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РІШЕНня 
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~HOГO РОзвитку м. Бровари І 
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3аCnYXaDШИ та обговоривши інформацію управління економіки БроваРСЬКО.I. 
. .. ради про виконання Про . шСЬКОI • • грами СОЦІально-економічного та культурного 

розВlІТКУ МІста за 2009 рІК, керуючись пп.22 пункту 1 ст.2б Закону У .. п 
у ..." краІНИ " ро 

місцеве с~оврвдування ~ краІНІ та враховуючи пропозиції постійної комісії з 
~ СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін МІСЬка рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Іиформацію про виконанНJI Програми соціально-економічного та 

i1JIЬтуриого розвитку міста Бровари за 2009 рік взяти до відома (додається). 
2. Вважати головним завданНJIМ виконавчого комітету, управлінь, відділів, 

підприємств, установ та організацій міста забезпечення стабільного 
економічного розвитку всіх галузей господарського комплексу міста. 

3.РішеВНJI міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1002-53-05 "Про затверджеННJI 
Проrpами соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 
2009 рік" ЗНJ1ТИ з контролю, в зв"язК}' З його виконанНJIМ. ... . . 

4. Контроль за виконанням цього рішенНJI покласти на ПОСТІИНУ ~ОМІС!Ю з 
пвтавь соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фІнанСІВ та 
цін. 

виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

М.Бровари 
від.. 
Н!'-------

І.Б.Сапожко 
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про рїДСУl\lКl1 BIIKOIIBIIIISI ПРограl\ ДO~iдKa 
ІІІ соцlаnы�оo • 

РОЗВIIТJCy 'Ііс:та В -еКОНОI\IIЧIIОГО та КУnЬТУРllОГО 
РоваРllза 2009 рік 

І1роrpамою соціВJIЬно-еКОНОМічного . 
передбачалось виконаини пріоритетних 1 культурного розвитку на 2009 рік 

завдань. Основні з НИх. 
• поcnїдовне тв стіііке пщ· ВІІЩ • 

Ф еllUя якості 
забезпеченНJI е ективного функціонуван Жllтrя IlасenеНllЯ I\lіета: 
J1Cocтi медичноЇ допомоги; реалізація захНJI ~истем охор~ни здоров' я. підвищеННJI 

ОДІВ програми розвитку . .. . 
,абезпечеННJI державних соціальних гарантій ЯЮСНОl OCBI~; 
соцівnьиоro становлеlШJl сімей. жінок, дітей і м=д~асenеНRJI; створення умов ДJIJI 

• РОЗВІІТОК ВllсокотеХllОnОгічного 
npOl\lllCJlOBoro Вllробництва: підвищеНRJI І.ННОВ ... та КОllкурентноздатного 

. ацlИНого потеНЦ1·алу промислов 
омплексу М1Ста, створення Ф .. ого х е еКТИВНОІ Конкурентоспроможної структури 
виробництва; 

• впровадження НОВИХ енеРГО.аUерігаючих техноnогій: стимулювання 
раціои~ного використ~ енергоресурсів, що сприятиме забезпечеmпo потреби 
еКОНОМІКИ та населеННJI МІста в енергоресурсах; 

. • збережен~я позиm~ноі Te~~eHцii нарощування темпів npllpocтy 
ВIТЧ~3~~~ та .~.?земних Iн~еСТИЦIИ: сприяння суб" єктам господарювання у 
реamзaцu 1ВВеСТИЦ1ИНИХ проекnв, спрямованих на випуск інноваційної продукції. 

OCВOЄВНJI передових технологій; 

• забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва й 
підвищеННR ЙОГО ролі у соціально-економічному ЖlIТТЇ міста: ycyнeRНJI 

переппсод ДJIJI започаткування та розвитку підприємницької діяльності, спрИJIИНJI 
ШдвmцеВJПO конкурентоспроможності продукції малих підприємств; 

• забезпечення населення, підприємств, організацій якісними 
коаl)'llВJlЬНDМИ послугами: підвищення ефективності та надійвості 

. фymщiонув8ИЮІ житлово-комунальних систем; 
t • РОЗВИТОК транспортної іНфрастру~ри: 'розробка нових авТ?бусних 

мapmpyтiв та Над8ИНJI іХ на конкурсній ОСНОВІ перевІЗНИКам з метою поmпmеRНJI 

tpaaспортиого обслуговування пасажирів; . • 
• здійснення ПРИРОДООХОРОННИХ заХОДІВ ЩОДО призупиненНD попршен~я 

етану навколишнього природного cepeдOBI.~a: змевmеННJI B~ 
Забруднюючих речовин в атмосферне повітря. СКИДІВ забрудшоючих СТОІОВ у 
"... . . ИТНО"І ВОДИ та впорядкування поводжеНВJI 
wверхиеВІ водойми, потпшеlПlЯ ЯКОСТІ П 

З ТВердимИ побутовими відходами. ... изи міськвиконком разом з 
В СКJI8ДНИХ умовах фінансової та еКОИОМ1~ОI. кр . 

А aвлiНИJIМИ віДдІЛами. mдпpиємствами та 
о ~~IGIМ корпусом, упр 'діяльніСТЬ на виконaвRJI ВК83авих 
Р~ац1JlМИ міста спрямовували свою ННJI конституції та закони Украіни, 
!lpioPJtТeтiв. Крім того виконув~сь поло:с актамИ та доручеВВJIМИ Президента 
~~еЧУВ8JIась реалізація захОДІВ, .~изначе а'rnrl'ень голови обласної державної 
Ikp.atiIи. Кабінету Міністрів VКР81НИ, РОЗПОРЩУ6' 
~C1paцii, власних рішень та РОЗПОРJlдже~вської облдержадміністрації від 
17 ва вИlCОнанни розпоряджень голови входів з мінімізації наслідків впливу 

.12.2008 1.1"0 1619 <d1po затвердженНЯ з .. облаСТІ·» виконуючого обов"язки 
саі .. 11. • КИївсЬКОІ • 
ТОВОї фінансової кризи иа еконОМІКУ -------



'ськоro голови від 09.01.09 Н!! OS «Про 2 
r.l1 • пливу світ0 .. ф' затвердженНJI зь . . •. . 
JlвcnіДІОВ в.. • •. ВОІ ІнанСовоі КРИЗИ на еконо.. . вОДІВ З МІНІМІзацІЇ 
& оваРСЬКОI МІСЬКОІ ради протJ!ГОМ' &~IКY М. ровари» виконкомом 
a~OBiДHa робота. ЗВІТНого пеРІОДУ постійно проводилася 

зокрема, ВПРОВ~anися заходи 
.. :"nnІIЄМСТВ8МИ міста, бюджетними ус з енергозбереження комунальними 
І~sкою до роботи в осінньо зим Ta~OBaм~ та організаціями. В зв'язку з 
n~&"·- - Овии пеРІОД комунал . · та бюджетними установами ов ьним ПІдприємствами 
)11СТ8 б . ПР. ОдиnИсь роботи по заміні утеплеННІО мереж 
ремоН1У та встввф оменню о ладн8НИJI, що СПРИJIТИМе енергозбере~енню ' 

З метою е ~ктивного використ8ННJI комунального майна міста у з~ітному році 
проведена переВІРка нежитлових приміщень комунальної нп . ... . ві можуть б' аСНОСТІ, ВИJlВЛеНI ВШЬНІ 
nPlJМ1Ще~,. утн. наданІ. в оренду суб'єктам господарюваННJI. Дана 
івформ8ЦlJI РОЗМІщена на стеНДІ в дозвшьно-реєстраційному центрі та сайті міста. 

ВИКО~ОМОМ .Бро~ .. ар~ькоі міської. ради проводиться робота з керівниками 
підприємств І органІзацlИ МІСта та облаСТІ щодо залучеННJI їх до процедур державних 
saкyпівель. Головними розпорядниками міста по щоквартальній звітності за 12 
МЇCJЦШ 2009 року було проведено 45 процедур закупівель, надійІШІО 122 тендерних 
пропозицій від учасників переважно міста Бровари та Київської області. 

Постійно надається консультаТИВНО-РОЗ'JIснювальна робота щодо участі 
підприємств міста у міжнародних виставково-ярмаркових заходах. 

З метою забезпечення населення міста сільськогосподарською продукцією на 
територіі міста надані місця сільгоспвиробникам Броварського району для щоденної 
торriвлi ва безошхатній основі, 1 та 28 березня, 12 квітня, 27 червня, 22 серПНJI, 19 
BepecНJI, 10 ЖОВТIIJI, 19 гpyДНJI 2009 року проведено ярмарки товаровиробників міста, 
Броварського району та інших районів Київщини. . 

В поточному році 1 О підприємств ~icтa оо ВИJIВ~и бажання. розМl:тиm 
інформацію про залишки продукції на сайТІ КИІВСЬКОl облдеРЖaдмRlС1рацu для 
ШDpокоro ОЗН8Йомленвя потенційних покупців. . . .. 

Постійно підтримуються в активному стані реєстри регуЛJIТОРНИХ aкnв МlСЬКОl 

РаДИ, В звичайному режимі працює дозвільний цeнtp. 
Підприємствам торгівлі міста рекомендовано укладати прямі договори ва 

DOCtaч8НВJI виробленої продукції. . б'" 
В • • •. зі своєчасності сплати подаmв, заро ІТВОІ плати, 

М1Cn працює КОМІСІЯ апрошуються керівники 
певсій, cnmендій та інших соціальних виплат. на ~ з . . 
· .... ся щомісJIЧНИИ МОНІТОРИНГ по виплаТІ 
lIJДnpиємств-боржниюв. Зд1ИС!ПОЄТЬ. ево КОНТРОJПOється став оплати 
3аро6ітиоі плати на підприємствах МІСТІ, щоТИЖН 
lІРаЦі па підприємствах - борЖНИКах. альних заходів ДЛJI васenеИНJI та 

ЦеИ'Ір зaйнJlтості застосовував ряд упере~ті незайнятого населеВВJI, пе 
JIOботадавців: щодеННИЙ MOHiTOP~ чи=:а~ті наявНИХ вакансій. 
Перебуває ва обліку в центрі зaiВJIТОСТ1, та n огрвми соціально-економічнох:о та 

Одержані результати з вико~анв:тanь:о відображені в наступних роздшах. 
'Ynьтуриоro розвитку міста за 2009 рІК Д 
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І. СоціалЬІ18 сфера. з 

1.1. ДеJ\fографіЧllllЙ РОЗВІІТОІС • 
протягом останніх років у .. 61! n~Tplll\lKa сіJ\IСіі та I\IOJlO'n· 

• 'УІ СТІ сnост . нІ. 
ЧllсeJJЬНОСТ1 населення. еРІГ8ЄТЬся позитивна . 

етанОМ на 01.01.201 Ор' . тенденцUl щодо 
оку в МІСТІ ПОстій 

rpуден.ь 20~9 po~ в м.Бровари народи.nося 1 но nP?~Baє 94,3 тис. осіб. За січень
відпоВІДнии пеРІОД минулого P01nl К' . 253 дІтеи, що на 6 5% бшьше нІЖ' 

974 б ."J' ІJlЬКIСТЬ ',за 
сJCJIвдає oc~ И, щО на 88 осіб меНше' Померлих жителів у січні-грудні 
cJCJ1aдae - 279 ОСІб, Це найкращий nоказн~к НІЖ з~ ми~улий рік. Природний приріст 
2009 року чисельність населення міста у КИІВСЬКІЙ області. За січень-грудень 
рахунок природного приросту так і за р~росла H~ 1230 осіб. Це сталося як за 
охОПJJено 2677 осіб. Всього з~ 2009 рі УН?К МІграційних процесів якими було 
особи. К В МІСТО прибуло 1814 осіб, ~ибуло - 863 

Демографічна ~~.;;;;-у M.~p~~~;~ ~~ ~~g рік----' 
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3 метою вирішення проблем молоді, жінок, дітей, молодих сімей ВИІСоиувались 
заходи щодо реалізації шести міських програм: підтримки молоді на 2008-2010 
роки, підтримки сїм"ї на період до 2010 року, відпочинку та оздоровnеННJI дітей, 
роботи з обдарованою МОЛОДДЮ, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які 
ЗIlJIJlIпиJIиСЬ без батьківського піклування та запобігання дитячій безпритульності і 
бездОГJIJlДНості. 

Зокрема, у звітному періоді Відповідн~. ~бами організовано зу~іЧ 
~дставників молодіжних громадських оргаН1зацlИ МІСта з ВИКОН}'lОЧИМ Об~в ~~ 
IrUСЬкоro голови, з представниками депyrатського KOP~CY, начальниками ВІДЦ1Л1В, 
уПрaвnінь ДОТИЧНИХ до роботи з молоддю. На ЗУСТРІЧІ оБГОВОРЮ~ались питання 
tтaнy розвитку молодіжної політики У місті, фінансування МОЛОД1ЖНИХ програм, 

ОРl1uiзаціи дозвілля молоді та інші питання. .. 
У • . . асідання роБОЧОI групи по спаданню 

ЗВ1ТНОМУ періоДІ ВІдбулося три з 
заходів щодо ві начеННJI Року молоді у м. Бровари. Розпор~еННJIМ ВИКО.~ЧОro 
оБОВ" • дз . 16 02 2009р за N921 «ІІро ВІДзначення У М1СТ1 Року 

JJ3ки МІСЬКОГО голови ВІД .' • 

~OJIoдi» затверджені святкові захоДИ. . отовлено два рішеввя сесії Броварської 
~ ПРОтягом сіЧНJI .. грудня 2009 року пw омітету щодо реалізації молодіжної 
noC~KOЇ ради та п"ять рішень виконавчого ~ 
~ТИХИ У місті. 



б о о 4 
У ерезНl на МІсцевому рів· 

феСТРвато-конкурсу «Молодь оБИрає З::~ ~вeдeнo першиіі етап обласноro 
у JI1Otomy-березні 2009р. npoBen ров JI». 

о. о • ~eHO перший етап 
рjдПРllєМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОCn серед мол . n конкурсу бізнес-планів 
АНвтоліііОВИЧ, який розробив бізнес-~~І. :можцем став Костенко Юрій 
Sдельвей~ (сКав'яр~ - ~а~-п~-пам». ан «Науково-практичний центр 

у ЗВІТНОМУ пеРІОДІ ВІДДШОМ у Справах . , .. 
РІІТВНЬ профілактики Jlвищ у Молодіжно СІМ І та МОЛО~і розроблені тренінги З 
буклетіВ та три анкети. Два буклети роз МУб се~еДОВИЩІ, розроблені три види 

ро леНІ з питань запобіганНJI торгівлі 
JI10ДЬМИ 

На відзначенНJI у місті Дни матері та ДНJI сім 'і 1 О • 
ідбувся святковий концерт за учаСТ10 х . ТP~BHJI. на майдаНІ Свободи 
в ... n удожН1Х колеКТИВІВ МІста та нагородженНJI 
п'яти с!Меи очесними грамот~и та цінними подарунками. 

у рамках пров~денНJI дни МІста проведені наступні заходи· 
19.09.09 В.О.МІСЬКОГО голови І.В.Сапожко привітав 13 . 

uиnoб саме в цей день і ВРУЧИВ ЇМ xnібопічхи. А шість «зо~~=х п~і' що. взм'! 
проЖИЛИ разом дo~гe ЖИТТJl в ЛЮб~ві !а злагоді, отримали телевізори. рyжжtв, JlКI 

20.09.09 B.O.MICЬKO~O голови ВІДВІДав пологовий будинок, де привітав мам, Jlкі 
н~роДИJIИ MВJIJlT (одна ДІвчинка та двоє хлопчиків) та подарував комплекти ДИТJlЧОЇ 
БШlIЗВИ. 

20.09.09 BiД~YВCJl конкурс малюн~а ~a асфальті на тему: «Я люблю тебе, місто 
моє». у КОНКУРСІ ВЗJIJIО участ~ ~ 50 ДІтеи. Переможці отримали подарунки. Після 
конкурсу МlJПOвка на асфалЬТІ ВІДБУВСJl СВJIтковий дитJlчий концерт організований 
Центром дитячо-юнацьких клубів. 

До дня Молоді 27.06.09 у місті відБУВСJl обласний захід - День молоді на 
Кllївщині. у рамках JПCОro відБУЛИСJl молодіжні заходи у парку культури і 
відпочинку «Перемога» та рок-концерт на Майдані Свободи. Під час заходу 
відбулося вручеННJI п'яти молодіжних премій міського голови та вручеННJI 12 
Почесних грамот кращим представникам молоді міста. 

У серпні спільно з МГО "Наголос" проведено рок-фестиваль "Дирижабль". 
04.12.09 відБУВСJl міський фестиваль" тв?рчості . дiтe~ з обмеже~~ 

функціональними можливостями ,Довір у себе . ВІД оргаНІЗаТОРІВ T~ спонсорІВ ВСІ 
діти міста з обмеженими фізичними можливостями отримали СОЛО~К1 подарунки. 

у 2009 році на оздоровлення дітей із міського бlоджету видшено 177,9 ти~. 
l]JH.3a станом на 01.10.2009 року за КОШ1'И MicцeBOГ~ .. ~ о~ласного бюджетІВ 
ОЗДоровлено 1804 дітей із соціально-незахищених катеroрt.И СІмеи. 

3 
о • 7S SOL ДІ·теи" шкільного вІКУ (7004 чол.). 

агалом у МІСТІ оздоровлено . 70 ....... б С •• Ф навчання із числа ДlтеИ-СИРIТ та Д1теи, поз авлених І і 
тудентам деННОІ орМИ' альних закладах освіти І-ІУ 

батьківського піклування які навчаютьсЯ У вИЩИХ навч . • 200 н на 
~ aкpeдImЩii, випл~чyвanась мaтep=~~:::: ~:':~C.l1lR. ~ , ІІІСЩЬ. Таку допомогу отримали 2з ,r:fY!e . та дітей позбавпених бlrrьківськоro 'І 
В~сkНИКiв 30Ш міста із числа ДІтеи-с:~агальну c~ 21,4 тис.rpн. 
lJUaJyвання отримали грошову допомоГУ ова допомога 6S опікунам дітей-сиріт та 
. у rpyдвi 2009 року виплачена .однораз на загальну суму 22,75 тис. Ірн. 

ДІтей, позбавлених батьківського пiICJIYВання 



u • s 1.2. 3111111ПТІСТЬ 118селеllllЯ та PIIIIOIC n • 
етаНОМ 01.01.201 О р. на обnіку раЦІ 

зailJllfо~ пере~увan~ 492 меlПXaнці Mi~ :P~::PCЬKOМY міськрайоlПlОМУ центрі 
50 В" s1Ж на ВІДПОВІДНУ дату МИнуло., р ри, що на 507 осіб менше або на 

Р'еб;"anи ва обліку, 103 особи з ... :-... _аw..О РБО!<У. З ЧИСЛа незайwrrиx rpOManau які 
ОО J - CU1М .... aa ро Ітничі • ~~, 

Рl'8е1lЬ зареєстрованого безробі1ТЯ по МІ' r.тv MICЦJI, 368 - посади службовців 
-".1 CКJIaдaє 0.8%. . 

Переl5УВIС на o6n1- 6.3 .... .:: .... ", ...... lІnих. осІб 

•• 1 •• -,(' ~I ІІІ 

118 01.10,08 ~.,:. ·ш·-шz===-::;· і::і' -;.:.;tj;i.,. "~:;!:;j',=m'~Ш'.~·;і!::zJ:;r~ 5J3 

... ... ... --,;; -- -о;;. 1~ І 
~ L...------.--- ----_._. ___ ~ .. ________ _ 

о 

в базі даних центру зайнятості станом на 01.01.2010 р. нвnічуввnось 91 
вакавтве місце. НавантажеНШІ на одну вакансію склвnо 5,4 особи. 

З метою заб~печения: ефективного оперативного контроJПO та координації дій 
щодо забезпечеВНJI виконання роботодавцими законодавства про працю та зaйнJrriсть 
васепеlDlJl, працівниками Броварського центру зайнятості щотижнево зДЇЙСIПOВ8JIОСЯ 
поД8ИIIJI звітності про заплановане вивіnьнеННJI працівників підприємствами міста. 
ЩомїCJl'ПlО надавалася інформація до територіanьної інспекції праці Київської 
06паcm Д1DI проведеНRJI перевірок, щодо виявnених порушень в частині вивільнення 
праціввmdв. В місті постійно проводиться робота з роботодавцями щодо 
ведопущення необtpунтованого скорочення працюючих та ЗШlЖеННJI продуктивного 

ріва зайнятості. 

