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ВСТУП 

проrpама соціально-економічного та КУЛЬтvnного розви . Б 
10 . (д і Прогр ) -.н' тку МІста ровари 

"а 20 РІК ал - .. ама є.Документом, у якому, на основі аналізу розвитку 
місТІ, визначаються ЦI~I та ПРІОРИТети соціального розвитку міста на 2010 . 
та звходи щодо ре~lзаціі державної політики, спрямованої на подола:= 
веraтивн~ тендеНЦIИ, сnp.ичинен~ впливом світової фінансово-економічної 
кризи, та ПІДвищення ЯКОСТІ життя І добробуту громадян. 

про~ама Пі~готовл~на згідно з основними завданнями Стратегії розвитку 
КlIЇBCLKOI обласп .на пеРІОД до 2015 року та відповідно до цілей і пріоритетів 
розвитку еКОНОМІКИ, визначених Державною програмою економічного і 
соціального розвитку України на 2010 рік. 

Проrpама розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням 
положень: 

-Законів України: "Про місцеве самоврядування в Україні", ,Дро державне 
проmозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України", ,,про дозвільну систему в господарській діяльності", ,Дро 
інвестиційну діяльність"; 

-постанов Кабінету Міністрів Украіни: від 26.04.2003 Н!!621 "Про 
розробпеННJI npоmозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання державного бюджету"; від 21.07.2006 Н!! 1 ОО 1 "Про 
затверджеННJI Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 
року"; 

-розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 Н!! 891-р "Про 
затвердження плаву заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії 
peIiOHВJJЬHOГO розвитку на період до 2015 року " та інших нормативно-, . 
правових ВКТІВ. 

Програма спрямована на забезпечення досяmення показників, визначених 
Стратегією розвитку Київської області на період до 2015 року, базується на 
авanізі соціально-економічної ситуації, що склалася в місті за останні роки, 
JIJCИЙ здійснено на підставі статистичних даних головного управління 
статистики у Київській області та оперативних даних підприємств міста. 

Показники соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік сформовано 
за ПРОгнозами управлінь, відділів, а також підприємств і організацій за 
результатами іх діяльності у 2009 році і відображають наміри щодо результатів 
іх дiJDIьHocтi у 2010 році, з урахуванням виробничого потенціалу. міста, 
МOЖJIивостей забезпеченості господарського комплексу матеРlально-

texнiчивми та фінансовими ресурсами. . .. 
Реалізацію намічених показників передбачається ЗДIИСНlOвати в OCHOBHO~ 

Ifерез еКОномічні важелі державного регуJПOВ~ та B~K~H~ захО~lВ, 
П~едбачеllИX актами Президента Украіни, КаБІНету МініСТРІВ Украши, 
Р1lIlеllНsми Київської обласноі· ради та розпорядженнями голови 
06nдеРжвдмїністрації, рішеннями Броварської. міської ради та 

. PDзnОРSlДЖеННJIМИ міського голови, які спрямованІ на подальший розвиток 
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екоНОl\flІСИ • ВИРlшенНJI найактуальніших соціальних проблем. 

у процеСІ виконанни Проrpама може vrочнюва""иCJI 
• • J • -& ДnJl врахування нових 

соціanьно-еКОНОМIЧНИХ процеСІВ, що відбува""ИМУТLСJl в е . . 
• .& D КОНОМІЦІ держави та 

місто. ЗМІНИ І доповненни до Проrpами затвеРджуюТьСJl Броварською міською 
радою за по.данним викон~вчоro. комітету Броварської міської ради. 
~ .. ОЦІНКИ повноти І як~сn Виконання програмних завдань ПРОТJlГом 201 О 

року ЗДІисшоватиметься МОНІТОРИНГ виконаННJI Програми. 

1. COЦlAJIЬHO -ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА 
У 2009 РОЦІ 

ПротJlГОМ 2009 року в місті проводилась цілеСПРJlмована робота щодо 
.dнімїзації наслідків впливу світової фінансової кризи, стабілізації розвитку 
провідних галузей народного господарства, активізації інвестиційної 
діяльності, розвитку підприємницької діяльності, забезпечення надходжень до 

• • • • "w. 
бюджenв усІХ рІВНІВ, а також розв JlЗання наиГОСТРІШИХ соціальних проблем. 

З метою пом'вкшенНJI наслідків економічної кризи, упродовж 2009 року 
службою З8ЙИJlтості, застосовувались упереджувальні заходи ДJJJI населеННJI та 
роботодавців: проводився щоденний моніторинг чисельності незайнятого 
иаcenеННJI, яке перебуває на обліку в центрі зайнятості та кількості нВJlВНИХ 
вакансій. 

Інформуванив населенНJI міста здіЙСlDOвалОСJl через засоби масовоі 
інформації щодо наввних вакансій на підприємствах м.Бровари: в газеті "Вісті", 
"Нове ЖИТfя", на порталі ДСЗ "Труд", на сайті Броварської міськоі ради. 

Надав8JIИСЬ також послуги з працевлaшryвання на вільні та новостворені 
робочі мїcЦJI, за отриманивм JIКИX звернулось 1618 мешканців міста. На кінець 
року хількість працевлаштованих незайнятих та безробітних громaдJIИ склала 
956 осіб, професійна підготовка здіЙСlDOвалась П1ЛJIXом проходження 
стажування ва підприємствах. За січень-грудень 2009 року з підприємствами 
міста були укладені 72 договори на проходження стажування безробітних. 
Ставом на 01.01.2010 .року на обліку в Броварському міськрвйонному центрі 
зaiwrrості перебувало 492 особи, незайнятих трудовою ДЇВЛьнісТlO, що ва 
50.8% Meнme, ніж ва початок 2009 року. 

Середньомісична номінальна заробітна плата одного штатного працівника 
ltIЇcтa за 2009 рік склала 1747 грн., що ва 7,0 % менше показника 2008 року. 

НадходжеВНJI власних коштів до бюджету Пенсійного фонду Украіни по 
Місту за 2009 рік склали 186942,6 тис.грН., що на 15.9 % менше, ніж за минулий 
РЬС. 

у 2009 році скорoтиnись обсяги виробництва до минулорічного показника 
6inьше, ніж ва 50% В наступних галузях: MeтSJIYPгїi та об?Облення металу, 
t.sannmОбудyDlВНJI, будівельної галузі, виготовлевНJI вироБІВ з ~еревини. З 
1!~1IIuим Biдcтвв8ВНJIМ до минулорічних показників працювали П1ДПриємства 
][b.d1Jb ... виробництва. Проте протягом --ЩОI ПРОМИСЛОВОСТІ, ЦeJПOлозно-паперового , 
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поточного року. щомісJIЧНО спостеріranося поступове збinьшеННJI 
оБСЯгів виробництва в цшому по місту. 

За опер~тивни~ дaн~ підприємств, обсяm промислового виробництва 
У 2009 РОЦІ в ПОРIВНJlННI З Минулим роком зменшилися на 29 5· . . .... , ВІДСОТЮВ. 
РеВnIЗОВано промислово! ПРОДУКЦІі У відпускних цінах підприємств на суму 
610,1 МЛН. rpивень або на 135,1 млн.rpн. або на 18,1% менше, ніж у 2008 році. 

Обсяг роздріб~ого товарообороту по всіх офіційно зареєстрованих 
підпрИЄМСТВах усІХ форм власності та господарюванНJI склав 
492,3 МЛН. rpивень, що на 4,4% менше минулорічного. 

у 2009 року надходженНJI до зведеного бюджету міста склали 289 2 млн. 
гри., що на 25,0 % менше відповідного періоду минулого року, до дерХ:авного 
бюджету -143,3 млн. Ірн. (менше на 37,0 відсотків), до місцевого - 225,4 млн. 
гри. або на3,1 % менше відповідного періоду минулого року. 

Зaraльний оБCJIГ прямих іноземних інвестицій за станом на 01.01.201 О 
(наростаючим підсумком) склав 159,946 млн. дол. США. Протягом 2009 року 
іх обсJ!ГИ зросли на 37,6 відсотків. 

Обспи інвестицій в основний капітал у 2009 році склав 652,8 млн.грн., що 
В порівНJIНИX цінах на 11,1 % більше минулорічного. 

Протягом сіЧНJI - IpyДНJI 2009 року житловий фонд міста зріс на 
26,9 тис.кв.м або на 1,2 % і склав 2254,9 ТИС.КВ.М загальної площі житла. 

ОБCJIГИ експорту товарів у 2009 році зменmиnися на 15,3% і склали 26,7 
МJIR.дол.США, а імпорту - зменmиnися на 44,3 % та склали 172,1 мли. доларів 
СІПА. 

на показники соціально-економічного розвитку міста Бровари у 2009 році 
ВlJJIИНyли наслідки світової фінансової кризи, в першу чергу, в таких ranyзях як 

Металургійна та будівельна. Передбачаєrься, що 2010 рік також буде складним, 
проте поступово відбуватимуться позитивні зміни, про що свідчать основні 
проmозні показвихи. 

2. ЦIJП ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ М. БРОВАРИ У 2010 РОЦІ 

Основне завданНJI Проrpамн полягає у подоланні ~ac~iдкiB фінансово
економічної кризи в галузях господарства та заб~зпечеННl П~ИХ умов життя 
I'pOM8ДJIн за рахунок нарощування та yrpимВННJI PIBВJI еконоМІЧНОГО зростВНВJI, 

11poBeдeНWI структурних перетворень. . 
З Метою реалізації зазначених цілей основними ПРІОРИТетними напрямами 

РОЗВИТКу міста як і у 2009 році залишаються: 
• n • ... ПІД· вищення якості житrя населення міста: 

ОСЛlДовне та CТlике , 
3абезпечення ефективного функціонування систем охорони здоров я, 
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підВlfщенн~ якості медичноі допомоги; реалізація заходів проrpами розвитку 
якісноЇ ОСВІТИ; забезпе:енНJI державних соціальних гарантій ДJIЯ насenенНJI; 
створення умов ДJUI СОЦІального стаНовлення сімей, жінок, дітей і молоді; 

• Р03ВІІТОК ВllсокотеХllОJlогіЧllОГО та конкуреНТllоздаТllОГО 
npoalllCJIOBOrO ВIIРОбllll~тва: підвищенНJI інноваційного потенціалу 
промислоВОГО комплексу МІста, створення ефективної конкурентоспроможної 
структури виробництва; 

• вороввджеllllЯ ІІОВІІХ еllергозберігаlОЧllХ теХIIОЛОгій: стимуmoванНJI 
раціонального ВИКОРИСТ8ННJI енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню 
потреби економіки та HaCeneHНJI міста в енергоресурсах; 

• досягнеllllЯ 00311ТІІВІІОЇ теllДеllціі IlарощуваНllВ темпів npllpocтy 
BiТ'll1311BIIIIX та інозеМllllХ інвеСТllцій: СПРИЯННJI суб" єктам господарювання у 
рeanізаціі інвестиційних проектів, спрямованих на випуск інноваційної 
про,цукціі, освоєння передових технологій; 

• забезпечення подальшого розвитку малого оідПРИЄМНllцтва й ... .. . . . 
підвощеllНЯ ІІОГО РОЛІ у СОЦІально-еКОНОМІЧНОМУ ЖII1Т1 МІста: ycyнeННJI 

перешкод ДJIЯ започаткування та розвитку підприємницької діяльності, 

спрИЯВНJI підвищенню конкурентоспроможності продукції малих підприємств; 
• забезпечення населеннв, підприємств, організацій вкіСНllМИ 

КОltyиальнuми послугаМII: підвищення ефективності та надійності 
фунщіонувaнвJI житлово-комунальних систем; 

• Р03ВІІТОК транспортної інфраструктури: розробка нових автобусних 
маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою 
поліпшення транспортного обслуговув8ННJI пасажирів; 

• здійснення ПРИРОДООХОРОННИХ заходів щодо ПРИЗУПllненВR 
погіршення стану навколишнього ОРIIРОДИОГО середовища: змеmпеННJI 
вихидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забрудmoючих 
стоків у поверхневі водойми, поліпшення якості питної води та впорядкувaННJI 
поводження з твердими побутовими відходами. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 
забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 
бюджетів усіх рівнів та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну 
сферу для створення повноцінного житrєвого середовища, додержання 
державних соціальних стандартів та гарантій. 
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3. основш IlAlIPЯМR СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА культурного РОЗВИТКУ м.БРОВАРИ У 2010 РОЦІ 

3.1. СоuіаЛЬllа сфера 

3.1.1. ДЄJflоzраф;чнuй РОЗВ""'ОI(, ,,;д"'РІІАІl(а сіА,еіі ",а Jf,олоді 

Одним з пріоритетів політики міської впади є збереженНJI житrєвого і 
трУДОВОГО потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів 
ефективної демографічної політики. 

Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать 
від економічного та соціального розвитку міста. 

Протягом останніх років в місті спостерігається позитивна тенденція щодо 
чисельності населення як за рахунок міграційних процесів, так і за рахунок 
природного приросту населення. Це пояснюється інтенсивним спорудженНJIМ 
житлових будинків, розвиненою інфраструктурою міста, поліпшенням якості 
медичного забезпечеННJI материнства та дитинства. Передбачається, що 
середньорічна чисельність наявного населенНJI міста на кінець 2010 року 
становитиме 95.5 тис. осіб. У порівнянні з 2009 роком вона збільшиться на 1,1 
тис. осіб або на 1,0 відсотка. 

CepeдllB Чllсельоіс:ть BU8ooro 08CeJIeBBB у I\I.5P088PII, 

твс. осіб 

2010. праnt03 о. 0"_ • _'0' оо о ...... М ...... • •• ' ........... оо. о ..... 95,S 

2009 _..... • ........ __ ~ ••••••••.•• _ ..... ~. ••.•••. 14,4 

2008 • .... "0 • ОО. • ОО, .'" 93,1 

92 92 5 9З 93,5 94 94,S 95 95,S 98 , 

Головні цілі на 2010 рік: 
досягнеННJI сталого демографічного розвитку відбуватиметьСJl ПlJlJlXом 

CТВopeННJI необхідних умов ДJIJI збережеННJI і зміцнеННJI репродуктивного 
здоров'JI населення, формування та стимулюваННJI здорового сп~собу .~~:. 
РОЗВ'JI3уванВJI проблем гігієни і безпеки праці, ~~имки ~оло~, cn:аБШ1З8Ц11 
cтor.vuv:.... ." омоги у вихованні ДІтеи, органІзацІІ ЗМІСТОВНОГО -.1ПAUJ У СІМ JIX, дОП • б 
дозвілля та відпочинку, захиСТУ інвалідів та JПOдей похилого Віку, за езпечеННJI 

РозвИТКу освіти та культури. 

Освовні завдання та захОД11 на 2010 рік: .... . 
• проведеННJI лекцій бесід та надання консультацlИ. ЛІ~арJIМИ ~ питань 

, " планування СІМ'І профІЛактики 
репродуктивного здоров JI та , 
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Т?'берІ?'ЛЬ~~У' . ~apKOMaнiї, n0110нопаління; НІДання 
ВIДПОВ~ОI кваЛІфІКОВаної медичної допомоги сім'им які баж;uоть 
мати Дlтеі; , 

• підвищення рівИJI та якості медичного забезпечеННJI материнства і 
дитинства; 

• у~о~ко~аленИJI ~истеми охорони здоров'я населеННJI, насамперед 
ПІДЛІТКІВ, МОЛОДІ, а також зниження рівня смертності, професійних 

захвОРIОВ~Ь, побyrового та виробничого травматизму та збільшення 
тривалОСТІ ЖИТfя населення; 

• проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та 
адміністративн,?, заходів щодо запобігання соціальному сирітству , 
безПРИТУЛЬНОСТІ та бездоглядності дітей, а також інформаційно
виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу 
багатодітних сімей; 

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

• забезпеченНJI нарахування та виплати державної соціальноі допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського пixnyвання, які 
перебувають під опікою (піклуванням); 

• вихонання заходів міської програми відпочинку та оздоровлення дітей 
на період 2008-2012 років; 

• запобiraния дитячій бездогJIJIДНОСті, безпритульності та підтримки 
сімей з дітьми В рамках реалізації заходів міської комплексної 
програми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки; 

• забезпечеННJI безкоштовними путівками Д1JJI оздоровлення малолітніх 
дітей та іх матерів, які проживають у СОС-ДИтячому містечку та 

прийомних сім"ях; 
• підтримка молодіжних та ДИТЯЧИХ громадських організацій, зanyчеВНJI 

їх до реалізації державної молодіжної політики, зокрема, через 
проведеlПDl міських конкурсів проектів-програм розроблевих 
молодіжними та ДИТЯЧИМИ громадськими організаціями стосовно 

дітей, молоді та сім"і; 
• подолании негативних наслідків старіИНJI населення, забезпечеВНJI 

гідних умов житrя старших BiKOB~ категорій .(піCJIJI 6S років), 
cтвopeНWI механізму залучення людеи похилого ВІКУ до активного 

способу ЖИТfя поза сферою трудової діяльності. 

