
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

ГП . 
ро п~дсумки виконання Програми соціально-

еКОНОМІЧНОГО та КY~b~YPIIOГO розвитку м. Бровари 
за І П1ВРIЧЧЯ 2010 року 

. 3а~ухавши та обговоривши інформаціlO управління економіки Броварської 
МIСЬКОl ради про вико~ан~я Програми соціально-економічного та культурного 
РОЗВl~.ТКУ м.Брова~и за І П1ВРIЧЧЯ 2010 року, керуlOЧИСЬ пп.22 пункту І ст.26 Закону 
Укр~~и .. "Про. ~ .. cцeBe самовря~ування в Україні" та враховуlOЧИ пропозиції 
nOCnllНOl ~OMIC~I з ~ита~ь СОЦІально-економічного та культурного розвитк~', 
бюджету, фІнаНСІВ та ЦІН МІська рада 

вир І Ш НЛА: 

l.Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку м.Бровари за І півріччя 2010 року взяти до відома (додається). 

2. На основі визначених пріоритетів вважати основними завданнями управлінь, 
відділів, інших структурних підрозділів міської ради та виконавчого коміте1'У, 
підприємств, установ та організацій міста: 

-забезпечення збереження темпів зростання життєвого рівня населення за 
р\ахунок збереження та створення нових. робочих місць,. а ~~кож погашення та 
Нtдопущення в подальшому заборговаНО~ТI з виплати заробlТНОI плати; 

-забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів та іНШІІХ 
обов"язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, погашення 
заборгованості за спожиті енергоносії ; .. ... . ._. 

-нарощування обсягів випуску і реалізації ПРОМИСЛОВОІ ПРОД~КЦll, П1двище~ня 11 
КОНкурентноздатності на основі розширення асортименту та ?ОЛІПше~ня ЯКОСТІ; 

-забезпечення виконання Програми соціально-еКОНОМІЧНОГО І культурного 

РОЗВИТІСУ м.Бровари на 2010 рік. ... . . 
З.Контроль за виконанням цього рішення покласти на ПОС:ІИНУ ~OMICl~O з питань 

с .. о жету фІнаНСІВ та ЦІн. 
ОЦlально-еКОНОМIЧНОГО та культурного Р 9 1I ' 

~to 0(1'* 

Виконуючий обов'язки міського го B~o s " ~ 
CIf •• І.В.Сапожко 

секретар ради ct I~ \ 

&йs ~. 

'>-1' 

. ' . . . 
3АТ Ааа.IІА" ~.2DDIp. 3&11. НІ 215'4fЮD 



ПОДDJІІІП: 

НачалЬНIІК управління економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов»язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

БJоджету, фінансів та цін 

, ' 

000518 

Т.І', І IО:Jіщук 

В. о. Лндрсса 

1-I.О.llаJlамарчук 

І C"::::J 
r ёl5Z І.Г. Лавер 

А.В. Булка 



• Довідка 
про ПIДСУI\IIСII ВllКОllаllllЯ П . 

porpal\llI соцаалы�о-екоIIоl\lічIIогоo та 
КУЛЬТУРІІОГО РОЗВІІТІСУ міста БроваРl1 за І півріччя 2010 року 

Програмою соціально-екон . • . ОМІЧНОГО та КУЛЬТУРНОГО розвитку м.Бровари 
на 2010 рІК визначеН.l O~HOBHi. пріоритети розвитку міста, на виконання яких 
протягом першого ПІВРІЧ~ ~ІСЬКВИ~ОНКОМ разом з управліннями, відділами, 
ПІДПРИЄМСТВами та оргаНІзаЦІЯМИ МІста спрямовувanи CBOIO діяльність. Крім 
того, виконувались. п?ложення Конституції та закони України, 
забезпечувалась ~еалlзаЦl~ заходів, визначених актами та дорученнями 
Президента УкраІНИ, КаБІнету Міністрів України, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень. 

І. Соціальна сфера. 
1.1. ДемографіЧllllЙ РОЗВІІТОК, піДТРIll~lка сімей та молоді. 
Протягом останніх років у місті спостерігається позитивна тенденція 

ЩОДО чисельності населення. 

Станом на 01.06.2010 року в місті постійно проживає 94739 осіб. За 
січень-травень поточного року в м.Бровари народилося 502 дітей, що на 10 
діток менше, ніж за відповідний період минулого року. Кількість померлих 
жителів у січні-травні складає 375 осіб, що на 65 осіб менше, ніж за п"ять 
місяців минулого року. Природний приріст складає - 127 осіб, у 
відповідному періоді минулого року - 72 особи. За п"ять місяців поточного 
року чисельність населення міста зросла на 423 особи. Це сталося як за 
рахунОК природного приросту, так і за рахунок міграційних процесів, якими 
було охоплено 922 особи. Всього за п"ять місяців в місто прибуло 609 осіб, 
вибуло - 313. ______ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ .-----_._---- ---

Демографічні показники У м.Бровари за січень
травень, осіб 
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l'шення проблемних питань молоді, жінок, 3 . 'l'ПИМКИ та вир . 
метою mA"r .., 2010 року виконувались заходи молод1ЖНИХ 

дітей, молодих сімей у І ПІВРІЧЧІ 

міських програм. . 2010 року У місті відбувся перший етап 
Протягом бер~зня-кв~ТН: шоцві'f». На обласний конкурс від міста було 

конкурсу <<журнаЛ1СТСЬКИИ П р 
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подано роботи. Всі учасники . 
конкурсі та набори книг. у травНІ отримали дипломи за участь у 

у червні 2010 року 20 кращих . 
значних успіхів у реалізації молоді пр .. еДСТ~ВНИКІВ молоді міста, які досягли 
грамотами та цінними подарунка ЖНОl ПОЛІТИКИ, були відзначені Почесними 

. ми. 