Протягом 2009 року Броварський центр зайнятості ~aв 27, договорів на 
0JhВiзaцiю та проведеННJI оплачуваних громадських .. РОБІТ з . П1ДПриємствами 
дерЬвІІоі власностї, комунальної власності та .пр~аТНОІ власноСТІ на 332 особи, У 
l}Іом&дських роботах взяли участь 230 мешканцІВ МІста., • • 

Ф8ІСТИЧНо фінансувавня оплачуваних гром~ських роБІТ протягом 12 М1CJЩlВ 
n"""-. '''' ахуноІС коштів mдприЄМСТВ (123,1 тис.грн.) та за 
"~U'U1oro року здшснено за р . 

)laXyвох коштів ФОНДУ загальнообов 'язковОГО державного СОЦІального cтpaxyвllННJl 
IlaВJmaдox безробіпя (профінансовано 22,0 тис.грн.). . ай ну 

Іl 8 міна ів з роботодавцвми МІста та ро. 

8 
A.\eIlТpOM зайнятості проведено 22 се Р ж .. uuа чинного законодавства в 

Хоп; • myвалось на додер DПDA 
~ nPо~едеВIUI захоД1~ наг?ло ЬІСО 1500 роботодавців ознайомилися з новими 
. ВИВ1JIЬнеlПDI пр8Ц1вНИЮВ. Близ . відповіді щодо застосування закону, 

;:ами В законодавстві та отримали вичерп~~ння семінарів, надання консультацій 
в перебування на обліку та IIJJIЯXом прове спеціалісти ЦЗ побували на 372 

:~3'ICHeнь. Протягом 2009 року дирек::,о;м цеН'1'РУ зайнятості ~ово~ься 
;::~~cтвax. Крім того, щоТИЖНЯ ди!' ИЄМСТВ міста з питань заинятоСТl та 
~&РІЧ1 безпосередньо з керівНИКами ПіДПР 

ати lIЇдnpиємств в умовах кризи. 

І 
і І 

І 

---~ 
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проТЯГОМ СІЧWI-rpудНJI 2009 року з питань о . 

ерИУnОСJl 1618 осіб з них 251 ТРимання СОЦІвnьиих постуг до цеІI1РУ зв. івнихами ~ - особа. JIka Потребує соціального захисту. За 2009 РІК п4
р

2ацs б· Ц НТру заіlUJТості працевпаштовано 956 осіб з них 530 'НКИ - осо И ВІКОм до З5 • 1 ' осіб - ж1 • ' РОКІВ, 20 - особи, які потребують соціanьного ЗSXIfcn)'· РІвень пр~е~аштуванНJI за 2009 рік становить S9 1%. 
У зві~Оt:«! ~ерІ0ДI не н~~~ася Одн?разова ВИплата ~опомоги по безробіmo 

ДJII органJЗ~ll !І1fUIPИЄМНИЦLІСОl дuuIЬИОСТ1, так як бюджетом Фонду не передбачені 
ЩаТКИ на ЦІ ЩJlI. . -
За рахунок ·надаиия ДОТ8Цll працевлаштовані на нові робочі MicЦJI п"ять осіб. 
За січень-~у~е~ .. 2009 року професійне навчанНJI, перенавчанНJI та 

pjдsпщеНIIJI кватфlК8Цll проходило 344 мешканці міста. 
СтанОМ на 01.01.2010р. допомогу по безробіmo отримують 384 особи, сума 

_аченої ДОПОМОГИ з початку 2009 року CК1laдaє 7096 тис. грн. 
Програмою зайнятості населеННJI міста Бровари передбачено протягом 2009 

оку створити 2780 нових робочих місць. 3а 2009 рік створено 2007 робочих місць 
Р60 72 О % ДО запланованого на рік, ( для порівНJlННJI У 2008 році створено 3314 
:аоочи:х місць або - 120,0 % до запланованого), у тому чиспі: ДJIJI найманих 
працівників у юридичних осіб -146 (за 2008 рік.- 561), Д1IJI найманих ~ацівників.у 
ф' ичних осіб-підприємців - 1081 (за 2008РІК - 1720 ), ДnJI фІЗИЧНИХ ОСІб 
.иємцїв - 776 (за 2008рік 1030). 

Створено нових робочих місць, одиниць І 
І 

І 

2007 

2009рІк 

~~ ~- . -
. міста через засоби масовоі 1Вфор~ацl1 Центр зaйиJrrості ІНформує иаселе~ инку праці Наявних ваканс1И ва 

Щодо поcnyr державної служби з~осn, ста;е:ебачеині кп "Тenестудія "Нam~ 
lliдnpиемствах м.Бровари, тощо: на ~сцеВО':nі ДС3 "ТРУД", на сайті БроваРСЬКОl 
1Іісто", в газеті "Вісті", "Нове житrи' , ва пор 
lliської ради. 

L ВВЯ., вдають: заробітна з. Грошові доходи васеле меDIКaицtВ МІста см .. . 
Осв • населеНИЯ . ,1'ПJUU З ваиважцив1ПDlX ову грошових ДОХОДІВ. • виплати, ЯКІ є o~·· б' шеННJI доходів 

nn'-'oo 
... СОЦІальНІ НВJI на з !ль ..... &а. пепсu, стипеВД11, . ЖИТfИ населе . ні 2009 року 

::-ш. що хараперизують = заробітної пna~. У :::а 10 0% бi.пr.шe 
..... - мірою IIПJIИ)IIIЄ зрос місту cI(JI8JIII- 192 гри., бiльme ~впеиоі 
~д8ьоміСJIЧНа заробітна плата по такоЖ У 2.9 рази 
8iцnOBїднoro періоду минулого року, а 
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·німапЬНО1 зарплати на даний період та 

~II працездатних осіб та на 17,0% MeНIUe B~тaHOВJIeHoro прожиткового мінімуму 
РІ'" , IШk В середньому по області. 

СередllЯ заро6іТllа Оnата n • • ---------., 
раЦIВIIПКI. ~1.JjpOBapll, rpn. 

2~Т---~~~~~~-:::~:-~ї7.~~w.r-=~ ____ __ 
2000~~~~~1~8~12~1~8~~~1~8~53~17~8i852~~~4~1~~5=:~O~n~2~O~~~17~53~1~~~ 
1500 t 1728. 

1000 г------------_ 

~r_------------------------------_J 
O~~~~--~~~-------~-------~J 

І' ~/ / /' / / / / ;'// 
Cт~OM ва О 1.0 1.2~ 1 О року заборrованість із- -;~робітної мати мають 11 

еховоМ!чно ~~ ПІДПРИЄМСТВ м. Бровари, яка складає 5011,7 тис. ІрН., 
Einькicть ПР~lВ~В, ЯКИМ несвоєчасно вимачено заробітну мату складає lS5З 
особи. У ПОр1ВWlНВl З початком року загальна кількість підприємств, які мають 
заборroваність із заробітної плати збільшилась на 7 підприємств, заборгованість із 
заробітної ШІати збільшилась на 1959,7 тис. Ірн. або на 64,2%. Аиaniз стану 
заборroваності із виплати заробітної мати показав, що серед економічно axrивиих 
підприємств заборгованість мають: Комунальне підприємство «Киівський 
amoмівієвий завод будівельних конструкцій» - 1378,4 тис.грн., ВАТ Кранобудівиа 
фірма «Стріла» - 849,8 тис.грн., дп «Мостозагіи-112» ВАТ <<Мостобуд» - 390,4 
mс.rpи., ТОВ «ДБК <<Меркурій) - 631,4 тис.rpи., ЗАТ «Трест КиіВС~кміСЬКбуд:5)~-
1202,8 тис.Іри., ТОВ,,І1ІГ "Столиця" - 93,7 тис.rpи., ПЗЕ-60 дп ,,І<іровгеологія' -
1463 тисгр'U ВАТ БМУ-S" - 119,6 тис.rpи., ВАТ ,,Броварисільбуд" - 91,0 , • п.., ~" , " 
1ИС.гри., СП ТОВ "Транс-груп" - 76,6 тис.гри., ТОВ пзоШ' Фортуна - 31,7 
ше.гри. • • 

на підприємствах _ банкрутах заборгованість залишилась без змш 1 складає 
38,9 тис.Іри. Боржниками залишаються: АТЗТ (d1ластмасефеибуд») - 33,3 тис.rpа, 
І1ТКІІ «TopriввecT»oo 6,5 тис.гри. 

. lСОио.d ....... ImIDIIIIJ nfдnpllCМcтau • 

3alapra .... lc:n. 1з 8І.nлаТllзаро~~::;;; ;o~; роцІ І u.A, 1. ~ 1.ш- Ш.: ~ ~,A. J 

~1iOOO··г=~==[-:~:~;;========~~2~~5;a .f- IJ.I,~ 

I====~~~6~OI~5~5~11~3.~6~~~:;~--------1.:~~~~~~~] 

·~E;~~§~====~~\==~=~2~~======3 
.~~======~~~~~-~==--=-=-=-=-=~~ 
1~:·~--':=-___ -----~~7~6S~.]~~= ..-. - l 

о '1М 1L Іі 111 J..- О 
... ·["'ОВ· " 111 ,V v 1/1 1/". заробітній платі є: СІСорочеННJI 

ас RIIЯ борГІВ по • 
r&._. lІоввими причинами виникне. коштів, борги замовниюв. 
""1i)J1'18 реа ,.,;", ••• ,Jl'VltТT1·"1 нестача оБJГOВИХ .... ~aцll про"" .. _ , . 

r 
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розпоряджениям . ВИІс:онавчого ко • 

20.11.08 Н!!239 створено робочу групу з =~~ БР~~арської міської ради від 
попередженИJI негативних ВПЛивів еКОномічн ~динацll роботи підприємств ДJIJI 
постіilниіі КОНТРОЛЬ за ВиплатоlO заробітної 01 кризи. одним З завдань пої є 

Пnll' покращення ситуац'" плати. 
,.,...,. 11 З погаnrеННJl б 

сПеЦіалістами управління праці та coцianь за орroваності по заробіmій платі 
ovv проведено 1 01 перевірку ДотриманlUI Horo захисту населенlUI ПРОТJlГом 2009 

.р РІ .. • законодавства пр З '" 
. .цО)lіCJIЧНИИ МОНІТОРИНГ по Виплаті заробітної о ~рацю. ДІИСIПOє:rьс. 
lІІоnокнево коитротоється стан оплати прац' . плати на ПІДПрИ~МСТВах МІСта, 
" .., . • І на ПІДприємствах б 

В МІСТІ ДІЄ KOMIC1JI З питань забезпе - оржниJCaX. 

jНJJIНX надходжень. виплати заробітної пла:н:н~~~єчасно~ .. с.~ати под~тків та 
иплаt ва яку запрОШУЮТЬСЯ керівники .' и, стипеНДІИ І ІНШИХ СОЦІальних 

в ~ідбулося 28 засідань комісії ПJДПРИЄМСТВ-боржників. З початку 2009 
роКУ • • на яких заслухано 103 керівники підприємств-
борЖНИЮВ ЩОДО перспектив погаnrенlUI існуючої заборгованості із заробіmої 
1UfIТII. боргу ДО Пенс~йного фонду Украіни та ПОДд'ковій заборгованості. 

ПО к?ЖIf?МУ .mдпp~ємству : боржнику заведені нагЛRДові справи та 
призначеНІ ВІДПОВІдалЬНІ працІВНИКИ з метою зменшення _ ліквідації 
заборroваиості із виплати заробітної плати. 

ОДНИМ з невідкл~ заходів по УСYl!енlПО боргів із виплати заробіmої мати 
є вапрaвnеВНJI В ТеРИТОРІальну державну Інспекцію праці Київської області листів 
про перевірку підприємств-боржників. Прот.гом 2009 року державним 
інспектором праці спільно з працівниками управління праці та соціального захисту 
ваceJJеввя Броварської міської Ради, проведено 58 перевірок дотримання 
38ІОводавства про працю. 3а результатами перевірок направлено матеріали до 
мЬкрвйовиої прокуратури для розгJlJJдy питання про притягнення керівників 
підприємств-боржників до відповідальності згідно чинного законодавства. Ставом 
ва 01.01.2010 року порушено кримінальні справи за статrею 175 Кримінального 
Кодексу Украіни на п'ятьох керівників підприємств-боржників, схлвдено сорок 
вісім протоколів на керівників підприємств-боржників у ~.ч.: за порymеНВJI ч.l 
craтri 41 КУпАП - 46 протоколів; за порушення стаПІ 188-6 КУпАП - 2 
DpoтoКОJlИ. • • 

з метою забезпечеНИJI своєчасної і в повному обсизі СІШати подаТКІВ, зб~р1В та 
_ обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, ~енсійн~ro фонду та 1НІПИХ 
CJJеціапьвих фо . озпо цжеННJIМ виконавчого коМІтету ВІД 14: 1 0.2008 року 
k" ИД1В рр... ншо обстеження mдпpиємств -
nч04 створена робоча група по ЗД1исне 
.,;~ . .:- · ві варади на JJКИX розглядались mrraRIIJI 
'"III&DWaтopm заробітної плати, провед~ ...'. заробітної плати пропозиції 
ІІРО став • ами подаТКІВ МlН1М1З1Щ1ІО , 

сплати mдпpиємств .' аті податків до місцевого бюджету 
18заходи щодо поramеНИJI заборгованоСТІ по см 
183ароб··.. • 

lТВ1й плаТІ. . Б а СЬІ(ОЇ міської ради від 23.11.2009 
РОЗпоряджеllНJlМ виконавчого кОМІТету ров р поramеншо заборгованості із 
~ N!263 затверджено план заходів щодо спр~ганіз8ЦЇJIX міста та затверджено 
~i'1'JlOi ПЛати на підприємствах, в YCT~O~8X 1~ забезпечеВIUI своєчасності 
~ npоведеИШІ виїзних засідань KOМlC11 з аробітноі плати, пенсій. стипендій 
j:"Чl11І подаТIdв та інших надходжень, випла~ з жвиках міста. 
lIIInВX соцї8JIЬНИХ ВИШІат на пі~ИЄМСТВ8Х - ~.o 1.20 1 О року сxnав 11 ОО грн. 67 
,Середній розмір пенсії по M1C~ cт~":::epiOД минулого року. 

Що Ва 11,5 % більше, ніж на B1ДIIOBЦo\D"-' 



9 1.4. ПСllсіЙllе з~6езпечеllllR 
ставом на 1 СІЧ1U1 2Q 1 О року у місті на обnі • 

'іі що складає 23.6% до Чисельно' .~ перебувало 22250 одержуваЧІВ 
~: rpyдня 2009 року було ПРИЗНаЧ: ~~~oro ~eюut міств. ПРD'DlrOМ 
СІ-. відуапьних перерaxyшdв n . u в 1 нову пеНСІИRy справУ, проведено 
2525 JJfДИ279490 S4 тис грн еНСJИ. идатки на виплату пенсій та допомоги 
cIcJIВn'• , • 

f.!PImIГIIМ 2009 року забезпечеllО I18J1XОДЖеllНlr масних коштів у сумі 
186942,6 тис. rpH., що. на .4909,6 тис. rpH. біЛьше від запланованого і на З5З 19 З 

вme ПОРІВНJПfО з' , ТlIС. rpИ. ме , ПопереДНІМ роком. План надходженНJ[ масних 
кourriв 2009 року виконано на 102.7%. Забезпеченість масними коштами щодо 
ВldIJIВТИ пенсій за 12 міСJlців 2009 року Смала 66.9%. 

Обсяг надходжень за додатковими ставками складає 5889,0 тис.rpн., що на 
1025,7 тис.грн., або на 21,1 % б~ьше, .ніж заплан~вано. 

Не звВ?Квючи на ВЖИ'rl'JI В1ДПОВІДНИХ захОДІВ ВПJlиву ДО боржників, не вдалося 
зynивити ріст заборгованості з основних пnатежів до Фонду. Протягом року 
BeдoiмJCa зросла на 1264,0 тис.грн. і становить станом на 01.01.2010 року 5652,1 
ПfС ІрИ. в порівняиві з попереднім MicJlЦeM сума боргу зменшилась на 461,4 
~: Кількість боржників, в поріВllllllНi зі ~OM на ОI.ОI.?оо9р., збільшилась 
ва 7 одиниць та ставом на 01.01.201 О року налІЧУЄ 102 одиниЦІ . 

. Динаміка заборгованості до Пенсійного фонду з основних 
. . DJJатехсів у 2009 році, тис.грн. 

~"'IV'U Є нестабільна даність Ос ..... зросТ8ИНJI недоuуUU'.. . ф' иоввим ЧИННИКО"g • тв с вчинена СВІТОВОЮ 1НaнCOBO~ 
DpoQСЛових та будівельних mдпpиєм: к~штП: на рахунки Пенсійного фонду вІД 
1рJDОЮ. Із значною затримкою Haдxo~ " 

банків БФ АБ ,,Брр" , КФ ВАТ "СКБ ДнІстер . платежів за 12 МЇсJЩЇв 2009 року 
. Найбільший ріст недоїмки з основних 

liЯ6увCJ( по платниках: ,,;; -1 990,81111lс.грн 
.. еnJОЛУР~·· .. Наенни;; завод IJOPO'UHOBOI./ff -643,3 Rlllс.грн • 

..JCiI ]{ЗАВК їла" -330,2 lІІ11с.грн. 
-В.4Т "Крано6удівна фірАfа "Стр -311,1 Rlllс.грн. 
-ТОВ БДК "Мернурііі" -311,~ ,,,"с.грн 
-В.4Т В3БК" -197,6 Rlllс.грн. 
"тов ВК" Унр6удінвесn," _119,511111с.грн. 
~,,МОСnJозazін 11211 _161,911111с.грн. rpH., 
-'.4Т 6 д" '" .. борг - 116,8 тис. 
- Трест IІКиїиІісьн ~ атеЖЇВ безн8Д1йНИИ .. завод пороппсовоі 

~ Ь ~ боргу осноВНИХ ПJl6 ТІІс.грИ. має J(aзeJIIIIПI 
ІІІІВВЙ с:татус боргу - 3056, d 



__ .nтгїi, визнані банкрутами б 10 
~C1I11."'- б • .... б а о порyw tlIС.ІРН" То то, ДІЄВИИ орг станом на 01 012010 ена справа про банкрутство-158 2 

етанОМ на 01.01.2010 року на вик' '. року становить 2320 5тис гр , ОнанНІ в о ' . н. 
rocnодарського суду на СТягненНJI 3 086 2 рганах ДВС знаходИться 31 нахаз 

борГ з основних платежів, подано 32 п' тис. грн. та вимог на суму 992 5 тис грн • озови на сб' . . 
pidJellЬ суДУ на ~~ 118,4 ТИс.грн. Всього захо уму opry 1174,6 ТИС. грн. та 17 
tlIС.ІРН' або 9!,8~ ВІД з~ноі суми бо з д~и стягненlUI ОХОІШено 5371,7 
PтtY від 3IIXIIJ;IIII.чвс ивдdimло 1629,4 ТИС~:R. обов JlЗКОВИХ JШатежів. З початку 

За 12 МІСЯЦІВ 2009 року на відшко в' . . 
tlIС.ІРН" або 52,1 % відсотків належн:доання пшьгових пенсій надійпшо· 3013,6 

•• сплати сум з ураху 
3аборroваН1СТЬ по ВІДШКОДУВанню пільгових пен '" . ванням ЗВJIИІПІСу. 
порівJIJIННЇ до початку 2009 року _ на 2039 6 СІИ має т~ндеНЦІЮ до зростаНIUI, в 

Основна сума боргу 2097,1 ТИС.грн (77 90L '. тис,грн .. ~ складає 2769,S тис.грн. 
...... ., та вІД загально І суми) - б К 

заводУ ПОРОШКОВОІ, JIКИИ має особливий статус. З жовТIUI 2008 op~ азенного 
не в:mmtоДОВУЄ кошти по пільгових пеНСІ'JIX року ПІДПРИЄМСТВ0 ар.аа-- , а виплат:r· пен '" . 
здійснюєrься вчасно та В повному обсязі. .. СІИ пеНСІонерам 

Здійсmoється постійний контроль за дотриманu"'М 
• '" ПА чинного захонодавства у 

розрахушсах платвиюв з ПеНСІИНИМ фондом. Тах протягом 2009 ро .. 1 . ф' ' ку приинято 
327 РІшень про застосу'вВИНЯ lН~~ОВИХ санкцій на суму 1796,7 тис. грн., у т.ч. за: 

• ухилення ВІД реєстрацll - 1,7 ТИС. грн.; 
• прих~вування сум фонду оплати праці та несплата авансових 

платежів 144,4 тис.грн.; 
• донарахування сум страхових внесків 31,1 тис.грн.; 
• несвоєчасна сплата страхових внесків - 1 691,4 тис.грн.; 
• несвоєчасне подання звітності 56,4 тис. грн.; 
• прихОВування заробітної плати 14,8 тис.грн.; 
• недостовірні дані 1,3 тис.грн. 