3.1.2. 3aiiнRn';cn,. населення та ринок "pal(i 

Протягом 2009 року організація зайнятості населеиня міста здійснювалася 
у Відповідності ДО завдань Проrpами зайИJlТO~ населеИНJI м.Бровари на ~008-
2009 роки, яка спрямовувалася ва запобlraння Maco~oмy безРО~I~, 
3бережеuun • та створеlUlJl вових робочих МІСЦЬ, орramзац1Ю 

QПII ІСНУЮЧИХ 'ф' ... б б' . 
nPоФесiйuоі підготовки та підвищеНЮІ КВ~ 1КВЦ11 езро lТRИX, mдтpимку 
C8t403atbцтocтi та підприємницької діяльвосп. 
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З метоl0 забезпечення ефективного оперативного контролю та координації 

дій ІЦОДО забезпеченWI ви~онанWl роботодавцими законодавства про ПРВЦ10 та 
зsііНJIтість населення, працІВНИКами Броварського центру зайнятості щотижнево 
здіЙСНJОВВJlОСЯ по~ання зві~ості про заплановане вивільнення працівників 
підприємствами МІСТ&. ЩОМІСJlЧНО надавалаСJl інформаціJl до територіальної 
інспекції праці Київської області ДЛJI проведеННJI перевірок, щодо виявлених 
порушень в частині вивільнення працівників. в місті постійно ПРОВОДИТЬСJl 
робота з роботодавцями щодо недопущеННJI необrpунтованого скорочення 
працюючих та зниження продуктивного ріВНJI зайнятості. 

Протягом 2009 року, в Броварському міськрайонному центрі заЙНJlТOсті 
відбулося 228 семінарів з роботодавЦJlМИ міста, відБУЛОСJl 1 З зустрічей 
безробітних з представниками роботодавців; 5 заходів - День відкритих дверей; 
тричі -Ярмарок вакансій та двічі - Ярмарок професій. 

Внаслідок проведених заходів кількість мешканців, Jlка перебувала на 
обліку в центрі зайнятості поступово зменшувалась. Станом на 01.01.2010 р. на 
обліку перебуває 492 мешканці міста Бровари, що на 507 осіб менше або на 
SO 8% , ніж на початок поточного року. Рівень зареєстрованого безробіття по 
мi~ зменшився на 0,8 в.п. і склав 0.8%. 

Кількість зареєетроваВl1Х бe:tробітнпх та в_ність BaKBBdn 

у аl.Броварп 

на на на 

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

I!J Перебуває на обліку 
бе3робітних 

&І наявнІсть вакансій 

ГОJlовні ціпі на 2010 рік: 2010 . 
Основною метою щодо забезпечеНИJI зaйнJlтoсті населеВВJI у. роЦІ є 

аДаПТаЦіЯ системи професійного навчання і перенавчання, а також ~ищеНВJI 
КВаліф· .... . о потреб ринку праці та замовлень роботодавЦІВ. 

ІЩІІ ВІДПОВІДНО Д тих категорій 
Першочергова увага придiшrrиметься працевлаштув~ 

ltaceneННJI, які не можуть на рівних конкурувати на ринку прац1. 

!lсновиі завданнв та заходи на 2010 рік: 
.. • елеouа зниження рівня безробіття та • спрИJlНlUl заивятОСТІ нас пРА, • " 

... сті DJJIJIXом проведеННJI "круглих столш за 
зменшення иого ~ИВ8JlО сШ та професій та інших заходів; 
учаcno роботодавЦІВ, ярмарок вак8Н 
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• з~ереження нвввних високопродуктивних робочих 

~ICЦЬ та створення н~вих 955 робочих місць з належними умовами та 
ПДНОІО оплаТОJО праЦІ; 

• формування навчanьн~ груп з числа безробітних у відповідності до 
потреби ринку праЦІ, організації навчанНJI за професіями, що 
КОРИСтуІоться ~еальним попитом у роботодавців; збільшенни piBНJI 
охоплення нез~НJlТОГО населення програмами професійного навчанни; 

• першочергове Інвестування коштів ДЛJI працевnаштуванНJI соціально 
незахище~ верств населенни на дотаційні робочі місця та 1ПJIJIXом 
одноразОВОI виплати допомоги по безробітno дnя зайнитrя 
підприємницькою діиnьніcnо; 

• проведенНJI тематичних семінарів дnя різних категорій нез8ЙНИТОГО та 
зВЙНJ1того населенни, покращення профорієнтаційної та 
консультаційної роботи серед різних верств населення; 

• проведенни роботи з легалізації тіньової З8Йнитості населенНJI; 
• використанНJI ЗМІ ДЛJI широкого інформуванни громадськості, про 

послуги служби З8Йнитості; попит і пропозицію робочої сипи та стан 
ринку праці; переваги легальної З8ЙНJlтості над нелегальною та ін. 

Викон8ННJI завданни щодо створення у 2010 році 955 робочих місць 
слугуватиме компенсуючим засобом ДJIJI стримуванни негативних процесів, акі 
ще можуть· перебувати на ринку праці під впливом фінансово-економічної 
кризи •• 

ЗбїnЬшеННJI обсягів звернень нез8ЙНJIТИX громадин до служби зaйНJlтості у 
2010 році не планується. У зв"изку із зростанним навантажеННJI на одне вільне 
робоче місце, у 2010 році буде працевлаштовано 670 осіб (на 29,9% менше, ніж 
у 2009 році), з них 662 особи - на вільні та новостворені робочі місця, 8 осіб -
на додаткові робочі місця, що створені за рахунок надании дотацій 
роботодавцим, до участі у громадських роботах передбачається залучити 215 
осіб, здійснити профпідготовку, перепідготовку та підвищеННJI кваліфікації 170 
осіб. 

3.1.3. ГроиІОВ; доход" населення 

Одним з найважливіших показників, що характеризують рівень його жиnя, 
е ГРошові доходи населення. Наивні доходи населенни міста у 2009 році, у 
порївllJIННi з 2008 роком, зменшаться на 0,5%. 

на розмір середньомісячної заробітної. пл~ти негативн~. впnиваю~ 
уПОВЇnЬнені темпи зростання обсягів ре8JI~зацl1 ПР.ОМИCnОВОI прОдуІЩl1, 
3НJDкeВJlJ[ обсягів виконання будівельних роБІТ, РОЗДРІбного товарообороту, 
перехід підприємств на неповний режим з8ЙНJlТості. Очікується, що 
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста у 2009 poц~ 
у ПорівlIJIНнi з 2008 роком зменшитьСЯ на ~I8~. і складе 1750 грн. У 2010 РОЦІ 
переДбачається ріст середньомісячної заробlТНОI плати одного штатного 
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працівника на 8.8% і CКJJaдe 1900 грн. 

r--...:;....---------~=--_____ _ 

. -

ГрОШОВі ДОХОДІ' IlвселеllllИ 
rpllOCllL 

... ' І. 

Головні цілі на 2010 рік: 

ЗабезпечеНШІ ЗРОСТ8ННJI всіх видів реальних доходів населенНJI, у першу 
чергу, заробітної плати як основної іх складової, прискореННJI погamеННJI 
заборгованості з ії виплати, що сприятиме підвищенню piBНJI 
ПJIатоспроможності мешканців міста і у кінцевому підсумку призведе до 
поnimпеllНJl якості ЖRТrЯ і розвитку особистості. 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 
• здійснеНШІ контролю за своєчасною оплатою праці не нижче 

встановленого державного мінімального розміру; 

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

• скорочеННJI сфери тіньової економіки та підвищеННJI мотивації до 
зайнятості у реальному секторі економіки; 

• прискореННJI погашенНJI заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах та організаціях міста, а також недопущенНJI виникнеННJI 

новоі заборгованості. 

3.1.4. Ленс;t;не за6езllеченНR 

на кінець 2009 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду M~c:a 
перебувало 22250 пенсіонерів. За прогнозними розрахунками у 2010 РОЦ1 ІХ 
ЧИсельність досягне 22620 осіб. ... . 

Протягом 2009 року неодноразово перераховували~ь пе~СІІ. рІЗНИМ 
kaтегоріям громадян на підставі діючих норм закону та у зв язку ЗІ ЗМІНами в 
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ЗaJCонодавстві, виплата 

в повному ЯКИХ здійснювалася вчасно і 

Cepe~"'ЬOMleв'IIIB nellcln, rpn. 
_. -- - ------, 

Н81 січня 2010 4, • '.' • ,:. '. ~Ilf •• , .; '. '. '. і ...... ~. ': )._ •• о, і.':: ,.' .,. " :.- 1101 о. 

" . "."" .• ,.'. "<:І' '.1 ~ І І 
І 

Н8 1 січня 2009 

920 940 980 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 

обсязі. ----- - -_ 00-----0-------' 

Головві цілі 118 2010 рік: 

З~безпече~ своєчасної і в повному обсязі виплати призначених пенсій, 
та ~~я pl~eнь про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені 
терМІНИ 1 ВІДПОВІДНО до чинного законодавства, що сприятиме підвищенlПО 

piBНJI пенсійного забезпечення громадян. 

Основві замаввв та заходв ва 2010 рік: 

• охоплеИНJI загально обов"язковим державним пенсійним страхуванням 
усіх працюючих. Забезпечення рівності щодо сплати страхових 

внесків; 
• залучеНВJI осіб, що не є застрахованими особами, до добровільної 

участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування; 

• розширеВНJI бази нарахувань страхових внесків за рахунок легалізації 
заробітної плати та підвищеНИJI їі рівня ШJIJIXом оформлеННJI трудових 
відносин, посиnеНВJI ролі соціального діалоry під час встановлеlDlJl 
рівня доходу, з JlКOГO сплачуються внески на загально обов"язкове 
державне пенсійне страхування, скорочеНВJI неповноі зайнятості та 
безробіття; 

• посиnеИНJI роботи органів Державної виконавчої служби щодо 
стягвеВНJI боргів за позовами Пенсійного фонду з метою залучеВЮІ 
додаткових надходжень власних коштів; 

• своєчасне проведения перерахунків пенсій відповідно до змів у 
законодавстві та' за звернeВWIМИ пенсіонерів; 

• забезпечеИНJI інформованості населення стосовно. з~одів Уряду щодо 
пенсійного забезпечення, проведення ЗУСТРlчеи з трудовими 
колективами та громадянами за місцем їх проживання. 

Передбачається, що у '2010 році надходжеllВJl власних коштів до 
Пенсійвоro фонду складуть 205,6 МЛН. грн., що на 10,0% більше від отриманих 
у 2009 році . 
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3.1.5. Со,(Їал""",; 3t1XUCII' "аселе"'IR. 

Значна увага в місті приділяється ПIДТp' имці . " сощanьно-вразливих верств 
HBCeneHНJI, зокрема, розв язаННIО проблем соціanьно-побутово'l' .. .. . .. , меДИЧНОІ, 

нвТУР8JIЬНОІ І ГРОШОВО.І доп~моги мапозабезпеченим, одиноким громадянам 
IPOM8ДJIHaм похилого ВІКУ та Інвanідам. ' 

. ЗабезпечYlОТЬСЯ умови для фун~ціонування територіanьного центру 
СОЦІ8JIЬНОГО обслуговування пеНСІонерів, інвanідів та одиноких 
непр.а~езд~тних громадян, цe~ТPOM ранньої та медико-педагогічної 
ревбlЛlтаЦl1 надаються послуги ДІтям-інвалідам. 

ГОnОВllі ціпі ІІа 2010 рік: 

Мінімізація наслідків світової фінансово-економічної кризи для найбільш 
вразливих верств населення - інвалідів, пенсіонерів, чорнобильців, одиноких 
непрацездатних та малозабезпечених громадян ШЛJIXОМ підвищення рівня 
фінансового забезпечення соціальних програм. 

ОСВОВllі завдання та заХОДІ. на 2010 рік: 

• продовження роботи щодо реапізації заходів комплексної програми "3 
турботою про кожного"; 

• забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, 
милиці, ходунки); 

• забезпечення населення різними видами пільг та державних 
соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету; 

• забезпечення 87 інвanідів та ветеранів війни путівками для санаторно
курортного лікування; 

• надання соціальної допомоги дітям та грошове забезпечення батькам
виховатеJIJIМ п"яти прийомних сімей; 

• надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 
питань та хірургічне втручання соціanьно-незахищеним верствам 

населення за рахунок бюджету міста; 
• забезпечення виплати інвanідам грошових компенсаційних виплат на 

бензин, ремонт, технічне обcnyrовування автомобілів та транспортне 
обcnyrовувавия. 

на виконання даної Програми спрямована діяльність і Територіanьного 
цеитру обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, на 
O~ в якому перебуватимуть 2500 громадян. На обслуго~уванні у. відділенні 
СОЦ18JIЬИої допомоги на дому перебуватимуть 400 самІТНИХ ОСІб. Будуть 
llaДaватись безкоштовні щоденні обіди 85 особам, поcnyraми перукаря буде 
охоплено 3000 осіб, всім перебуваючим на обліку будуть надаватись 
6езкоlПТoВні медичні послуги. . .. 

• Одним з найбільш поширених та MaC~B~ за обсягом .видш ~=CHOI 
СОЦlaльиої "опомоги малозабезпеченим СІМ ям Є ЖИТЛОВІ субсидu на 
в' '"' -одуВання витрат на оплату ЖИТЛ&, комунanьних поcnyr, природного газу, 
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електроеиеРГll та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови 
діючоro законодавства передбачається що у 2010· . б ... 
отримуватимуть 3000 сімей. ' роЦІ ЖИТЛОВІ су сидu 

Щомісячно ПРОВОДИТимуться засіданНJI комісії з питань HaдaнНJI субсидій 
rpOM8ДJIHDf, врахОВУ10ЧИ конкретні сімейні обставини. 

3.1.6. ЖIIТЛОВО-КОМУllаЛЬllе господарство 

. Розвиток ~ло~о-комунального господарства м. Бровари у 2009 році 
здіАсmoєтьCJI ВIДПОВ1ДНО до завдань, визначених Проrpамою соціально
економічного та культурного Р~ВИТКУ міста Бровари на 2009 рік та міськими 
npо!р8Мами розвитку галузІ за напрямками: житлове господарство, 
тeпnопостачaнНJl, вод~постачaRНJI та BoдoBїдвeдeННJl, благоустрій, зелене 
rocnодарarво в рамках фІНансування в режимі фінансово-економічної кризи. 

для забезпечеННJI стабільного функціонуванНJI об'єктів житлово-
комунального гoc~oдapCTBa в умовах фінансової кризи передбачувана потреба в 
коштах На 2009 рІК склала 19720,8 тис.грн. За січень-грудень 2009 року на ці 
цЇJIi використано 13100,5 тис.грн. або 66,4% від передбачуваного на рік та 52,0 
% до попереднього року, а саме: 
- на реконструкцію житлового фонду передбачалось 508 тис. rpH. Проведено 
геодезичНе обстеженНJI tpунтів в житловому будиику по вул. М. Лагунової, 
18 на суму - 40,2 тис. грН. по іншим заходам фінансуванНJI не проводилось; 

- на заходи по капітальному ремонту житлового фонду фінансуванНJI не 
проводилось; 

- на благоустрій прибудинкових територій заплановано - 194 тис. грн., 
фапичие виконання склало - 192,5 тис. грн. Проведено капітальний ремонт 
дimmOK між будинкових проїздів житлових будинків по вул.ОлімпіЙській та 
між будинкового проїзду та тротуару до житлового будинку по вул .. 
ВОЗЗ"ЄДИaииJl,ll. Загальна площа виконаних робіт - 1,4 тис.кв.м; 

-ва утримання об'єктів благоустрою міста, забезпечеННJI належного іх стану та 
cтвopeВRJI комфортних умов проживанн.и передбачалось 7 395,7 тис. грн. 
Фактичне використаННJI склало - 6 756,4 тис. грн.; 
- ва утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства заплановано -
2115,9 тис. грн. Фактичне виконанНJI 2031,0 тис. грн.; 
-ва організацію робіт з безпеки дорожнього руху використано 705,6 тис. грН.; 
• ~ ремонт дорожнього покриття вулиць міста -2 393,8 тис. ГPH~ B~OHaнo 
RaПiтanьний ремонт вулиць: перехрестя вул.Осипова-ву~.Старо: Трощько~; вул .. : 
Чапаєва (дinявка від вул.Київської до вул.Боженка !а дшявка B~ ВУ~.КИ~СЬК01 
ДО ВУл.Андрєєва); вул.Шевченка (ділянка В1Д райОНН01 т~apН1 ~o 
I'ВЗОРозподinьчого пункту); вул.Гanьбича (ділянка); вул.Щер~акова (ділянка В1Д 
ВУJl.Кутузова до вул.Вокзanьноі); вул.Першо~. T~aBНJI (ДI~)~ BY~.~; 
ВУJI..Постишева (дішшка від ЗОШ N!!6 дО котІ Південно-ЗaxtДНОI залІЗНИЦІ). 
Зaram.ва площа виконаних робіт 15,2 тис.кв.м. .... . 
ВlІІсовано б го та «.пrOBOГO ремонту вулиць: КИІВСЬКОІ, Кірова, 

ро оти поточно IU.~ • • 

I(ОРОJlевха, Красовського, Грушевського, Кутузова, у т.ч. І на ШЛЯХОПРОВОДІ 
}@ІГага·Н·Чршrv,вськогоПuuт.rrnова,Чкanова,Котовського, , РIВа, езалеЖНОСТІ, е ДАА& , WU·~&Ar 
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s.хмел:иицького, • Г~с~елло, Фабричній, Енгельс&, Залізничній, 
u1 Длеихема, B.IHтepHaЦlOHanICТIB, Папанін&, Лермонтов&, П т · · в '""'іна Герцен П ершого равlUl, ПуШКІН&, а." • : D а, остиmева, Старо-Троїцькій, Заводській, Чапаєв&, 
проїздИ до зоm N!!N!. 5,8. Загальна площа виконаних робіт - 5 95 ... , ТИС.КВ.м . 
• пеРСDектив~~И ~~звиток Інженерних мереж - на будівництво водопроводу по 
ВУ1l. Ста~ОТР~IЦЬЮИ . ви.корист~ .. но 628 тис. грн.; 
• на ліКВ1Д8ЦІIО наСЛІДКІВ СТИХІИНОГО лиха (прибирання і розчищення вулиць від 
поВ8Jlених дерев) використано 28,89 тис. грн. 