КРІМ того, молодіжну Премі.о міськ 
представникам молоді міста _ перемож м o~o ГO~OB~ .. було вручено кращим 

Ведеться відповідна обо ця НОМІНаЦІИ ПО SOOrpH. кожному. 
. .... . р та щодо проведення оздоровчої кампанії та 

органІзацІІ ЛІТНЬОГО ВІДпочинку дітей З 
оздоровлено 516 дітей шкіл .. а станом на 10.07.2010 року 

ЬHOГQ ВІКУ В оздоровчих заКJ1адах України та за 
кордоном. При п»яти загальноосвітніх навчальних заКJ1 . 
01.06.2010 до 18.06.2010 функціонували табо . адах МІста з 

б ри ВІДпочинку з денним 

пере уванЮІМ, де було охоплено відпочинком 238 дітей 
. .В рамках міської програми «З турботою про кожно~о» діти безкоштовно 

ВІДВlдуІОТЬ ~асей~ «Купав&» відповідно до встановленого графіку. На 
в~к~н~ня Ml~ЬKOl програми відпочинку та оздоровлення дітей у першому 
ПІВРІЧЧІ профІНансовано 52,9 тис.грн. 

З нагоди вїДзначенНJl ДH~ матері та Дня сім»ї відбулося нагородження 
Почесними грамотами та ЦІНними подарунками п»яти родин міста за 

с~о?еНЮІ належних умов для всебічного розвитку та виховання дітей у 

CIМ»I. 

у місті створено реєстр багатодітних сімей. На даний час в даному 
реєстрі перебуває 195 сімей, в яких виховується 670 дітей. 

З метою організаціі дозвілля молоді, дітей, молодих сімей у звітному 
періоді проведені наступні заходи: міський молодіжний концерт <<Місто 
молоді і талантів», шоу-програма "Кохання з першого ПОГЛЯДУ", 
народознавче свято "Із скарбниці українського народу", міський чемпіонат 
квк, в якому взяли участь три студентські команди, святкові Різдвяні заходи 
та вечори гумору, конкурс «Молода сім»я -2010» , інтелектуально-спортивна 
гра «Євро guest - 2010», а також інші заходи. 

1.2. ЗаЙІІJlтість населення та р'IIIОК праці 
Станом на 01.07.201 О р. У Броварському центрі зайнятості перебуває на 

обліку 512 осіб що на 175 осіб менше, ніж на відповідну дату минулого року. 
Із загальної ~Kocтi громадин не заitНJ1ТИХ трудовою д.ЇJI~ьністю 3 І? осіб a~o 
61,S % СICJIадають жінки, 200 осіб (39,1%) - молодь у BI~1 дО 35 PO~B, 8~ ОСІб 
(16,8 %) _ особи, які потребують соціаль.."оГQ захисту 1 не з~аТНl на РІВНИХ 
конкурувати на ринку праці. 3 числа незаиНJ1ТИХ громадян, як! п~ребували на 
обліку, 135 осіб займали робітничі місця, 351-посади службовЦ1В. 
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Протягом січня - червня 2010 року з питань отримання соціальних 
послуг до центру звернулося 820 осіб, що на 3,4% менше, ніж за відповідний 
період минулого року. 

Програмою зайнятості населення міста Бровари протягом 2010 року 
передбачається створити 955 нових робочих місць. За І півріччя 2010 року 
створено 1083 нових робочих місця або 113,0 % від запланованого на рік, (за 
січень - червень 2009 року - 1250 н. р. м.), У тому числі: ДJIJI найманих 
працівників у юридичних осіб - 65 робочих місця, для найманих працівників 
у фізичних осіб-підприємців - 628 робочих місць, ДJIJI фізичних осіб 
підприємців - 390 робочих місця. 

..-------_.- --- --_. - - --- . ---------. 
Crвореио ІІОВІІХ роБОЧІІХ I'IiCЦL за січеllь-чеРВСIIЬ, ОДІІІІІІЦЬ 

_____ ------------/4~---_t 

I-~~-----------

2010 

. ннками центру зайнятості працевлаштовано 471 
3 початку року прбацlВ які потребують соціального захисту, 14 осіб 

особу, з них: ~2 особ И'. MicЦJI які створені за рахунок надання дотацій 
працевлаштованІ на ро очІ , 
роботодавцям. 

.. надавалася одноразова виплата допомоги по 
у звітному пеР~ОДl ... неідПРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності. 

безробіттю для орган1зацll П ... ання направлено 121 Memкaнцg 
О на профеСlине навч 

3 початку 201 року охоДИЛО навчання 163 особи. На громадські 
міста. Всього з початку p.~кy пр 
роботи направлено 169 ОСІ . 
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Станом на 01.072010 о 

осіб, сума виплаченої до~омоги ~ ку допомогу по безробіmо отримує 420 
тис. грн. Кількість вільних робочих п~чатку 2010 року складає понад 2800,0 

.. МІСЦЬ становить 105 одиниць. 
Центром заинятості ПРОВодиться о' 

щодо недопущення необrpун р з ЯСНІовальна робота з роботодавцями 
тованого скорочення пр 

проnvктивного рівня за"· . . аЦlО'ОЧИХ та зниження 
"v ИНЯТОСТl при поданНІ ІНф ... 

вивільнення працівників оз .. .. ормаЦJl про планове 
.... ' наиомлення ІЗ ЗМІнами в законодавстві стосовно 

заИНJIТОСТl. 

Протягом с.ічня-черв~я 2010 року проведено 154 семінари З 
роботодавцями МІста та раиону. В ході проведення заходів наголошувалось 
на додеР)1(а~ня чинного заl(онодавства в частині вивільнення працівників та 
оплати праЦІ . 