Сплачено фінансових санкцій за звітний період з BPaxyвaНRJIМ зВJIИIПКY 
попередніх. періодів 1499,9 тис.грн., що становить 44,0 %. Запишаються 

І несплаченими фінансові санкціі по КЗПМ - 1 750,0 тис.грн. ( 87,9% від загальної 
суми боргу по фінансових санкціях). 

За порушення пенсійного законодавства протягом 2009 року накладено 108 
адміністративних штрафів на суму 29,4 тис. грн., надійпшо з врахуванням зВJIИIПКY 
ва Початок року 27,7 тис.грн., або 91,6 %. 

і5. СоціаJJЬНИЙ захисТ ваСeJJеввЯ В Значна увага В місті приділяється питанням соціального захисту населеВНJ[. 
~ . . ахисту населеННЯ станОМ на 01.01.2010 року на 
rl\n:_. ПР8Ц1 та СОЦІального з. омОГ Всього за 2009 рік 
-"щ\1 перебуває 5051 одержувач СОЦІальНИХ доп . 
ВВnna;еио ~оці8JIЬНИХ допомог на ~yмy 32~3~~3 T~Cy:~ від 31.01.2007 Н!! 81 У 
~o. до ІІоствнови ~.?'eтy мів алиТРСОціальВУ доПОМОГУ на семеро дtreii 
11 ому роЦ1 5 прийоМНИХ СІМеи отрИМ с' 168,6 тис.грн. 
~ забезпечеНВJI баТЬКВМ-ВИХОваteJlSМ у rтежевна матерiaJп,нO-побутоввх 

l1ІОВ PIlТlJroM звітного періодУ прово~: іО ~уло JIIIIDIIIЧено 156,7 ТИС·ІРR. 
fQЦj Dpоживаиня малозабезпечеНИХ СІМ у аїни "Про державну допомоry 
,a.r.aor ДОПОМОГИ 243 cїм'JIМ, зriдIIо ЗаКОВУ кр 

абезпеченим сім' им" . 



б . • · 11 На о n1КУ в упраВЛІННІ праці та • 
перебуває ~ 14! чоловіки, як} ПОСТРаждали :~~:ЬHOro захисту насenеlПUl 
IIIDt 1151 Дlтеи. У 2009 РОЦІ нараховано п' • док Чорнобильської катастрофи з 
111 ЧАЕС на суму 9423,3 тис грн., ВИПJJаче:Ь~ ~ ~~:пенсацій потерпілим від aвa~iї 
дороCJ1ИХ - 1244,S тис.грн:, дітей - 660 6 ти ,7 ТИс.грн., В т.ч. на харчуванНJI 
на оздоро~еННJI - 339.9ТИС.грн., ~oдa~~H., ~ ШkОДУ, заподіяну здоров'ю та 
За60рroВ8НІСТЬ з даних В~nлат на 01.01.20іо 1Дnyстку - 884,6 ТИС.грн. 
еаиlТОРНО-КУРОРТНИМИ ІІуТ1вками були забе p~кy складає 1226,1 ТИс.грн. 
qAВc, оздоровлено 177 дітей. зпечеНl 234 потерпілі від аваріі на 

Відцілом по обcnyrовуванню пенсіонерів інвал" '" 
звітиоro періоду 97 осіб забезпечені засобами' б' .1ДІВ .. ~ІИНИ та праці ПРОТJП"ом 

Н реа ШlтаЦll: КОJIJIСКами миmщими 
11ІПВJJИIVIМИ· аправлення На протезування ОТРимали 306'б ' 

Видано 91 санаторно - курортну путівку інвan' осІ . 
111 ветеранам війни. ІДам загального З8ХВорюванНJI 

З метою п.ідтримки ~~бі~ьm nрaзnивих та соціально незахищених верств 
pcenelUlJl на ~cцeBOМY РІВНІ Р1Ше~ Броварської міської ради була ПРИЙНJIТа 
проrpама СОЦІального захисту пеНСІ0н~рів, інвалідів та соціально незахищених 
~ васелеНИJl, пою були передбачеНІ додаткові заходи із соціального захисту. 
за СІчень- грудень 20~9 року за рахунок місцевого бlоджету відшкодовано 
ІО.І}'ВШИИМ аптекам МІста за безкоштовно відпущені ліки соціально незахищеним 
верствам населеИНJI у розмірі 30,0 тис.грн.; за житлово-комунальні поcnyrи 
iввaJIjдaм загального захворювання та по зору - 414,4 тис.грн., за безкоштовний 
проїзд пільговиків - 450,0 тис.грн., матеріальну допомогу отримав 221 
меIlПC8llець міста на суму 118,3 тис. грн. 

Крім того, за рахунок місцевого бюджету 141 фізичній особі, що надає 
соцішвї послуги інвалідам, виплачена компенсація на суму 147,7 ТИС.грн. 

на обліку в територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та самітних 
lІеорацездатних громадян знаходиться 2732 особи, в Т.ч. одиноких непрацездатних-
1054 осіб, самітвьопроживаючих - 496 осіб. За звітний період В3J1Т~ ва облік ДJIJI 
ВaДaНmI послуг 123 особи. ВідцілеВНJIМ соціальної допомоги С8М1ТНИМ на дому 

oбcnyroвуєrься 360 осіб. . .. 
Щодевио в територіальному центрі харчується 85 пеНСІОНерІВ. З початку року 

l1IJЯЧИМ харчуванням було охоплено 235 осіб. З місцевого бюджету на це було 
ВUДinеио 125,3 ТИС.грн. 

В поточному році продуктові набори отримав 521 підопічний територіального 
Цell1py. • • 2009 . 
и .... __ . ,.nvrи всього ВJДД1ЛеИИJIМ за РІК 
А~ались побутові та медичш ПО_."А_' 

вадаво 30579 послуг. п'wпо'l' реабілітації дітей-інвалідів 
мі ." медико-педаго.~ 
ським центром СОЦlальНОI та б" ійну послугу 50 дітям-інвалідам. 

~M 2009 року було надано 3561 реа JЛJТВЦміського бюджету виділено 571,0 
СТабільного функціонування дан?го закладу.З за коШТИ спонсорів придбано 

:: ~1IТpOМ реабілітації у ЗВ1:;і п:,~, що Д81ІО змory облвдвати IJIYIIDві 
tI .... taцiйне обладнання за метоДИК ., 'йиого процесу. 
~ати та покращати ефективність реаб1Л1Т8Цl r:ry сімей з низьКИМИ доходами 

0дВJn.t з основних напрямків соціальноГО ~ 'й 
~aєrьси допомога по програмі житлових су еНДІ . 

. . 

І ; 
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ПротягоМ СІЧНJ[- гpyдВJI 2009 ро 

oJlJ1atY ЖИТЛОВо-комунальних nor-.n!:! за СУбсидіями ДпJI ВЇДШКQnvD 
ва ••• -·oТ~ звеРНУЛОСJl 2912 . "V-анНJI витрат 
иЬК У СlqИl-ГРУ~НI МИнулого року. Загальна ~~мей, що на 0,8% менше, 
... іТJlОМУ перІОД1 станОВила 1859 8 тис гр СУМа суБСИДIИ, призначених CiM"JIМ У 
;РІ Середнь • '. н., що на 359 О 2008 року. ОМ1СJIЧНИЙ розмір суб '" ' тис. грн .. менше похазника 
125,4 гри. (ва 01.01.09 - 63.89 ГРН.). CНДII на 01.01.2010 року складає _ 
В рамках Програми « 3 турБОТQЮ про 

• •. КОЖНого» до П9w..· 19 
оід1РІІМІСИ MIC~KOI впади та. бпагодій ' . ~ МІста -20 BepeCНJI за 
орraЮзаціЙ уставов і підприємств міст них оргаНІзаЦІЙ члени ветеранських 
оtplDlOJlИ 1600 ПРОдукТоВих наборів. З ~3 ветерани праці, розбудовники міста 
міста може отримати соціальну картку «З ~~реСНJI 2009 року кожен пенсіонер 

наступві зиижхи: 20% В мережі отою про Кожного», па дає право 
ІІІ • КОмунальних аптек зси . 
MeдeJ», 3% В мереЖІ супермаркетів «Форум» безкошт 'оо О ~ мереЖІ аптек « 
автобусах « З турботою про кожного». ' овнии про1ЗД В комунальних 

За рахувОІС коштів бюджету міста на виконанНJI зах' б . Б ОО... оо " ОДІВ перед ачених Програмою 
mдтpJfМJ(И роваРСЬКОl МlСЬКРаионО1 органІзацІЇ товарист Ч Х . ф. 40 ва ервоного реста, У 
2009 РОЦІ ПР~ • lH~.~OBaн~ . ,Отис.грн, на реалізацію заходів Програми підтримки 
Цеll1PУ реаб1Л1тацll1ввалlД1В <<I1parнeHНJI» виділено 40,0 тис.грн. 

1.6. Житлово-комунальне господарство 
дря забезпечення стабільного функціонувaннJI об'єктів житлово-

ЕОМУВШНОГО го~подарства в умовах фінансової кризи передбачувана ПО1реба в 
ЕОJПТIX на 2009 РІК склала 19720,8 тис.грн. За січень-грудень 2009 року на ці цілі 
використано 13100,5 тис.грН. або 66,4% від передбачуваного на рік та 52,0 % до 
попереднього року, а саме: 

·ва рековcnpукцію житлового фонду передбачалось 508 тис. грН. Проведено 
reoдезичве обстежеиня ІРувтів в житловому будинку по вул. М. Лагунової, 18 на 
суму - 40,2 тис. Ірн. по іншим заходам фінансуванRJI не проводилось; 
-ва заходи по капітальному ремонту житлового фонду фінансувВВIIJI не 
ПРОВOДIfJIось ; 
·ва бnагоуС1рій прибудинкових територій запланов~о - 19 .. 4 тис. ГРН'! ф~е 
ВИКОВ8ВВJI склало _ 192 5 тис. гри. Проведено кamтальнии ремонт ДШJIНОК мІЖ 
6удвВКових проїздів жит~ових будинків по вул,Олімпійській та між будинкового 
ПРОіз,цу та тротуару до житлового будинкУ по вул.. Возз"єднання,ll. Загальна 
lDIоЩа ВИІСоиавих робіт - 1,4 тис.КО.м; оо 
·ва УТРИМаННЯ об' єктів благоустрою міста, забезпечеННJI належного ІХ стану та 

. СІвореuп.. Ф проживання передбачалось 7395,7 тис. грн. Фактичне ! &&&11І КОМ ортних умов 

-ористання склало - 6 756,4 тис. грн.; арства заплановано - 2 115 9 
·аа УТРИМВВIDI об'єктів благоустрою зеленогО господ J 

1Jrc. гри. Фактичне Виконання 2031,0 тис. грн.; використано 705,6 тис. грв.; 
: орГ8lliзацію робіт з безпеки дорожнього P~CTa -2 393,8 тис. гри. Виконано 
kani peMolIТ дорожнього покритrя вуJIИЦЬ осипова-вул,Старо-Троїцької; вул. 

'lanaє;tanыІиі ремонт вулиць: перехрестя ВУЛ'яка та ";nauJta від вул.Київської до 
(~___ оо оо вул Боже WJ&IW"- • 

'УІІ а \AUUlНКa від вул.І<иlВСЬ~Оl до .' аІовноі лікарні до газОРОЗПОД1ЛЬчого 
·Андрєєва); вул.Шевченка (дiJIЯВICIl вІД ~aкOBa (діJIJlllICа від вул.Кутузова до 

~); вул.Гanьбича (діляВІСа); вул.щер, ЇJIJПП(а); вул.Миру; вул .. Постиmева 
ВОІС3ВJIьИОі); вул.Першого Травня Д 

. і 
І 
І 

.....,;et 



(дinJlJlка від 30Ш N!6 до колії Південно-13 3 . 
ВIIJ\ОJlВНИХ робіт 15,2 ТИС.КВ.М. axtдної запізниці). Зaranr.на моща 

ВIІКОНано роботи поточного та ям 
І< Г кового ремонту 

І<оропенКв, paCOBCЬKO~O, рушеВСЬkОГО, КУТУЗОВа вул~: Київської, КіровІ, 
Гаraріив, НезалеЖНОСТІ, Черняхівського Дим' у т.ч. І на 1DJUIX0проводі N!!I, 
&.»lenь~КО~, . Гастелл~, ФаБРИЧНій,' Енгел итрова, ~ano~~ Котовського, 
ВJнтерНІЦІ0налIСТIВ, ПапанlНа, Лермонто n ьса, ЗanIЗНИЧ1fIИ, Ш.АпеЙХема, 
Герце~JI, Постищева, Старо-ТроїЦЬкій, зВ::' сь ep~oro Травня, Пушкіна. ВатутінІ, 
S 8. загальна ПJIоща виконаних робіт _ S 9S А КІИ. ЧапаєвІ, проїзди до ЗОШ N!!N!! 

, w • • тис.КВ.м . 
• перспективНИИ розвиток Інженерних мереж - на б . . 
етар~о!ЦЬ~Й викори~тано 6~8 тис. грн.; УДІВНИЦТВо водопроводу по вул . 
• на JI1КВІДІЦІЮ наСЛІДЮВ СТИХІЙНОГО лиха (п иби ан . 
поввnенихдерев) використано 28.89 тис. грн. Р Р ня І розчищеННJI вулиць від 

дпя удосконалення системи ynрaвnінНJI підп '. . 
риємствами І органlЗВЦ1JlМИ 

IПТП~ВО-КО~8JIЬного господарства ПРОДОВ:і~ЄТЬСЯ передача в комунanь 
IIJI8СНІСТЬ ВІДомчого житлового фонду. За період 2009 о .. ~ 
підприємств 3 гуртожитки, а саме: р ку DpИИНJlТО ВІД 

- ВАТ <<Броварисільбуд» по вул. Металургів. 9 загanьною площею 736 м2• 
- ЗАТ <<Броварський ДОК» по вул. Кутузова,lО загальною мощею 1615 ~2. 
- ДІІ <<Житло» оп <<Бровариnpомжитлобуд» по вул. КиїВСЬкїіі.298-а 

381'ВJIЬВОЮ площею 6128 м2• 
З метою подолання негативних наслідків домінуючого становища організацій 

IDTJJOBO-КОМУНального господарства постіііно проводиться роз' JlСlПOвanьна робота 
по створеввю об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

на даний час у місті зареєстровано 11 житлово - будівельних кооперативів та 
29 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. За період 2009 року 
moреВо та зареєстровано 4 ОСББ. УпрaвnіННJIМ житлово-комунального 
rocoодарства постійно проводиться агітаціііна та роз'яснювальна робота про 
crвoреllRJl ОСББ серед мешканців новобудов. .. 
. у сфері поводжеННJI з ПІВ до роботи з насел~НIIJIМ з~еНІ приваТНІ 
IDДПpИЄМЦЇ, що надають послуги по вивезенню ТПВ та РІДКИХ СТОКІВ. 

Д1UI ефективного обслуговування ліфтового господарства та покращеННJI умов 
DJIOЖввавия. населеННJI, в цій сфері поcnyr зареєстровано 3 приватиих 
niдпpиємства. 

ПРОТJIГOМ звітного періоду місто забезпечув~ось без~ере~~ 
8QIfODO . ~ilR.l кп ВОДОПРОВIДВО-К8вал1З8ЦІuноrо 
~ ~Ч~ та водов~еде~п 

roenoдapcтвa •.. .. 
П • на матеріальНІ трудноЩІ, виконании 
POТJlГOM поточного року, незважаючи 

18аЧJudi обсяг робіт, а саме: агальною протJIЖНiС'ПО 186 м; 
-перекладено аварійні ДЇJIJШICИ BOДO~OBO~ мереж загальною протJlЖllїС'ПО 

l2.s -перекладені аварійні дїJIJIНICИ канВЛ1ЗВЦl 
м; .. камер ДecНJIНCЬKOГO водозабору та 
-ВИІСОИані роботи по очистці прИilМвлЬНИХ 

IcttнolUIеио там два лічильнИки; 
-nPОМИТо 11 7 км каналізаційнИХ мереж;. ~I: 1 2 3 на водоочисlІИХ спорудах; , .' їінИЮВ ",р, , 
-В_Онані роботи по проМИВЦl ВІДСТІ -: аЦіЙВИХ колодязів; 
-ВіДремонтовано SO водопровіДНИХ і SS кан8Л1з 

< 



.. замінено 20 засувок на мереж 14 
.. замінено трансформатор 400 I<ВА8Х ВОДОПРоводу; 

. ф. на КНс Ка2 . 
проте, аналІЗ ІНансових Показників під и - та pJIД ІНШих важливих робіт. 

cppaЦIOBВJlO зБИТІСО~О. Причиною цьому є т пр ЄМ~a !lОК83ав, що підприємство 
ЛJJJJl8 86% витрат ПI~rч'иємства. е, що ДІJQЧІ тарифи відшкодовують 

Броварською ф~nlЄЮ ВАТ "КIIЇВО6лга" 
реryЛJТOРНИХ ПУНКТІВ та 53 шафових 3 проведено обcnyroвуваННJI 2S 
обcnyroвув8ИНJI газових мереж та ~бл~егуJIJlТОРНИХ пунктів. Проводилось 
РРJlЛВДЇВ JП( У житлових будинках; так і на б~ННJI, ВИkонуваВСJl ремонт газових 
Перевірено герметизацію вводів інженернИ: K:КТ~ KO~HanЬHO -побyrовоі сфери. 
18 fPOМВДСЬКИХ будіВЗIJIX. Зауважень не ВИJlвл МУНІкаЦІИ у 402 Висоmих будинках 

9 • кп Б ено. 
За 200 рІК " роваРllТеПJJоеllергоме еж" -

nловоі енергіі що ва б З тис Г кап б. Р а ВІДпущено 278,42 тис.Гкал 
'ІЄ ' ,.. ШЬШе минул 
3И1океlПlJlМ температурвих показників. ого року та ПОJlсmoЄГЬСJl 

Витрати на виробництво отеп~овоі енергії у звіmому періоді cтaнoвmn-г.--
69944,6 тис.грн., що на 25,Sи. БІльше ніж у 2008 РОЦІ· n • , . ершого лютого 
ПОТО'Ulого року ~ищено тариф на 24% для 11 групи споживачів та на 22% ДJIJI m 
JPYПИ споживаЧІВ. 

І • Проведено своєча~иу та JПdсиу підготовку теплового господарства до роботи 
в OC1lDlbo-зимовий пеРІОД 2009-2010 р.р., У 2009 році було заплановано виконати 
робіт по ремоиту теплового господарства власними сипами підприємства на суму 
4775,2 ТИС.Ірн., фактично виконано робіт на 5782,2 тис.грн., тобто на 20% більше 
:wшaиовавого. 

Підприємством виконано наступний оБСJlГ робіт: 
-ва всіх 19-ти котельних повністю закінчено ремонтні роботи; 
-відремонтовано З 7 теплових пунктів; 
-проведені riдpaвnічві випробуванна котлоагрегатів 45 одиниць; 
-замінено 5,76 км трубопроводів. Крім планових замін теплових мереж в 

серові-вересні було виконано капітальний ремонт тепломережі по 
ВУЛ.ОлiмniЙська,2. При цьому було замінено 320 м трубопровоД?; . 

-виконано ревізію запірної арматури та компенсаторІВ: ВІДремонтовано 

засувок Ф600-50 - 900 ОДИНИЦЬ, компенсаторів Ф 600-200 -. 1.45 одввиць; 
-Виконано ремонт SO одиниць насосів, виконано ревІЗІЮ та ремонт газового 

061l8ДRВВIIJI· • 
-викон~о Держповірку і ремонт КВІІіА та електрообладнаиия. 

. теплових пунктах та теплових Виконані значні обсяги роБІТ на котельнях, 
lleJJежах міста. . 
П ..... вию здійСIПOЄТЬСJl цшодобово протягом року, що 
Одача П1Д1ГрlТОI води васеле . у.... УІ.О·І· області. 