За ?!"унок коштів держав~ого бlОДЖету передбачається реалізація 
інвеСТИЦІИНОГО проекту стосовно шдвищенlUI енергоефективності житлових та 
rpомвдськвх БУД~В У 2010 році. В складі цього проекту буде виконано: 

-реконструкцпо двох котельних; 

.реконструкцію індивідуanьних теплових пунктів на 69 житлових 
будинках. 

Головні цілі на 2010 рік: 

ПідвищеННJI якості житлово-комунanьних послуг ШJIJlXом формуванlUl 
РІІВКУ послуг З управлінlUI та утриманlUl багатоквартирних будинків; 
проrpамво-ціnьове напрaвnенlUI коштів міського бюджету для проведеНIUI 
реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового 
фонду та систем теплопостачанlUl та водовідведенlUI, благоустрою, зеленого 

roсподарства ДJUI забезпеченlUI беззбиткового функціонувВНIUI підприємств 
житлово-комунального господарства; посиnенlUI контролю за якістю послуг. 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

1.ЖитJlОВIIЙ фонд: 

-реконструкція м'якої покрівлі в шатровий дах - 1 будинок; 
- ВИКОНВНIUI проектних робіт та реконструкція внутрішньобудиикових 

інженерних мереж, бойлерних, облвдн8НIUI на 2 будинках; 

2.УТРUl\18ННИ обєктів БJlВГОУСТРОIО: 
2 б . 

- УТРИМВНIIJI доріг площею вулиць 460,0 тис. м , ручне при ирання МІста 
ппоща232,5 тис. м2, механізоване прибир8ННJI 76 км. вулиць; 

-УТРИМВНIIJI кладовищ площею 34,32 га; 
- санітарна очистк&, вивіз ТІІВ та рідких стоків, обсп вивозу 1 0000 тис. 

JЇ; 
-обслуговування 3900 світлоточок мереж зовніпmього освітлеННJI, 

еяе1ttpоенергїJI 300,0 тис Кват/год з . 
-перекачування води обсяrом 1 500,0 тис. м ,прийом промзпивових стоюв 

o6CJ1roM 100,0 тис. мз, підтоплеВИJl20,0 тис. M~; НJI МАФ 2250 
-CBJ!ТКoBe оформлеНИJI 1 О вулиць та площ МІста, обслуговував 

Одиllиць; 
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З.УТРIII\IВIIIIR обєJniв БJlВГОУС:ТРОIО зеле 
ного господарства: 

• догляд за озелеНIОВanьними та декора-"вн 
440 О 2 -1.0 ими насадженlUlМИ, rшоща 

озenеsеННJI ,тис. м 

- npибиранНJI парків, скверів, місць загального 
2 користування rшощею 

430,0 тис. м ; 
- обcnyroвуванНJI фонтану, бюветів 4 одиниці. 

4. Оргаllізвціп РОб~Т по безпеці дорожнього РУХУ: 
-обслуговуванНJI СВІТЛОфорних об"єктів; 
-BвнeceННJI дорожньої розмітки; 

-yrpимaнНJJ та облаштуванНJI зупинок транспортних засобів. 
-обcлyroвуванНJI лежачих поліцейських; , 
-ремонт колесовідбійників; 

-поточний ремонт дорожніх знаків та інше. 

5.ПерспеКТИВНIIЙ РОЗВІІТОК інженеРllllХ мереж: 
- завершення будівництва водопроводу по ВУЛ. Старотроїцькій довжиною 

2,01 км. 
Реалізація вказаних завдань та заходів СПРИJIтиме забезпеченню у 2010 році 

підвищеНН10 надійності та безаварійності на об'єктах житлово-комунальної 
ranyзі, дотримання технічного та естетичного стану об'єктів благоустрою та 
зелевого господарства. 

3.1.7. Енерzоза6езnечеllНR та енерzоз6ерєз/сенНR 

Питання надійного енергозабезпеченНJI та ефективного використaннJI 
енергоресурсів в умовах значного підвищенНJI їх вартості, мають вирішальний 

ВШІИВ ва стан економіки, вирішенНJI проблем соціальної сфери та рівень >КИТrЯ 
JПOДИВИ. 

У 2009 році в цілому по місту спостерігаєrься збinьшеШIJI споживания 
Природного газу на 21,3% та теплової енергії на 2,3%. Споживання води 
знахОдиться на рівні минулого року. ЗбільшеННJI споживання природного газу 

та teІШовоі енергії пояснюється знижеННJIМ температурних показників в 
поріввявні З минулорічними. . 

Виконавчим комітетом Броварської міської ради придШJIєrься особлива 
~IГa запровадженню заходів з енергозбере~е~ комунальними 
ПlДnpиємствами міста, бюджетними установами та оргаН1Зац1JlМИ. 

кп «Служба замовник&» у звітному періоді встановлено опWП?вальний 
:OteJr на твердому паливі, економія паливно-енергетичних ресурсш (ІІЕР) 
lCJJana в сумі 65 тис.грн.. . 
кп <<БроваритеплоенерroмереЖа» завершено ре.констр~1Ю котельних з 

YctaнOBKOIO нових сучасних котлів та проведено кamтam;нии ремонт теплових 
J.tереж із застосуванням сучасної технології - зекономлено ПВР на 105,0 тис. 
1'рн. 
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В усіх заranьноосвітніх, дошкільних та позашкільних заКJIадах 
освіти проведе~о утеПJIенНJI та пер~пакуванни віконних пакетів. Опатовальна 
Сllстема З8КJI.адIВ приведе~а д.о ВІДповідності та готова до експлуатації в 
8Вct)'ПНиіі ОСІННЬО-ЗИМОВИИ пеРІОД. 

·u • • 

на ЗД11fС!lеИНJI захОДІВ щодо раЦІОНального і ефективного використанни 
енерroреСУРСІВ та запровадженНJI енергозберігаючих технологій реалізується 
програма пое!впного оснащенНJI житлового фонду та установ бюджетної сфери 
засобами оБЛ1JСУ та ре~л"?ванНJI сп?живан~я води і теплової енергії. 

дп ВАТ. «КИІВХЛІб» «ХлІбокомбІнат Н!!10» проведені режимно
нanaroджувалЬНl роботи по печам та котлам - зекономлено ПВР на 70,0 тис. 
ІРн. 

Казенним заводом порошкової металургії впроваджено 
enектроводонагрівачі ДJIJI опалення адміністративних та побутових приміщень, 
економія природного газу склала 180 тис. куб.м на рік, відпрацьовано 
технологіJО виробництва металокерамічних виробів на основі ендогазу, 
економія природного газу склала 130 тис.куб.м за рік. 

ЗАТ "Броварський завод ПJlастмас" проведено реконструкцію т-12, що 
ДВJIo змогу знизити споживання електроенергії. 

При проведенні капітальних ремонтів, реконструкції конструктивних 
enемеНТЇВ будинків в обов' JlЗКОВОМУ порядку ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl сучасні 
еверroзбері~очі технології. 

ГОJlОВllі ціпі на 2010 рік: 

ЗабезпечеИИJI безперебійного та відповідно до потреб сфер економіки та 

васелеВВJI постачaИИJJ енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих 
технологій в усіх галузях господарювання. 

ОСВОВllі завдання та заходи ва 2010 рік: 

• запроваджеИНJI енергозберігаючих технологій IWIJIXом: • 
реконструкції котельних з установкою нових сучасних еконоМІЧНИХ 

котлів на 6 котельних; 
капітального ремонту димових труб на двох котельних; 
реконструкції водопідготовки на трьох котельних; . 
заміни 3 ОДИНJЩЬ мережних насосів на котельній по вул .. Кірова,9б; . U 

установки частотних регуляторів на мережних насосах на кот~н1И 

по вул.Кірова, 96 та дуттєвих веНТИЛJlТОРах ва котельНlИ по 

бул.незалежності,26/1 ; 
монтажу приладів обліку теплової енергії на котельних; 
реконструкції 25-ти ЦТП із заміною обладнання; 
ВстановлеНIUI приладів обліку холодної та підігрітоі води ва ЦТП; . 

ВпроввджеИИJI енергозберігаючих технологій забезпечить економІЮ 
ПlUJивио-енергетичних ресурсів на суму 9935,5 тис.грн. 
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3.2. rYMalliтaplla сфера 

• 3.2.1.0xopOlla зdОРО(J»Л 
Мережа захладlВ охоро~и здоров' ~ міста включає 7 лікарняних закладів, в 

JlJ(ИX розroрнуто 900 стацІонарних ЛІЖОК, забезпеченість ліжковим фондом 
становить 55.4 од. на 1 О ООО населення, забезпеченість лікарями по місту 
сlCJlвдає 26.6 од. на 1 О ООО населення. 

Н~Ва>І(аІОч.и на обмеження у фінансуванні, медична галузь продовжує 
ФУНКЦІонувати 1 вдосконалюватись. 

38ІО1вдами охорони здоров' я міста виконується 4 медичні програми: 
проrpвма боротьби з туберкульозом, програма "Цукровий та нецукровий 
діабет", програма профілактики ВІЛ/Сніду та програма "Онкологія". 

Впроваджено в практику нові методики діагностики і лікування 
хірургічних хворих (ендоскопічні операції, ультразвукове обстежеlПlJl -
ДОІШерографія і ін.), для хворих терапевтичного профілю організовано 
відділеННJI іlIтенсивної терапії і реанімації. 
у звіТIlОМУ періоді вперше виявилась тенденція до зменшеННJI 

ЗІХВОРЮВаІіОСті на туберкульоз, але продовжувала зростати захворюваність на 
цукровий діабет, гіпертонію, онкохвороби та ВІШнфікованих. 

для поліmпенНJI якості надання медичноі допомоги є потреба в придбанні 
необхідної медичної апаратури та обладнання. 

ГОЛОВllі цілі на 2010 рік: 

Подальший розвиток системи охорони здоров'я спрямований на 
Dокращешш здоров' JI населеНИJI та підвищеННJI якості медичної допомоги 
оріЄНТОВаІІОЇ на запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і 
доступної медичної допомоги населенню, повне забезпечення та підвищеННJI 
ефективності використання кадрового потенціалу та зміцнеННJI матеріально-
технічної бази. 

ОСВОВllі завдання та заходи на 2010 рік: 

• сnpИJIННJI укомплекryваншо медичних закладів необхідним медичним 
обладнанвям; 

• поліпшення якості медичної допомоги ШJUlXом підвищення 
кваліфікації медичних працівників; ., 

• удосконалеННJI спеціалізації ліжковоro фонду на ОСНОВІ показниюв .. 
. НОГО використання; . .. 

• розширення лікувально-діагностичної та меДИКО-СОЦlальН01 допомоги; 
• впроваджеННJI системи контрольованоro лікування хворих на 

тубертtVЛЬОЗ' 
•• J' , орони здоров'я' 

• впроваджеННJI заходів регіональних програм o~ , 
• посилення боротьби з серцево-судИННИМИ захворювaнвJIМИ. 

І 
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Вирішення ~ИХ.. завдань поліпшить показники здоров'я 

нвселения, ~менwить ІнвалІДНІСТЬ, смертність, дозволить скоротити фінансові 
3В'lpати на Лl1суванНJI хворих. 

3.2.2. осв;",а 
Місто Ma~ розгалужену мережу закладів освіти: 
-18 ДОШКІЛьних навчальних закладів( 16 - комунальної форми власності, 2 _ 

приватних); . . 
-12 зaranЬНООСВІТНІХ навчальних закладів: 6 ЗОШ І-ІІІ ( 

6 9 10) 2 .. . ст. школи 
N!N!1,2,3, " '. спеЦІалІзоваНІ школи І-ІЛ ст.( Н!!5 з поглибленим вивчеННJIМ 
іІІозе~их мов І N!!7 з поглибле~~м вивченням предметів суспільно
ryмВНITapHoгo та прир~дничого профІЛІВ), гімназія їм.С.Оліііника, навчально
ВІІХОВНИЙ Ko~eKC, веЧlРНJI ~кола ~-Шст., приватна школа І-Ш ст. "Фортуна"; 

-4 позашКІЛЬних закладІВ ОСВІТИ: НВЦТМ, БДІОТ, ДЕІЩ Камелія" 
D~~ " 

У Mi~Ti ф~нкціОНУЮТЬ вищі навчальні заклади не комунальної форми 
влаСНОСТІ, ЯКІ забезпечують можливість частині підлітків та молоді 
здобувати виwу освіту, не виїжджаючи за межі Броварів: 
-Економіко-технологічний університет. 
-Коледж економіко-технологічного університету. 
-Броварське представництво Вищиіі навчальниіі заклад 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

-Броварське вище училище фізкультури. 
-Поліцейський фінансово-правовиіі коледж. 

Регіональна політика щодо розвитку дошкільної освіти в місті зорієнтована 
на забезпечеННJI повної та збалансованої системи освітніх послуг населеНlПO, 
cтвopeННJI належних умов ДJIJI здобyтrя дітьми дошкільної освіти, реалізацію 
основних напрямів оновлеННJI змісту дошкільної освіти. 

У 16 ДНЗ комунальної власності до послуг батьків чергові та цілодобові 
rpупи, спеціальні та групи компенсуючого типу, комбіновані та санатарні ДНЗ. 

Рівень ОХОШІення дітей раннього віку від загальної кількості дітеіі у місті 
складає 62 відсотки, дітей 5 року життя - складає 98 відсотків. Черги на місця в 
ДОппdльних закладах, практично, не існує. Діти, починаючи з 3-річного віку, всі 
забезпечені садочками. 

у 30Ш міста навчається 9481 учень, 158 - У приватній школі І-Ш 
СТ."Фортуна", lЗЗ .. у вечірній школі, 350 дітей віком до 18 P0t?B - c~дe~ 
npо~еСійного ліцею, 450 .. студенти вищих навчальних з~адш. КільКІСТЬ 
)'ЧИ~в У мережі 30Ш міста порівняно з минулим роком зБІЛьшилась H~ 176 
УЧНІВ. Функціонує один навчальний заклад, де можyrь навчатиCJI ДІТИ з 

РОСійськомовних сімей. . ... .. 
Мережа загальноосвітніх закладів стаБІЛьна, однак не в ПОВ~lИ МІрІ 

ЗВДОВOJJЬНJlє потреби населеННJI. 1247 учнів навч~т~ся. у дp~ ~MIНY. ДmI 
РОЗВИТКу нахилів, здібностей учнів, задоволення I~X ІнтереСІВ. І ДYXOB~ 
запИТіВ у закладах освіти розгалужена мережа профІЛЬНИХ ю.'аСІВ та клас~в 
hОГЛИбленого вивчеННJI предметів. У новоМУ навчальному РОЦІ таких клаСІВ 
IllUJічуєтьCJI 80 (2593 учні). У закладах освіти діти мають змогу вивчати 
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іноземні мови: ~ГnіЙСЬКУ. Hi~~цькy. французьку, польську, іспанську. 
npl11l0МY 1622 ~HI ВИВЧ8l0ТЬ ДВІ Іноземні мови. 

у позашкшьних закnвдах організована робота ЗЗ9 . . . . .. гуртКІВ за РІЗНИМИ 
напрямами. haykobo-теХНIЧНИИ. художньо-естетичнии" 

w • туристсько-
краєзнавчии. СП~РТИ~~О-О.ЗДОРОВЛІоючий, еколого-натуралістичний. Різними 
формами позаШЮЛЬНОI ОСВІТИ охоплено 4916 дітей. 

ГОЛОВllі цілі ІІа 2010 рік: 

Заб~печенНJI ГPOM8ДJIHaM рівного доступу до якісної освіти, продовженНJI 
роБОТИ зІ CТВOpeHНJI умов ДЛJI здобуття повноцінної освіти різними категорїJIми 
дітей - обдарованими. тими, хто має здібності ДЛJI поглибленого вивченНJI 
окремих п?едметіВ. дітьми із в~ами ?СИХічного та фізичного розвитку, дітьми
сиротами І ТИМИ, щО позбавлеНІ батьКІВСЬКОГО піклування. 