... З метОІО ПОМ'якше~ня н~слідків економічної кризи центром зайнятості 
ЗДІИСНІОЄТЬСЯ щоденнии МОНІТОРИНГ чисельності незайнятого населення яке 
перебуває на обліку, та кількості наявних вакансій. ' 

1.3. Грошові доходи насenеНllЯ 
Основу грошових доходів населення мешканців міста складають: 

заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати, які є одним з 
найважливіших показників, що характеризують рівень житгя населення. На 
збільшення доходів знаЧНОІО мірою впливає зростання заробітної плати. За 
останніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата 
працівників міста у І кварталі 2010 року склала 1746 грн., що на 13,4 % 
менше, ніж в середньому по області та водночас збільшилась в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року на 5,9%. 

у зв'язку з важкою економічною ситуацією, що склалася в державі, 
заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.07.20 1 ~ року за 
оперативною інформацією становила 7377,0 тис. грн., в тому ЧИСЛІ на 1 О-ти 
економічно активних підприємствах міста в сумі 7337,2 тис. грн. 

Заборгованість мають: 
П3Е-60 дп <d<iровгеологїя» - 115,0 тис.~н.; '" 
кп «Київський алюмінієвий завод БУДІвельних конструкЦtи» - 3901,3 

тис.грн.; 

ВАТ Кранобудівна фірма «Стріл&» - 1117,8 тис. грн.; 
МІПІ <<Атлант - плюс»- 46,4 
ВАТ «СІ1МК -509»- 95,2 тис.грн.; 
ТОВ mг «Столиця» - 760,5 тис.грн.; 
ЗАТ «Трест Київміськбуд-S» -762,1 тис.грн.; 
ТОВ «ДБК <<меркурій» - 335,1 ТИС.грн. 
ВАТ <<БМУ-S» - 130,8 тис.грн.; 

житлобуд» -73,0 тис. грн .. 
ОП «Броварипром ку загальна кількість підприємств які 
У . нні з початкоМ ро .' 

ПОРІВНЯ. . обітної плати зменшилася на 1 ПІДПРИЄМСТВО або 
мають заборгованlСТ~ ІЗ З~Р обітної мати збільшилась на 2325,5 тис. грн. 
на 9,1% , заборгован1СТЬ ІЗ зар 
або на 46,4 %. 



s 

-.. _----
3в60РГОВВllість із ВllПn . ~--.-:- - ----

ВТІІзвр061Т1101 пnаТl1 CTallOl\lllB 1-
ше "IIСnО місяця ек • 

01101\11'1110 aКYllBllllX підПРIIЄl\IСТD 

м.БроваРII, ТIIС.ГРII. 

10000 I----;;.;::;--:;;~:----__ -_---_--. 
8000 --- 7333,6 7675,7 6823,3 7271,7 7377 

5011.7'/ ~~9=8,2=-______ .... __ ~. 
6000 --'7 ~ : 

-+-2009. :, 4000 - - _ 6015 5773,6 
4365,2 --- 20_1~'1 

2000 3052 

L--__ О __ сі_ч_еН_Ь __ л_юти_й __ 6_ер_~~~_. _KBiтeH_b_TP_a~~~~ __ ~e_PB_e_Hb __ л_и_пе_:_ь_9 ____ J 
Аналіз стану заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.201 О 

року показав, що серед економічно активних підприємств найбільшу 
заборгованість мають: комунальне підприємство «Київський алlOмінієвий 
завод будівельних конструкцій» - 3901,3 тис.грн., ВАТ Кранобудівна фірма 
«Стріла» - 1117,8 тис.грн., ТОВ ШГ «Столиця» - 760,5 тис.грн., ЗАТ «Трест 
Киівміськбуд-5» - 762,1 тис.грн. ТОВ «ДБК «Меркурій» - 335,1 тис.грн. 

на державних економічно активних підприємствах заборгованість із 
заробітної плати в порівнянні з 01.01.201 О р. зменшилася на 31,3 тис.грн. і 
станом на 01.07.10. складає 115,0 тис. грн. Заборгованість з виплати 
заробітної плати має «Пошуково- зйомочна експедиція 60» кп 
<dGровгеологія» в сумі 115,0 тис.грн. 

На економічно неактивнивних підприємствах заборгованість 
залишилась без змін і складає 38,9 тис.грн. Боржниками залишаються: АТЗТ 
<dJластмасефенбуд» - 33,3 тис.грн., .. ІПІ<П «T?pгiH~ecт»- 6,5 тис.~~. .. 

на підприємстві комунально І B~aCHO~TI «Ки~всь~й алюМІНlЄВ.ИИ зав?Д 
будівельних конструкцій» заборгованІСТЬ 13 заробlТН01 плати в ПОРІВНЯННІ з 
01.01.2010 р. збільшилася на 2522,9 тис.грн. і станом на 01.07.2010 року вона 
складає 3901,3 тис.грн. ..... . 
Основним причинами виникнення ~~боргова~?сn по заробlТНIИ плаn є: 

_ скорочення обсягів реалізацll ПРОДУКЦll, ... 
_ зменшення замовлень на виготовлення ПРОдуІЩll; 
_ нестача обігових коштів; 

. . фl.Нансування коштів з державного бюджету; 
- ВІДСУТНІСТЬ 
- борги замовників. • .. 

б чення своєчаСНОСТІ сплати подаТКІВ та ІНШИХ 
З метою за езпе ...... . . . 

