдання). ,:' 

2. ПРQграма до будівництву та реконструкції об' єктів соціального 
" призначення на 2008-2009 роки, обсяги фінансуванюі H~ рік 'з 

урахуванням змін складають 3151,0 тис. грн., профінансовано - 1187,82' 
, тис. грн., виконано -336,01 тис. грн. ( 1 0,7 % до річного завданнsi). ' ': 

,3. Будівництво та реконструкція магістральних вулиць загальн?міського' 
hризнаtrення на 2008-2009 роки, обсяги фінансування', на рік" 'з 

, 'ураХуванням змін складаІОТЬ 112~1,24 тис. грн, профінансовано':" 997;82 ' 
, тис. грн., виконано -164,75тис:. !'рн. (1,5 % до річного завдання).' " 

4. МіС?ька програма по будівництву та реконструкції загальноосвітніх 1'8. 

дошкільних заклаДів та закладів культури на 2008-2009 роІ<И;, обсяги 
'фінансування на рік з у.рахув~ням' змін складають 70,4 T~c.' 1'1>н., 
профінансовано -14,77 тис. грн., виконано - 12,4 тис. гp~. (17,6,%). , 
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S. Програма по будівництву 4-г .. 

, , на 2008-2010 роки, обсяги ф'О житпово~о раиону в м. Бровари 
, складwоть 266] 55 ти Іна~сування на рІК з урахуванням змін 

,11 ,07 тис. грн. (0,4% ).с. грн., ПРОфlllансовано - 11,07 тис. гt:>H., ВИІсона~о '-
6.' 

У17равління ;НСl.lmЛОВО-КОЛfунального господарства 
~. ,MiC~Ka програма утримання та розвитку об'єктів житлово 
, комунального господарства: , 

! розділ. 'Ре~онструкція житлового фонду, обсяги фінансування на рік 
з урахуванням ЗМІН складаlOТЬ 508,0 тис. ГРН., профінансовано -15,1 ТИС.' 
грн., вико~ано -15,~ тис. ГР .. Н. (3,0 % до річного завдання); , ': 

І! рОЗдІЛ., КаПІТал~нии ремонт. житлового фонду, обсяги фінансування 
'на рІК з,урахуванням ЗМІН СКn8Дшоть 847,0 тис. грн., профінансо~ано -о тис. 
грн., вик~нано -о тис. грн.; , , 

, , ІІІ розділ. Благоустрій "Подвір'я", обсяги фінансування на 'рік З 
урахуванням змін складaJОТЬ 180,0 тис. ГРН., профінансовано -51,6 ТИС. 
rpH., виконано -51,6 тис. грн. (28,7 % до річного завдання); , 

, !V розділ. Утримання об'єктів благоустрою, обсяги фінансування на,рік 
з урахуванням змін складаІОТЬ 7506,2 тис. грн., профінансовано - 4368,4 

, тис. ~H., виконано - 4466,4 тис, грн. (59,5 % до річного завдання); , 
V розділ. Утримання об'сктів благоустрОІО зеленого господарства, 

, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складають '1964,0 ТИС,. грн.: 
, профінансовано - 1448,4 тис. грн., виконано - 1588,0 ТИС. грН. (80,9 % до, 
річного з~вдаиня); , 
, VI розділ. Організація робіт по безпеці дорожнього руху, обсяt~ 

,фінансування на рік з ураХуванНям змін складаlOТЬ 826,0 тис., ГPH .. ~ 
профін~нсовано - 366,7 тис. грн., виконано - 532,5 тис. грн. '(64,S ,% до 

, річного завдання). , " 
, VI! розділ. Ремонт дорожнього покриття вулиць міста, , обсяги 
фінансування на рік з урахуванням змін складazоть 6108,4 тис. грн:, 
ПРQфінансовано - 1332,4 тис. грн., виконано - 2236,8 тис. гРн. (~6,6, % до 
річного завдання). ' 

УІІІ розділ. Проектування та бу;цівництво ВОДОПр,овоДУ по вул. 
, ~тapOТPOЇЦЬKa, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін складщ.оть 