OCllOBHi завдання та заходи на 2010 рік: 

у гаnvзі дошкільно' освіти: 

• перехід на сучасні освітні технології оновленНJI змісту, форм роботи, 
розвивально-ігрового середовища у контексті вимог Базової 
програми розвитку дитини дошкільного віку <<Я у Світі»; 

• yдocKoHвneННJI системи соціально-педагогічного патронату сімей 
дітей дошкільного віку, вивчивши потреби дитини і сім'ї; 

• відкритrя груп короткотривалого перебуванНJI з HВДaнНJIМ широкого 
спектру додаткових платних освітніх послуг; 

• 1 ОО % охоплеННJI дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку; 
• 100 % охоплеННJI соціально-педагогічним патронатом дітей з 

особливими потребами; 
• РОЗВИТОК і нормативне урегулюванНJI різноманітних моделей 

консультативної допомоги батькам у вихованні дітей дошкільного 
віку; 

• використання засобів фізичної культури в якості передумов 
фізичного і особистісного розвитку дошкільників; 

• виховання активної житrєвої позиції дитини на основі визначеНИJI 
нею своїх потреб, можливостей, ДOCJlГНeнь, формування BМЇННJI 
відСТОІОвати свої права і рахуватися з правами інших; 

• спрИJIННJI збережеюпо, розвитку та розширенню мережі дошкільних 
навчальних закладів; 

• розmиpеННJI мережі груп раннього віку в дошкільних навчальних 
зaкnадах міста; 

• забезпечеННJI гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних 
зaкnадів (14; 24 год.); . 

• підюпочеННJI дошкільних навчальних закладІВ до локальної 
комп'ІОтерної мережі; . 

• CТВOpeHНJI банку даних науково-експериментальних ~~cmджень та 
інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладІВ, 
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у галузі зогалы�оіi сереДІІЬОЇ освіТII-- -
.завершеННJI ремонту фасаду 30Ш І-ІІІ ст. N!!9; 
.проведенНJI реконструкції фасаду 30Ш І-ІІІ cт.N!!7; 
.ПlДГOтовка систем опалення в закладах освіти до опалювального 
сезону; 

.забезпеченНJI безкоштовним перевезенням громадським 
• u •• транспортом 

Д1ТС:И пшьгових катеГОРІЙ - учнів шкіл до закnадів позашкільної 
ОСВІТИ; 

.поповнеННJI шкільних. бібліотек матодичною, художньою літераТУРОIО 
та забезпеченНJI необх1ДНИМИ періодичними виданнями. 

у галузі позашкільної освіТII: 

.cтвopeHНJI інформаційного банку даних передового педагогічного 
досвіду позашкільних зaкnадів міста; 

.створення: інформаційного банку даних «Шкільні музеї» з метою 
використaнНJI музеїв у навчально-виховній роботі навчальних закладів; 

.проведеIlIIJI конкурсів на кращий сценарій ( випускного балу, свята 
останнього дзвоника, дня знань та інших традиційних свят, УРОЧИСТИХ 

подій); 
.створення: умов ДJIJI діяльності на базі навчальних закладів учнівського 
самоврядyDанни; 

.забезпечеННJI участі учнів позашкільних закладів у роботі секцій Малої 
академіі наук; 

Відповідно до плану роботи науково-методичного центру (НМЦ) та 
програми «Обдарованість» у 2009-201 О навчальному році будуть поведені 
Всеухраінські учнівські олімпіади з базових дисциппін, Всеукраїнський 
конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, 
інтелектуальні та мистецькі конкурси, продовжать роботу обласні опорні 
ЗlUCJIади ( сш І-Ш ст. N!!S, гімназія ім.Ст. Оniйника, Будинок дитячої та 
Юнацької творчості), проЙДУТЬ фахове навчання на курсах підвищення 
квaniфікації вчителі, що працюють з обдарованими ді~МИ, набудуть нових 
знань з інформаційно-комунікаційних технологій учителІ, що проходитимyrь 
НlВчанни за програмою <dntеl®Навчання для майбутнього», будуть проведені 
наУКово-практичні семінари, фахові конкурси. В рамках програми 
«Обдарованість» буде здійснюватись підвіз учнів до спеціалізованих шкіл, НВК 
та гімвазіі ім. СТ. Олійника. За підсумками вище згаданих заходів буде 
Itpoведено щорічне свято «Творча обдарованість», де б~де в~~ачено 
переможців та призерів обласних та всеукраїнських КОНКУРСІВ, ОЛ1МП1ад та 
МАн. 
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3.2.3. Кул"",ура 

В мережу ЗВІOJадів культури міста входить: дитяча школа мистецтв дитяча 
~l)'3иqна ~,~ола, краєзнав~ий ~еЙ.' міський клуб, міський культурниЙ центр 
"промen:еи. ' Броварсь~а МІська БІБЛІотека і бібліотека ДJIJI дітей. 

у МІСТІ ведеться цшеСпрямована робота щодо CТВOpeHНJI умов ДJJJI ре8JIІЗ· .оо .. . ацll 
закладами •• культури держ~н~~ П~ЛI:rики у сфері культури і мистецтв, охорони 
куЛЬТУРНОI спадщини, музеИНОI 1 БІБЛІотечної роботи. 

ГОЛОВllі цілі ІID 2010 рік: 

РОЗІСРИтrя творч~го потенціалу та .. підтримка інтересу до мистецтва різних 
верств населеНІІЯ, Вlдр~джеННJI украІНСЬКИХ народних традицій, звичаів та 

обрвдів, збереЖСІiНJI НацІональної культурної спадщини, організація дозвinлJI і 
урізноманітнеННJI форм культурного обсnyговуванНJI населенНJI. 

ОСВОВllі заВД~lІ1НR та заходи на 2010 рік: 

• з метОІО забезпеченНJI подальшого розвитку культури продовжити 
практику проведеННJI міських свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за 
жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, украінської 
народної пісенної творчості; 

• зміциеІІШІ матеріальної бази бібліотек та забезпечення поповнеНВJI 
бібліотечних інформаційних технологій; 

• всебічне СПРИJIНШІ діяльності міського краєзнавчого музею, музеїв на 
громадських засадах та шкільних музеїв, 

• відроджеННJI та розповсюдженНJI надбань традиційної культури, 
залученШІ культурно-просвітницьких закладів до організації і 
підтримки різних форм ДОЗВілтІ дітей, юнацтва, молоді та дорослого 
населеНШІ; 

• забезпечеНШІ вільного творчого, інтелектуального, духовного 
РОЗВlrrку дітей у початкових спеціалізованих мистецьких закладах 

(школах естетичного вихов8ИНJI) міста; 
У результаті проведеної роботи буде збережено та примножено культурні 

надбання, забезпечено умови ДJIJI творчого розвитку особистості, підвищеНВJI 
ІУnьтуриого рівІШ та естетичного виховання громадян міста. 

3.'2.4. фіз"чна КУЛ"nlура ; СnОРnl 
РОЗВИТІ<у фізичної культури та спорту у місті пр~ішІ~ся належн~ увага. 

То ж за результатами колегії управліиия з питань фlЗИЧНОl культури 1 c~opтy 
kиіВСЬkОї обласної державної адміністрації в м. Бровари вдруге пІдряд 
Ф~~JIЬтурно _ оздоровча та спортивно :- м.асова ~обота. визнана найкращо~ в 
lca1всыdй області. Перше місце в облаСТІ МІсто зaйШIJIО І в обласному ОГЛJIДl -
КОllIcypсі серед інвалідів зі спорту вищих досвrиеиь. 
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протяг~. 2009 • РОК?' проведено більше 70 спортивно - масових 

звходів. Нан шьш BIДO~I: ~MaraННII з ЛИЖНИХ roHox, міжнародні турніри з 
raндболу,. з ХУДО~ЬОІ пмнастики, чемпіонати м. Бровари з шахів УШУ 
боксу та ІНШИХ виДІВ спорту. 27 команд зібрав чемпіонат м. Бровари ~ міні ..: 
футболу. 

Вперше в 2009 ~o~i в. м. Бровари проведено обласні заходи: семінар _ 
нарада. "Спорт ДJUI ВСІХ , фl~апьна частина Олімпійського ДНJI бігу Київської 
обласп, І обласна СпартакІада депутатів Київської обласної міських ( . 

)
.... ,МІСТ 

обласноro значеННJI , раионних, СІЛЬСЬКИХ та селищних рад Київщини. 
Спортсмени м.Бровари успішно виступають у міжнародних, 

всеукраїнСЬКИХ та обласних змаганНJIX. 
на повну потужність працюють спортивні споруди: фізкультурно _ 

оздоровчий заклад "І1лавапьний басейн "Купава, спортивний комплекс 
"Світлотехнік", зап боксу, міський шаховий клуб, тренажерні зали та спортивні 
)18ЙДВJAИКИ· 

3а 2009 рік підготовлено 37 кандидатів у майстри спорту, 58 першо
розрJJДНИКiв, 240 спортсменів масових розрядів, 18 представників міста ВХОДИТЬ 
до СICJIаду збірних команд України з різних видів спорту. 

Головні цілі ва 2010 рік: 

Діяльність сфери фізичної культури і спорту буде спрямована на активне 
та продуктивне поліпшеННJI дiяnьності усіх складових Фізкультурного руху в 
місті. З цією метою будуть створюватися відповідні умови ДJIII підвищеННJI 
piвВJI здоров'я та фізичного розвитку населеННJI; впроваджеННJI сучасних 

механізмів підготовки спортивних резервів, спорту вищих досягнень. 

Основні завдаввя та заходи ва 2010 рік: 

.забезпечения якісноro проведеННJI фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи в навчальних закладах; 
.забезпечеННJI безперебійної роботи усіх спортивних організацій та споруд; 
• спрИIIНИJI підготовці провідних спортсменів м. Бровари до зимових 

Олімпійських Irop у м. Венкувері; ... 
• у рамках підготовки до Євро -2012 провести роботу з peKOHeтpYКЦl1 
стадіону школи вищої спортивної майстерності "Спартак" за рахунок 
коштів обласного бюджету; 

• продовжения робіт з реконструкції фізкультурно - оздоровчоro закладу 

"Ilпввальвий басейн ,,купава"; . 
• забезпечення належної підготовки спортсменів міста до учаСТІ в 
чемпіонатах світу та Європи, а такоЖ інших міжнародних змaraнняx; . 

• проведення чемпіонатів, Кубків та інші спортивних змaraнь з ВИДШ 
спорту, що розвиваються в м. Бровари та комплекс.н.их спортив~ 
заходів _ спартакіаду "Здоров'я", Універсіаду, СПОРТИВНllГРИ ПІКоJIJIp1В; 

.надання підтримки становленню та впровадженню е~ективних форм. 
ОРганізації реабілітації та спортивної роботи осіб, lІК1 мають уроджеНІ та 
набуті вади фізичноro розвитку. 
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У результаті р..оо 

•• • еanlЗВЦl1 передбачених завдань у 2010 році 
б·UlьDJИТЬСJl кшьюсть ОСІб ЗАnVUених до • .. 

3 •• -.~ ~ РІЗНИХ ВИДІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ 
та споРТИВНОI роботи, зросте заraпьна чисельність шкопanl·В І", • • .. --.r , .... 0 ВІДВІДУЮТЬ 
ДlIТJIЧО-JОН8ЦЬКІ СПОРТИВ~І ШКОЛИ, покраЩИТЬСJl підготовка спортивного резерву 
дпя збірних команд УкраІНИ та Київської області. 

3.3. OXOPOIIB IIВВКОЛIIШIIЬОГО ПРIIРОДIIОГО середОВІІЩВ 

АтмоСф~не ~ОВіТРJl В нас~ле~ому пункті, на територіJIX підприємств, 
уставов, органlЗ8ЦIИ та ІНШИХ об ЄКТІВ, а також повіТРJl у виробничих та інших 
приміщеВНJIX tpивВJIОГО чи тимчасового перебуванНJI людей повинно 
відповідати санітарним нормам. 

ЗабруднеННJI атмосферного повіТРJl міста від стаціонарних джерел 
оБУМОВJПOЄТЬСJl в основному промисловою дmльністю. Слід зазначити що . . . , 
практично ВСІ ПРОМИСЛОВІ ПІдприємства містІ, а також підприємства інших 
ranyзей економіки, діяльність яких обумовлює ФормуванНJI шкідливих ДJIJI 
атмосферного повіtpя забруднюючих викидів, потребують суттєвої 
модернізації існуючих систем їхнього очищенНJI, а деякі - повного 
переобл8ДНaнНJI новими сучасними системами уловтоваННJI mкiдпивих 
викидів. Так, за статистичними даними у 2008 році викиди від стаціонарних 
джерел забруднеННJI СКJIВJIИ 520,3 т, що на 35,3т або на 6,4% менше, ніж за 2007 
рік, апе зменmеННJI даного показника відБУЛОСJl тільки тому, що підприємства 
міста починаючи з BepeCНJI 2008 року працювали не на повну потужність. 

Основна доля забруднеННJI повітря у м. Бровари припадає на 
автотранспорт. Викиди від пересувних джерел забруднеННJI у 2008 році склали 
8219,0 т або 94,1% від загальної суми викидів. В поріВНJlННі з 2007 роком вони 
збільmились на 895 т або на 12,2 %. Кардинальним ШJJJIXом виріmеННJI 
еКОJIогічиоі проблеми на автотранспорті може бути заміщеННJI моторних пanив 
вафтового походжеНIIJI екологічно чистим стисненим природним газом. 

3 наведених статистичних даних основні забрудшоючі речовини в 
зaranьному об"ОО викидів становили: оксид вуглецю - 6368,0 т, діоксид азоту-
878,0 т, діоксид сірки- 84,0 т, неметанові легкі органічні сполуки - 1118,0 т, 
С8Жа-290,0 т. 

У 2009 році ВИКИДИ від стаціонарних джерел ~абрrднеННJI з~еНlПИЛИСЬ до 
2008 року ва 50,2% і СКJIадають 259,0 тонн. ЩІЛЬНІСТЬ ВИКИДІВ на 1 кв.км 
CIOrВДає 7618,5 кг. 

на сьогодні вадмірне антропогенне Haв~eННJI на пр~одве 
сереДОвище міста, посилене наслідками Чорнобильсько! катастрофи, ІСТОТНО 
зНИзило JJКЇCTЬ водноресурсного потенціалу м. Бровари .. 

ЗИІDtY • • mдп. риємств скидають забруднеm стоки безпосередньо до 
·~a КІЛЬКІсть • б і) В . 

Міської кан· ... ( попереrnп..ою ОЧИСТКОЮ, так І ез неІ. результаТІ у 
ВJIIЗ8Ц11 JII( З ,....- • u u 

водойми потрaпmпoть такі забруднюючі речовини, JIК азот ~ОН1ИНИИ, 
ВJnoміи·" Ф . фосфор хлориди, хром, цинк, тощо. КРІМ ТОГО, У 

ш, суль ати, МІДЬ, , • • • 
Воду DO'1'paпmпoть дуже небезпечні біологіЧНІ речовини, СОЛ! важких MeтВJI1B, 
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Головоі цілі ва 2010 рік: 
. . Реалізація заходів для покращення та ~абілізаціі екологічного стану в 

}ПCn, забезпечеНВJI безпе~ умов ЖИТІ'ЄДuшьності населеНRJI. Вирішення 
JIИТ8ННJI зменmеННJI ВИКИДІВ забруднюючих стоків у поверхневі водойми . ... ' 
орramзaцu очищеlШJl промислових та дощових стоків, поліпшення пості 

питноі ВОДИ, впорядкування питань поводження з твердими побутовими 
відходами, озеленення мікрорайонів міста та магістральних вулиць. 

Основні завдаввя та заходи ва 2010 рік: 

• зменшеНВJI руху транзитного транспорty через місто; 

• організація захисних лісосмуг в мікрорайонах міста, вздовж 
магістральних вулиць, озеленення територій підприємств; 

• озеленення вулиць містІ, висадка дерев, кущів, газонів та квітників; 

• здійснеННJI коmpоJПO за якістю питноі води; 
• реконструкція водоочисних та каналізаційних очисних споруд; 
• ремонт існуючої спецтехніки 1IДJl своєчасного транспортування 

побyrових відходів; 
• зменmенНJI негативного впливу відходів на навкоJIИIIIНЄ середовище 

(ліквідація стихійних смітrєзвanищ ). 
Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коШ;Ш підприємс:в 

та орraвізацій містІ, коштів державного, обласного та МІсцевих фОНДІВ 
охорони навколишнього природного середовища та коштів інвесторів. 

3.4. РозвитоК ПЇДПРllємвицтва 

. ПротJIГOМ останніх років в місті активно .розвивається .. ~e 
IUдnpИЄМВицтВОо СвідчеННJIМ цьому є постійне .~бшьmеННJI суб ЄКТІВ 
~CnодарlOВаввяо Чисельність малих підприємств, що ЗДІИСШОЮтr: господарську 
IUJinьИість у місті до ківци поточного року збільШИТЬСЯ на 10,9% 1 ДOCJJГНe 1280 
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ОДIIJlИЦЬ. Кільюсть працюючих на мanих під 
або зросте на 1,4 %. ОБСJlГ реалізованої ПРОдуІЩ~и(ємствах складе 8400 осіб 
алІІМВ підприємствами ДОСJlПlе 2056 О 11 товарів, робіт та поcnyr) 

:111І)'J10ріЧИОГО. Загальна сума надходжен~ дО ~:H.,. щ~ H~ ~.6% більше 
від ДЇJIJIЬHOcтi малого підпрИЄМництва очікуєтьс enB rCIX РІВНІв, одержаних 
від з8I'8JIьних надходжень). JI у СУМІ 165 МЛН. грн. ( 57,7% 

Одночасно, окремі показники даної сфери, дещо уповільнили темпи 
розвиткУ. . 