а обітної плати, пеНСІИ, стипеНДІИ І ІНШИХ СОЦІальних 
надходжень, . в~пл~ти з. р відна комісія, на яку запрошуються керівники 
B~aT, в МІСТІ ДІЄ ~lдП; початку 2010 року відбулося 6 засідань комісії, 
П1ДПриємств-боржнИК1В. .виики підприємств-боржникіВ щодо перспектив 
на яких заслухано .. 42бкеРІ ваності із заробітної плати, боргу до Пенсійного 
погашення існуюqОI за арго 



Ф У.. б 
ОНду краІНИ та податко ... 

підприємств повніСТIО погасили В~И заборгованості. Із заслуханих 
суму 1475,S тис. грн. Це Казенн ;а оргованість 8 підприємств на загальну 
ссЛрхбудсервіс», ТОВ ссПЗОШ ~ фзавод порошкової металургії, Корпорація 
ссМостозагін -112» ВАТ М СОртуна», СП ТОВ «Транс - Груп» дп 

« остобуд» ТОВ У. ' 
ссБроварипромжитлобуд» ВАТ М ес КРПРОМІнвестгруП), ОП 
ссБровариводоканвл».' ес онтажник України»,Кn БМР 

З початку 2010 року в місті п 
законодавства про праЦlО, з них: роведеН0 З6 перевірок щодо додержання 
- державним інспектором праці К .... . 
управління праці -з 1 перевірка; ИІВСЬКО. облаСТІ за учаСТІО працівників 

- за ~верненнями громадян щодо порушення трудового законодавства З 
переВІРКИ; -
- за дорученням ~pOBapCЬKOЇ міжрайонної прокуратури з початку року 
проведено - 2 переВІРКИ. 

За результа~ами . проведен~~ перевірок складено 22 протоколи про 
притягнення кеРІВНИКІВ до адМІНІстративної відповідальності згідно ч. 1 ст. 
41 КУnAП та ст.188-6 КУпАЛ, з них направлено до розгляду суду за ч.l ст.41 
КY~ та ст. 41~2 - ~1 ~ротокол, прийнято рішень судів про накладання 
штрафІВ на 14 кеРІВНИКІВ ПІДприємств на суму 9180 грн. 

На підставі наданих матеріалів перевірок, направлено матеріали до 
Броварської міжра~онної прокуратури, якою порушено на 7 керівників 
П1ДПриємств КРИМІНальних справ, В т.ч. за статтею 175 Кримінального 

Кодексу України (невиплата заробітної плати) - 4 справи на керівників: 
Корпорація ссАрхбудсервіс», ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла», ТОВ 
ссАтлантіс МІМ», кп «Київський завод алЮМІНІЄВИХ будівельних 
конструкцій»; за статтею 172 Кримінального Кодексу України (інші грубі 
порушення трудового законодавства) - З справи на: фізичних осіб Чабура 
В.І. та Давиденко В.В., приватне підприємство ссРечица». 

Розпорядженням виконавчого комітету Броварської міської ради від 
23.11.2009 року Н!!263 затверджено план заходів щодо спрИJIННЯ погашення 
заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах і 
організаціях міста та затверджено графік проведення виїзних засідань комісії 
з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, 
виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і інших соціальних виплат ва 
підприємствах - боржниках міста. .. . . . .. 

15 JПOтого 2010 року відбулося В~lзне ~ас1Дання КОМІСІІ з питань 
забезпечення своєчасності сплати подаТКІВ та ІНШИХ надходжень, виплати 
заробітної плати, пенсій, стипендій ! інших .соціальних. виплат, ~~ 
проводилося на ВАТ ссКранобудівна фІрма ссСтр1ЛВ».На за~IДання KO~ICII 
б . аступНИК начальника головного управлІННЯ праЦІ та 
уnи запрошеНІ з .. б·· ... . . .. 
соціального захисту населення КиїВСЬ~ОI о Л~СНОІ держаВНОІ ВДМ1Нlстрацll -

• fi'1II праці та зВИНЯТОСТІ населення - Мацько С.В., 
начальник упрВВЛІНпп . ... . К·· ... б . 

Т . альної державної ІнспеКЦІІ працІ У ИІВСЬЮИ опаСТІ -
началь~ ерИТОРІ .. . спектор праці - Шаботинський В.В., начВJIЬНИК 
~ло~нии держ~ниИ 1~ служби посередництва і примирення В Київській 

бlДД1Л~ННЯ НВЦІональНОlл С деnжавНИЙ територіальний інспектор праці 
о лаСТІ' _ Гончарук .. , 'r 



київської області - Губськ" 7 В 
Броварської міжрайонної про ку ии .М.,старшиЙ помічник прокурора 
товариства. За підсумками РОб:Т~ТУРИ .-... Мельниченко 0.10., акціонери 
передачу матеріалів щодо порушен КОМІСІІ було винесено рішення про 
ВАТ «КФ «Стріла» зокр ня ~YДOBOГO законодавства керівником 

, ема, в чаСТИНІ несв·· . 
плати, до прокуратури Київської об. оєчаСНОI виплати зароБІТНОЇ 

С . лаСТІ. 

итуаЦІЯ з виплати заробітної плати .. .. 
контролем міської впади. знаходиться ПІД ПОСТІИНИМ 

Середній розмір пенсії по місту станом на 01 07 2010 1170 
грН. 11 коп., що на 12,8 % більше ніж за В.ІДПОВ. ..... року склав , ІДНИИ пеРІОД минулого року. 

1.4. Пеllсіііllе зобезпечеllllП 
.. 3а січень-червень 2010 .року до бюджету управління Пенсійного фонду 

УкраІНИ у м. Бро~арах н.аДІЙ~О 99255,0 тис.грн. власних коштів, що на 
11442,5 тис.грн. б.ІЛьше ВІДПОВІДНОГО періоду минулого року, але на 2619,1 
тис.грн. менше ВІД запланованого. Пnан по надходженню власних коштів 
виконано на 97,4%. 