628,0 ТИС. грн., профінансовано та ВИІ<ОНано - 628,0 тис. IJ>H. (100,0 % до 
" річного завданНя). ' ',' 

ІХ розділ. mквідація наслідкjв стихійного лиха, обсяги фінансування на· 
рік з урахуванням змін СICJIадають 28,89 ТИС. грн., профінансовано - О T~~. 
грн., виконано - 28,89 тис. гРН. (100 % до річного завдання). :, 

Управління освіти' ' 
, 1. Міська програма "ПозашкїЛJJЯ", обсяги фінансування на рік з 

урахуванням змін сICJIадають 1492,1 тис. грН., профінансоваНQ та 
Виконано - 946,1 тис. грн. (63,4 % до річного завдання). ' ' 
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. 2. мїс{»ка. програма «Обдарованість», обсяги 
фін~~сування на рік з урахуванням змін складають 321,2 тис. гр'н., 
профінансовано та виконано. - 279,7 тис. грн. (87,1 % до річного 
завдання). 

З. Загальна середня. освіта на 2008-2010 РОІСИ, обсяги фінансування на ріlС 'з 
. 'урахуванням ЗМІН складаlОТJ, 577,5 тис. ГРН., профінансовано. та 
виконано - 384,6 тис. грн. (66~6 % до річного завдання). 

4. ~CЬKa програма. ДОШlсільної освіти на 2008-2010 роки, обсяги 
... фінансування на РІК з урахуванням змін СlсладаlОТЬ 579,9 тис. грн., 

профінансовано та виконано - 268,3 тис. грН. (46,3 % до річног.О 
" завдання). 

5. Програма розвитку та функціонування дитячо - юнацького спорту у' 
місті Бровари на 2009-2012 роки, обсяги фінансування на ріlС' З 
)'Рахуванням змін складають 13;5 тис. грн., профінансовано та виконан~ 
-1~;5 тис. грн. (100 % до річного завдання). 

Управління праці та соціального захисту населення 

1. Програма соціал~ного захисту пенсіонерів, інвалідів та соціал~но 
,незахищених верств населення, обсяги фінансування на· рік з 

урахуванням змін складають .19754,0 тис. грн., профінансовано - 8б3,8 
тис. грн., виконано - 683,3 тис. грн. (3,5 % до річного завдання) .. 

. 2 .. Проn>ама підтримки Броварської міськрайонної організаціі' Товариqrва 
, Черіюного Христа, обсяги фінансування на рік з yp.axyBaHНJlM змін 

скл8дmоть 40,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 34,4 тис. грн. (86 
% до річного завдання). 

3.. Програма підтримки цe~y реабілітації інвалідів «I1paгнeННJI», обсяr, 
фінансування на рік з у.рахуванням змін складmоть 40,0 тис. грН'.; 
профінансовано та виконано - 29,8 тис. грн. (74,5 % ·.до· річного 

, зав.ztання) . 
. 4. прогРама по відшкодуванню. виТрат за безкоштовне перевезенlDI. без 

. обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирс~ким 
автомобільним транспортом заГального користування на 2008 pi~,. обсяги 
,'фінансування на рік з урахуванням· змін складаІОТЬ 450,0 тис: грн., 
профінансовано - 412,4 ТИС. Грн.; виконано - 204,4 ти~. грн. (4~,4 ~ до 
рі.чного завдання). ..... . .' 

, . Відділ v справах сім '; та молоді 
1. Міська програма підтримки сім'і на період до 2010 року, обсяги 

фінан~ування на рік з урuyванням змін складmоть 58,5 тис. грн., 
профінансовано - 8,0 ТИС. грн., виконано - 7,9 тис. грН. (13,5 % Ао 
річного завдання). " . '. .. .' 