. '.' . 
. ;:- . '. і,,'. 3apeЄ~OBaHO суб" • .' .• 
.• ;~ : '.:. ':.: :;. : '. - -І" • .ЄІСТІВ ПlДпрllЄМllltць~оі діRлы�о~іi у . 
І •• ; • • J\I.Бровари· 

, . 

~ -;' 8; ... :. f •• 

; :J '.'.: •••••• 1 •• . '1~Г";"'-'-~=----------_":""'--
1000·'&---1 

ВОО -1---1 

600~--

4oo.f.---

200 ~-ІI'.;!І'і.'!: 

О .f.-.a== 
2008 

. --'-- ·----1 

2009 2010, проnt03 

[] юридичнІ особи 
IІфl3ичнl особи 

ОСНОВНИМ проблемним питанням в сфері бізнесу З8JJИШаЄТЬСJl 
приховувании фактичної заробітної плати і поділ їі на офіційну і ту, пу 
DtpимуІОТЬ у "конвертах". Так, середньомісячна заробітна плата у 2008 році по 
місту становила 1568,7 грн., а на малих підприємствах - 1073 ГРН., тобто 68,4% 
від середньої по місту, в результаті чого змеНШУЮТЬСJl надходження до 
бюджету міста, Пенсійного фонду та інших спеціальних фондів. 

Головні цілі ва 2010 рік: 

, Спрямування дій органів місцевого самоврядувании, суб"єктів малого 
lUДnpиємництва, уставов ринкової інфраструктури підтримки підприємництва 
ДтJ пoлimпеlПlJl економічних показників господарськоі дUшьності суб"єктів 
мanоro підприємвицтва, збільmеННJI внеску малого підприємництва в розвиток 
мїc:ra. 

ОСНовні завдавви та заходи ва 2010 рік: 
• Контроль за дотриманням виконаиии норм законодавчих та іиmиx 

нормативно-правових актів Украіни з питань підприємництва 
органами місцевого самовридуванни; 

• cтвopeННJI умов ДЛJI розвитку всебічної конкуренції, підтримки 
вітчизlIJIНОГО товаровиробника; . . 

• подальше формув8.НВJI інфраструктурИ mдтpимки mдпpи~~ 
CтвopeННJI бізнес-центру та наближення його сlCJl8ДОВИХ ДО суб ЄКТІВ 
Малого підприємництва; 
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• підтримка діпО~?ї та інвестиційної 

активності, 
розвитох хонкуреНЦll на ~ИНКУ товарів та послуг; 

• yдocKoHaneHНJI еле~енТ1В ринкової іНфраструктури, що допоможе 
заб~П~ЧИТИ мале ПІДПРИЄМНИЦТВО кваліфікованими інформаційними, 
ОСВІТНІМИ та ХОНС8JlТИнговими послугами; 

• ~Mi~HeННJI х~операціі між великими і мапими підприємствами. 
РеВ1lIЗ8ЦJJJ захОДІВ Програми передбачає: 

оо кiJIькicть діючих малих підприємств СКJIадатиме 1320 одиниць. 
cтвopeUНJI у мапо.му бізн~сі близько 500 нових робочих місць; , 

оо зроcтaннJI оБCJIГ1В реалІ~ованоі продукції ( робіт, послуг) на мапих 
підприємствах у 2010 РОЦІ на 1.6%; 

оо кiJIькїcTЬ зaйнJIтих працівників у малому підприємництві ДОСJlПlе до 8 5 
тисячі осіб. ' 

3.5. lнвеСТllційна діялы�істьь 
у місті Бровари зареєстровано 128 підприємств з прJIМИМИ іноземними 

інвестиціями. ПротJIГOМ поточного року У Броварах зареєструвалось 6 
підприємств із засновниками з Росії, Кіпру, Чехії, Cnовакії, Веnикої Британії та 
Бритавсь1<ИХ Віргінських островів, 2 підприємства з кіпрськими інвестиціями 
перереєструвалось з іншого регіону, до складу 1 підприємства увійшnи 
засновники з Велихобританіі. 

При цьому у 2009 році ТОВ ,,мс Транспорт" з латвійськими інвестиціями 
перейшло до м.Виmrород, ТОВ "Сторсіті Київ" з російськими інвестиціями 
перейшло до Броварського району, тов "УТК" та ТОВ "Бровафарма" стали 
повністю украінсьхими підприємствами. 

Зaraльвий обсJIГ прямих іноземних інвестицій у 2009 році, з урахувaинJIМ 
минулих періодів, склав 160.0 млн.дол.сША, що на 37,6% або на 

43.7 млв.дол.США більше, ніж на кінець 2008 року. 
Основні обсJ!ГИ іноземних інвестицій надходить В місто із США, 

Німеччини, Вenиxоі Британії, Кіпру, Іспанії. 
За прогнозними показниками у 2010 році оБСJlГ DpJIМИX іноземних 

інвестицій у місті Бровари зросте до 165,0 млн.д~л.СІІІА, ЗaDДJIКИ внесеВlПO 
I1pJМиx іноземних інвестицій у розвиток нових П1ДІІриємств та поповнеmпo 

капітапу діючих піДПРИЄМСТВ з іноземними інвестицЇJIМИ. 

ОбеR"1 П .... ІІХ іllшеаlllllХ ilIDlCТlnalR, 111е.АQI1.сшл 

165000 

116284,2 

у . тиційних проектів· 2 - У 
2009 році У місті Бровари реалізовано 40 lнвес • 

", 
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ПРО)ІИСЛОВОCТJ, 18 - У житловому будіВНИцтві 
і1fДl1від)'8JlЬНИХ будинків, S - у сфері лоri~ти~ тому числі 15 
бcnyroвування, 6 - у комунальній сфе і 9 _ . . та ~анспортного 

:anтiCТJO 574,756 МnH. ГРН. В резуnьта~і' Їх реУал~IОЦl~ЬНІЙ сфеРІ, заranьною 
У.. у. . . заЦlІ створено 507 робочих 

місць. ЗВІТНОМУ пеРІОДІ також розпочато впровадженНJ1 32 . . .. 
• • •• ·.оо ІнвестиЦlИВИХ 

проеКТІВ, В резуnьтаТІІХ реаЛ1зацl1 В основний капітал буде залучено біля 100 
мли.гри. та створено понад 900 нових робочих МІ·СЦЬ І -. • Б . нвеСТИЦI1 В ОСНОВний 
капІТВJI по МІС'1! pOBap~ у 2009 році склали 652,846 млн.грн. або 111 1 % 
2008 року У ПОРІВИJlИИХ ЦІНах. ' до 

у 2010 році передбачається реалізувати 34 інвеСТИЦІ·ЙНІ· пр 
• 479 006 оекти зaranьною 

BaptJC'l1O , мли.грн, при цьому буде створено 970 робочих місць. 

06c8r ів • ..,......IВ в .... ВВП. ка;;"""" -.... ~ 

2500 

527,7 479 

о 

ШJВ 2 1009 4 ~010 6 7 8 

Головні цілі на 2010 рік: 

СтвореИИJI умов Д1DI BiДHOвneUНJI інвестиційної активності суб"єкriв 
roсподарювaнRJl, подальше нарощування обсmв залучення інвестицій в 

roсподарський комплекс міста, що сприятиме будівництву нових підприємств, 
реконструкції та технічному переозброєншо існуючих, розвитку мережі 

об'eniв соціально-культурного та комунального призначеНИJl. 

,Основні завданни та заходи на 2010 рік: 

• створеИНJI в місті сприятливого інвестиційного ІОІімату; 
• подальше формування привабливого інвестиційного іміджу міста 

ПlЛJJXом: 

-подальшого розmиpеИНJI і оновпевня бази інвестиційних проектів 
підприємств та організацій ДШІ потенційних інвесторів; 
-arrивізації у сфері висвітnевня інвестиційного потенціалу міста на 
Міжнародних форумах, семінарах, конференціях;. . . оо 
-РОЗміщеВНJI інформації щодо інвестиційного потеНЦІалу та ІНВеСТИЦІЙНОІ 
дUшьності міста в мережі Intemet; . 
-Подальшої ефективної та прозорої системи земельних ВІДНОСИИ; 

• оновлеиия основних фондів; 
• ВведеИRJI нових об'єктів JIК вироБНИЧОГО, так і соціально-культурного 

призвачеИИJI; 
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3.б. РОЗВ.ІТОК peanLlloro сектору eKOllOMiKl1 

З.6.1. ПРОАІІIСЛОВ;СIll6 

ПРОТЯГОМ 2009 року п~омисл.ові підприємства міста, в основному, 8ХТИвно 
пр8ЦJO~8JlИ, до~аючи наслlД~ фІнансової T~ еК?НОМічної' кризи, ва ОХОПИЛа 
весЬ СВІТ. ЩОМІCJЩJI спостеРIГались ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ щодо темпів рос1У обсягів 
промислового виробництва. Проте, ДОСЯГfи минулорічних показників темпів 
росту обсягів промислового виробництва не вдалося, насамперед в таких 
ranyзJIX, як: машинобудування, металургія та оброблення металу, виробництво 
деревини та виготовлеВНJI виробів З деревини, виробництво будівельних 
.Iaтepiвniв. Серед підприємств ОСНОВНОГО кола в найбільш складному становищі 
є ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла", продукція якого в період кризи не 
користуєrься попитом, очікувані обсяги промислового виробництва у 2009 році 
на підприємстві становлять лише 5.9% до минулорічних показників. Тільки в 
жовтні відновив діяльність Київський завод алюмінієвих будівельних 
конструкцій. 3а оперативними даними підприємств, темп рос1У обсягів 
промислового виробництва в цілому по міс1У у 2009 році порівНJlНО З 2008 
роком становить 70,5%. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних 
цінах підприємств У 2009 році склав 61 О, 1 МЛН.грн., що становить 81,9% до 
МИНУJIорічного показника. 

І 06cнr peanl30BaHoi nромиcnовоі продукцІ, МnH.rpH. 

N . оло збільшиться і складе 32 ередбачається, що у 2010 роЦІ основне к '" 
ПідпРиємства. ВИХОДАИ з прогнозних розрахунків та поданих пропозИЦІИ 
r.td:Il • • обсяги промислового виробвицтва в -lV ЄХТіВ господарювання ОЧІкується, що о 
цілому по місту, в порів~ З 2009 роком зростуть і .. ~тановитимуть 112,1~. 
З6inьІПеНIIJI обсягів виробництва промислової ПРОДУКЦІІ передбачає:ьCJI в усІХ 
1'1І"' ... -- •• б інших неметanевих, МІнеральних --&1ЦХ DpомисловоСТ1, КРІМ вира ництва ... адукції 
Вhpобів (будівельних матеріалів та скловиробів). Обсяг реалlзован01 пр 
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ДОCJIl1lге_6_9_0_,О_МJI-=н_.гр_н_.,_щ_о_на-=-1_З.::,l:..:.о/с..:.о-=б::іл:ь~ш~e~, _~Н~і~Ж~_lУ~ 
Темп росту обсягів ПРОМIICJlОВОГО 

2009 

. .' 
о. . 

. . 

; . 
. • і : . .. , 

. 
• о 

, .' 
" о 

. . ; - , 
рОЦІ. 

. 

; : Вllробllllцтва, % 

120 

100 

ВО 

.&0 

40 

020 

'. о 

РІІд1 10В,5 

.., ------1 

70,5 

Головні ціпі на 2010 рік: 

ПодолaнвJI наслідків фінансово-економічної кризи, нарощуввнНJI обсягів 
промислового виробництва та реалізації промислової продукції, що дасть 
'Іожnивість напОВlПОвати бюджети усіх рівнів та вирішувати соціальні питання. 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

·OCBOЄНWI промисловими підприємствами міста 
ІСошсурентоспроможноі продукції, розширенНJI їі 

похращеRНJI пості; 

нових ВИДів 
асортименту та 

·змеmпеННJI енергоємності виробництва за рахунок впроваджеННJI 

енергозберігаючих технологій; 
~досконалеННJl роботи маркетингових служб підприємств, розmиpеННJI 
реICJIамвих заходів; 
·спрИJIННJI підприємствам міста у залученні інвестицій ДJIJI реалізації 
інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного 
переоснащеRНJI виробничих потужностей; 
~абезпечеННJI інформувaННJI підприємств про проведеННJI виставково

ярмаркових заходів з метою забезпечеННJI їх участі у даних заходах, що 
дасть можливість OCBOЄВНJI нових ринків реалізації виробленої продукціі; 
·проведеННJI моніторинry проблемних питань підприємств, які ВИВИКJIИ У 
результаті прИЙlU1ТТJI нормативно-правових актів і призвели до погірmеННJI 
іх фінансово-господарськоі діяльності. 

3.6.2. СІІО3ІСІІ'Чlllі Р"НОК 

• СПОЖИВЧИЙ ринок займає одне з провідних місць в соціаль~ 
IlІфраСТРУІ<Турі міста. Стратегія розвитку сфери тop?~ ПОJIJlП!є у зрост8НН1 
06cary роздрібного товарообігу підприємств торпвЛ1, в першу чергу, за 
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рахунок • ревл~а~іі... товарів вітчизняного виробництва. 
формуванНІ та ста~ШІЗацll СПоживчого ринку. Однак, негативні процеси. що 
вїдбувВJlИCJI ocтaнH~ часом У галузях економіки, мали безпосередній ВIШИВ на 
поriрmення c~aцll на спо~вчому ринку. Очікується, що роздрібний 
товарооборот ПlДПриємств УСІХ форм власності у 2009 році складе 
487.бмлн.rpивень. що на 5.3% менше минулорічного показника. 

В зв"зку із збinьшенНJlМ в місті супермаркетів, яких на даний час Є 6, 
закриваюТЬСJl невеликі підприємства торгівлі, що не витримують конкуренції. На 
кінець 2009 року в місті працює 203 магазини, з них 41 - переважно 
продовольчого профілю, 112- непродовольчого, SO - змішаного. 

Мережа закладів Іромадського харчування відкритої мережі налічує 94 
об"єктн. з них 7 ресторанів, S9 кафе, 1 О барів тощо. 

ПередбачаЄТЬСJl. що у 2010 році загальний обсяг роздрібного 
товарообороту підприємств торгівлі, включаючи громадське харчуванНJI, 
складе 492.5 МJIН.IpH .• темп росту в діючих цінах порівняно з попереднім роком 
складе 101,0%. 

06СВПІ pOJДpI6110ro товароо60РО1)' nlдnpllOl&:nl торПвnl та rpOl'llI4C1olCOro 
_аРЧ)'ІІаIIIIR, І'ши.rpи. 

2О1О, nparнCD ......... _ ..... ;.:..' ..... ' .. : ............. _~ _1 4112,5 

4112.3 

.. .... ... .. .. 

3а формами власності в структурі товарообороту пере~ажає товарооБО~ОТ 
підприємств приватної форми власності, дана тендеІЩ1JI збережеться І в 
прогнозованому періоді. 

Головні ціяі ва 2010 рік: 

ФормувaннJI ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної 
. их товарах та поcnyrax забезпечеННJI задовольнити потреби населеННJI в JlЮСН • 

ВИсокого рівня обслуговування. 

Основві завдаввв ва 2010 рік: . .. 
. . .. державної політики в сфеРІ послуг, спрямованОI 

• забезпечеНИJI реВЛІЗацl1 та побутового обслуговувaннJI 
на вдосконалеНИJI торговельного 

населенн.и міста; ... .. 
• с ИJIННJI пі имці товаровироБНИКІВ на МІсцевому P~~HI, 

пр дтр . стю та безпекою прОДУКЦІІ, що вироБЛJIЄТЬСJl 
• посилеННJI коитроJПO за JIЮ 

. місті· та реamзУЄТЬСJl у, ... б"nvrnвування населеННJI· 
• впровадження сучасних технолопи о _OJO - '. • 

• анного господарства, заснованих на традицUIX І 
• розвиток об"ЄКТIВ рестор .. кухві 

рецептурах украінськоі націоналЬНОI . 
, 

., 
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3.6.3. TpallClIopII. 

З рахунок реanізацї' . а • І .З~ОДІВ Програми розвитку пасажирського 
автомоБШЬ~ОГО транспорту у МІСТІ працює 7 Комунальних автобусів, придбаних 
за коШТИ МІсцевого бlОДЖету, три з ~ких ПРВЦІОIOТЬ на міських Mapmpyrax (N!!З, 
Н!4, N~9) та чотири - на ПРИМІСЬКИХ. ПеревезенНJI пасажирів пільгових 
катеroРlіі на даному автотранспорті здійснюється безкоштовно та без 
обмежень. Це. значн~ покра~ило якість HaдaHНJI послуг у пасажирських 
перевезеНВJIX mЛЬГОВОІ катеГОрl1 населення міста. 