E~o б· . них nvIПlТІВ AnIВCЬa 
-&ІЩ ВИМ для шьmОСТІ населе IoloJ.":- али на акість теплопостачання, У 
. Аварійних ситуацій та неполадок, JJI(1 б вПЛИВ 

38inrouv • • б 
-"J перІОДІ не уло. мовннка» забезпечує ytpимання, 

1 .lСомупаJIЬ~е підприємство «служба п~:оro фонду комунальної власності 
~lfRе та С8Н1тарие обслуговування хоп: за надані послуги. 

ііі...... б· платеЖІВ . 9 , ..... ПРоводить нарахування Та з ІР. 287 житлових будиюав, з них 
~ на б8JI8Исі підприємства натчується 

IOlткiB. 



I1pOTJlrOM 2009 15 
oro Ф року підпри 

pe)lOIlТY житлов онду на суму 3158 7 ЄМСТВОМ Виконано робіт по 
-поТОЧНИЙ реМОНТ·48 під"їздів На ~ ТИс. ГРН., В тому числі: 
_ремоНТ машинних відділень Jlіф .:УМУ 975,5 ТИс.грн.; 

... " ТІВ - 7 7 ТИс -потоЧllИИ ремонт м .якої покрім' _' .rpH. 
_ремонт шатрової покрівлі та Вхі~ни:43,о ТИ~·ГРН.; 
_yreпnеини та ремонт технічних п ~озирК1В - 160,4 ТИс.грн: 
-ремонт ~ переобладнання Koнтe:::ep~B - 3,7 тис.грн.; 
-ремонт поштових СКРИНЬОК . ерІВ - 135,2 ТИс.грн.; 
-герметизація швів, гідроізоJIJЩЇJI стін _ -30545,7 тис. грн.; 

Наuпа робl·Т .. ,2 ТИС,грн.· 
-вИІСО С&ППN ПО СКЛІННЮ ВІКОН В п' "оо , 
-встановлення клапанів СміТТЄЗбіРНИкі1Д_lз1

д

7ах1 - 3,3 тис.грн.; 
в , ТИС грн' 

-ремонт ДИТЯЧИХ та спортивних майданчиків - 25 8 ти~ . 
-встановлення металевих дверей ( 32 шт.) _ 48 2 ' .~H., 
anaтnorvaaв'U'a 8в .... , тис.грн., -_&U»A6 J - пп. ТОП8ВlЛЬИОНIВ - 23,1 ТИс.грн.; 
-~~баини та ремонт штахетних парканів, огорожі- 28 6 тис.грн . 
-1НJП1 ро ати - 173,9 тис.грн. ,., 
Крім ТОГО, вихонані роботи по благоустрою міста: 
-ЗВВJПOв~ сухих та аварійних дерев - 564,0 тис.грн.; 
~лагоустр1И при будинкових територій та міста - 389,3 тис,грн.; 

Значиа робота проводиться із населенням по зменmеНJПQ заборгованості з 
оПJllТИ житлово-комуналЬНИХ послуг. 

За 2009 рік нараховано квартирної плати на суму 18729,3 тис.грн., В тому 
'lИCJIЇ 1843,6 ТИС.Ірн. станоDЛJIТЬ нараховані населенню пільги та субсидії. 
Безпосередньо до СlШати населенню нараховано 16885,7 тис. грН. Фактичио 
CШJачено васелевням 16187,8 тис.грн. Середній відсоток сплати иаселеlПlЯМ за 
ytpПМ81J11J1 будинків та при будинкових територій у 2009 році становить 95.9%, що 
ва 3,2 в.п. Meвme відповідного періоду минулого року. Станом на 01.01.2010 року 
вaCТlI'!leНВJI заборгованості до суду передано 477 справ на суму 396,4 тис.грн. та 
ДО-овавчоі служби - 565 справ на суму 371,3 тис.грн. Також вручено досудових 
попереджень про необхідність сплати існуючої заборгованості в кількості 16878 
пrr. 

Заборгованість населения за спожиту теплову а eHep~ у 2009 році. та з 
8рахуваввим боргів минулих років зменшилась на 5,5 Уа. В ц~oмy з~бор~овam.сть за 
СПОЖИту теПJIову енергію станом на 01.01.201 О року в ПОРІВИJIИН1 З В1ДПовJДН~Ю 
ДаТОЮ 1nnn1 на 4 3% але при цьому сума заборгованоСТІ є 

"-.1лого. року зменшилась " бо roваність населеlDUl спадає 
~ooo високою І складає 11259,9 тис.грн. , з них за) ~ 88 9СИ від загальної суми 

&ор 5,4 тис.грн. ( 2178,8 тис.грн. -бор~ 2009 року аійОріве~ ;оходів населеlDUl. З 
~O~. . б гованОСТIЄ недостати 11 · :'UZUYl. З ЧИННИКІв за ор. за спожитУ теплову енергію, як за 

:10 В~од.!Ваиня заБОРХ:ОВан?СТ1 на~е:е:;Япередано 649 справ на суму 1614,7 
1Jtc. ЧIUdi, тах 1 за попередm: пеРІОДИ Д ~ 251 0,7 тис.грН. . 

1'ри., вадано 2009 претензій ва загальНУ уму водовідведення в цілому по МІсту 
~боргованіСТЬ за поcnyги водопостаq~ та ги населеНВJI зроCJIИ на 18,5%. 
r~Щ)М 2009 року зросли У 2,1 рази, :х заяв на суму 655,5 тис.грн., 
~~~eмCТВOM передано до судУ 320 ::;;; тис.грн. Через відділ державної 
~JlQJteBO 16762 претеНзії ва суму 'борroваність у сумі 19,2 тис.грн. 

авчоі служби за звітний період стяrиrra за 
'# 



· 4166,6 
_---m-:o:--~ 

4361 

4202,6 

10005,4 

eтenпoaa еиргїlr 

ІІІ ПРIlРОДИIfА газ 
І 

[] елеrcrpоеиергїlr 

І [] водопостачаиНJI та 
LВодовїдведеИИR 

Заборгованість споживачів міста з~~~жити-'и" -пр" -о -~- . 
... ТJlГОМ СІЧНЯ - грудня 2009 

року природнии газ складає 4279,2 тис.грн., а з BpaxyвaнНJIМ боргів за минулі 
періоди - 4638,2 тис.грн. що на 30,4% більше, ніж за відповідний період минулого 
року. Борг н~селеНШІ скл~ає. 4202,6 тис.грн. або 90,6% від загальної суми 
заборroввн?cn, та. на 27,7 ИJ ~шьше, н~ж .на відповідну дату минулого року. А 
заборroвВВ1СТЬ у BIД11I1(~ДYВ~1 за. Haд~1 пшьги васenевmo в оплаті за природний 
~ зменmилась в .ПОРІВНЯНН~ з В1ДПОВІДНИМ періодом минулого року на 31,9%. 
PJВeнь проплат в цшому ПО МІСТУ за спожитий природний газ у січні - грудні 2009 
року CКJI8Дaє 93,7 %. 

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження 
у 2009 році в цілому по місту спостерігається збільmеННJI споживaнвJI 

природного газу на 21,3% та теплової енергії ва 2,3%. СпоживaННJI води 
знаходиться на рівні минулого року. Збільшення споживaННJI природного газу та 
1еrшовоі енергіі ПОЯСlПОється зниженням температурних показників в поріввявві з 
&lВВyJIорічвими. 

Виконавчим комітетом Броварської міськоі ради пр~ється особлива ~aгa 
38Dp0ваджеввю заходів з енергозбереження комунальними ПІдприємствами М1ста, 

61ОДЖетвими установами та організаціями. .. 
ю1 «Служба замовника» у звітному періоді встановлено опamoвальнии KO~ 

ва тверДО"" паливі економія паливно-енергетичних ресурсів (ІІВР) cКJIana в СУМІ 65 ._~ , 
ТИС.lpи.. • 
тпт шено реконструкц1Ю КОТenьШDC з 
1UJ. «Броваритеплоенергомережа» завер . .. 

v.-..._ • едено К8П1ТВJIЬВИИ ремонт теплових 
1"&1Q1081(ОЮ нових сучасних кОТЛІВ та ~OB ПВР на 10S О тис. грн . 
1I~ · оо ЛОr11 - зекономлено , .""11\ 13 застосуванням сучаСНОl техио. "'~"ЧJИX закладах освіти 
В·.· IJII(1JIЬНИХ та позCIJ,UAU~ 

вро усІХ загальНООСВlтюх, до ікоВВИХ пакетів. ОП8JПQвальна система 
3ah~~~BO утеплення та пе~епaICYJ.lаввя ~Ba о експлуатації в наступвий осівньо-
--~ приведена до вїдпоВ1ДНосТ1 та гот Д 
1JJмОВIdt період.. . ноro і ефективНОГО використавия 

Ііа здійснения заходів щодо paцl0H~ ігаЮЧИХ технологій реanїЗУЄТЬСJl 
tl!eproPecypciв та запровадження енерroз фер um1 та установ бюджетної сфери 
bporna.. ..,п..rrлоВОГО Ощv оо ••• 

~oqa поетапного оснащеННЯ лu"·· аввя воДИ і теПЛОВО1 енерГll. 
ама обліку та регуmoвавня спожив 

1 
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peJCJDUlO-НaJIагоджувanьні роботи по ~:ч~~БОКОМБінат Н!!І о» проведені 
1І1С. ерн. котлам - зеКономлено ПВР на 70.0 

КазеllИИМ заводом ПОРощкової •• .оо 
• • IпeтanypПl впр 

IJIIЯ опвnеllИJl адмІНІстративних та побуто ОВВДЖено електроводонагрівачі 
JCJIaJl8 180 тис. куб.м на рік, в~их Приміщень. eKoHoMЇJI природного газу 
~eтвnoKep8Мi~ виробів на основі eHдo:paцЬOBaн~ теХНологію виробництва 
1ІIС.куб.м за рік. , У. еКОНОМІЯ природного газу склала 130 

3АТ, •• БроварсьІСИЙ завод пластмас" п 
роведеН0 peKoHr.тn • m 12 

з&IОГУ знИЗИТИ спожи~анни електроенергії. -.УУКЦІІО -. що дало 
При проведеННІ капітальних ремон' 

enемеПТЇВ будивхів в обов'JI3КОВОМУ ТІВ, реконструкції КОНСТРУІСТИВНИХ 
енергозберігаючі технології. порядку ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ сучасні 

2.1. Охорона здоров"в 
2. ГумаНітарна сфера 

. М~режа закладів охорони ЗДОРОВ'Я міста включає 7 лікарНJIНИХ закладів. 
ДilJlЬШСТЬ JПOIX спрямована на з?ережеННJI та покращенНJI здоров 'я населенНJI, 
забезпечеНIIJI потреб васелення в ЛІкарських засобах і медичному обслуговуванні. 

Незважаючи ва кризовий стан економіки, що безпосередньо негативно 
позначилось на фінансуванні медичної галузі, медична допомога надавалась 
вjдповїДНО до потреб насenеИНJ[. В частині впроваджеВНJI нових лікувальних і 
дівrиостичвих технологій вона продовжувала вдосконалюватись. 

Впроваджено в практику нові методики діагностики і лікування хірургічних 
хворих (ендоскопічні операції, ультразвукове обстежеННJI - доплерографія і ін.) ДJIJI 
хворих терапевтичного профimo організовано BiддїneННJI інтенсивної терапії і 
реанімації, Додаткові труднощі в функціонуванні лікарні створювало те, що різко 
3рОCТ8JIИ ціви на пальне, продукти харчування, ліки. Тому щоб не допустити зриву 
в вадавиі медичної допомоги адміністрація лікарні зверталась за допомогою до 
opraвiв місцевої впади. 3авДJПCИ наданій допомозі було забезпечено безперебійну 

роботу усіх медичних закладів, оо 
протягом року з усіх джерел було придбано меДИЧНОІ апаратури, 

іиctpументарію обладнання на суму 2658,3 тис.грн. Проводилось оновлеШDI 
18рКО3ll0і, реанімаційної апаратури, медичного інструментарію. Швидка допомога 

: ПОООВlDmась новими автомобілями. ., ГРЗ 
' Негативний вІШИВ на стан здоров'я населеНRJI справила еПІДеМ1Jl гp~ та . 
3 понад 28 тисячам ЗВХВОРІВmиx, з 
ЦЬОГО приводу медична допомога надавалась . 'д ІПІевмоиій в 2009 

Ihv 1 s. .. Показник смертноСТІ ВІ 
~ , ТИСЯЧІ було госmтaJI1ЗОВано. , 
РОЦІ становив 24 особи, а в 2008 році - 28 ОСІб.. що на рівні uuavлого року, 

В ' • оо' варНИХ ЛІЖОк, ......... ,,' 
1.~_ МІСТІ розгорнуто 9 СТ8ЦІО Ss 4 од на 1 О ооо населеШDI, 
IlllUCЗП'· Ф м станоВИТЬ ' ' !а6 ечешсть JI1ЖI(овим овдо 8 на 1 О ооо населеНRJI. 
езпе'lевість лікарями по місту складає 2 од. • оо' очними засобами прИЙНJlТO 
З • булаторно-поmICJl 

Ih .. _а СІчень - грудень 2009 року ~, швидкої допомоги виконано 35800 
.ЩЩ 1 млн. 200 ТИСЯЧ пацієнтів, ВJДДІЛеННЯМ 
~. Що 7,6% більше минулоріЧИОro, я 4 медичні програми: програма 
6n..~~ охорони здоров'я міста ВИКО:=~а неЦУКРОВИЙ діабет", програма 
--1'UtЬб1l 3 туберкульозом, програма "Цукр 



ФілВКТІIКИ ВІШСніду та програм 18 
ррО м Ж • а "Онкологів" В 
здіnСJllOIОТЬСЯ в е ах Видшених І(опrrів у. . иконання програм 
teJlдCSИЦія до змеНІП~ННЯ захвОРюваностІ н:ВІТНОМУ періоді вперше ВИJ!Виnась 
роС1'8ТИ захворюванІСТЬ на '''''"'OB9~ • б туберкульоз. апе продовжувапа 
з • -v ... 1' пп Дlа ет ПП • 
вJ}liSфIJCОВавих• • еРТОНІЮ. онкохвороби та 

проблем~~ ~ галузі охорони з о .. 
~'OHHOЇ ПОЛІКЛІНІКИ та МОдульної котельн. дров JI Є незавершене будівництво 
докУментації на прове~еННJI ремонтів інф І. в~отовле~~ проектно-кошrорисноі 

. :IIIIЇJleНВJI lПВидкої допомоги, прапьні та хареКЦБIИНО.ГО ВІддІлення. туб відділення. 
B~ чо ЛОКІВ дитячої лікарні та црл. 

2.2. Освіта 
Місто має розгалужену мережу закладів освіти· 18 • 

_адіВ( 16 - комунальної форми власності, 2 _ пр~атндихОШК). l1ЛЬ2 зНИХaranьнавчап~н~ 
. . 6 30Ш 1Ш' НООСВІТНІХ 

saвЧВJlЬНИХ закладІВ. - ст.( школи N!!NDl 2 З 69 10) 2 .. . 
ПІ ( ""05 б - , , , " , спеЦlапlзованl 

ІІІІІ'OJIИ 1- ст. ..,:., з погли леним вивчеННJ[" іноземних м ...." 7 б 
..... •• о. ов І ",!! З погли леним 

_B~ предмenв СУСПlJIЬно-~анітарного та природничого профілів), пмназія 
ім.С,ОлійвИІСа, вавчальн?~виховнии. ко~пnекс, вечірня школа П-Шст., приватна 
опсOJIl І-Ш СТ. "Фортуна, 4 позашкІЛЬНІ заклади освіти: нвцrм, БДІОТ. 
дmщ ,.камелія" та ДЮСШ. 

Відповідно до поtpеб ГPOM8ДJIН та забезпечення прав дітей на отримання 
доппdзIьвої освіти створено різні типи дошкільних навчanьних закладів. Стапа 
решшспо іх варіативність та різноманітність запежно від форм власності. 
пpD3DЧCSВВЯ, контингенту дітей, режиму їх перебування, інноваційності підходів, 
змісту та методів виховання. 

Дошкільні навчальні заклади відвідують З656 вихованців, з них 622 дітей 
віхоМВід 1 до 3 років. Функціонує ЗО логопедичних та 10 санаторних, 16 чергових 

rpyп та 2 ПРОГУJIJПП(ові. 
Відповідність мережі ДНЗ запитам і потребі Me~~ міста ПО:rt'еб~Є 

вирimеВВJI по rpупах раннього віку. Кількість ОХ~ШІ~ННJI ДІтеи paннь~гo .. ВІку ВІД 
311'ВJIr,иоі кількості дітей у місті СЮІвдає 51 %. Кільюсть ОХОШlеввя Д1теи 5 року 
lИТrJ СICJl8Дає 98 %. як такої «черги» на дошкільні ЗаЮІади немає. Діти, починаючи 
зЗ·річиоro віку, забезпечені садочками. . .оо • 

на ХІІ· ДН1И .... виставці навчальних ЗаЮІ8Д1В «Сучасна ОСВІта в ~КPa1Н1 -
20 

МlЖВаро ки . ДНЗ UIлинкy» було ВІДЗначено 
09», що відбулася у JПOТОМУ 2009 року в ЄВІ, . ~ . 

6ровзо • • •• "u"VIlOBO ПОП1VТl'ова Д1JlЛЬНІСТЬ експериментальних 
ВОЮ мед8JDПO у воМ1Нацп (\ПА".. - ~"... • 

3aКnaДiВ у .. .чний напрям інноваційного розвитку ОСВlТИ». 
Дo~~ як :=:вий заЮІ8Д (ФарвінОЮ> став лідером викори~ 

11'І11. • • .... ~ '""ній освіті не лише в м. Бровари, а и У 
~ОРОвчих ИОВІТВ1Х технолОГІВ в доJUAU~ 

kвiiiсыdй області та за її межами· З рибка» є свого роду міні -
ДО • .... ... заЮІ8Д « ОЛОта . ~ИИИ иавчальнии ... оваджеННЮ в роботу з ДІТЬМИ, щ? 

аа60раТОРlЄЮ по розробці, апроб8Ц11 та впр ПО запобіганню плоскоступоСП, 
80tpeБУЮТЬ корекції фізичноГО розвиТКУ, ВП: amтoBaвi сучасною апаратурою 
~ кіфозу, сколіозу, лОРДОЗУ тоЩО. ~B З попередженшІ та пOДOJПllПlll 
~ТИ ДпJI проведеиия профілактичних :О:Стуються надзвичайниМ попитом у 
~ових JIВИЩ простуДНИХ захворювань р 

ICiв Маленьких вихованців. 
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У ЗО МІСта навчаЄТЬСJl 9481 

С1'."фортуна", ~33 - у вечірній Шкоnі, зroен~, ..I5~ - у приватній школі 1-111 
npoфесійНОro nl~ею, 450: студенти вИЩИх Дlтеи ВІКОм ДО 18 років - студенти 
~Іережі зоm МІСта ПОРІВНJlIІО з МИНуJIИ навчальних закnадів. Кinькїcтr. учнів у 
dhrdIIіоНУЄ один навчалЬНий заклад "'е м РОком збільшилась на 176 vvuiB 
"'l"'~ ,~ можуть навч' J". • 
CDlcii. атися ДІТИ з російськомовних 

~a базі ЗНЗ пр~ють 43 груп ПРОдОвжен . . . 
jJP всІХ першокnасвиюв організоване га ого ДНИ, ЯКІ ВІДВІдуЮТь 1316 учнів. 
фilf8JfсуЄТЬСJl місцевим бюджетом. охоnлриче харчуванни, І 00% вартості JlJ(ОГО 
батьківСьКИЙ кошт, 84% школярів. у 2009ено ~рячим харчуванним. у Т.Ч. і за 
профінансовано 4946,8 ТИс.грн. роЦІ для харчуванни учнів 1-4 кnaciB 

Мережа загальноосвітніх закладів стаб' 
•• IfIО80JIЬВJIЄ потреби насenеНIIJI 1247 учн' шьна, однак не В повній мірі 
~ . Ів навЧ810ТЬСЯ у Д • п rr 
""V1flfiB здібностей учнів З8ДоволеНIIJI" " " ругу ЗМІНУ. ~ІЯ розвитку JIIII'I.... • , lX1fIХ ІнтереСІВ 1 дуХовних запитів у З8КJJ ах 
освіти ~озгапужена мережа nPОфільн~ класів та класів поглибленого вивч:и. 
npедмenв. у .HOBO~ навчальному роЦІ таких класів налічується 80 (2593 учні). У 
_адах ОСВІТИ ДІти мають змогу вивчати іноземні мови' анг.Пl·И"ську . . . • НІМецьку. 
фравцузьку~ ПОЛЬСЬКУ, lСП~СЬКУ. npк:ому 1.622 учні вивчають дві іноземні мови. 

дпя mдвезеВВJI УЧНІВ до закладІВ ОСВІТИ НОВОГО типу З міського бюджету у 
2009 році виділено 213 500 грн. 

Впродовж .2009 року 171 вчитель пройшов курси підвищенни кваліфікації, 
120 вчителів взяли участь у роботі семінарів різних рівнів. 8 педагогів було 
Dpuзначево членами журі m етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

За 2009 рік з місцевого бюджету навчальним З8КJJадвм міста виділено 
о 398,Sтис.грв.: ДЛJI проведеННJI капітальних ремонтів систем опалення у ЗОШ N!!N! 

1,10 - 154,9 тис. грн .. ; підготовки систем опаленни до опалювального сезону - 12, 
Sтис. rpи.; дпа капітального ремонту фасаду 30Ш N!! 9 - 39,О.грн.; капітального 
реионту вхідних частин та коридорів 30Ш N!!N!! 1,10.- 77,7 тис.грн.; капітального 
ремонту ахтовоі зали СЗОШ Ng7 - 114,4 тис. rpH .. 

! У Позашкільних закладах організована робота 22 творчих об'єднань, 89 ryp~B, 19 
спортивних сеІЩЇЙ, клубів за інтересами. Ці закл~ працюють за РІЗН~ 
ВlnpJIМами: науково-технічний, художиьо-есте~ичнии, ~рис~сько-краєзнавчии, 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЛІОючий, еколого-натуралIСТИ:НИ~. РІЗ~ИМИ формами 
D03aDndnьHOi освіти охоплено 5524 учні. 38ЙВJIТість ДІтеи позamкшьною ОСВІТОЮ в 
місті становить - 52 % від загальної кількості дітей. 

23. ~JlЬтypa дозвinлJI JII( niдростаюЧОМУ 
ао В. МІсті створені необхідні умоВИ.ДЛJI проведе:а музична та дитяча ПІКOJIа ііа kOJJhnпo, так і жителям старшоГ? BI~. ДіЮ: д міський культурний центр, 2 
~~~цтв, краєзнавчий музей, М1сьКИИ JOIY, 
UIUJlioтetru 'оо 

&VI. • ТА об"єднання, гуртки та СТУДІІ З 
У заv,. • ацюють аматорсыu • .. 