2~ Місрка 'програма відпочинку та оздоровлення дітей на періо,n 20.0~-2012 . 
, роlCИ,' обсяги фінансУвання на рік з урахуванням змін складают~, 1'77,9 

Тис. ГРН., профінансовано ~ 168,5 ~c. грн., виконано - 168,4 тис .. гp~. 
(94,? % до річног<? завдання). ' 
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з. Міська програма c~цianЬHOГO захисту дітей-сиріт та дітей, ~~i 

98J1ЦШИЛИСЯ без. батьКІВСЬКОГО піlOlування, обсяги фінансува~ня на рік'З 
. ураху~анням ЗМІН складають 105, І тис. грн., профінансовано - 47,8 .тис. 

. грн., виконано - 47,8 :ис. грн. (45;5 % до річного завдання). .' . 
4. ~CЬKa програма ~ІДТРИМКИ молоді на 2008-20 І О роки, обсяги 

фlltа~сування на РІІ( з урахуванням змін складаІОТЬ 60,0 тис. грн., 
. 'ПРОфlнансовано та виконано - І З,4 тис. грн. (22,З % до річцого 
завдання). 

5. Міська програма з ПИ'гань роботи з обдарованою молоддю: обсяги 
фінансування на ріІ( з урахуванням змін складають 2,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано - 2,0 тис. грн. (І 00,0·% до річноІ:'О 
завдання). 

. Відділ культуРи 
1'. Програма проведення культурно-масових заходів м. Бровари, обсяг~ 

фінансування на рік з урахуванням змін складають З08,7 тис. ГPH.~ 
профінансовано тц виконано - 75,4 тис. грн., (24,4 % 'до' річного 

. завдання). . 
Відділ фізКультуРи та сnорту 

1. Програма проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на рі.вНі 
.місТа, участь міських команд у навчально тренувальних збор.ах та 
. змаганнях на рівні міста, участь міських команд, обсяги фінансу.ванНя на 
ріІ('з урахуванням змін складають 260,0 тис. грн., ПРQфінансовано та 
. викС?нано -168,3 тис. грн. (64,7 % до річного завдання). 

'Виконавчий комітет Броварської міської ради 

1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції· 
радіомовлення, обсяги фінансування на рік з урахуванням змj~ 
складають 200,0 тис. грн.,. профінансовано 147,05 тис. грн., виконано ~ 
·146,95 '];ис. грн. (73,5 % до річного завдання). . 

2: Програма забезпечення Броварської організації ветеранів війни і прац~ та 
збройНих сил, обсяги фінансуванНя на рік з урахуванням змін СЮІад~ть 
30,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 22,2 тис. грн. (74,0 % f!..o 
річного завдання).·' '. 

з. . 'Програма нагородження почесною r.paмoToIO та цінним подаруи~ом 
кращих громадян міста, обсяГи фін~сування на рік з ~axYBaH~ ~MiH 
CI~aдaIOTЬ 38,2 тис. грн., профінансовано та виконано '- 22,8 тис. Ірн. 

: '(59,1 % до річного завдання). :' . 
'. 4. Програма . діяльності та фінансової підтримки . K~МYHa.цЬHOг.o 

підприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто", обсяги 
Фінан~ування на рік з урахуванням змін складають 300,0 ~ис. грн.; 
профінансовано - 243,4 тис. грн., виконано - 242,0 тис. грн. (80,7 % JJ.!J 
річного завдання). .' .' .. .. 

S: ПРQграМа інформування громадскості ЩОДQ діяльності органів M~cцeBOГO 
. самоврядування через місцеві друковані видання, обсяги фінансУ,вання 

на рік з урахуванням змін cКJi8ДaIOt:Ь 340,0 тис. грн., профінансовано та 
ВИІ(онано - 291,1 ~c. Ірн., (85,6 % до річного завдання). . 
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. Бооварськuй MiCЬKиzї відділ ГУ МВС України в КиївськіЙ області. . : 
.}. ПРОJ])ама профілактики злочинності, зміцнення правопоряд~, охорони 

. прав і свобод громадян у М. Бровари, обсяги фінансування на pi~ з 
урахуванням змін складають 100,0 тис. грн., профінансовано та виконано 
- 38,3 тис. грн., (38,3 % до річного завдання). 
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