Головні ціпі ІІа 2010 рік: 

Якісне та повне задоволення потреб населенНJI міста у пасажирських 
перевезеНВJIX, подальше вдосконаленНJI маршрутної мережі та утриманНJI 

автомобільних доріг загального користуванНJI в задовільному стані. 

Основні завдання та заходи на 2010 рік: 

• покращення обслуговуванНJI пасажирів через здійсненНJI контрольно
нагЛJIДОВИХ функцій за дотриманНJIМ суб'єктами підприємницької 
діяльності усіх форм власності, що виконують перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом, вимог чинного законодавства та умов 
договорів, укладених між органами виконавчої влади та перевізниками 
щодо перевезення пасажирів на Mapmpyrax загального КОРИСТУВaннJl; 

• cтвopeННJI передумов щодо заохочення перевізників до оновлення 
рухомого складу транспорту з високим ступенем зносу; 

• проектувaниJI та реконструкція магістральної вулиці загальноміського 
значення в м.Бровари - вул.Київської ; 

• УТРИМaниJl, заміна та встановлення колесовідбійників, огородження 
опор зоввїmвього освітлеННJI на ШJIJlXопроводах, довжиною 3,1 км; 

• нанесення дорожньої розмітки ; 
• утримaниJI елементів примусового знижеННJI швидкості на 

небезпечних дimппcax доріг; 
• виконaниJI запланованих обсягів капітального та поточного ремонту 

автомобільних доріг. 
Реалізація даних завдань та заходів дасть змоry шсно надавати послуги 

Н8селевmo в пасажирських автомобільних перевезеННJIX та створить умови ДJIJI 

безпечного та безаварійного дорожнього руху. 

3. 7.30вн;",ньоеКОІІОJff;чна діллЬН;СІІ.Ь 

В оо ф' ансово-економічної ситуації в країні відбулося 
умовах складнОI ІН ...• 

СkОРочеВНJI світового попиту на про~uo .~aIHCЬ~ ~IДпрИЄМСТВJ. щО 
ПРИЗ • 'швьоеКОНОМIЧНОI активНОСТІ ПІДприємств МІста. 

вело до уповшьнеННJI зОВНІ .., 
ЗОВІІЇ__ • ... борот товарами був значно меншии МИНУЛОРІЧНИХ 

Ч&&&UIЬО торпвельнии о 
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ДОПОКІЗникіВ 2008 року, а обсяги імпо C~~B 26.7 млн. ДОЛ. США або 84,7% 

Спад обороту зовніmньоеКОНОМ~Оі 72 .. 1 млн. ~ол. США або 55,7%. 
ТВКІІМИ фaкrорами, як: нестабільний та в Д~JlЛьносn спричинений також . исокии """,. валюти .. 
розмитненНІІ товару, ВІдсутність кре '''J 1"''': ' ЯlOlи ВlШИває на 
установами та високі відсоткові ставки д~анНJI П1дприємств банківськими 
проблема у своєчасному відшкоду~а P~M того, залишаЄТЬСJl невирішеною 
підприємствам-імпортерам. ННІ податку на додану вартість 

ПРОI1l0ЗУєrься, що у 2010 році зна . . 
ДЇJIJIЬHocтi не відбудеТЬСJl. Тому переДбачЧНИХ ~MIH у ЗОВНІшньоекономічній 
"fЛН ДOJI. США або 1 О 1 ОСИ ' ув~нии експорт товарів cкnндe 27 О 

• , о до показНИКІВ 2009 р б·' 
3IUIишаться майже на рівні 2009. оку, а о сяги ІМПОРТУ 
рахунок підприємств що З року І cкnaдyrь 172,0 млн. дол. США за 

, aкnючиnи угоди на поставку товарів. 

ДІІнаміка З0вніШllьоекономі ЧІІОЇ дівльності, МЛllоДОЛ.СIПА 

~ ... uDI7 

Головні фі ва 2010 рік: 

Dlмnopr 

a811C110pr 

Відвовлевни позицій товаровиробників міста на зовнішніх ринках IШUlXом 
експоР'1'У високоякісної та стандартизованої відповідно до вимог ISO продукціі 
~ також розвитку імпорто замінюючих виробництв для зменшення кількості 
1МПортовавих товарів. 

Основні завдавня та заходи ва 2010 рік: 

• активне просувaнВJI продукціі товаровиробників міста на традиційні 
міжнародні ринки, розmиpеННJI зовнimиіх ривків збуту і обсягів 
експорту продукції виробничо-технічного призначення та товарів 
народного споживанНІІ; 

• сDpИJIНИJI міжнародним контактам (проведеННJI зустрічей із 
представниками зарубіжних країн); 

• розmиpеНИJI економічної присутності міста Бровари в зарубіжних 
країнах світу, у т.ч. ШЛJIXОМ cтвopeНВJI товаровиробниками Броварів 
спільних підприємств, філій та представництв підприємств за 

КОРДОНОМ; 
• Haд8IIНJI суб'єктам господарськоі діяльності міста допомоги в 

організаціі, участі та проведенні міжнародних виставок, ярмарок, 

презентацій, бізнес-форумів тощо; 
• надання зацікавленим суб'Єктам господарськоі діяльності Броварів 

інформації торговельно-економічних місій у складі дипломатичних 
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представництв України за кордоном 
пропозицій іноземних партнерів ""Од0 с' б' стосовно 

~ Пlвро Ітництва. 
ділових 

3.8. Фі •• а'lсові pecypCl1 

Фінансові ресурси міста визначаюТЬСJl потенц' . . '" . lалом ПІДприємств і 
орJ"8Н1ЗВЦIИ MICT~ податковими, неподатковими та іншими н о ен до 
державного та МІсцевого бlоджету. адх дж НJIМИ 

Проте, внаслідок уповільненНJI темпів економічного зростаННJI значно 
змеНШИJl~СЬ надходж.еНIUI пода~ з доходів фізичних осіб, JlКИЙ є ~дним із 
иailвaroМ1ШИХ п.одаТКIВ в доходах МІсцевого бюджету. 

у 2009 РОЦІ надходженНJI доходів до загального фонду бюджету м.Бровари 
СJ(JIІШИ 110,2 тис.грн., що на 8,2 % менше, ніж у 2008 році. 

Головні цілі на 2010 рік: 

3абезпечеНВJI стійкого збільшеННJI надходжень до бюджетів усіх рівнів 
~OM cтвopeНВJI СПРИJIТnивих умов ДJIJI поліпmеННJI фінансового стану 

П1ДПрИЄМСТВ, розвитку конкурентоспроможного виробництва та підприєм

ництвІ, opoBeдeНВJI раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, 
дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищеННJI результативності 
бюджетних видатків. 

Основні завданнв та заходи на 2010 рік: 

• підвищеИНJI ефективності використaнНJI бюджетних коштів та 
відповідальності розпорядників коштів за дocJlГНeННJI визначених 

цілей; 
• зростання частки заробітної плати у собівартості продукціі (послуг), 

підвищеИНJI фонду ОІШати праці пrrатних працівників; 
• забезпечеИИJI повноти СІШати орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами 

оренди землі; 
• залучеИИJI фінансових ресурсів у енергозберігаючі та енергоефективні 

ЇВВоваційві проекти; 
• скорочення кількості нерентабельних суб'єктів господарювання та сум 

збитків; 
• покращеиия платіжної дисцИІШіни суб'єктів. господаРIОВВННЯ, B~ 

заходів щодо погашення податкового боргу пщприємств-бор~. 
. Наслідки світової фінансової кризи значно вплину~ H~.. ДUlJlЬHIcт:. 
ПIДnpИємств міста: скорочуються обсяги виробництва та реВЛl3~1 ПРОДУКЦІІ 
(РОбіт, послуг), оптимізується чисельність працюючих на ПlДПpи~ствах, 
3МеllIIIyюn.cя купівельна спроможність населення, в результап чого 
3Меlflnytoться надходжеИВJI до 
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бlОДЖету· 

ОСІІОВІІЇ дlCсрcnа ФОРМУВIUIІІR бlOJDl(II'!'IV ~Iic _.~ та, 111C.rpll. 

1- "---::94=37:3======-=-~-=--=--=--=--------------' 
fOIIOO -fOOOO ---., -10000 

о 

1---------- --- --- - _ 
'~IIIS7::5----------- -- - - -

1--------------

[] 2008 

Іа 2009 І 
[] 2010,npогн03 . --_. ___ .. __ 1 

5199,9 7774,9 І 

IIO.QD1OК 3 

дохадів фо. 
осіб 

lШ81І. за 

землю 

місцеві 

ПОД&ТКІІ і 

зБОРІ! 

Заступник міського голови 

Начanьиик управління економіки 

мата за 

'ПJРГОВІ!R 

ПlПeкr 

_ 6~7?~4~1 O~ __ 163. 

ЄJ1IIHlln 

пола'ПJК 3 

CNД 

507,7 760 

державне 

МIПО 

В.О.Андрєєв 

Т.Г.Поліщук 
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Таблицкl 
Реєстр 

ОСІІОВППХ соціалы�о-екоIIоl\lічIIIIхx покаЗІІІІків 
м.БроваРII у 2009 році 

ПокаЗ1111К11 ОДIIIIIIЦSl 
Вllміру 

2 3 
чllселы�іеть постійного IlаселеllllЯ міста 

ТІІС.ЧОЛ. 
в тому числі за віком: 
-МOnОДПІо~запРацездатниА -11-
-працездатному -11-
-старшому за працездатний -11-
3айвmеть населення 
-кількість працюючих у м.Бровари -11-
-в тому числі у промисловості -11-
ПРОМIICJlОВИЙ комплекс 

Кinькicть підприємств, включених до 

основного кола одиниць 

Темпи росту обcяrів реалізованої промислової 
продукціі виробництва у відпускних цінах по % . 

відповідного періоду 2008 В1ДІІоmеmпo до 

роІСУ_ (очікуване) 

Фінанси 

Доходи загального фонду міського бюджету(з 
урм;уlSaRIIJIМ субвенцій} ТИС.гРн. 

Видатки зaranьного фонду міського бюджету 
(з У"DААУ"'аииям субвенцій) -11-

Шляхова мережа 

юnыdть вулиць одиниць 

Ловжива вулиць км 

в тому числі з тверДИМ покриттям км 

Ловжива тротуарів км 

КinьXЇcть майданів та їх площа одиниць! 
тис.хв.м 

1uпыdть IПJIJJXопроводів одиниць 

Загальна_ xmотяжність водостоків км 

Мережі зовиіп:mього освітлення км 

Зелене roсподар~во міста 
Загальна площа зелених насаджень га 

НасаджеНВJI загального КОDИ~~ , З них: га 

. .. га 
-парки культури та В1ДПоuинl\. у • 

-зелені насаджеННJI біля житлових бу~в га 

га 
-СКВеDИ 

-набеоежні 
га 

га 
-міські ліси та лісопарки 

Факruчuа 
кількість 

4 
94,2 

15,4 
61,8 
17,0 

18,9 
4,6 

22 

81,9 

157363,6 

170760,4 

266 
241 

138,8 
125,3 

4/14,07 

2 
22,8 
133,2 

577,54 
105 
42,4 
42,79 
2,32 
0,29 
17,2 
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~ Кількість лікарИJIНИХ ліжок для ДОРОСЛИХ 
~ _ лікарень ДJUI дітей 
~ Кількість лікарНІІНИХ ліжок ДпJI дітей 
~ 3fllllЛ""ООСIl;IІ",і ІІl1llчQJIыli 30Юlодll (усіх 

шООА' tlIIIICIIOClIli) - всього 
~ Кількість місць у загальноосвітніх закладах 
І-- Кількість учнів у заranьноосвітніх закладах 
І-- В томУ числі: 
І-- _ зaranьноосвітніх wкіл{деDжавних) 
~ Кількість місць у загальноосвітніх школах 
І-- Кількість учнів у загальноосвітніх школах 

- гімназія ім.ОліЙниха 
..... Кількість місць у гімназії 

Кількість учнів у гімназії 

- вечірВJI загальноосвітня школа 
Кількість учнів у вечірній школі 

-приватна загanьноосвіТВJI школа "Фортуна" 
Кількість місць у приватній школі 
Кількість учнів у приватній школі 

IArunmчі~ОUIRhrьні311~IІ~U 
Кількість місць у дошкільних закладах 
Кількість дітей у дошкільних закладах 

в тому числі: 
-доппdnьнізaкnади(комуиальноівnасності) 

Кількість місць в дошкільних закладах 
Кількість дітей в дошкільних закладах 
- відомчі дошкільні заклади 
-приватні 

Кількість місць в дошкільних закладах 
Кількість дітей в дошкільних закладах 
Вищі учбові заклади (вкmoчаючи коледжі I-lV 
Рівнів 8Іфедитаціі) 

~ Броварський професійний ліцей 
B~e }rчипише фізичної КУЛЬТVDИ 

'-- ПОЗaппdльиіиавчальнізaкnцди 

...-.. Бібліотеки (міСЬкР8Йониі) 
'- l!CnYби 
t-- МуЗеї 
r--.. Міський кУльтурний центр 
~ IIhcопи естетичного виховаННJI 
r--- в ТОмУ числі: 

"""- • диТJlЧа музична школа 
~ ..,:IUКола мистецтв 

'-.! ИИХ_УЧНів 

ліжок 
одиниць 

ліжок 

ОДІІІІІІЦЬ 

місць 

чоловік 

одиниць 

місць 

чоловік 

одиниць 

місць 

чоловік 

одиниць 

чоловік 
одиниць 

місць 

чоловік 

ОДИИИЦЬ 

місць 

чоловік 

одиниць 

місць 
чоловік 
одиниць 

одиниць 

місць 
чоловік 

одиниць 

одиниць 

одиниць 

одиниць 

одиниць 

o~ 

одиниць 

одиниць 

одиниць 

одиниць 

чоловік 

6SS 
1 

125 

12 
11180 
9772 

11 
10327 
8814 

1 
540 
667 

1 
133 
1 

180 
158 
18 

2822 
3867 

16 
2722 
3800 

2 
100 
67 

S 
1 
1 

4 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

8SS 
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,.- ПИТАО-ЮНацькі Спортивні школи 
~ спор'1ЗaJIИ 

~ IJj)Щіткові КJlYби 
~ стадіони 

~ Спортм8ЙДаичики 

~ БасеІни 

~ Шаховий КJlYб 

10. ПРllватuзація 
- Кількість об"єктів комунальної власності, що 

змінили форму власності 

- Нвдходже~ коштів до бюджету з початку 
приваТИЗ8Цll 

в тому числі за поточний рік 
11. Зайнятість населення 

Перебуває на обліку в центрі зайнятості 
в тому числі жінки 
молодь до 35 років 

НадходжеИИJI від підприємств, організацій та 
установ у фонд загальнообов"язкового 
державного соціального страхування України 
ва випадок безробіття 
Виплата допомог по безробіттю та інших видів 
допомог з фондУ 

12. Пенсійне забезпечення 

НадходжеИИJI до Пенсійного фонду 

Виплата пенсій та допомог 
Кількість О'Іримувачів пенсій та допомог, які 
перебувають на обліку в органах соціального 
захисту 

13. Об"єкти будівництва 
Кількість об"єктів, збудованих 
(відремоRТОВаиих, реконCtpУЙОВаних) за 

""" -.!'IIAY110K коштів всіх джерел фінансування 
І-. 3araпьпа кошторисна вартість 
~14. Зареєстровано 
"""" _Суб"єктів підприємmщькоі ДЇJmЬпостї, всього 
І-. З ВИХ: 

Суб"єктїв підприємницької діяльності -
t-- ЮРидичних осіб 

Суб"єктїв підприємницької ДЇJmЬHocтi -
r-- j)ізичвих осіб 
___ ~ійпшо коштів за реє~ацію 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

ОДИНИЦЬ 

одиниць 

ОДИНИЦЬ 

одиниць 

ОДИНИЦЬ 

одиниць 

тис.грн. 

тис.грн. 

осіб 

осіб 

осіб 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

чоловік 

одиниць 

тис.грн. 

одиниць 

одиниць 

одиниць 

тис.грн. 

3 
19 
6 
1 

41 
4 
1 

145 

492 
287 
225 

11000,0 

621,7 

186942,6 
279490,5 

22250 

40 
574756,0 

1005 

205 

800 
45,8 
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ТабnИЦR2 

ОБСНГl1 ПРОМИСЛОВОГО виробllllцтва за 0&:IIОВ8111\18 
.. • •• • • • u ВІІДІ"ІІІ ПРОМІІСЛОВОІ ДІНJJЬНОСТІ у ПОРІВІІПІІІІХ ЦlIIIХ В РОЗРІЗІ галузеll 

ТІІ&:.І]!ІІ. .. 2008 рік 2009 рік 2010 рік ТеаlП росту 
npoalllCJIOBOI BJfJlJI • 

(факт) 
(ПРОГІІОЗ) 2010 р.до діяЛЬНОСТІ 

2009~,% 
713301,7 502573-,9 563520.10 112,1 ІІ@ • 
71330117 502573~ 56352~0 112..11 ~проМИCnО~lСТЬ 

_проМИСЛОВІСТЬ та 

'~eНIII 
_nодарсьJ(ИX 

89600,7 98689,9 102390,0 103,7 
11""-: 

~ . 22108,9 34475,1 35200,0 102-.11 ralQlOМIIcnoBICТЬ 

г.:-~ деревиии та 

;;ПeивJI виробів з 
55515.14 17408,0 19000,0 109,1 -~Rо-паперове 

~О;Видав~а 

~ 19785,6 16617,0 16650,0 100,2 

~ та нафтохімічна 
!IIJIOвim. 144134,3 13162~3 133400,0 101,3 
~. . 