· МАоІІадах культури ~cтa ПР. • . естеТИЧНОГО виховaJIИJI ДІтеи. 
Pi3uиx жанрів: вокальні, хореографlЧШ, те~тральНІ, культури було організовано та 
ltIIa За січевь - грудень 2009 року працІВниками. концепти та зустрічі Нового 
"I'U8ett • це' cBJlТКOBI :1"'.... • 
~ ,\ево 425 різноманітних захОДІВ,' _ дня захисника ВІТЧИЗНИ та 
~ Маcшmої, Весни та проводи ~ИМИ, з наго 

ародного жіночого дня та багато lНZПИX' 
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J1роведено естивanь ПОP!'rY_. " 

оо кл -''n'НОІ ТВорчо ' К 
tЛ8СІІЧІІОІ ~ИКИ" ~~~a нота", П 'lYP Все ~"РИll1Тanеве перо", конкурс 
II,rra'l украІНИ - 2009 , МІСЬКИЙ Захід Т УІСраlНСЬКоro конкурсу ,liaйкращий 
'11, ,.. ого rrиe бl' . Д , " Ворча особи '" ' ОnlftU1IИСЬК ~- гу, еНЬ МІста Бр , СТ1сть, урочисте відкритnr " І· u овари два Інн 'оо • .. "rni баТЬКИ» та МІСЬКИй KOlnnm.c v" 6 ' , овацlИНl проекти : «ДороІі 
JIa- --.';~ UVJ.ОЛода С1М'JI-2009 . 
2009)), , » та «ПанІ ЗОЛОта осінь-

У МІСЬКОМУ краєзнавчому UUo2eї б 
• ___' ,' .• .;~ уло розгор"'"'о 36 ' 

Х)'до)J(НИКIВ та маистрlВ, а в МІСЬКИХ бібліотек ,ОО'; .. виставок амаТОРІВ-
заходів, ах ВlдБУЛОСJl 8S культурно-масових 

2.4. фіЗI,чна культура і спорт 
У місті належна увага придіnИЄТЬСJl розвитку ф' .. 
'70 ІЗИЧНОІ культури та спорту За 2009 рІК проведено спортивно - масових захо' НаЯб' " . 

...-atIY гонок ;Різдвяні старти" П . ,,~IB. ІЛЬШ ВІДОМІ: змаганни з 
DJIIIU .... • .' • ' " РОЛІСОК, МІЖНародний турнір з гандболу 
пвм'пі В, Багат1КОВа, МІЖНародний турнір з гандболу П~f{'JIТ1' І и'"' • 

•• • U O • і'1 ,осипенка, ТУРНІР з 
Х)'дожньо~ Г1МНac~ ,,...IЗДВJlНа ЗІРОчка", ч~мпіонати м. Бровари З шахів, УІІІУ, 
боксу та lJППИX ВИДІВ спорту. 27 команд ЗІбрав чемпіонат м. Бровари З міні _ 
фyrболу. 3~ерШИJIИСЬ ~омплексні спортивні змаганни З 11 видів спорту ІХ 
спортивних ІГОР ШКОлярІВ М. Бровари, спартакіада "Здоров'JI" серед колективів 
фізlAlfоі культури, Bcьo~o В спортивних змаганНJIX За 2009 рік ВЗJIЛИ участь 
Dшьше 5 тисяч мешкaRЦ1В та гостей міста різних вікових категорій. Проведено 
заходи до державних СВЯТ та ДИJI м. Бровари. 

Вперше у 2009 році В м. Бровари проведено обласну семінар - нараду "Спорт 
ДІІІ всіх", фінальну частину Олімпійського ДНJI бігу Киівськоі області, І обласну 
Спартuiаду депутатів Київської обласної, міських (міст обласного значеННJI), 
районних, сільСЬКИХ та селищних рад Київщини. 
. Спортсмени міста успішво виступають у міжнародних, всеукраїнських та 

обласних змaraвшlXо Валентина Шевченко виборола бронзову медаль на чемпіонаті 
. світу з лижних гонок, Віктор Ястребов став срібним призером чемпіонату світу З 
_оі атлетики В закритих приміщеВНJIX (поtpійвий сtpибок). Сергій Бреус став 
Чемпіоном Украіни з плавання на ДИ~ії 50 та .~OO м батерфлиєм. Команда 
.Рудівельвик" виграла срібні медалі чеМП10нату Укрauш З ~БОnY. З перемо~ 
поверталиСЬ з чемпіонатів області: легкоатлети, плавЦІ, боксери, ш8Х1СТИ, 
1IIJд60niсти та представники інших видів спорту. . оо ' 

За Р 'оо УПРВВnI' ~cr З питань фlЗИЧНОІ культури І спорту 
езультатами колеm ППІ& • 

kиiвcьКОі обласвоі державної адмініС1'раціі, в мб' отБаР~:':ана~аикру!е ш::и: 
Фiзty. тивно - масова ро 
"...!'_- ПЬ~во - оздоровча та спор оо ... бласті місто зaйвяnо і в обласному 
&\IIlВСЬІСій області. Перше місце в J(иiвсьюи о 
Drnвдi ,. • Р1У вищих дoCJIГНeвь. 

- Конкурсі серед іВВ8Л1ДІВ ЗІ СПО О тивві споруди: фізкультурно -
на п..ОВВУ потужність пр~ЮТЬ ;П Р,к ава, спортивний КОМПJIек~ 

~ровЧИй зшад "IJлавальиии басе~ ~ tpeнажерні зали та спортивm 
" В1Тnoтexвїx", зал боксу, місьКИЙ Ш8ХовИИ , 
~. . у МайстрИ спорту, S8 першо-

~За 2009 рік підготовлено 37 кавдидат!в 18 броварчан входить до СЮІаду 
• • савИХ розрЯДІВ, 

16і ' 240 спортсмеИ1В ма 
PIUDt КОманд України з ВИДів спорту. 
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I1pOrpaмa розвитку малого підп 

рО3роб~а~~ вже в !Мовах світової е::::: .. а в Міс,? на 2009 - 201 О рОIGI 
ва рeDJIІЗ8ЦIIО з~од~в ~оrpами були значн б І КР~И І тому плануванЮl коштів 

у 2009 роЦІ в МІСТІ здійсlПOВали д' ~ о межеНІ. 
• 1JIJJIJIIICТЬ 2 кред . . 

.~овИ та громадська органІЗація підnр' ИТИІ СПІЛIGI. 4 консультаційні 
l V

.-- ИЄМЦІВ «Союз захИ . . 
тr"ft розвитку малого піДПрИ~. сту прав ПІДПРИЄМЦІВ)). 
1-'/". .... wчництва та з мет 

сnpltJIIIIIЯ розвитку заинятосп та само зайюrr . . ою ВИJlвлеНЮІ МОЖJIИвостей та 
З811J1J1ТOсТї обладнаний куточок з інформац' осТІ в Інформаційному секторі центру 
ОДІІИ із перспективних видів піДПРИЄМНИЦ'LкІ~ . про РОЗВиток зеленого ТУРИЗМУ. JП( 

D 01 ДІяльності. 

Видатки на виплату одноразової Допомоги б . 
підпРиємницької діяльності у 2009 році не б по езробlТТЮ ДJIJI організаціі 
IJ .. ЗВЇтвиіі період працевлаштовано п"J1ТЬ 'бперед ачено. Шляхом Н8ДанЮl дотації 
JfI осІ . 

ПРОТJIГQм 2009 року на. професійне навчанЮl направлено 344 б 
АЖеННJI стажування на nI осо и ДJIJI 

орока ') дприємствах (курси цільового призначенНJI терміном 
доз-кДН1В . 

Проведена підготовча робота до CТВOpeHНJI бізнес-інкуба"'ора. Н . · нв' 'б '.. адрукованl IВФОРМ8ЦІ І ПОСІ ники З питань отриманНJI дозвільно-погоджувальних 
документів та з питань реєстрації фізичних осіб-підприємців. 

З метою спрощення отримаННJI суб"єктвми господарювВННJI дозволів на 
підприємницьку діяльність. В місті працює «Дозвільно-реєстраційний цешр)). 
Суб'єпи підприємницької діяльності звертаються за консультаціями та за 

і О1рIlМВВІІЯМ дозволів до адміністратора та до представників дозвільних органів 
міста, які ЗДЇЙСIПOЮТЬ прийом В одному приміщенні. як передбачено чинним 
зuoиодавством. Також в приміщенні знаходиться 4 інформаційні стенди 
офоРМJIеві відповідно до матеріалів. наданих дозвільними органами міста. Коло 
видачі дозвільно - погоджувальних документів СICJIадає 44 ВИДИ. з них ПО 29 
адШвістратором надаються консультації. 

Всього за 2009 рік видано 562 дозвільно-погод~альні. документи. що ~ICJIадає 
28% до минулого року. Порівняно з попереДНІМИ перІОДами спостер~єтьс~ 
nrеВПІеlПlJl кількості звернень до дозвільного цeН'1'J?Y. та змевm~нвя кшькоСТ1 
lJJДaвиx дозвільних документів. Робоче місце aдм1Н1cтpaтo~~ ШДІОПОчево д~ 
Мережі Інтернет Ведеться робота щодо піДICJllOчення до ЄДИНОІ ~томатизованОI 
~водержав~Оі системи збирання, накопичення. захисту. обmкy та надання 
ВlДОМостеі про документи дозвільного характеру.. у .. 

n:__ . n ництво Держmдпpиємництва краши в 
~~uтовлені та направлеm в редстав ,~V' .. • кий 

Кuiвcь":~ б' • '"'асті у конкурСах : - (\АРащии М1СЬ 
• &wl О ласТІ матеРІали ДЛJI .І - • .. НТР"" 3а піДСVUll'АUR першого 

аДМіИі ... • .. ДОЗВІЛЬНИИ це". .16 .... -.--

~, C1pa~op» та <<кращии MICЬ~ ано переможцем першого туру в 
-/Уl дО3В1JIЬИИЙ цеН1р нашого МІста ВИЗН 
8ob!l~~ . ний центр ) 
---цu «Кращий міський ДОЗВ1ЛЬ . ється 9.6 тис.ІСВ.м вЇЛЬНИХ ІШОщ, 

(\.1:' • ємвицтва оренду . б" . 
ІЦО ~lu єктами малого mдпpи .' 3 метою пІДТРИМКИ су ЄІС1'1В 
IIiIht.. llaJIежать територіальній ГРОМадІ МІста. рганізаціit Броварською міською . . 
~РIІЄМВицьkоі діяльності та гро~адсьІСИХ о встановл'ення пільгової орендної 
~оlO у поточному році прИЙНJlТО РІшення -п:и в належнОМУ ставі. Інформація 
ата орендарям, mci ПЇД'lpимуІОть майно гром 



пРО вільні npиміщеиWl роз •• ' 22 • sя KOuvu •• IпlЩена Н ynpaвJUH . '.-J •• ВnЬИОl власності а стенді у Д . у ЗВІТНОМУ періоді vvwaд • 03ВlЛЬному центрі та . 
•• • J _І. еНО 0"- на саАті 

.:оalУJlВЛЬНОІ.влаСНОСТІ на суму 11 б 1 ~П договір на . зriдно РІшень виконавчо .. тис.грн. К)'П1ВJIЮ - продаж об" 
9 

Yl'V б" го kOM1Te'I'V Б єкту 
100 pOPJ су єхтам ГОСПо"арю "J Роварськоі м' .. . -цтва та "" BВIIНJJ ІСЬКОІ ради • . &УАІВ- реКОНС1рукціі б" . надано 280 • У СI'Пl1 - грудні 
~ 88 об"ЄltТЇв 3Oвнimньo~ Єlmв. Надано пр· ДОЗВOJIІВ ва npoведеНIDI 

До дня підПрИЄМЦJI З •• ал. 1 Р~хлами. 10РИТети та дозволи на 
. n ІП І D1ДПр відзначеНІ очесними грамотам иємства та З ф' . у 2009 році СКоротилась ~ та. подарунками. 1ЗИЧНІ особи-підприємці 

І' К1ЛЬюсть зар дiJЛЬИОСТ1 як юридичних осіб так і ф' еєстрованих суб"єкті . мicri зapeєcrpoвано 1 005 C~'Є • lЗи:mих• Всього за січень в ПІД1ІрИЄМНИЦЬкоі 
IОрПДJfЧВИX осіб та 800 ф' КТlв П1Дприємницької . -!'рудень 2009 року у 