Обсяг надходжень за додатковими ставками за І півріччя складає 3568 О 
тис.грн., або 120,1 % від запланованого. ' 

Протягом першого півріччя виплачено пенсій та грошової допомоги на 
суму 158981,7 тис.грн. У місті на обліку перебуває 22457 пенсіонерів, 
заборгованості з виплати пенсій немає. Забезпеченість власними коштами 
потреби на виплату пенсій та грошової допомоги за червень 2010 року 

скпадала 66,1 %. 

Вжиті заходи впливу до боржників сприяли зменшенню заборгованості 
з основних платежів до фонду, в порівнянні з початком поточного року 
недоїмка зменшилася на 1673,4 тис.грн ( або на 29,6%) і станом на 
01.07.2010 року складає 3978,8 тис.грн. Кількість боржників протягом 
проточного року збільшиnась на 2 одиниці і налічує 104 одиниці. 

Основним чинником зростання недоїмки є нестабільна дїJlnьиість 
промислових та будівельних підприємств, які ще не змогли вийти на той 
рівень господарської діяльності, ЯКИЙ мапи до криз~. 

Найбільший ріст недоїмки з основних платеЖІВ за січень- червень 2010 

року відбувся по платниках : 
-КПКЗАБК 

-ВАТ "БЗБК" . " 
-ВАТ "Кранобудівна Фірма" СтРІЛа 
-ТОВ ЛІГ" Столиця" 
-ЗАТ Трест" Київміськбуд" 

-1771, о тис. грн. 
-568,2 тис.грн 
-452,3 nшс.грн. 

- 279,1 тис.грн. 
- 219,2 mІlс.грн. 

Із б овНИХ платежів безнадійний борг - 122,8 тис. грн., 
суми оргу осн 60 кп кі . ") . 

б 54 3 тис грн.( ШЕ "ровгеолог1Я , ВИЗНВНІ 
особливий статус оргу -, . 158 2 Т б 
б На справа про банкрутсТВО- , тис.грн. о то, 
аикрутами або порymе 3306 7 . .. 01 072010 року становить , тис. грн. 

ДІЄВИИ борг станом на . . 
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ДllllПl\lіlСП 3П60РГО:::~--П-~-дО еШ~II'IIОГ фо І 2010 І ду 3 OCIIOOIIIIX плпте.іо у 
роцІ, Тllc.rpll. 

о 1000 5000 7000 8000 

---, 
L~ 

L...---'- --- - - -

~тaнOM на 01.07.201 О року на виконанні в органах ДВС знаходиться 26 
наказІВ господарського суду на стягнення 280 5 тис грн та 28 1589 6 ' . . вимог нв суму 
С ' тис. грн., подано 48 позовів на суму боргу 1298,1 тнс.грн. тв 19 рішень 
YДY,~a суму 1863,8 :ис.грн. Охоплено заходами стягнення всю суму боргу з 
обов язкових платеЖІВ. 

Здійснюється постійний контроль за дотриманням чинног законодавства у розрахунках платників з ПенсіllнНМ фондом. Так протвго: 
чер~_ 2010 року прИЙНJlТО 103 рішенНJI про застосуванНJI фінансових 
СанІЩІИ на суму 103,0 тис. грн., У т.ч. за: 

• донарахування сум страхових внесків - 1,6 тис.грн. 
• несвоєчасна сплата страхових внесків - 55,5 тис.грн. 
• несвоєчасне подання звітності -39,0 тис. грн. 
• приховування фонду оплати праці -6,9 тис.грн. 

розстрочено фінансових санкцій згідно рішення суду на суму 1750,0 
тис,грн.. Сплачено фінансових санкцій за звітний період з врахуванням 
залишку попередніх періодів 615,8 тис.грн., що становить 71,0 %. 

посилюються вимоги до фінансової дисципліни платників, які 
зобов'язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески до Пенсійного 
фонду. З цією меТОІ0 проведена наступна робота, зокрема: 

_ проведено 4 наРВДИ спільно з двс' де намічені заходи по зменшеншо 

боргу дО ПФУ; _ продовжена позовнв робота щодо CТRI1leнНJI заборгованості по 
платежах до ФоНДУ. Так, пpD'1"II'DМ черВНІ! 2010 року нвnpввneHo до cy~ 22 
позовні 38ІІВИ на CТJII'IIeнRJI БОРГУ в сумІ 970,2 ТИС. грн, в тому ЧИСЛІ по 
пільгових та наукоВИХ пенCЇJDt - 9 позовів на суму 362,0 тис.грн. ПО поданих 
позовах надіЙJDJIО коштів в сумі 4312,8 тис. грн.; _впроваджено щоденНИЙ коlf1PDЛЬ за надходженним коштів від 
підприємств, що мають недоїмкУ; 
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-з початку року проведен 6 . 

своєчасності Сплати податків ви о засІД~НЬ ~OMiciї з питань забезпеченНJI 
1 виїзна на ВАТ КБФ «СтріЛ8»ПЛ;ТИ заробlТНОI ?лати, пенсій, в тому чіслі -
боржників, найбільші з БОРЖНИ~і ~сТл~О кеРIВНИ~ів 18-ти підприємств
Трест «КиївміськБУд-5», ТОВ «ПІ~ С КБФ «СТРІла», кп К3АБК, ЗАТ 
ВАТ БЗБК. Внаслідок проведеної (~ТОЛ~ЦJІ», ТОВ БМФ»Дружб8», КЗПМ, 
грн.. ро Оти оржниками сплачено 3 593,7 тис. 