1ИШИХ 

~ мінервnь1ШХ 
~(6удівem.них 
і!Фта СІОІо~обів1 95335-,-4 47689--,-1 41000,0 86,0 

~ та обробnеИИJI 
107761,2 16695~0 154,9 ! 205692,9 

6430,0 103,9 6186,1 .... ~. 
47223-,8 ~ •. 

r-.. 33904,7 42123,2 42500,0 100,9 

І 
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ПОICD3IIIIICJ1I 

еКОllоиічиоro і соціальпоro P03Blrrкy м.];роварп ІІВ 20~O рік 

Показники 

1 
Jбсиг реалізованої промислової 
1родуІЩії (робіт, послуг) у відпускних 
Щіах підпРИЄМСТВ 

-у розрахунку ва одну особу 

Гемп росту обсягів реалізованої 
1РОМИСЛОВОЇ продукціі (робіт, послуг) у 
1ідпускиих. цінах піnnnиємств 

)бсиг прямих іноземних інвестицій 
·наростаючим піДСУМКОМ], всього 

.'У j!ОЗJJСІА'у АА'у ва ОднУ особ~ 
)бсJIГ примих іноземних інвестицій(по 
1ідповідному року) 

)бсиг інвестицій в основний капітал за 
)ахунок усіх дже~ел фінансувaВВJI: 

оу фактичних цінах 

о у РОЗРСІА)'ААУ на однУ особу 
?оздрібний товарооборот торгових 
)рганізацій і підприємств усіх форм 
шасності ( у діючих цінах відповідних 
)оків) 

о у РОЗРахунку ва ОднУ особу 

ОДИНИЦJI 

виміру 

2 

ТИС·ГРН. 

грн. 

% 

тис.дол. 

США 

дол.США 

тис.дол. 

США 

МЛН.ГРН. 

грн. 

тис.грн. 

!J!B. 

2008 рік ·2009 рік 

3 4 

745179,0 610085,3 
8005,3 6476,6 

137,9 81,9 

116490,6 159946,4 
1257,0 1592,4 

36932,1 33509,4 

527,7 652,8 
5669,2 6923,1 

514880,2 492319,1 

5531,2 5215,7 

2010 рік 
прогвоз 

5 

690000,0 
7263,2 

113,1 

165000,0 
1631,6 

5000,0 

479,0 
5042,1 

492500,0 

5184,2 

2010 рік 
до очік.вик. 2009 року 

Приріст (+), 
знmкеВШІ (- % 

1 
6 7 

+79914,7 113,1 
+786,6 112,1 

+5053,6 103,2 
+39,2 102,2 

-173,8 73,4 
-1881,0 72,8 

+180,9 100,0 

-30,9 99,4 



2 

r-J6CR'Г реалі~ВВВИХ пocпyr насenеНИlО м.nH.~H. 97.6 97,8 98.9 +\.\ \ \0\,\ \ 
-у "ОЗ ва ОднУ особу ГОН. 1048,3 1038,2 1041,1 +2,9 100,3 1 

тис.доЗІ. 

~бсвгехспор~товарів США 31576,2 26743,7 27000,0 +256,3 100,8 
тис.дол. 

)бсJIГ імпорту товарів США 308693,2 172076,4 172000,0 -76,4 100,0 
~кicть малих mnnnиємств одиниць 1154 1280 1320 +40 103,1 
Jареєстроваио суб"єктів 
1ЇДПрИЄМВИЦЬКОЇДUшьності одиниць 1307 1005 1080 +75 107,5 
-фізичних осіб одиниць 1053 800 850 +50 106,3 
-юридичних осіб одиниць 254 205 230 +25 112,2 
ЗведеИШІ в експлуатацію за рахунок 
(сіх. джерел фіиаисувaииJl: 

Jaraльноі площі жила тис.кв.м 89,4 26,9 51,6 +24,7 191,8 
·за кошrи підприємств та організацій 
(сіх. форм власності та населеиии у 

10ридку пайовоі участі 
-багатоквартирні будинки) тис.кв.м 71,3 22,9 47,1 +24,2 У 2,1 р. 
-за рахунок коштів населеИИJI 

"індивідуальне будівництво) тис.кв.м 18,1 4,0 4,5 +0,5 112,5 
:ередиьорічиа чисельність HaJlВHOro 

іаселеиии тис.осіб 93,1 94,4 95,5 +1,1 101,2 
:творено нових робочих місць одиниць 3314 2007 955 -1052 47,6 
:ередиьоміСJlЧИа номінальна заробітна 
шата одного штатного пРацівника гРн. 1878,0 1747,0 1900,0 +153,0 108,8 

- • о ---
о- . О • 
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Табnицв4 

ОСИОВНIПОКАЗНИКИРозвиткуспоживчогоринку 
м.БРОВВРII 

ТеJ\IП 
росту, 

ПОІСDЗІІІІІСІІ ОДllllllці 2008 2009 2010 % . 
факт факт прогноз 2010 р. Вllмару 

до 

2009j!. 
Роздрібний МЛН·ГРJl· 
товарооборот . 
підприємств УСІХ . 

(В форм впаСНОСТІ 

діlОЧИХ цінах) - ВСЬОГО 
514,9 492,3 492,5 100,0 

Темп росту обсягів % 
роздрібного 
товарообороту до 

попереДНЬОГОРОІСУ 128,7 95,6 100,0 
Товарооборот на ДУШУ 
населеННJI грн. 5521,2 5215,7 5184,2 99,4 
Магазини - ВСЬОГО об'Єlcrів 195 203 203 100,0 
Продовольчі маnDИНИ - 11-

41 100,0 36 41 
Непродовольчі - 11 -

112 100,0 107 112 магазини 

Змішані магазини -/1- 52 50 50 100,0 

ЗаlCJIВДИ ГРОМВДСЬІСОГО 
-11-харчування віДlсритоі 

94 94 100,0 88 мережі - всього 
59 59 100,0 - 11 - 54 l(а(l)е 

- 11 - 5 7 7 100,0 Рестора1lИ 
об'Єlcrів З З 3 100,0 РИJIIСИ 



'1.3 
~ -
ТаблиЦJr S 

РО3ВllТОК іllфраетРУКТУРl1 малого підпрllЄl\lllllцтва у 1\1. БроваРl1 

~ ПокаЗ1111К11 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2010 . . 
J1n ОЧlкуваllе nporl103 рІК ДО 

2009 
po-,~y, % 

І 2 3 4 5 6 
т.- КmькіСТЬ мanих підприємств, 

о~ииць 1154 1280 1320 103.1 
r. кmьtdcть мaJIИX підприємств У 

розрахунку на 1 О тис. осіб 
населенlUI, одиниць 124 133 140 105.3 

1: Середньорічна кількість зайнятих 
пРацівників, осіб 8286 8400 8480 101.0 

,4. ОБСJlГИ реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), малих 
підприємств, МJJИ.rpн. 2043,2 2056,0 2089,0 101.6 

S. Частка малих підприємств у 
зaranьному оБCJIЗі реалізованої 
продукціі (товарів, робіт, послуг), 

% 25,6 25,8 26,2 
6. Зaranьна сума надходжень до 

бюджетів всіх рівнів, одержаних від 
дiиnьиості мanого підnpиємництва, 

МЛИ._I1!И. 156,0 165,0 184,8 112,0 
7. Кinькїcть об' єктів інфраструктури 

підтримки мanоro підприємиицтва, 6 7 12 171.4 
од. 

7.1 -бізнес-центРИ - - 1 100.0 
7.2 -бізнес-інкубатори - - 1 100.0 

1J. -лізингові цеlr!P_И - - -
k4 -технопарки - - -
[.5 -сЬонди підтримки підпРиємництва - - 1 100.0 
7.6 -іивестиційиі, інноваційні фонди і 

КОмпанії - - -
~ 
7.1 -іНформаційно-консультативні 
~~станови . 4 5 6 120.0 

. 8 -аебaJПdвсью фінансово-кредитн! 
2 2 3 150.0 ........ lt.ствнови 

I~ 



3аrDлы�іi xapauepllCТllKl1 обсягів капіталы�llхx вкnадеllЬ 
1\1. БроваРl1 

ТаблиЦІ! 6 

Показники 
(ТIIс.ГРII.) 

ЗаГ8JlЬНИЙ оБСJlГ інвестицій в основний 
квnітал за рахунок усіх джерел 
фінансуванни (у цінах відповідних 
років) 

Із загального обсягу 
капітальних BКJlвдeHЬ: 

- за рахунок коштів державного 
бюджету 

- за рахунок коштів місцевих 
бюджетів 

- за рахунок власних коштів 

підприємств, організацій та інших 
юридичних осіб 

- КОШТИ іноземних інвесторів 
- хредити банків та інші позики 
- коштів інвестиційних фондів 
- інші джерела фінансуванна, 

ВКJПOЧ8ЮЧИ КОШТИ населенНJI 

2008 рік 

527723 

37221 

331946 

42990 

115515 

2009 рік 

652846 

134 

13151 

246006 
30237 

336475 
2442 

24401 

2010 
(проmоз) 

479006 

2000 

427006 

50000 



Таблици7 

Основні покаЗНІІКИ PIIHКY праці міста 

r- Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік 
npогиоз 

1 2 3 4 
Середньорічна чисельність наявного 

населення, тис.осіб 93,1 94,4 95,5 
З8Йwrrе HaCeneHНJI у віці 15-70 років, 
тис.осіб 56,0 55,0 55,0 
ЗвеРНУЛОСJl за спрИJIНWIМ у 

• 
незайнятих працевлаппуванНl 

rpOMaдвн ПРОТJIГом року, осіб 2370 1618 1600 
Чисельність незаіНJIТИХ громадян, які 
перебували на обліку у державній 
слУЖбі зaiнJIтості на початок року, осіб 566 999 490 
Працевлаштовано незайwrrих ГPOM8ДSIН 

за спрИJIИНJIМ державної служби 

зaйнJrroсті ПРОТJIГOм року, осіб 1651 956 670 
в тot.II чиcni: 
-на вільні та новостворені робочі MicЦJI 1551 951 662 
-lПJIИXом наданИJI дотацій 

І роботодавцям 33 5 8 
ОО 

випnати -ПШJIXом одноразОВОl 

Допомоги по безробіnю ДJIЯ 

здійснеВШІ безробітними 

І підприємницької дiJIЛьності 67 О О 

Рівень працевnаштувaнНJI дО тих, які 
звернуnись за сприяниям У 

LщJацевnaшryванні, % 69,7 59,1 41,9 
~охоДИJIИ професійне навч8ННJI, осіб 450 344 170 

Dщреба у робочій силі, осіб 142 91 263 

НаваитажеВВJI незaйнJIтoro иасenеННJJ 
на одне вільне робоче місце, вакантну 

7.9 54 1.9 посадУ, осіб 

Середній • допомоги по РОЗМІр 
919 922 1100 .§~обіmo, грн. 



"Ia6alllUl 8 
Стан ВІ.плати державних соціальних допомоr у М. Бровари 

BJfД допоаlоr 2008 рік 2009 рік 2010 рік (ПРОrDО3) 
Кi.m.кїa-ь Коштп(тuс.rpп.) Кi.m.кїa-ь Коштп (ТDc.rpB.) Юлькїа-ь КОШ'ПІ (тиc.rpв.) 

1 Допомога у зв))JI3ІСу З 

вariтвїстю та попоraми 455 297,3 460 371,4 482 395,6 
2 Одноразова при вароджеввї 

ДИПUlИ 1222 13021,4 1325 19967,5 1450 20665,9 
3 Допомога по догmщy за 

ДИ~Иllою до 3-х р.віку 2638 4402,4 2865 4836,6 2983 5040,7 
4 Допомога ва дітеі, ві 

перебувають під опікою 175 592,2 211 1582,9 210 1982,5 
5 Допомога ва дітей одиноким 

материм 785 1862,6 842 2119,4 854 2659,S 
6 Допомога iвввniдвм з 

дитивства та дітим iввaniдaм 396 2731,3 462 3449,9 473 3895,5 
7 Державва соціапьна допомоra 

мanозабезпечевим сїм"им 85 176,9 61 156,7 56 185,5 
8 Компенсація фізичвим 

особвм, JПd надають соціальні 127 106,1 142 146,8 150 149,4 
поcnyrи 

9 Допомоra по дoгmrдy за 
iввaniдoM в наспідок 14 8,8 4 3,9 6 5,8 
психічного розпадУ 

Beьoro 5897 23199,-0 6372 32635,1 6664 35611,7 



ТабnИЦR9 

BBeдellllD в діlО ~агалы�оіi площі 6агатокваРТllРІІІІХ 
ЖlIТЛОВIIХ БУДІ1111СІВ за PDXyIIOK коштіВ піДПРllЄІIСТВ та 

орrallізацій усіх форм влаСllОсті та IlаселеllllИ у поридку пайової участі 
тис'; • 

Назва об'єктів міста 2008 2009 2010 рік 
оік рік (IJ1)ОПl03) 

12Г-ІСІІ. xdб 3 вбудованими примїщевНJlМИ по вул. Симоненка, 4 8,3 
і76='ІСІІ. жJб по вул. Незмсжвості, 14/1 11,5 fof.'XD. xdб по вул. Шевченкв, 4-а 8,4 
16Q:'o. ж/б по вул. ДекаБDистів, 46 9,3 
~ЖllТОк ДJUI персовалу ва теDиторіі ТРК «TeOMiHВJI)) 2.8 
~ 

35б-0. ж/б по вул. Грушевського, 21 23,1 

lчерra бaraтохвартирвоі житлової забудови на території І-го 7,9 • --НаНУ 4-го житлового Dайову 

1S1-JCВ. ж/б З вбудоваиими приміщевНJIМИ соціально-торгівельноі 
І rdJeDп по вул. Шевченка, 1 О-а 9,5 

1]6-0. xdб П черга по вул •• Симоненка 2-б 7,9 

5уДЇВIUЩТВО ж/б ceкцїJI А (83 хв.) по вул •. Красовського 8-б 5,5 

336-0. zdб по вул. Червяховського, 21-в 31,9 
Бamoква жJб по вул. Черняховського, l1-г 10,6 
72 а. 7rlб по Вул. Грушевського, 17-б 4,6 

Ba.oro ПО 11. Броваро 71,3 22.9 47,1 

ТаБJ1ИЦll 10 

Введення в діlО загальної площі 

індивідуальних ЖlIТЛОВНХ будинків за рахунок коштів населення 

тис. м2 - 2008 2009 2010 рік 
Назва об'єктів міста рік рік (nPОПlоз) - 18,1 4,0 4,5 II.BDO~ 

---
t 



ЧІ 

І 

JllВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТН, ЯКІ IIEРЕДБАЧАЄТЬСЯ РЕАЛІ3~~;: ~l 
2010 РОЦІ 

~ 'Назва проекту 

І--"'" ПРОМІІCJlовість 
1" П-IV черга будівництва об'єкта не

завершеного будівництва (підпри
ємства з виробництва дрібно
розмірних стінових будівельних 
матеріалів) по бульв.Незвлежно
cti.2B-а 

2 Реконструкція з розширеННJIМ ви
робничих приміщень на території 
.. шового комплексу по 

в.Щолкївській 
3 Будівництво виробничої бази з 

виroтовлеННR меТaJIопласти-кових. 

ВJПOмінієвих та дерев' JlНИХ 
КОRСТРУІЩій по вул. Красовського 

4 Технічне переоснащеННJI вироб
ничих приміщень під виробництво 
сухих будівельних сумішей по 
BMeтanypгiB,4 

s Будівництво виробничої бази з 
ВИГОтовлеННR МeтaJJопластикових 

~ вікон по вул.ЩолківськіЙ, 19 
6 Будівництво виробничої бази з 

ВИГотовлеННR МeтaJJопластикових 

та 8JIІомінієвих конструкцій по 
1" l!lJl. Wолківській 

Реконструкція з розширенНRМ 
майнового комплексу по 

1'" !.незanежності, 18-а 
Реконструкція з розширенням 
незавершеного будівництвоМ 

І Об'єкту під виробничу базу з 
~ ВИГОТовnенВJI металевих виробів 
r--..~П,~ова, 77 
....... ~Jl08e 6vдіВІІИЦТВО 

Орієнто 
-вна 

вартість 
проекту, 

у 

МЛН.грн. 

Інвестор 

214,775 ТОВ "Орієнтир-
Буделемент" 

- rm Ярошенко О.А. 

12,0 АТЗТ 

1,500 

3,100 

1,259 

0,600 

1,001 

"Євровікнобуд" дп 
"ЄВРОГЛ8С" 

ТОВ"ВК 
Поліпласт" 

тов "Олта" 

тов "Аспект" 

ТОВ НУНБф 

"Бровафарма" 

ТОВ "Інтер-
мет8JIпласт" 

Кільк. 
створ. 