- ІЗИЧНих'б дuшьності з JI1IIICIIIIIIII року. оСІ , що становить 80"'" них - 205 

~~~~~~~~~~~::~=5~~~"ТJ":~:' ~7~~a ~T:a 76,0% до 

400~-

2OO+-r~ 

O.f---l~ 

2009 2008 

о . 4. Інвестиційно-інноваційна дїяльність 
І спрИЯ:гоЗ• Dpl0ри::mих H~PJlМICЇB діяльності міськвиконкому є створеИИJI 

швесТИЦlИВОГО КJI1Мaтy 

на сайті Броварсь .., .. . . " JI03 • • КОІ МI~:КOI ради ДІЄ веб-сторінка ,.на допомогу інвесторам", 
Bccvrm ~ЄТfaСЯ 1 ПОСТ1ИНО ОНОВJПOЄТЬСJl ІНформація щодо прове"еlПlJl 
І .... t'81ВсьІСИХ та м' . . ~ IВВ~~".,. • ~ародних захоДІВ з питань ЗОВНlIIlНЬоекономічиоі та 
--~Ol Д1JШЬвосТ1. 

~ пошуку потенційних партнерів та покрвщоННІІ іввоваційно
lJiIIa oro клімату підприємствам міста upoповувапось IDRТII участь У 
lftIlJiз РІВХ... форумах, КОнкурсах. З метою niдrpИМКИ віТЧJI3IШfIIX підприємств і 
'-u. 8ЦІІІ, акі в умовах Фіиансово-економічиоі кризи вирoбmooть товари та 
!'IICrr. послуги відмінної якості, niдпpиємствам-виробвикам nPOПOll}'ll8Jl8C1> -.1 ~cыwy КОнкурсі .IICD~ продукціі (toBapiв, робіт, поспуг) "100 
111І ТOJIaP1II Украіни", броJlllllcыoDl IJjДJ1pиємСТІІІІМ також npoповувалась участь 
__ ~OМY відборі проектів Д!UI IIIJДIIНIIВ креДИТів або гарантій, в тому чис:лі 
~ за організації ДержввИоі isвoвaцii!Нoi ФіианCOВD-кредитІІоі уставови. 
~ ~i обццерЖадміністрації B~ хомерціі!ві ~ 3 
,.,.. DJдпpиємств що ВИJIIЇIIПII зaцiIcaВJIIПIIСТЬ щодо вихОДУ впасвО11lJllW'lЩl1 ка 

афрlllalнcьких' кparн. з метою BCТВВOJIII8IIIDI cлiвnpIЩi з республікою Куба 8 



'lсьІСІI" підприємств надали KOMepцi~Hl' 23 
~" ц Пропоз'" • 
посольст~а КPa1~· ИЦ1I, ЯКІ були направлені до 

110 вІДома ПІДПРИЄМСТВ доведена інф • 
,... Б ... С • " OpMaЦ1Jl про 

".таїна- лизькии ХІД З метою активізвц'" CТВOpeHНJI "Ділового центру 
"I"r • стиційно' 11 процесу Поrrnпnr . . 
jJlЬJloro lнве го капІТалу у країнах n ,,-.I''''J ІнвеСТОРІВ, залученНJI 

• Фінансова криза в УКРаіні з еРСЬКОІ затоки. . 
... •••• начно ВПЛинула 

'ивестицШИО1 ДUlJlЬHOCn в нашому міс' р . на результати розвитку 
І І!ЗУПИНИТИ реалізацію іНвестиціііиих ТІ.. ид ПІДПриємств були вимушені 
~цi у місті Бровари реалізовано 40 інве:::::В' Проте, ~езважаючи на це, у 2009 
У житловому будівництві, в тому числі 15 . их проеКТІВ: 2 - У промисловості, 18 

~riСТИКИ та транспортного ОбсnyговуваННJlІН~ИВІДУальних буд~нків, 5 - У сфері 
соці8JlldlїЙ сфері, загальною BapTicТIQ 574756 - у ко~anЬНIЙ сфері, 9 - у 
-nnево 507 робочих місць. У звітному '. . МnH. срн. результаті їх реалізації 
~.-r ... . . .. пе~ІОДІ також розпочато впровадженНJI 32 
.естицшиих проеКТІВ, в результаТІ ІХ реаЛІЗації В ОСНОвний капітал буде з ена 
бiJUll~О м.л~.грн. та створено п.онад 900 Hc~!rlX робочих місць. anyч 

В1ДПов~о до результаТІВ аукціону З продажу права оренди земельних 
дiJJJвoк, що ВlдБУВСJI 02 вересня 2009 року, рішенНJIМ Броварської міської ради від 
17.09.20~9 ~oкy Н21237-69-05 надано в оренду за рахунок земель міськоі ради 4 
земeJIЬJll д1JlJIВКИ загальною площею 3,2244 га ДЛJI будівництва заводу з 

виробництва мeтanопластикових та алюмінієвих конструкцій по вул.Красовського, 
об'єктів промислового призначеННJI по вул.Красовського та у промзоні. 

Протягом сіЧНJI-ГРУДНЯ 2009 року було ПРИЙИJIто В експлуатацію 15 
iвдuвідуапьвих житлових будинків, загальною площею 4,0 тис. при тому, що за 
попередній рік було введено в дію 74 індивідуальні будинки загальною площею 
18,1 ТИС.КВ.м. 

З початку 2009 року введено в дію три будинки багатоквартирної забудови -
22.9 тис • .; , а саме: 
) lS7"D. багатоквартирний двохсекційний житловий будинок з вбудованими 

І ПРвміщевиями соціально-торriвenьної сфери по вул. Шевченка, 10-а, (ОП 
сБроварипромжитлобуд») загальною ІШощею 9,5 ТИС.КВ.м; 
) lЗ6-ти квартирна ~лова забудова на території 1 мікрорайону IV житлового 
райову, по вул.Симоненка, 2-6 (ВАТ ПДБП-2), загальною ІШощею 7,9 тис.КВ.М; 
) Б ..... бvДИИОК (секція А) 83 кв. по вул. Красовського 

агатоквартирнии житловии J' 

,8.б (ВКБ), загальною ІШощею 5,5 тис.КВ.М 

В . 26 9 кв М житл&, що становить 30,1% до 
сьоro у 2009 році введено в ДUO , тис. . житлового будівництва: 

2008 ро О' о вПЛИНУЛИ на змеиmеНИJI · . k'f. сновВ1 чИНВИІСИ, ІЦ • • б дiBenьнi матеріали, змеиmеllНJl 
8!Дt.dua Іпотечного кредитування, РІСТ ЦІН на У, 
Цохо' lЦ1В ГРОМaдJПI. их житлових будинків по вул. 
" ... ЗавеРШУЄТЬСJI будівництвО бш:топовер;ро:совського, 8б(П секція) (ВКВ); по 
"'РIIJJxОВСЬІС:Оro ll-Г (ТОВ ''БЗБК), вул. 
8'fn.. ГРУШевськ~го 17 -б (ТОВ Меркурій). aIIIIJI вВВТ8ЖJIИX автомобілів по 

Введено в дію станцію технічного оБСЛУГ~В;В також iвmi об'єпи: 
1Jn. ЗалізНИЧній 3 загальна площа-l,2 ТИС. м., О В'JП Осипов&, 131 (0,74 ТИС. 

о ' , ого серВІСУ П • 
-;;. ~дівиицтво комплексу дороЖНЬ 

.. 



Ф• кnвд.... 24 .. О lСНО"С ськии КОМПnекс І 

J«Jмnлекс Н!! 2 по? вул. ЗаліЗНИЧНій, S-~ (О S9ПУСКОВ~Й КОМплекс, 
.. roтeJIЬНИИ комплекс по вул. Що с' ТИс. М ); 
.. rpомадський туалет в парку «П ~~e141 ~2,29 ТИс. м2); 

сxnадський 

.. комплекс авто мийки та cynyтн1x рниИ» (0,03 тис. м2); 

.. реконструкція З РОЗШИрениям п:в: П~ BY~ Чкan.ова, IS (0,98 тис. м2); 
В1181J1'1'YВ8IПfJIМ oxpe~oгo входу По вул. Гага іН Р9 Н!!38 Пlд2 магазин та офіс З 

.. реконструкцUl п'ятикімнатної р І, (0,04 тис. М ); 
. (. квартири ХО 241 . 

oДlloICiМНaтнy квартири ТРИКІмнатна квартира ХО 242) н, ТJ?~~a~ та 
(0,08 тис. lі); .. . - по вул. ОЛІМn1ИСЬЮЙ, 8-Б 

.. реконструкцUl ДВОКІмнатної квартири ХО 83 
м;; - по вул. Шевченка, 4-А (0,07 тис . 

.. офіс~ центр по в~л. ГагарінІ, 16 (2,31 тис. м2). 
НестаБІЛЬна еКОНОМІчна ситуація в країні . . 

~rmтiB насenеmпo та банківських кр . б' .npипине~ видаЧІ шотечних 
"1'--.-- • едИТ1В УДІвельним ПІдприємствам стали 
пpnчииою призупинення БУДІвництва житлІ, а саме: . 
о БудівНИЦ1ВО б~токвартир~ої житловоі забудови з вбудованими та окремо 
розташованими ПРИМІЩеннями ІНфраструктури 4-го мікрорайону в спаді IV 
IВТnовоro району ( ТОВ «ДИЗ8Йнпроектбуд»); 
о Будівництво багатоквартир~ого житлового будинку з вбудовано
прибудоваво-пр~будоваиими ПРИМlщенНJIМИ дитячого садка та підземним гаражем 
повуп. ЧерНJIXОВСЬКОГО, 21-В (ТОВ «УкрбудінвеСТ-2000»); 
о БудівВИЦ1ВО багатоквартирного житлового будинку по вул. Чорновола (ТОВ 
«Західні будівельні технології»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. п. Чубинського 
(fOB «Західні будівельні технології»); 
о Будівництво багатоквартирної житлової забудови на території П черги 

oapтany Олімпійський (ТОВ «ДБК «Меркурій»). 
для поліпшення матеріального становища мешканців міста та пожвавлеВНJI 

І дWп.иості в галузі будівництва виконавчим комітетом було направлено листи
IІІОПотанвя до філій банків, що знаходиться У місті, про виплату вкладів З 
.0ЗИТВИх • 

рахувюв. . .. IV .. ону (І П 
у 2009 році введено в дію газопровід на терИТОрll житлового ран , 

~га)загальною проТJIЖIfїстю 9,556 км ІПІ "Схід - 2009". 

3 . ... . eтицtиних проектів іввестиціі 
а очікуваними даними внаслідок реатзВЦll 1Нве 

.ОСИОВRd капітал по місту Бровари у 2009 році СІОІадуть 618,668 млн.грн. або 
IJP~ дО 2008 року. . прямими іноземними 
. у місті Бровари зареєстровано 128 ПІДприємств з 
181ecrицutми. 6· иємств із засновниками З Росіі, 
~ 2009 році у Броварах зареєстр~ОСЬ Б П:ськвх ВірriиСЬКИХ oC'IJlllвiв, 2 
~Ihh.' Чехії, Словші, Велихої Бр~1 та р єcтpYВВJIOCЬ З іншого регіону, до 
~I'ИЄМСтва З кіпрськими інвеСТИЦіЯМИ пере~~обританіі. основНИМИ видами 
~ 1 niдnpиємства увiйпrJIИ заснОВНИКИ з б івництво будівель, мисливство, 
~~0CТi новостворених підприємств стануть уд омоГО майнІ, діяльність по 
~o, купівля та продаж власног~:с~:о посередництвІ, по~'яз~і з 
•• :~ечеlППo фізичного комфорту, види ~1 У сфері інжинірИНГУ, дUШЬНІСТЬ 
·ччщеJfb .... _ • • діялЬНІСТЬ 

•• ЩUV1 фІНансових коШТІВ, 



,reиcтs нерухомості, ДОCJtідЖен 25 
сУспілЬНОЇ думки. ІЦ КОН'ЮИlttypи 

При цьому, У 2009 році ТОВ ,мс ринку та ВИJlвnення 
JlepeilUJJJo ДО м.Вишгород, ТОВ 'Сто Т?~нспорт" з латвійськими і • 
ререiiШJIО ДО Броварського Раііону" rroPBC1ТI Киів" з російськими • нвестиц~ 

.стю українськими • , j, І утк" то lнвестицlJlМИ 
ПОВНІ • ПІДПРИЄМствами" та В "Бровафарма" 

За останнІМИ статистичними дани • стапи 
іНОЗ~~ іИl!естиціА у місті Бровари C::~::8 на 01.10.2009 року обсяг пр.кмих 
% вІД ВІДПОВІДНИХ показників по області 20' З ~н.дол.США, що складає 1 О З 
32,418 мли.дол.США. За очі1l'VDаним ,у 09 роЦІ в економіку міста ЗRnVU ' 

• • .. .~J u И даними д . --J.ено 
іноземних IнвестИЦ1И у місті Брова и о КІнця року обсяг пр.кмих 
nередба~~єrьСJI залучити 33, 736 млн.до~.с~С::В до 1 SO млн.дол.США., за рік 
інвестицm У розвиток нових mдnpи ДJ!ки внесенню прямих іноземних 
ПЇДJJpиємств З іиозе~ інвестиціями. ємств та поповненню капіталу діючих 

--
06сиm прямих іноземних iHB~~';"~;~ ~ - -----------

Б ' учених в економіку 
м. ровари, 11ІС:.дол.СПІА 

116490,6 
150000 

79340 

~ сіЧRi - Ірудві 2009 року іШІоваціЙlly дiJшьність здійсlПOВали ваступиі 
ЩЦПриємства : 

- І<азевним заводом порошкової металургії освоєно 21 вовиН вид продуІЩЇЇ, 
DpИ'lому 11 найменувань- ва освові металевих пороппсів, 9 вайменувань- ва освові 
КОмпозиційних матеріалів та І-ва освові тугоплавких сполук; 
. -цехом N! 2 хлібокомбінату N!! 10 розроблено та впроваджено у виробництво: 
ТJстечка «Молочний смак» та <<Кавовий смаІО), торти <<Цитринкв»(l,О кг -ва 

ОзамОВJJеВВJI), <<Шарм» (3,0 кг-ва замовлення), торти «Світаною) та <<ВЇЗИТ), масою 
,61Г; 

~вa замовлення Броварського заводу будівельних конструкцій інститутом 
texвiчиоі теІШофізики НАН України розроблено пальнико8ИЙ пристрій ва вугіллі, 
що дає можливість отримати факел Д1IJI спучуванНJI перліТОВ?ї сировшш. Також, з 
Метою тепловоі обробки виробів в пропарювальних ~~epax, 1Н~OM проведено 
J)erО8етрукцію теШІогевератора для роботи на вугшm. Розроблеш креслення та 
ОСвоево виroтовлеВНJI 24 м балок для цехів, прогонами 15,18,21 та 24 м; 

-ТОВ,,Бровафарма" освоєно виробництвО 8 ИОВ~ видіВ ~епар~тів ДJIJI терапії 
~дуХтивних органів тварин, проти паразитарш, ПРОТИМlкроБИl препарати та 
Орбеат міІсотоксивїв" 

-ЗАТ ,,Броварсь~ завОД пластмас" OCBO~O випуск обсадиих труб ДJIJI 
to,цозабірних . БОВУJn/.I роз""'·"'ОМ ДІаметром 110, 113, 125, 160 ММ. 

свердловин з РІЗЬ A'UYA 6rJU 
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.. коlttyнальним ПІДПрИємством Б оо 

ccJjроваритеnnоенерroмереЖ8» завеРшено p~BapCЬKOI міської ради 
yct!В0BKOIO нових сучасних kотлів По ро оти оо ПО ~еКонструщії котельних з 
JC8IIітanьmdi ремонт теплових мереж з за вул. КИІВСЬКІЙ та І. Сірка; проведено 
ріНОІ10nіуретаном. СТОСУВанням труб, попередньо ізольованих 

5. РОЗВІІТОК peaJJIalloro сеп • 
5.1. ПРОl\fllCJIовість ору eKOllOl\llKl1 

у 2009 році OC~OBY ПРОмислового комплексу . . 
ІЦО на рівні 2008 року. . МІста складають 22 ПІдприємства, 

Найбільші за обсягами ПРомислового виробництва є _ тов ТІ' •• - " 
.. •• '" "АИІВ гума , 

ІСазеннИИ завод ПОрОШКОВОІ . метanypПI, цех N!!2 Київського хлібокомбінату N!! 1 О, 
ЗАТ ,,Броварський завод БУДІВельних конструкцій", rm "Бест". 

Наслідки світової фінансової кризи вплинули на стабільну роботу 
підприємств, внесли розлад У налагоджені стосунки з партнерами-споживачами 
продукції, ЩО, в свою чергу, вимикало низку проблем (зниження обсягів реапізаціі 
та виробництва продукції; зменшення кількості працюючих, задіяних У виробничий 
процес; змевmеввя фонду оплати праці та виникнення заборгованості з її виплати; 
несвоєчаскі платежі ДО Пенсійного фонду та бюджету і ін). 

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

підприємств, та іХ усунення. 
В зв"язку з тим, ЩО Наказом Державного комітету статистики Украіни B~ 

12.01.2009 Н!! 1 З 1 сіЧНJI 2009 року вилучено такий показник як "обсяг вироблеНОI 
ПРОМИCJIової продукціі", зробити анапіз щодо обсягів виробництва промислової 
продуІЩіі згідно статистичних даних, неможливо. . оо.. •• 

Оперативні дані промислових підприємств МІста про ІХ Д1ЯJlЬНІСТЬ У СlqJП-

!рудні 2009 року свідчать, ЩО підприємства пос~ово ~apo~~ О~CJП'И 
виробництва та полimпyвали показники своЄЇ ДІЯЛЬноСТІ. СпІД ВІДМІТИТИ 

• оо • • табшь' но працювали протягом року. Це 
DIДopиємства хаРЧОВОI ПРОМИСЛОВОСТІ, ЯКІ С . " 
- ВАТ ,,Бровари -молоко", цех Н!!2 хлібокомбІнату .N!! 1 О та ІПІ ,,вест : . 

ех б бництва до МИНУЛОРІЧНОГО показника бшьше, НІЖ на 
SО'И оротились о СJIГИ В~:еталургії та оброблеННJI металу, машинобудування, 
6 ~ в Bac~ галузях. обів з деревини. 3 меншим відставанням до 
'Д1ВenьHOi галуЗІ, виготовлення вир . ємства хімічноі промисловості 
МИuyJIорічних показників працювали П1ДПР:ТJIГOм поточного року щомісячн~ 
цenюJIозно-паперового виробництва. Проте! пр обництва в цілому по місту. 
СПостеріranОСJl поступове збinьmе~;б,кСJIП;::дівна фірма "Стріла". У 2009 році 

Сrnадва ситуація склалась на В оо ,Р Оо. В зв"язку З неспроможністю 
IІрИПИниnось виробництвО кр~ОВО~е=іемпів будівництва. на даний час 
~ОЖИвачів розрахуватись за неІ та з о в ОБНИЦТВУ запчастин до автокранів, 
IIЩnpИємство виконує Зal\fовлеJIНJI~.. ир еслеННJIМ замовника, але іх тахож з 
ремоНТу автокранів та іНІПОЇ продукцl1 ПО !" реалізації 6 автокранів КС- 55712, 
ro~- · Підприємство має ~_. ..' . 
-raм МlСJЩем меНІПе. б показНИКИ иого ДІЯЛЬноСТІ. 

ЬРИ УМові Їх реалізації знаЧНО покраЩИЛИСЯ 
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ТiJIЬІСИ з BepeCНJI ВІДНОВив роботу кп .. .. 
• eJlЬНИХ конструкцій" "КИІВСЬkИИ завод amомінієвих 

БУДl8 • 
ВllроБНИцтво ПРОмислової ПРОдуКЦії . 

IPyДJUI минулого року, а в цілому за 2009 ~KГ::НI 2009 року становить 123.4% до 
новить 70.5% до 2008 року. 

ТсаlПl1 POC'l)' п • POl\lIICnOBoro впро61111цтва 
3В Сlче.l. - rpyAe ... 2009 ( 

року за опера11IВIПII\III даlшаlJl) . 
200 > ~.; 167,9.'· .' · . .... ,. .. , , . 

\.tSO;6 
, .. ~ .... ~ '. \ ' 

150 
.. . '.. . . I.~ 11: ; ...... 

. . . · . . , , 

.:. : .. ~ .:' ...... .. . ,,~ .. , '2а,а 
' . 

". 
, .' , 123,6 121,6 1J7.6 , . . . . '/." •• ,:·'1- : • 115.1. 115,6 ~2008 

100 ," 
, ....... " ' '- , . .:; 

'9.,~ .' .95,7.' 96.S' 9 •• 8 ". ·101,9 lи',1 IUI!,.:J .. J 11;3 , Ш,. I~" __ 2007 '. . ,11~,a 1~ ,'. • ••• ... ... ......... .. , 'І ..... .. . .... ;.' " , ., ..... :' 'z',: .. ....... ~., ~ .... : .' 1 ... ' ... . -""" -6-2008 
50 

" 
. -. -:"А -....... -,11: 

.~. .. . : .' . • .31;2 .. ,а ~. .. ... 
.:.~.4· 

. , , .~ .. , ....... 
>3"0· ~ 31',1 ~\.~ fl,7 'О" .. ' .. J .. "О . ' , · ' ' . . . '. о ; .. 

о " . . . . . .' . о .. '. . . 
dчень березвнь 'УРввен" ли пен .. вересен .. лиcmпвд 

------ .. -- ----. --- -
І Обcяr реВЗІізації промислової продукції за січень-rpудень 2009 року cкnaв 
; 610.1 МJIН.ГPB., щО в порівНJlННЇ З попереднім роком становить 81.9%. 
І 
І . ---------- ---,------'------....... 

ГIJI)'3е~а структура промисловоrо Вllробиицтва у 2009 році, 0"-

... .m:..g 
I~ 

Г [J харчова промисловість 
І 

11 легка промисловІсть 

виготовлення виробів 3 

деревини 

цеrnoлозно-паперове 

виробництво 

• хімічна промисловість 

І D виробництво буд. 
МатерІалів 

• металургія та оброблення 
металу 

~маuинобу~ання 

• інш 

.. о ЇЇ ва підприємствах міста було 
Спад темпів виробництва гоТОВОI пр ~ ... в ЗВ"ЯЗКУ З відсутністю 

eR1\ &мовлень ва u • 
·"I'ИЧИиево різким змеВIJ1еlUlЯМ . з .... банківсьКИМИ устанОВами. КРІМ ТОГО, на 
kpедитуваивя шдпр' иємств та оргаН1ЗаЦlИ • --~ як: 
nt _.nжа8ЮТЬ таю 'UUUU''''--' 

еllDIеВВJI обсmв виробництва В1ІоІи"" 
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_висоК1 Ц1ИИ на електроене . 