-проведено 13 зустрічей в трудових колективах на 
трудового стажу при несплаті страхових внесків" тему "Втрата 

-в резул~таті співпраці з органами про~ратури, підприємствами
боржниками ВІДШкодована сума боргу 1181,4 тис.грн 

1.5. СоціаЛЬНllЙ заХllСТ населеllНП 
Значна увага ~ ~iCTi ~риділяється питанням соціального захисту 

HaCeneHНJI. В управЛІННІ праЦІ та соціального захисту населення на обліку 
пере~ува~ 6323 одержувачі соціальних допомог, що на 800 осіб більше, ніж 
на ВІДПОВІДНУ .Дату минулого року. Всього за І півріччя поточного року 
виплачено СОЦІальних допомог на суму 19447,5 тис. грн. 

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахищених 
верств населення на місцевому рівні рішенням Броварської міської ради була 
ПРИЙIUIта Програма «3 турботою про кожногО», якою були передбачені 
дoдa~OB! з~оди із соціально~о захисту. Так, за рахунок місцевого бюджету, 
в 1 ПІВРІЧЧІ 2010 року матерІальну допомогу отримали 19 громадян міста. 

Здійснювалася щомісячна доплата до пенсії в розмірі 1 ОО грн. 12 
громадянам міста, які досягли 95-річного віку. Крім того, 1908 ветеранів 
війни, розмір пенсій яких не перевищує 1500 ГРН., отримали до свята 
Перемоги доплату до пенсіі на загальну суму 192,1 тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету комунальними аптеками міста 
відпущено лікарських засобів інвалідам війни та учасникам бойових дій на 
суму 15,0 тис. грн., що на 53,1 % більше, ніж у І півріччі 2009 року. 

Надано пільг на ЖКП інвалідам І групи загального захвОРIОВанНJI та 
інвалідам по зору на суму 238,6 тнс. грн. на ?езкоштовний проїзд пільгової 
категорії громадян в І півріччі цього року ВИДІ~ено ~50,1 тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету ВІДПО~ІДНО. до Програми « 3 
турботою про КОЖНОГО», згідно Пос;ано~и км УкраІНИ ВІД 29.04.2004 ~558, 
160 фізичних осіб, які надають СОЦІалЬНІ послуги,отримали компенсаЦІЮ на 

суму 78,7тис.грн. . .. . 
у територіальному центрі обслуговування пеНСІ0не~lВ та самІТНИХ 

непрацездатних громадян станОМ на 01.07 .201 ~ року на оБЛlIСУ перебувають 
2873 особи. За звітний період взято на оБЛІК одиноких непрацездатних 

ЖВВВlОТЬ самотньо та малозабезпечених 18 ОСІб, вибуло -
~ом~з ЩО про ано для надання медичних та перукарських послуг 1380 

.БОСвІ : . ареєстроВ Ц1.альної допомоги самітним на дому обслуговується 327 
осІ. 1ДДшенням со . 
осіб. . 85·· З . альноМУ центрІ харчується пеНСІонеРІВ. початку 

Щоденно в Tep~~!::crU було охопnено 157 осіб. З місцевого бюджету на 
року гарячим хаРЧУВtIDПІ»·· 



це було виділено 67,0 тис 1 О 
обслуговано 1706 осіб, у тому ЧИ .~H. Перукарвми за звітний період 

Побyrові послуги (дрібнийСЛ~:~:ОМУ 104 особи, надані 2851 послуги. 
отримали 62 особи, вкнм надано Р147 т, ремонт та пошиттв однгу, білизни) 

У .. . послуг 
ВІДДІлеННІ соціально-поб ової . . . . 

медичних послуг. ут реаБІЛІтаЦІЇ 251 особа отримала 2413 

Всього з початку 2010 ро Т . 
пенсіонерів та самітніх непрац:дате:::ОРlальним центром обслуговування 
суму 96,4тис.грн. громадЯН надано 19171 послугу на 

Міським центром соціальної б·· .... 
року надано 2097 реабілітаційних реа IЛlтаЦIІ .Дlте~-інв~ідів з початку 2010 
283 заняття логопедичної корек~~СЛІ;956п~~~:-lн~алl~ам. Було проведено 
педагогічної корекції. П ' 2 . ЛО~ІЧНОІ, 60S психолого-

Ф. .. .. . .. роведено 29 сеаНСІВ ЛІкувального масажу 266 
занять ІЗИЧНОІ реаБІЛІтаЦll 235 навчально-ре б·· ... ' дл. ' а ІЛlтаЦlИНИХ групових занять 

. . я .~Т~БІЛ:~ОГО. ~ункціо~ування міського центру соціаль~ої 
реаБІЛІтацll ДІтеИ-1НвалІДІВ у І П1вріччі 2010 року . б . з МІСЬКОГО юджету було 
ВИДІЛено 346,2 тис.грн., що майже на 32% більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року. 

ПР~ТJlГом 1 півріччя 2010 року забезпечено пенсіонерів інвалідів війни 
та працІ засобами реабілітації, а саме : колясками, милиця~и, палицями 43 
особи. Видана 41 санаторно-курортна путівка інвалідам загального 

з~ор~вання ~a. ветеранам війни, що на 9 путівок більше, ніж у 
ВІДПОВІДНОМУ пеРІОДІ минулого року. 

За рахунок державного бюджету в 2010 році нараховано пільг на проїзд 
ветеранів війни, військової служби та органів внутрішніх справ, потерпілих 
та ліквідаторів від аварії на ЧАЕС автомобільним та залізничним 
транспортом організаціям-надавачам послуг на суму 198,5тис.грн., 
профінансовано 120,5тис.грн., заборгованість склала 78,Отис.грн. 