(збереж. 
) 

робочих 

місць 

90 

12 

400 

40 

4S 

13 
(збер.р. 
місць) 

3 

25 



..J 

бaraтоквартирного 1" "'БУдіВНИЦТВО 74,998 ТОВ ,,Броварський 
'IJlбудиНКУ по вул. звводобудівenьний 
ЧеРняховського,11-г 

комбінат" 
~ 'ііІ-ІУ черга будівництва житла 64,325 ВКБ Броварської 

coцiВJJЬHOГO призначенНJI по міської ради 
8УJl.Красовського 8-б 

~ J..п черга котеджної забудови з 16,0 ТОВ "Броварський 
елементами паркової зони з -

ДБК "Меркурій" 
благоустроєм по вул. Васим 
СllМоненка - Соборна в IV 
житловомУ районі (20 будинків) 

~ JloriCnIKa і TpallcnopTHe 06eлvгов VB811HD 

~ БудівництвО автостоянки по 0,028 ІШ Головач Н.А. 4 
вуЛ.ЗВJJізничвіЙ, біJIJI ВАТ 
"управління механізації 
будівельних робіт 

1 П черra будівництва комплексу - дп "Касан Нафта" -
дорожнього сервісу в складі АЗС, ЗАТ "Касан 
roтemo на 40 номерів, aвTOCTOJIН- Україна" 
КИ, зони відпочинку та СТО 
автомоБЦІів на 2 пости по вул. 
Осипова,131 

3 Будівництво та обcnyroвувВННJI 0,500 ВКФ "Кобол" 8 
ставціі технічного обcnyrовуванНJI 
Jlегкових автомобілів по вул. 

Чхапова,7 
4 Рековcnpукція автозаправної стан- 0,410 ТОВ 10 

цп по вул.ЧерШІХОВСЬКОГО, ll-б ,,Автобансервіс" 

5 Рековcnpукція автозаправної 0,960 ТОВ 10 
~ по вул.КиївСЬКа, 2-а "Автобансервіс" 

. 6 Реконcnpукція автозаправної 0,410 ТОВ 10 

-~ ПО вул.Київська, 320 ,,Автобансервіс" 
7 Реконструкція автозаправної 0,340 ТОВ 10 

1 ~ по вул.Чкалова, 17-а 
,,Автобансервіс" 

Реконструкція приміщеННJI під 0,770 ТОВ ,,Бровари- 10 

IВТоМИЙХу легкових автомобілів та пассервіс" 

мікроавТОбусів з влаштувaIШJJМ 
~~oroBXOДY 
~ ~8MЬHa сфера . .. 

БУДІВНИЦТВ0 топкової вдмшБУДІВnI 0,050 ВАТ "СІІМК 2 

та З0Виiumix мереж газопостачан- Х!!509" 

rr-~ 
І ~ магістральиоі 4,231 Відділ капіталь- -
'r s~Возз'єднaниJI ного будівництва . 
~ lСПІІДовища по вуп. 3,946 Відділ капlталь- -

ного будівництва 
f'. Ова 



k"' JYДiвництво водовідводу дощових 
4 18 11І1ІИХ вод по масиву "Оболонь", 

1 еТ&І! 
~ "соціonы�аa сфера 
~ реконструкція з розширеННJIМ 

І J(88ptИРИ N!! 81 під аптеку з 
вnaDJ'l'YВaННJJM окремого входу в 

бaraтоквартирному житловому 

БУJQIНХУ по uyл.Короленка,б8 
l' ~удівництвО . блоку Офісних. при

а.jщень з ПІдземним паРКІНГОМ, 

nPllбуд. до багатокв. ж. будинку 
по в.ЧеРНJIXовського,21 

ТРеконструкція вбудованого 
веЖИТJlОВОro прим. під 
стомаТОJlОгічну клініку ПО 

І вУJI.Шевченка, 1 О-а 
l' Реконструкція з розширеННJIМ ма

газину під торгово-офісний центр 
ПО ВУJlrрymевського,З-б 

5 ПереоБJlади8RНJI магазину під 
: філію банку по вул. Київській, 1 б8 

6 Реконструкція кв. N!!б4 під салон 
краси з вnaшryвавням окремого 

ВХОдУ по вул. ОлімпійсьКІ, б-а 

7 Реконструкція підвальних нежит
лових приміщень під відділення 

~ банку по вул. Черняховського, 21 
L Будівництво та обслуговування 

магазину продтоварів на перетині 
_ ~B. м.JlaryнoBoi та вул.Блока 

9 РО3ШИреВНJI магазину "Гном" з 
roсподарським блоком по 

~ ~n.Киівська, 2з 1 
10 РОЗМіщеННJI адміністративної 

будіВJJi по вул.Короленка, в районі 
ir ..!!мїщеННJI бv ІІИН~ 23 

P~ICOllcтpyкцia будівлі під спеціа
JUзовВНИй будівельний супермар
кет із подальшим облаштуванням 
СУПермаркету будівельних 

r"-l!!!!1!ВJIiв по вул. Красовського, 16 

5,025 

0,700 

11,200 

0,600 

0,458 

0,030 

1,350 

0,500 

2,000 

0,940 

3,000 

Відділ капіталь-
ного будівництва 

ТОВ "Адепт-Мед" 

ІШ 
"Броварибудінвест" 

Паламарчук В.В. 

ІШ "Нікопа" 

АКіБ 
"УкрСиББанк" 

rrn Батюк Т.В. 

АБ "Банк 
регіонального 
розвитку" , 

ІПІ Пилипчук В.Г. 

ТОВ НВФ 
"Паритет" 

ТОВ "Enліс" 

ТОВ "Пелікан" 

5 

4 

15 

7 

2 

14 

8 

15 

8 

200 
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. потр ••• ~ т- р.зом :lllПUI ...... 0._ .... , ........... " 'СІІС"'-'" 
Проrpа, ... , фl ..... с" .... alanDa""n " фа.ua pa~B'1Т1C)' фа.ua .... " 

.. 1 ... 2010 .11. фОI" 
рІк ФІІІ.ІІ&:D.D 

ra ре&:ур&:)' 

J 2 3 А § ti 7 R Q 

ВСЬОГО: 107750,77 36837,7 36837,700 8360,1 15989,46 9988,107 1500,0 . 
Відділ капітаЛlollоrо 6удіВІІІІЦТВІІ 

Belooro: 83748,67 16126,06 16116,06 15789,46 336,6 

1. 
Програма по будіВНIЩТВУ та peKOIICТPYKuiї інженеРНIІХ .. ереж ІІа :Z008 

5077,40 113.70 113,70 113,70 0.0 
201 І рок .. 

2. 
Проrpама по будіВНIIЦТ8У та реконструкції об"єктів соuіалы�огоo 

34144,36 2761.50 2761,S 2458.6 302.9 
пр"знаЧСIШ. на 2008-20 І 1 рок .. 

3. 
6удівНlЩТВО та peKOIICТPYKui. магістралЬНIІХ ВУnSЩЬ 

39242,12 8003.06 
заranы�оміськогоo пр"значенн. на 2008-2011 РОКІІ 

8003.06 7969.36 33.70 

4. 
Міська nporpa .. a по будіВНIІUТВУ та реКОllструкціі загаntlоос:віТllіх та 

62,96 48.00 48.00 48.00 0.00 
дошкілы�ІІхx закладів та закладів культур" на 2008-2011 РОКІІ 

S. 
Проrpаr.tа ПО будіВНIЩТВУ lY-го ЖlІтловоm раАОIІУ м. GpOBaplI на 2008 

5221,83 5199.80 5199.80 5199,80 0.00 2011 рОКIІ 

Уппавліllllll освіТIІ 

BClooro: 2929,1 717,980 717,980 142,6 485,380 
І. Програ .. а "3,урбртоlO про КОЖ110m" 950,6 17,5 17,5 17.5 0.0 
2. nPOrpaMa "ОбдаРОD8l1ість" 264,9 190,0 190,0 173.1 16.9 

3. "3аranь .. а серед ... освіта на 2008-201 ОРОКІІ" 1497,6 304,43 304,43 52,0 251.43 

4. Міська програма дошкільної OCBiТlI на 2008-20 І О рок .. 216,0 216,0 216,0 0.0 :! 16.0 
УправлlllllR праці та соціаЛlollоrо заХIІС1)'_"uселСIIІІР 

І BClooro: 845811 7455~7 7455,S17 1348.2 6107,327 
І. ПРОгРама "3 турБОТОIО про КОЖllоm" 8458,4 7455,527 7455,527 1348.2 6107,327 

ВіддІл у СПР .. В .. :\ сl •• 'і т" •• олодl 
BClooro: 280.5 180,50 180.5 180.50 

І. 
Міська програма :lапобіralllll All11ll lin бе:lОГЛ.Дllості, піДТРIІМКIІ сімеА 60,8 60,8 60.8 60.8 
з діть,," "Назустріч дітв .. " ІІа 2010-2017 РОКІ! 

2. 
Міська програма віДПО'IIIIIКУ та D3дopoвnelllll дітеП ІІа період 2008- 200,0 200,0 200.0 200,0 
2012 

3. Міська програ .. а піДТРII"КII .. олоді ІІа 2008-2010 рок .. 18,2 18.2 18,2 18.2 

4. 
Міська програ .. а :І nllТD"h робот .. :І обдаРОDDlІІlОIО "ОЛОддlО ІІа 2006- 1,5 
2012 ООКІІ 

1.5 1.5 1.5 



,"::;'. ... . • • • 11 \. """[ -
І І. 

І:"ри,..,..;' .. про ....... " ... ~Jf .. У7р ........... еа ..... :aua ....... М. Вра""р" ІІа 20. О 251.0 251.0 251.0 UI.O 
1« 

L І Dhшlл фl:llСУn~"f1'рl. та спарТ1' 

І Всьо,.,,: 130.0 130,0 130,0 130,0 
І Проrpaма nровсден". Ifавчanь.,о-треIIУDМЬШIХ зборів та змагань ІІа 

І .. 
ріані ~,icтa. участь ~,iCbK'IX KOMal1д у навчмьно-треНУВМЬНIIХ зборах 

130,0 130,0 130,0 130,0 та з~.anuШllфХ ІІа рівнІ міста. участь міСЬКllХ KO~Iallд У Ilавчanьно-

тренувалЬНllХ зборах та змаraнНJlХ на рівні міста 

Спеціал""I'П ЗDКЛІІД "liроваРС"КI'П АlіС"КI'П QellTp соціал".IІІХ CllIІ",к6 для сіАІ"і, дітеіі та "Імоді" 
Bc .. ara: 113,0 25,0 25,0 25,0 

1. Міська програма зanобіraння дитячіП безОГЛllAності, піДТРIІМКl1 сімсА 
88.0 24,0 24,0 24,0 

з діТЬМIІ "Назустріч дітям" на 20 1 0-20 17 роКІ І 

2. Програма піАтрllМКIІ ",опаді на 2008-2010 РОКІІ 25.0 1,0 і,О 1,0 

ВІІКОІІDDЧІ.П КОАlітет IiРО811РСЬКОі Аlіськоі paдll 

Bc .. oro: 909,7 909,7 909,7 909,7 

1. 
Програма діяnьності та фінаllСОВОЇ підтримки Броварської редакції 

180.0 180.0 180.0 180.0 
міськраАонного радіомовnе"ня 

2. 
Програма наГОРОдЖеННR почсс"ою грамотою та цінн"м подаРУIІКОМ 19.7 19.7 19.7 19.7 
~ШІІХ ГРОМIЩRIf міста 

3. 
Програма діяnыfсті та фінансової піДТРIIМК" KOMYHВnbHoгo 

400.0 400.0 400.0 400.0 піДПРІlсмства Броварської міської Рlш" "Тenестудіа "Нашс місто" 

4. 
Програ,.а 'аБСЗПСЧС"НR Броварської міської організації ветеранів 

30.0 30.0 30.0 30.0 
віПн", праці, зброі\нш( СIUl. праВООХОРОНІIllХ органів, У'lаСНllків та 

5 •• 
Програма іllфор",ува"н. ГРО"'ІШскостї шодо діяnьності оргаllїВ 

280.0 280,0 280.0 280.0 місцевого С8МОВРRAУD8ЮІR 'Іерез місцеві друковані Вllданн. 

слу ... -6а у спраааах дітеіі 6РО8ІІрс:ькоі "аіСloкоі радll 
ВСЬОГО: 117.0 117.0 117.0 117.0 

1. 
Міська програма запобігаННR Дllт_чіn бсзогJtRдllОсті, піДТРI'I\ІКІ' CiAlcR 117,0 117,0 117,0 117,0 
з діТlattШ "Назустрі'l дітя"," ІІа 2010-2017 роКІ' 

УправліllllЯ ЖIIТЛО80-коаl)'IІUIoIIОГО roС:ПО.llар&:Ток 

Вс .. ого: 10814.9 1081"'.9 108.4.9 5056.1 100.0 3058.8 25000 

1. 
Міська Програма YТPII~la'IH. та PO'BIIТ~"trкrї\~ It 10714,9 10714,9 10714.9 5056.1 200,0 3058,8 2400,0 
ком)'нanьноro господарства .~. Аа ~O І '-s,' 

2. Програма ОХОрОlІІ1 IIUKOnIlWHЬOГO ПРIIРОД"~ М'с.е ~BI~,-\9?N 100,0 100,0 100.0 0.0 0.0 0,0 100,0 

~~'W.*~ at • ~ ~ 

ВIІКОIІу.t'Чllіl обов".3КJI міського rOJlP811-Сек "3' р ~.!"C"""" 
-'It * - .q, 

e)lQn 
v 



ЗМІСТ 

ВC'J1П 
1. со~іDлы�о-ек~IІІоI.ічIIJIIі РО3ВІІТОК І.іста 200n • 

2 ЦілІ та OpIOpIIТCТI' У 7 РОЦІ 
• І соцIuлы�о-екоIIоI\.ічllоrоo та 

••• БРОВОРІІ У 2010 році КУЛЬ1УР11оrо Р03ВПТКУ 

3. ОСІІОВІІі ІІООРИІ... еоціuлы�о-екоIIоI\.ічII� 
І •• БРОВОРІІ у 2010 році oro та КУЛЬТУРllоrо P03Blmcy 

3.1. соціалы�оo сферо 

З.l.1.Демо~афічииА розвиток. підтримка сімей та молоді 
З.l.2.ЗВЙвmсть населення та ринок праці 
З.l.З.Грошові доходи населення 
З.l.4.пенсіАне забезпечення 
З.l.5.СоціапьнИЙ захист населення 
З.l.6.житЛОВО-КОмyJlапьне господарство 
З.l.7.Енергозбережения та енергозабезпечення 
3.2. Гya'OBiтOPIIO сферо 
3.2.1.0хорона здоров"я 
3.2.2.0світа 
3.2.З.Культура 
3.2.4.фізичва хультура і спорт 

зз. Охороно НОВКОЛІІшвьоrо орпродвоrо середОВllща 
3.4. Розвиток ОЇДПРВОIНllцтва 
3.5. Іввеетвційва діильвlеть 
3.6. Розвиток реальвоrо сектору eKOBOlliкu 
З.б.1.Промисловість 
З.б.2.СпоживЧИЙ ривок 
З.б.З.Транспорт 
3.7. 30ввішвьоекономічва діильвіеть 
3.8. Фінансові ресуреи 

Таблиця 1. Реєстр основних соціапьно-економічннх поІС83ВИКЇв м.Бровари у 
2009 році 

Таблиця 2. ОБСМ"И промислового виробlDlЦТВа за основними видами 
промислової діяльності у порівняних цінах в розрізі raлyзеА 

Таблицв З. ПОIC83ВИКИ економічного і coцianьHOГO розвитку м.Бровари на 
2010 рік 

Таблиця 4. Основні ПОІСВ3ВИКИ розвитку споживчого ривху 
Твбnиця s. РОЗВИТОК івфраструхтури малого підприємництва у м.Бровари 
Таблиця 6. Загальні харarreристихи оБCJJJiв капітальних ВlOIвдень м.Бровври 
ТабnВЦИ7.0сновні поК8ЗВИХИ ривху праці міста 
ТвбnВЦИ8.Став виплати державних соціапьних допомог в м.Бровари 
Табnиця 9. Введення в дію загальної площі бaraтоквартирних житлових 

буДИВJCЇв за рахунок коштів підприємств та організаціІ усіх форм 
власності та насenеRИJI в порJJДXy пalової участі 

ТвБJIIЩJIІ0.ВведеНRЯ в дію загальної площі індивідуanьних 
житлових буДИRICiв за рахунок коштів населення 

ТвБJllЩJlII.Переліх інвестиційних проектів. ві будуть реалізовуватись у 
2010 році • 

ТвБJllЩJll2.ФінансувВRИJI місцевих програм у м.Бровври в 2010 роЦІ 



г 

Про 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕІСОНОМІІСИ 

07400, М. БроваРII, вул. rarapiHIIo І S, тел) факс(294) 6.29-60 

г 

-

, 

ради. па відбудеть JI року, проект рішення «Про затвердження 

Проrpами соціально-економічного та культурного розвитку м. Бровари на 

2010 рік" . 

Начальник управліlUUl економіки Т.Г.Поліщук 

J 
L 

~eoooo 
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