РОСТУ собівартості ПРОдуКЦії Pгuo, СИРОВИНУ. матеріanи '" . .. та ЗНИЖен • -.0 призводить до 
8J111PІ~0~, так І на 30BHllUllЬoмy рин . ня КОнкурентноздатності. як на 

_BJДcyrнlCТЬ достатніх обіro ках. 
... • ВИХ kОпrriв 

naryжностеи І випуску КОнкурентноспром оо ДJIJI oHoвneHWI виробничих 
-високий податковий тиск несво ОЖНО1 ПРОдукЦіі; 

• • б 'єчасне BЇДWК _ВІДСУТНІСТЬ ази даних РИнків зб O~НJI ПДВ; 
-низька купівельна СПРОМОЖНіСТЬУТУ вироблеНО1 ПРОдуКЦіі; 

б. . населення . 
3 метою з шьmення обсJlГЇв реап· .... . • 

R8д8ВалаСJI інформація про залишки пр~заЦI1.оо виробленої продукції щоквартально 
nn'lміщенНJI на сайті Київської Облдержадм~11 про.~ислових підприємств міста для 
.... --- б·· ... б 1Н1страЦ11 

ДПІ ста Ш1Зацll ро оти Промислових підприємс~ М1·С б . 
та нео юдно: 

-забезпечеНWI доступних умов кре . 
метою активізації ринків зб диту.~анWI пІД незначні процентні ставки з 

. yry продуКlЩ; 
-yrpим8НВJI стабшьного курсу шщіонапьноі в 
проmозувати реальні витрати . атоти, що дасть змогу 
сировині; ПІДприємств, що працюють на імпортній 

-відновлеНWI державного замовленНJI на продукцію пІД· б б б приємств, осо ливо, на 
виро и ДJDI машино удування та залізничного транспорту, ДJUI гірничо 
збагачувального комплексу та металургіfiноі промисловості· 

• 8" ' 
-знижеНWI ЦІН на енергоносн; 

-змевmеНWI кількості податків і зборів та скасувати, в умовах економічної 
кризи, нарахування пені та штрафів за несвоєчасну сплату податків. 

5.2.СпохшвчиЙ РІІНОК міста 
Негативні процеси, спричинені фінансово-економічною кризою, мали сyтrєвий 

впnив ва погірmеВИJI ситуації на споживчому ринку міста. 
3нижеRНJI реальних доходів населення, скорочення виробництва окремих видів 

І товарів народного споживання, відміна споживчого кредитувaнНJI фінансовими 
установами негативно вплинули на подальший розвиток споживчого ринку. 

у 2009 році В місті працювали 203 магазини, з них 41 магазин переважно 
продовольчого профimo, 112 непродовольчого, 50 - змішаного. 3берiraЄТЬСJl 
тенденціі щодо зміни профimo магазинів з продовольчого на непродовольчий, іх 
Dере~бnадв8ННJI під офіси та інші закл~, в зв"взку ~i. зміною. вnасвиків 
DpИМіщеВНJI та розmиpеННJI видів здійснення П1дпри~К~1 ДUlЛьн~сТ1. . 

Мережа ЗaICJIадів ресторанного господарства В1ДІ<рИТОl мереЖІ н~чує 90 
o(jIlЄkТiв. З вих 7 ресторанів, 58 кафе, 1 О барів тощо. В минулому РОЦІ введено в 
eJcCnnV!'l'antYn .в HCЬ--"'~" тов тактик" загальною ШІощею 225,78 КВ.М. 

-.~ , .. ~ ресторан, е 1U'U'1 " 

JIa 200 ПОСадкових місць. 
Т8ІСО)І( в місті працює 6 супермаркетіВ. .. . 
Про" 7магазинів фірмової торПВЛІ М1СТ8, а також один 

. ",овжують працювати 10" 8 • . Б 
lCloCK В А 'Т оо .6" дп V"ібокомбінат К!. КІОСКІВ роварського 

n. ,,l(иiвХЛl ,,n.'.& "Ж" IІQJIОkОЗаводу та 5 пересувНИХ кіосків фермерського госп~дар~а ураво:пm .. 
р... підпрИЄМСТВ, ЯК1 ЗД1Исшоють ДUШЬН1СТЬ 

1Jf\oJ .. ~БЗР~О~~ то~а~ооБОРОТ 4768332 тис. грн., закладів ресторанного 
rv~pl ВОІ торпвm В МІСТІ складає , 



roсподарства - 10728,4, Відповідно 290ч• 
Pпвni - 92,5%, ресторанного roСПО" lJCyваниА темп росту роздрібної 

10 ~apCТВa - 81,5%. 

Об~RГ Роздрі6110rо товаРОО60 
P01Y,l\lnll.rpll. 
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: Важ.пиву роль у забезпеченні населенНJI міста продукцією 
І сiJJьcЬІСоroсподарс~кого В~Обництва та непродовольчими товарами продовжують 
заімати .~ИНХИ, ~ здаТНІ задоволь~ти ~e~aнцiB міста широким асортиментом 
продУІЩ11, товаРІВ. В минулому роЦІ в Mlcn працювали 3 ринки постійно діючі, 

. відкриті за конструкцією, змішаного профілю за товарною спеціалізацією та один 
: торroвельний майданчик. Ринковий збір в 2009 році CКJIaв 1930,S тис. rpH. , що 
~ складає 191,8 % в порівнянні з минулим роком. 
І Крім того, з метою забезпечеНIUI населення міста сільськогосподарською 
! продукцією на території міста надані місця сільгоспвиробникам Броварського 
; району ДJUI щоденної торгівлі на безоплатній основі. Проведено 8 ярмарок 
І товаровиробвиків міста, Броварського району та інших районів КиїВЩИНИ, а також 
одну шкільну ярмарку. 

Розпmpеиня торговельної мережі міста відбуваєrься і, в подальшому, буде 
продовжуватись за рахунок коштів суб"єктів господарювання. 

5.3. Транспорт .' • 
для забезпечеНВJI збалансованого розвитку автомобшьного транспорту. в М1СТ1 

розроблена та затверджена ,,програма розвитку пасажирського автомобшьноro 
1paRспорту в м. Бровари на 2005-2010 роки". Дaн~ Проrpвма передба:ає 
C1'ВopeВIUI цілісного транспортного комплексу міста 13 залученням до учаСТІ. у 
перевезенні пасажирів усіх зацікавлених суб"єктів господар~ванвя, незалежно ВІД 
фор • ф ві транспоpтm послуги населешпо 

м власності ві в ЗМОЗІ надавати е ектив . , 
МІста. 

. є озгanyжена мережа пасажирського 
на даний час в місті Бровари фУНКЦІОНУ р ажирів В місті зДЇЙСШОЄІ'ЬCJI 

IВ1'оМОбiJп.ного транспорту. Перевезення пас 
автобусами різних ІОІасів. 

. томобільНОГО транспорту складають 7 
. Маршрутну мережу МІського аа .в загального кориcтyDанвя. Міським 

iliсыalx та 9 приміських автобусних. мар~rn о &ЙоНИ міста - район "Торгмаш", 
tpанспортним сполученням з' ЄДН8Иl ВСІ ~IICp Р &Йон" 
'tеолоronОЗВ1 mra" "Зелена ГaJIЯВина", "34 ЮІСрор' . 

r ~-, б вування пасажирІВ проводиться 

З Метою поліпшення транспортноГО о ~V'I'iB та надання іх на ковкурсвій 
CIf~ nnntV RОВИХ мар J -
-''~маТИЧВа робота щодо ПО&иJ.·J 

ОсІ! • ОВІ перевізвикам. 



. • 7 30 У МІСП праЦІОЄ КОМУНanьних 
б аВТОбусів', 

'сцевоro юджету, чотири з НИХ ПРSlll-' ' JlКI придбаНІ за кошти 
)11 П . ~1Oтr. на Dpимі • 
міСЬКИХ' еревезеНИJI пасажирІВ пільгової кате., '., СЬКИХ маршрутах І три - на 
здіilСIUОЄТЬСЯ без обмежень. За 2009 ік з OP~I населення на даних автобусах 
iдJIIКOдоваио 450,0 тис. грн. KoмneHcВ:." МІСЬКОго бrоджету перевізникам 
:аcsжиpіВ по місту, а за рахунок BiДnOBiДH~~ c~ пер~~езення пільгової категоріі 
рЖ8DНОro бюджету BiдwxoдoBaнo 852 4 веНЦIІ за перевезення пільговиків з 

:~одоваио лише 3,28 коп. на oднo~ :::н., або .в cepeДH~OМY щомісячно 
. бе!КОJJ!fOВНИЙ прої·зд. aнцJr МІста, якии має право на 

ЧJlенами групи Коитроmo за 

проводитьCJI ~аи~Ві. Комплексні 
ctlf8Д8JOться В1ДПОВ1ДНІ акти. 

дотри~анНJlМ правил перевезень пасажирів 
переВІРКИ на маршрутах містІ, про що 

на більшості маршрутів BBeдe~a диспетчерська служба, що дає змогу 
ХОlf1'POJП.Oвати точне дотримвнНSl графll(У руху, реz:y.moвання посадки пільгових 
пасажирІВ. 

В осн?вному, в місті вирішено питання облаштування та благоустрою мережі 
. 3)'ПИНОК МІського пасажирського транспорту сучасними зупинками, павinьйонами 
: очікуванВЯ, imпими об"єктами транспортної інфраструктури, зокрема, СТО, АЗС, 
f ТОЩО. 
І 
І 5.4. 30вні~н.оекономічна діяльність. 
І Підприємства та організаціі м.Бровари у 2009 році здійснювали 
: зоввiпmьоековомічву дїяльність, проте в значно менших об"єм8Х, ніж У 
і попередньому році. Очікується, що у 2009 році експорт товарів складе 24,000 МJIИ. 
дов. США або 75,9% до показників 2008 року, а обсJlЛl iмnopтy-160,000 млн. дол. 
США або 51,9% до показників 2008 року. 

ДП.lаміка зовнішньоекономічноі діильноеті, 
млн.дол.США 

2CJD7 =====іа17&,7 

SIMnapт 

Elекспарт 

о т товарів: порошок залізний та вироби 
Підприємства міста здійснювали експ р акуумних насосів, rpадирні та іх 

3 НЬого, диски фрикційні, запчаСТИНИ до В омплехтуюЧЇ до сівалоk, полотно 
r",__. aVVVUJloro насосу, К • 
-lIUUIеIrryюч., лопатки BUAJ J.'.- рні лікарські засоби та Ш., а також 
~пeцeBe листкове веткаие, коВпаки, Beтep~a боти "'0"0 будівництва теJШИЦЬ та _ . проеКТШ ро ~ ,... т .м 

СllIQвали експорт таких поСЛУГ· НімеЧЧИJПf, Росіі, МОЛДОВИ,. J.сп8НJJ, 
~BIfIЦ, ДО Австрії, Білорусії, туре~ербайдЖану, Латвії, Литви та шших. 
''''рватії, Казахстану, Узбекистану, грузи, 
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МІСЬІО ПІДПРИЄМства IМnon'rllnan 

. й r"JQ И наctynи· 
IIOPOJJJOK З8JIІЗ~ , ПОЛОТНО неткане, гради ні ... товари: заготовки дисків, 
....мnинарних ЛІкарських засобів та . . р , ІХ КОМlШеК'1'ylOчі, сировину ДJIJJ 
1I"· ... r n . ч ... т ІНШІ З Росіі Б· . 
Ні)lоЧЧJIJIJI, ОЛЬЩІ, еХІІ, уреччини та ін ..' ШОРУСlі, США, Бельгії, 

змешпеJUUI обороту ЗОВніШliЬоек=мКJ'аIН~ . 
нестабільНИМ та високим курсом вa.ruoти ~ЧНО1 ДUIJIьності спричинений 
відсутність кредитуввиц підпРИЄМСТВ' б=~ ВПЛИВає на РОЗМитнеННJI товару, 
BiдCOТJCOBi стаВки. Крім того, залишається н К~ВСЬkИми установами та великі 
B: lI1IIItoдYвaннi податку на додану вартість ~ВИРlшеною проблема у несвоєчасному 
JA-9 • П1ДПРИЄМствам-імпо 

З метою пошуку потенційних партне ів пі ~epaм. 

РОКУ неодноразово брали участь у виставк:ао_ дприємства МІста ~ротяro~ ~009 
ярмаркових заходах РІЗНИХ РІВНІВ а ~: , 

.. "БровафаРJffа" 25.03-27.03.09 Agro Wold Узбекистан т 
1 О 06 м. ашкент; 

. • -14.06.09 A.gro Wold Узбекистан м. Ташкент; 
21.10-24.10.09 МІжнародна спеціалізована виставка 

"Молдагротех" м.КиШИКів; 
27.10-29.10.09 Agro Wold м.Дymанбе; 
03.11-06.11.09 Agro Wold Казахстан м.Алма-Ата' 
25.11-27.11.09 міжнародна спеціалізована вистав'ка 

"Туркмен агро" м.Amгaбат; 
: .. ЗАТ БроваРС6""Й з-d маСnІАІас 13.05-16.05.09 Міжнародна виставка 

"Акватерм" м. Киів НВЦ; 
·ТОВ МНВП lH~cтex6yд 04.06-06.06.09 "3ащищёННЬІЙ грунт России-2009 

"PocїJI м. Москва; 
24.06-28.06.09 "ТеплицЬ! и теШІИЧНЬІе технологии " 

Казахстан м. Астана; 
·"КAМAIl" 27.01-30.01.09 17-та міжнародна спеЦІалІЗована виставка 
"ШкіРІ, взyтrя і хутро LEA ТНER AND HOES-2009" м. Київ НВЦ 

20.07.09 -17-та міжнародна спеціалізована виставка "ІІІкіра , 
JI3Y'mI і хутро LEA1НER AND SHOES-2009" м. Київ ~~ с • 

• 1IЛ "Майар" 27.01-30.01.09 17-та міжнародна спеЦІалІзована виставка 'ШкірІ, 
В3Y'lТJI і хутро LЕАПШR AND SHOES-2009" м. Киів ~~ 

27.03-30.03.09 17-та міжнародна спеЦ1ВЛJзована виставка "ШкірІ, 
ВЗУ1ТН і YVrno LEA1НER AND SHOES-2009" м. Киів НВЦ 

'.,J .. !" б' • підприємств з8ЮПОЧИJIИ За результатами проведених виставок шыD1ть 
доroвори про співробітництво. 

5.5. ФінаН~ОВі ресурси . з ОХО дів З8l'8JlЬного фОНДУ, доходів 
~оходи МІсцевих бюджenв СI<1lадаютьс~ .; загального фонду бюджету міста 

~8JIЬHOГO фонду та офіційних травсфер~. т:му числі податкових находжевь _ 
ІРОвари надійшло 110189,0 тис. грН. ДОХОДІВ, В Н IJnак по вадходжеШUIX ДО 
~.s тис. rpн.. непода~вих - 34:.5 :Ш~~ ва 89.9%. НевикоIl8llllll 
Ibraв ВОГО фонду бюджету МІста за 20 Р му зменшенням надходжень ПО 
ПО Озах показників обумовлене, в OCH~BH~o ~ОВИЙ патент. 
~ з доходів фізичних осіб та по плаТІ за Р 



в поріВНJlННі з минулим 32 
uiЛо1dY змеИШИJIИСJl на 9807,2 ТИс. РrpО:ОМв Податкові і непода~ • 

"б. ., а о На 8,2 си ОВІ надхОДЖCШИJI в 
НВИ JЛЬШ вагомими по даткам D. 

Податок з доходів фізичних oc~: ДОходах загального фон . 
Плата за земmо - 65,4 % ду є. 
єдиний податок - 19,5 % 
Місцеві податки і збори - 6,3 % 

. Плата за торrdвий патент - 2,2 % 
За поточний рік по зяtl'n. - 2,1 %. 

~ .. t"Іnлених дохо ' .. 
стаковить 80,2% до плану. ~ax нaдJИПUIо 83883 2 тис , . грн., щО 

ПО кошику власних доходів надійlПJIо 26305 8 
плану. ' тис. грн., що складає 146,6% до 

~o спеціального фонду зараховано 31743 1 . 
ВІІВСИІ н~оджеНИJI бюджетних установ _ 8325' тис. грн. ДОХОДІв, в тому числі 
зaraпьного 1 спеціального фОНДУ ( без в ,6 тис. грн. Разом надійпшо до 
rpи., що на 40807,1 тис. грн. менше, Hi:~aнwr ~ан~ферт~в) - 141932,1 тис. 
міста Бровари надійшли офіційні трансфе мину~ии рІК. КрІМ того до бюджету 
3 рвйонного бюджету _ 100,Отис. грн. рти в СУМІ 83334,4 ТИС .грн. та субвенція 

ДнвааІіка надходжень до аlїсьrcого бюджету, тuс.rpи. 

11 

2009 2008 

,адо заrмllНDrO фонду _да 311'111111НOro І cneцlanloHoro І 

Необхідно відмітити, що не зважаючи на вжиті заходи по мобілізації дій ва 
краще ваповнеивя бюджету, спостерігається ріст заборгованості по окремих 
:одатхах, зборах та івших обов"язкових платежах до загального фонду бюджету М. 

ФPDвари •• Тах, JlICЩо за І квартал 2009 року сума заборгованoc:n . до загальвого 
ОЦЦу МІста (у відрахуваинях) склала 2088,9 тис. ІрН., за 6 МІСЯЦІв 2009 року -

2480,6 ТИс. Ірн., за 9 місяців 2009року - 2584,2 тис. Ірн., то за поточний рік ця сума 
crnaдae 2697,2тис.грн., тобто зросла в порівНJJННЇ з початком року на 850,7 тис. гри. 
ііа ~ерез напружену СИ'ІУацїЮ бюджетні KO~ ВИХОРИСТОВУЮТЬСJl, В основному, 

Ф1RaвСУВIlВ1lJl заробітної плати та еиеРГОНОСІ1В. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
З початку роху п8ДіЙIПJlо податку з доходів фіз~ осіб. 7205:,5 тис. ГРВ. 

!Іри nЛаві 88921,3 тис. гри. ВИКОИаІІИЯ становить 81,0~. В пор1ВИЯННl З МИRynИМ 
PoI(Ol( IfAnVo 'I'fn1 З доходів фізичних ОСІб зменпmлися ва 18604,9 
1Itc ~ джеивя по пода ...... " 

• Гра., або на 20,S %. . 
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За рахунок ЦЬОГО податку бюn'\ll' . 

~eт МІСта Henm-n 
t lJ• за рахунок податку з доходів найман ~;-.І"имав 16863,8 ТИС. грн., в 
~IC.rpfl. Заборгованість зі Смати податку зихо ПР~IВН~ів недоотримано 14533,3 

фоНдУ БJОДЖety М. Бровари збїлыuиJlсьь у Д. ХОДІВ. фІЗичних осіб до загального 
ПОРІВНЯННІ з початком року на 149 1 тис 

ІРИ. . , • 
Причини зменmеНИJI надхОджень П 

о податку з доходів фізичних осіб: 
- впроваджеlПUl скороченого 2-3-4 денного б 

б .. • ро очого тижня· 
-зменшення а О ВІДСУТНІСТЬ обсягів робіт я. ' . 
-зменшення середньої заробітної плати п: м~;~дприємств МІста; 

Плата за землю. 
Плата за зе~ є другою за величиною складовою частиною доходів бюджету 

)Ii~ При маш ~.5859,2птис. ГРН., фактично одержано 21497,6 тис. грн., або 135,6 
%В1Д3~~OBaнOl c~. еревиконання склало 5638,4 тис. грн. 

HeдolМК8 по плаТ1 за земmo до бюджету міста станом на 01.01.201 О року 
становить 1946,8 тис. ГРН., щО на 617,0 тис. грн. більше в поріВНJlННі з початком 
року. 

, Місцеві податки і збори. 
І ПЛан надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 145,9 %. При 
І ПJI8НЇ надходжень 1680,0 тис. грн. одержано - 2451,1 тис. грн. В порівНJIННi З 
: відповідним періодом минулого року надходження по місцевих податках і зборах 
І збїПЬПIИJJИCJI на 771,1 тис. грн. Збільшення надходжень по місцевих податках і 
зборах відбулося в основному за рахунок збільшення надходжень по ринковому 
збору, JПCi зросли на 932,8 тис. грн. у поріВНJlНні з минулим роком. 

Плата за торговий патент. 

НадходжеВВJI плати за торговий патент складає 2294,4 тис. грн. при плані 
5100,0 'Шс.грн., ВИІСонaввJI прогнозних надходжень склало 45,0 %. В порівllJlИВЇ з 
2008 роком иадходжеввя по цьому податку зменшилися на 2805,6 тис. ГРН., або на 
55,0%. Різке змешпення надходжень по даному податку викликане BBeд~1IВJIМ в 
дію Закову України від 15.05.2009 N!! 1334-VI «Про заборону грального БІЗНесу в 
Ym ..• 
,,!,IUВ1». 

ЄДИНИЙ податок з суб"єктів піДПРИЄМНИЦЬКОЇ дUшьності. 

П. єдиного податку 8500,0 тис. грн., фактично одержано 
69 ри план1 надходжень 82 1 % В порівНJlНВЇ З минулим роком 

77,4 'ШС. фи. Виконання CJ(JIaJJO , • ва 797 5 тис грн за рахунок RII__ OrrtV зменIПИJJИCJI , . . 
~ДЖemtJI по єдиному пода ..... ." Б варській Oдm платвиків единого 
3МеlПIIеRИJI 'кількості зареєстрованих по ро 
"0дatty. 

Державне МИТО. 
аховаво надходжень по державному миту 

До бюджету міста з початку року зар 510 О тис грн. Викон8ИШІ становить 
• r.u..: • 8ДХоджень , . 
14-/ПЦ 763,7 тис. грН. при ПЛаН1 н ,цжеННJI по державному миту зросли на 
259,7 %. В порівиmиi з 2008 роком иВДХО 

6,0 ТИс. ГРН., або на 50,4%. 
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Спецїanьни" Ф 
До спеціanьного фонду міста И ОНД. 
. б з початку • 

вnаСИ1 надходження IОДЖетних у року надІЙШЛо 31743 