Згідно Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим 
сім' ЯМ» протягом звітного періоду проводилися обстеженНJJ матеріально
побутових умов проживання малозабезпечених сімей та ВИШІачено 107,6 
тис.грн. соціальної допомоги 17 сім'ям, 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 Н!! 
81 У поточному році 5 прийомних сімей отримали соціальну допомогу на 7 
дітей та грошове забезпечеННJJ батькам-вихователям на суму 102,6 тис.грн. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населенНJJ 
перебуває 5125 громадин, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, з них 1146 дітей. ...... 

у 1 півріччі 2010 року було нараховано ПІЛЬГ І комnеНСВЦIИ потерпІЛИМ 
від аварії на ЧАЕС на суму 4834,6тис.грн., в.ип~ачено - 4646,5тис.грн., в т.ч. 
на харчування дорослИХ - 3630,3ТИС·ГРН., Дlтеи - 452,3 тис.грн., з~ шкоду, 
заподіяну здоров '10 та на оздоровлення - 149,1 тис.грн., додаткову ВІДПУСТКУ 
_ 414,7тис.грн. ЗаборгованіСТЬ по ВИШІаТ8Х на 01.07.2010 складає 
1414,Зтис.грн. 



Станом на 01.07.2010 11 

2205 
... року за приз СІмеи, призначено субси ... наченням субсидій звернулись 

1 липня 2010 рОІС)' отримVtоть сдlБИ на .суму 950,3 тис.грн. Зокрема станом на 
1739." . J. У СИДІІО· ' - СІмеи, ЯКІ складаю . . 

_ 1 сім'я, яка складається ться Т1ЛЬК.И з пенсіонерів; 
_ 152 сім'ї, які маlОТЬ у c~ ~асниК1В бойових дій; 

36 
. ... aдl учасників війни· 

- СІмеи, ЯКJ маІОТЬ у скп .. ' 
11 б · адl Інвалідів загал _ araTOAITHi сім»ї . ьного захворювання; 

Середньомісячний розмір субс ... 
За рахунок коштів бlоджету M~Дll скпадас 59,1 грн. 

міСЬКОІ0 програмою « З турботою lста на виконання заходів, передбачених 
організації товариства Червон про к~жного», Броварській міськрайонній 
профінансовано 17,7 тис.грн. на o~ реста., у І півріччі 2010 року 
інвалідів «Прагнення» ВИділе~о 352 рограму шДтримки Центру реабілітації , тис.грн .. 

І.б. ЖIIТЛОВО-КОМУllальне господарство 
Забезпечення стабільного функціонування об'єктів житлово-

кф~мунanь~ого госпо~арства у першому півріччі відбувалось в межах 
ІнанСОВОІ МОЖЛИВОСТІ, а саме: 

-на викон~~~ капітальн~го ремонту внутрішньо квартальних, між 
будинкових ПРОІЗДІВ та ТJ?oтyapIB витрачено 41,1 тис.грн.; 

, -н.а виконання захОДІВ по забезпеченню технічного та естетичного стану 
об ЄКТІВ благоустрою витрачено.- 3634,9 тис. грн ; 

-~a ДОГЛЯД за озеленеННJlМ, прибиранням скверів, парків, CТВOpeННJIM 
газОНІВ та клумб, видаленНJI аварійних дерев, обслуговування фонтану, 
бювету використано - 1206,5 тис. грн.; 

-на виконаННJI заходів з безпеки дорожнього руху було використано -
428,5 тис. грн.; 

-на ремонт дорожнього покри'ГrЯ вулиць міста - 927,6 тис.грн.; 

Використання коштів на утримання житлово-комунального господарства 

у І півріччі 2010 року складає 6238,6 тис.грн., що на рівні відповідного 
періоду МИНУЛОГО року. 

Серед мешканців міста постійно ПРОВОДИТЬСJl роз"Jlснювanьна робота 
щодо cтвopeHНJI ОСББ. На даний час у місті зареєстровано 11 житлово -
будівельних кооперативів та 23 об'єднанНJI співвласників багатоквартирних 
будинків. 

для розвитку конкуренції в житлово-комунальному господарстві в місті 
зареєстровано 3 приватні підприємства (житлово-експлуатаційні контори) 
ДJJJI HaдaнНJI послуг з утримання житлових будинків - новобудов. 

У сфері поводження з ТПВ до роботи з населе~ зanyчен~ приватні 
підприємці, що надають послуги по вив~енвю 'ПІВ та рІДКИХ стоюв. 

для ефективнОГО обслугоВУВання ЛІфтового господарства та покращеННJI 
умов проживання населеННJI, в цій сфері послуг зареєстровано 3 приватних 

підприємства. . Протягом звітного періоду МІСТО забезпечувалось безперебійним 
водопостачанНJIМ та водовідведеНИJIМ кп «БроваРllводоканал)). 



Подано питноі води 3500 012 
стічних вод 2524,1 ТИС.КУб.м.' Мі:С.КУб.м, перекачано та очищено 
водопостачанням та водовідведен о забезпечується безперебійним 

ням. у першому . . . 
незважаl0ЧИ на матеріальні тр. ПlВРIЧЧI поточного року 
зокрема: УДНОЩІ, виконаний значний обсяг робіт: 

-дnя надійного Водопостачання зам· 
-на каналізаційній мережі по в ~~eHO 90M.~. водопроводів; 

Ф 150мм; ул .. нтернаЦ10налістів замінено бм труби 

-прочищено ~риймальний резервуар на КНС Ко 20. 
-на ВОДОПРОВІДНИХ мережах: - , 

- з~інено 17 засувок; 
- Blд~eMOHTOBaнo 19 засувок; 
- ~aмIHeHO б пожежних гідрантів; 
- BI~peMOHTOBaHO пожежних гідрантів 4. 
- Blд~eMOHTOBaHO колодязів 23 одиниць. 
- замІнено люків 7; 
- прочищено колодязів б3. 