менше ніж за минулий рік (В T~:B - 8325,6 ТИс. ГРН.), щО на 'іо:; іН.(В Т.Ч. 
бюДЖетних уставов на 7102,9 ТИс Ірн ) рахунок змеНшеННJI власних ' тис. грн. 

• . надходжень 

ПЛан факт 

Податок з власників 
2009 року ВИКОН. 

транспортних засоб. 

Збір за забруднення 

2400,0 

навколиши. ПРИРодного 100,0 

середовища 

НадходжеННJI коштів від 

Biдmкoдy88ННJ1 BtpaT 

сinracько- та тсогоспо- 405,8 

дарського виробництва 

2294,7 

115,2 

62,1 

% ВЇДXИnеННJI 

до мин.роху 

95,6 (-39,0) 

115;2 (+56,1) 

15,3 (-131,3) 

Пnaта за торговий патент 46,0 48,0 102,1 ( + 1,5) 

Бюджет розвитку за 2009 рік виконано на 84,4 % (при плані на рЬс 16512 отв 
ірІ. О1римано - 139З5,9 тис. грн.) в тому числі: ' с. 

План факт % ВИІ(он8ИНJI 

"вщпродажуМ8ЙНа 3050,0 116,1 3,8 

"вщпродажуземлі 13462,0 13819,8 102,7 

Цільові фонди: 26780,4 6961,5 26,0 

28 До зведеного бюджету по місту забезпечено надходжень та JШатежїв ва суму 
9,2 МJIR.IpH., в порівНJIНИЇ З минулим роком надходжеННJI змевmи.пись на 96,6 

мпа.гри. або ва 25,0%. 

S ПодаТkОВИЙ "борг до Зведеного бюджету станом на 01.01.2010 року складає 
і!.І6,9 ТИС.Ірн. За січень-грудень поточного року заходами стяrнеНШІ податкового 
;ІУ мобілізовано коштів до Зведеного бюджету 12680,6 тис.грн., в тому чиспі до 
c~BOГO бюджety - 10038,0 тис.грн., до місцевого бюджету - 2642,6 тис.грн. 
roРОчеввя податкового боргу, без врахування новоствореного у звітному періоді. 

ctJJaдae 18204,6 тис. грн • 
. До державного бюджету від суб"єктів господа~юв~ міста за звітний період 

llaдUinrЛо 143,3 млн.грн. податків та платежів, в ПОРІВWIННl з МИВУJШМ роком 



надходження зменшились 35 ,... . на 84,3 МЛН 
ДИ.lваllка ИВДХОДЖСІІ - • rpH. • ДО бlО_етl • ---.::.~. 

аIJlп.rpll. D )'СІХ рІВНів, -
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1,200 
~ n12О 

- ,1-
100 ftrllO

,2 
&lдержа,ний 6JOДЖет 

" 1 -
~ І 

"о 
,. 
" 

-т " D Мlсце'ИА 61ОДЖеТ 
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31ranьний фонд • 
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'" 
_. -- --____ J 

При фіваисувавві - видатки в 

П 
• б першу чергу ри затверджеНІ юджету міста на 2009 . СПРJl~овувалиСJI на захищені ста . Видаткова частина бюджету рІК ВИКJПQчеНІ неПРОдуІСТИвні статп· тп. 

99 O
Dl· по загальному ф' . І 7О, каСОВІ видатки загального Ф онду МІста за 2009 рік ВИКОН онду смалИ 170760 4 ана на , тис.грн. 

соціальний а&хист F::::::::+=~:::::::~::::::z:::::!==b 

о 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 

б.виковаввЯ цільових nporpaM за 2009 рік. 

31 PЇDIeнвJiм Броварсьхоі місьхої ради від 13.01.2009 р. :N! 1002-53-05 було 
~ 26 цільоВИХ прогрвм. які викоНУВIl1'JlМYТЬ 9 розпDpJlдВllldв 1Шшriв. 
111 а ПРОПОЗИЦІЇ, відповідно до фіваВСОВОro ресурсу на 2009 ріх - 45797.1 

С.гра. 

iIItCe IIp~M сіЧВІІ _ грудня 2009 року відп~о ,!-О p!meвь міськоі p~ 
3Iiin Во 3IIIUiИ, вваспідок чoro сума пропOЗИЦlI oбcIInВ фшавсувавви на рІК 
~ lDВnaCr. на 7534,67 тис.rpн. і склала - 53331,77 тис.rpD. IIpoтJJroM 2009 року ва 
ОЛО. lІаНВЯ пporpвм бyJIо npофiвaJlCOВВВО 17900,5 тис.rpD., що CXJIIIдIIЄ 33,6% від 

RpDПOзицiї на рік, вmwJWlO робіТ на суму 20859,0 тис.гри., а саме: 
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Відділ капітального 6Удівнuumва 

1. ..... програм~ по будівництву та рекон '. 
роКІ., обсяги фІНансування на рік 3 ~YXЦUl І~енерних мереж на 2008-2009 
ррофіИВНСОВано - бб,4 тис. грн., ВИlCонаион~ ;МІН СkJIВДВЮТЬ 188,34 ТИС. грн., 
завдаННЯ). ' 5 тис. грн. (0,9 % до річного 
2. програма по будівництву та рекон ''',. . 
... 2008-2009 роки, обсяги ФінанСVDаиНJIСТРУКЦІ~ об ЄКТІв COЦlВnЬHOГO призначення 
Р" о ф' 'оІ" на РІК з урахуван . 3057,61 тис. грн., про Інансовано _ 120903 ням ЗМІН СКJI8Двють 
141 %до річного завданни). ' тис. грн., Виконано -429,72 тис. грН. ( , . 
3. БУДІВНИЦТВО та реконструкція магістрanьн . 
npllЗиачення на 2008-2009 роки, обсяги ф' их вул~ць загальНОМІСЬКОГО 

10064 63 1НВНСУВ8ННЯ на РІК з ypaxyвaннJIМ змін 
ClCЛВД8lОТЬ ,тис. грН, профінансовано - 1083 39 

· mc. фН. (1,64 % до річного завдання). ' тис. грн., виконано -164,75 

4 Міська програма по будівництву та реКОНСТРУКЦІ'" . . · · . '. І ЗaraJIЬНООСВІТНІХ та 
· до~JlЬНИХ закладІВ та З~адIВ культури на 2008-2009 роки, оБСJlГИ фінансування 
· ва рІК З урахуванням ЗМІН сКJIадаю~ 70,4 тис. грн., профінансовано - 14,77 тис. 
о !ри., ВИКОНано -12,4 тис. грН. (17,6 Уа). 
! s. Програм~ по будівництву.4-го житлового району в м. Бровари на 2008-2010 
роки,обcяrи фІНансування на рІК з урахуванним змін СЮІ8Двють 2661,55 тис. грн., 
профінансовано - 61,82 тис. грн., виконано - 2661,55 тис. грН. (100%). 

Управління житлово-комунального господарства 
1. Міська Іірограма утриманИJI та розвитку об' єктів житлово - комунального 

roсподарства: 

1 розділ. Реконструкція житлового фонду, оБСJlГИ фінансування на рік з 
ypaxyв8RRJIМ змін схладають 508,0 тис. грн., профінансовано -15,1 тис. грн., 

вmcовапо -40,2 тис. грн. (7,9 % до річного завдання); 
Н розділ. Капітальний ремонт житлового фонду, обсJIГИ фінансування на рік з 

ураху88ШIJIМ змін схладають 816,7 тис. грН., профінансовано -о тис. грн., виконано 
, ~ тис. грН.; 
Ш розділ. Благоустрій ,,подвір'я", обсJlГИ фінансування на рік з урахуваниям 

змін скпадають 194,0 тис. грн., профінансовано -51,6 тис. грн., виконано -192,5 
тис. Іра. (99,2 % до річного завдання); . . 

ЛІ розділ Утримання об'єктів благоустроЮ, обcяrи фшансування на рІК з 
Y})aXyв8ВВJIМ ~мiв схладають 7395,7 тис. грн., профінансовано - 5484,9 тис. грн., 
ВІІКонаво - 6756,4 тис. грН. (91,4 % до річного завдання); 

V д' У ання об' єктів благоуСТРОЮ зеленого господарства, обсиги 
Фіиав роз и. тр.им llВНJIМ змін СІСЛад8lOТЬ 2115,9 тис. грн., 

• суваввя ва РІК З урахув _ 2031 О тис. грн. (96,0 % до річного 
Dpoфшаисоваво - 1721,S тис. грн., виконано , 
3аВДаввя)· б , . . обіт по безпеці дорожнього руху, о CJП'И 

Ф• УІ розділ. ОрraR1ЗaцtJI р. ICJIвдають 801 О тис. грн., профінансовано 
IВввсув • авиям ЗМІн с ' аввя на р1К З урахув (88 1 'И до річного завдання). 

"486,0 тис. грн., виконано - 705,6 тис. грН. , ~ь міста, обсяги фінансування на 
. УІІ розділ. Ремонт ДОРОЖНЬОГО ПОКР08ИТfJ14 Bc:'J грн профінансовано - 2236,6 тис. 

Pnc 3 УР • вдають 61 , ТИ. ., 
ахуваиням ЗМІН скл aL ічноГО завдання). 

I)JІІ., ВИІСовано _ 2393,8 тис. грН. (39,2 70 до Р 
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УІІІ РОЗиІЛ. роеКТУВаlПUl 't 6 . 

.. б ф. а УДІВIІтп-
староТРОІЦЬка, ? саги lHaнCyвaHНJI на рік з ····~&aO водопроводу по вул. 
ТlIС. IРн., профІНансовано 'ta ВИКонано _ 62~ахуванИJlМ змін складають 628,0 
завдання).. ••• ' ТИс. !'рН. (100,0 % до річного 
ІХ роздІЛ. Лікв1ДацUl наслідків ~:и" 

• v"'UU ного ЛИХІ, об ф. 
урахУВанням ЗМlН cКn8ДaIoть 28,89 ТИС Н . сяги IHaнcyвВIIНJI на рік з 
ІІІКОНано - 28,89 тис. ГРН. (1 ОО % до Річн~;: з;в ПРОфІНансовано - 28,89 тис. ГРН., 
2. Проrpама енергозбереженНJI кп ссС б:ання). . 
ІІа рік з урахувВIПUIМ змін складаютЬ 800 ~ замовник !І»' обсяги фІНансування 
(О % ДО річного завдання). ' тис. rpH., профІНансовано - О тис. грН.,. 
3. Проrpама перспективного розвитку тепnопостач· . 

roзберігаючих технологій кп dJ IНИJI MIC'ta 'ta впроваджеННJI 
екер ф. . по ~ роваритепnоенергомережВ) на 2009 рік 
оБCJП'И ІНансувания на рІК з урахуванням змін складають 200 О ТИС Н ' 
профінансовано та виконано - 200,0 тис. грн., (100 % до річного завда~НJI). . гр ., 
4. Проrpама ?хорони навКОлишнього природного середовищІ, оБCJII"И 
фінансування на рІК з урахуванням змін складають 124,3 тис. !'рн., профінансовано 
таВИlCонаио -124,1 тис. rpH., (99,8 % до річного завданНJI). 

І 
! Управління освіти 
! І. Міська програма «Обдарованість», обсяги фінансуванНJI на рік 3 урахуванням 
І змів складають 321,2 тис. грн., профінансовано та виконано - 316,2 тис. !'рн. (98,4 

% ДО річного завдання). 
2. Загальна середня освіта на 2008-2010 роки, обсJ!ГИ фінансув8ННJI на рік з 
ypax:yв8ВIIJIМ змін скпадають 576,7 тис. грн., профінансовано та виконано - 398,5 
ТИСО грН. (69,1 % до річного завдання). 
З. Міська програма дошкільної освіти на 2008-2010 роки, обсJlГИ фінансування 
ва ріх з урахуванням змін скnвдають 579,9 тис. !'рн., профінансовано та виконано -
579,7 тис. Ірв. (100 % до річного завданвя). 
4. Проrpама розвитку та функціонування дитячо - юнацького споpty у місті 
Бровари на 2009-2012 роки, обсяги фінансувaRНJI на рік 3 ypaxyвaнвJIМ змін 
cкnaдвють 13,5 тис. rpH., профінансовано та виконано - 13,5 тис. грн. (100 % до 
РЇЧВоro завдавви). 

Управління праці та соціального 3Q%UC'!D' Ha~e:'eHНR • 
1. Програма соціального З8ХИсty пенсіонерів, IВВ~lД1В та СОЦlаль~о 
незахищених верств населення, обсяги фінансування на рІК з ypaxyв8ВIIJIМ ЗМШ 
CКJIадають 13798,5 тис. грн., профінансовано -1021,4 тис. грн., виконано - 1021,4 

1'JJc. грн. (7,4 % до річного завдання). оо • аііОlПlоі організаціі Товариства 
2. Проrpама шдтр' им:ки БроваРСЬКОJ МI~ькp . 40 О 
че • на рІК з урахуванням змш СЮІ8ДаІОТЬ , 
РВоного Христа, обсяги фшансувавНЯ40 О грн (1 ОО % до річного завдання). 

~c. ГРН., профінансовано та виконано - б! .:п ~алідів «Прагвення», обсяги 

Ф'. Програма підтрИМІСИ центру p~a :адають 40 О тис. Ірн., профінансовано 
lІІ8Uсувавня ва рік з урахуваввям зМІН с аивя) 

4
ta ВИховано - 40,0 тис. грн. (1 ОО % до річного зв:: безІС~mтoвне перевезеввя без 
• ТІ: • ,mmавню витрат б' IlPOгpaмa по в1ДППСО",,- Б овари пасажирським автома шьвим 

06l.fe_eIIЬ пільгових категорій населеИИ::20б9 рік, обсяги фінансування на рік з 
'РааСПортом загального корИСТУВання 

• 2_i~ .... S.J'L _ ..... rt .. --r-..I 
- • - -.: _ ....... ~ .. , ••• ~,~. М#. ,: ••• '~''''-I:'':' 
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ypaxYB8ННJIМ ЗМІН СЮl8Дmоть 450 О 
811)(0118110 - 450,0 тис. ІрН. (1 ОО % ~o p~C. грн., профінансовано - 450 О 

Відд. ного завдаlПlJr). ' тис. rpH., 
ІЛ У CnDQB(JJC • ,оо 

J Міська програма підтримки • , .. СIAІ І та Аfолоді 
• • СІМ І на • 
фіиансування на рІК з ypaxyвaHНJlM змін CI(JIaд пеРІОД до 2010 роху, обсяги 

, 4.911IС. грн., виконано - 4,9 ТИс. грн. (98 О си ~ТЬ 5,0 тис. rpH., профінансовано _ 
І 2 Міська програма Відпочинку та о' о до РІЧНого завдання). 
І' ф. . ЗДОРОВJJенНJI д... . 
І обс''?' шансуваннв на РІК З урахуванням . lтеи на пеРІОД 2008-2012 роки, 
І профІНансовано - 168,4 тис. грн., ВИКонано _ 1 ~;l: CКJIaдa1~ 168.5 тис. rpH •• 
І завдання). • ТИс. rpH. (99.9 % ДО річного 
І 3. Міська програма соціального 'ЗВХИс ... . 
І 6eJ баТЬківського піклування. обсяги Ф{: ДІтеИ-СИРІТ T~ дітей. які залИшилися 
І 84 65 . висування на рІК з урахув . 
І CICJIВДВЮТЬ , тис. грн., профІнансовано _ 8455 aHНJIМ ЗМІН 
: ірИ. (99.9 % до pi~oгo завдання). • тис. rpH .• виконано - 84.55 тис. 
І мі . 
І 4. ська програма ПІДТримки молоді на 2008-2010 оки . 

ва рік З урахуванням змін складають 27 9 тис р. • обсяги фlнансуванпg~.. І 
І 27.8 тис. ІРн. (99,6 % до річного завданн~). . грн .• профІНансовано та виконано -
! 5. Міська про;рама з питань роботи З обдарованою б 
ФіваиСУВВIIНJI ва рІК з урахував • молоддю. о сJIГИ 

ням ЗМІн складають 2,0 тис. rpH •• профінансовано та 
ВIfl(ОИВНО - 2,0 тис. грн. (100.0 % до річного завдання). 

Відділ кульmу'ри 
1.. Програма ~оведенИJI культурно-масових заходів М. Бровари, обсJII'И 
фіиавсуваввя на РІК З урахуванням змін складають 130,4 тис. rpH •• профінансовано 
ТlВИІСовако -75,4 тис. грн., (57,8 % до річного завдання). 

Відділ фізкультури та сnорту 

1: Програма проведения навчально-тренувальних зборів та змагань ва рівні 
ШСТІ, участь міських команд у навчально тренувальних зборах та змагавиях ва 

Рівні міста, участь міських КОМанд, обсяги фінансув8НИJI на рік з урахуванням змів 
~ 191,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 191,0 тис. rpH. (100 % до 
PJllВoro завдaввJI). 

Виконавчий комітет Броварської міської' ради 
1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редаІЩЇЇ 
PlдiОМовлеВWI обсяги фінансування на рік з урахуванням змін спадають 206,2 
~C. Іри., профінансовано 206,2 тис. грн., виконано - 206,2 тис. грн. (100 % ДО 
~lЧИОro завд8ВВSI). '.. ..... . 
· Програма забезпечеВИJI Броварської органіЗацІІ Beтep.8НlВ вlИНИ І працІ та 
3броibвnc с б ф. ання на рік З урахуванням ЗМІН Сlmадають 30,0 тис. 
h\ ИJI, О СJIГИ lНаисув (1 ОО СИ річного завдавия) 
·rlL. профінансовано та виконано - 30,0 тис. грн. о f't0 ом . 
3. Програма нaroроджеивя почесною !1'8Мотою ~~=H ~==ть зі;::' 
~. б ф. авия на РІК З ypaxyв~ .. ~ • 
J}Ja. ~cтa, о сяги lНансув (86 4 % до річного зввдаиия). 
4 • ПРОф1В8Всоваво та виконано - 33,0 :вс: ГPH~' Комунального підприємства 
~o Програма діяльності та фівав~О~ОI ІІI::істо" обсяги фінансув8RВJI на рік з Ура:;:сЬІСОі міської ради "ТелестудІЯ наш профінансовано -340,2 тис. грн., 
а аввим змів складають 340,2 тис. грН., ) -°_0 -340,2 тис. Ірн. (1 ОО % до річного завдання . 
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S проrpама IНфОрмуванlUI гром . 

'. цевоro самоврядуванНJ[ через місцеві др aдK~CТI щодо дімьності органів 
)ІІС • уковаНІ видання б ф' ік З урахуванням ЗМІН СkJIВДВІОТЬ 386 От' ,о сяги Інансування ;::'4 тис. rpи., (99,3 ~ до річного завдан:s.).ИС' грн., профІнансовано та виконано-

проrpама «СОЦІальна допомога на 6. • 35 О поховання», обсяги фінансування на рік з 
ахуsаиНJIМ ЗМІН складають ,тис ГРН п офін 

~K., (8з,4 % ДО річного завдання). . ., р ансовано та виконано -29,2 тис. 

'lJеllіQЛьниzi зак:'ад «БроваРСЬКIІІЇ AIiCbKиzї центр соціальних СЛУ31с6 для сіА,»і: 
дiтezї та Аfолодl» 

І. -- Міська про~ама підтримки ~iM'i на період до 2010 року, обсяги 
фінаисуваиНJI иа рІК З урахуванням ЗМІН складають з,о тис. грн., профінансовано-
3,0 ТlIС. rpи., вико~ано - 3,0 тис. ~H. (1 ОО % до річного завдання). 
2. Програма ПlДТР~МКИ МОЛОДІ на 2008-2010 роки, обсяги фінансування на 
рік з урахуванням ЗМІН складають 0,5 тис. грн., профінансовано -о тис. грн., 
ВIIКОНано- О тис. грн. (О % до річного завдання). 

БRоварсью.аї .мiCbKиZЇ відділ ГУ МВС Украіни в КиївськіІі області. 
1. Програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав 
і свобод rpомадян У м. Бровари, обсяги фінансування на рік з урахуванням змін 
скnадвють 100,0 тис. грн., профінансовано та виконано - 50,0 тис. ГРН., (50 % до 
річного завдвнНJI). _____ о • _. ___ • __________ --, 

ІСОUП'ІІ, ВllділСJJі ГОnОВНII"1 ропорНДllllКl1І\1 3 "Ііс:цевого 61ОДжету у 2009 
році ІІа BllKOllallllR I\lіС:ЦСВIIХ програl\І 

191 1022 ... SO - 3 ,- 2435,41 

/ І 
~~-

10976,7 

8ачaJIЬВИІ( ynравліНВJI еконОміКИ 

г- -_._-
І [] aїддin капmuu.иоro 6у.аіаИlfll1lа 
і 
І 

І D управniина "1121010-

! коr.'уиIUlЬИОro rocno.lllpc1U 

І [] УПРlІміниа aclїnI 
[] упраміИИIІ праці,. coU3U1IC'1)' 

• Biддiny справі сім "і і моnoді 

D aiддin "'УЛIо'l)'рll 

11 вbuUn фЬкуm.'І)'РII і спор'l)' 

[] Вllконаl'lllЯ кor.Iln:тlipoaapcIoкoi 
MlcloкoiplUDl 

• спец. 3IUCII8Д MicIolCIlR цеlПР соц. 
Спужб 

ІВ 6poвapCIoIClIIi r.licIo~11i B~ ГУ 
МВС УкраіНIІ в КIІІВСЬкШ 06& 

Т.Г.Поліщук 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
УПР АВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. Бровар .. , вуn. Гаnріи, IS, ТС1І) фаКС(294) 6-29-60 

г 

RaN!l.-_--------:за~--~:-

г 

Подав НЯ 

, 

ого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради, па. відбудеться 18.02.2010 року, проект рішення «Про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бровари за 2009 

рік" . 

НаЧ8JIЬВИК управління економіки Т.Г.Поліщук 

L 
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