-на каналізаційних мережах: 

- з~інено люків 360ДИНИЦЬ, з них 32 пластмасових і 4 чавунні· 
- П1ДНJlТО 19 каналізаційних колодязів· ' .. ' - ВІдновлено ВІДМОСТКУ 44 каналізаційних колодязів. 
-прово.диться ревізія, ремонт та заміна запірної арматури на 

ВОДОПРОВІДНИХ мережах (4 пожежних гідранти та 7 засувок), оперативно 
усуваються аварії. 

-проводиться планова промивка каналізаційних мереж за допомогою спец 
автомобіля КО-52.На сьогоднішній день загалом промито 2499 м.п. 

каналізаційних мереж. 
Броварською філією ВАТ "Киівоблгаз" проведено обслуговування 25 

газорегуляторних пунктів та 53 шафових регуляторних пунктів. Проводилось 
обслуговування газових мереж та обладнання, виконувався ремонт газових 
приладів як у житлових будинках, так і на об'єктах комунально -побутової 

сфери. 
За І півріччя 2010 року кп "БроваРllтеплоенергомережа" відпущено 

180,7 тис.Гкал тепловоі енергії, що на 16,8 тис.гкал. більше відповідного 
періоду минулого року та ПОЯСИ10ЄТЬСЯ знижеиням середньої температури 
зовнішнього пові'ІрЯ у І кварталі 201 О року. Витрати на виробництво теплової 
енергії у звітному періоді становлять 41707,~ тис:грн., що на 11,6 % бі~mе, 
ніж у відповідному періоді 2009 року (РІСТ ЦІНИ на електроенергІЮ та 
збільшення мінімальної заробітної плати). 

Аварійних ситуацій та неполадок, які б впливали на якість 
теплопостачання у І півріччі не було. 

З меТОIО св~єчасної і якісної підготовки тепло~ого roспо~арства д~ 
роботи в осінньо-зИМОВИЙ період 2010-2011 р.р., на. П1ДПРИ~СТВl розро?леm 
плани та графіки ремоНТУ, а також. з~оди по ШДГОТОВЦI .СП~7ЖИ04ва2ЧоIВ до 
Опamoвального сезону, які затверджеНІ РІшенням виконкому ВІД . . 1 О р. 
Н!Й98. 



Вк~аними 13 . заходами пер б комуналЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Б ед ачається виконанНJI р б· .. « роварите о ІТ, як 
КОТРІ ПОВИННІ виконати СПОЖИВ . плоенергомережа» так і б Планом ремонту передбач аЧI ТС:ППОВОї енергії. ' ро оти 
.. ено ВІДремонту 19 пУНКТІВ та замІНИТИ 5,47 км теплових ме вати котельних, 37 темових 

силами ремонтних робіт на суму 5061 tеж. Заплановано виконати власними 
виконано робіт на суму 14452 ,тис.грн. Станом на 01.07.2010 року 

3 крем З • 2 ' тис.грн або 28 6о/с . о • а, амlнено ,06 км теплових ме . . ,о ВІД запланованого. 
заКІнчено ремонт на 12-ти центр реж, заКlІІчено ремонт на 7 котельнях 
. альних теплових ' ІНШИХ важливих робіт. Протягом І .. пунктах та виконано ряд 
ситуацій та неполадок, які б впливали н;IВ~IЧЧЯ поточного року аварійних 

комуIIвJlы�сc піДПРllЄМСТВ сЯКІСТЬ теплопостачання, не було. 
. о « лужба зам утриманНІ!, техНІчне та саніта б о ВІІІІ кв» забезпечує 

комунальної власності міста про рв не о слуговування житлового фонду 
. ' ОДИТЬ нарахування б· . наданІ послуги. та з Ір платеЖІВ за 

На балансі підприємства налічується 299 . гуртожитків. житпових БУДИНКІВ, З них 9 

За І ПфіВріЧЧЯ 2010 року підприємством виконано робіт по житлового o~ на СУМУ І 062,8 тис. грн., в ТОМУ числі: ремонту 
-ПОТОЧНИ~ ремонт 24 під''"їздів на суму 409,7 тис.грн.; 
-ПОТОЧНИ~ ремонт приміщень - 115,5 тис.грн.; 
-поТ?чн~ ремонт шиферної покрівлі на 4 будинках - 34,1 тис.грн.; 
-замІна ВІКОННИХ та дверних блоків у 8-ми будинках - 9,5 тис.грн.; 
-влаштуВання та ~eMOHT вхідних козирків -15,7 тис.грн: 
-ремонт дитячих І спортивних майданчиків - 27,3 тис.грн.· 
-герм~ія швів, ГЇJI!II?ізоЛJIціи стін У 12 будинках - 125:9 тис.грн.; 
-ПОТОЧНИИ ремонт ВНУТРІШНЬО будинкових мереж - 6,7 тис.грн.; 
-ремонт та переобладнання контейнерів - 24,8 тис.грн.; 
-ЗВaJПOвання сухих та аварійних дерев - 238,9 тис.грн.; 
-ремонт ПОШТОВИХ скриньок 10,6 тис.грн.; 
-ремонт димовентканалів - 7,3 тис.грн.; 
-інші роботи - 36,8 тис.грн. 

Значна робота проводиться із населенlUIМ по зменшенню заборгованості 
з оплати житлово-комуналЬНИХ послуг. Станом на 01.07.2010 року 
заборгованість населення перед кп «Служба замовника» за yrpимания 
жвтлових будишdв СЮ1адає 2450,1 тис.грН., що на 23,4% бinьше, ніж на 
відповідну ДПУ минУлого року. 3 метоЮ CТJII"НI'НИИ заборГОваності до суду 
передано 112 спрвв на суму 102,5 тис.грн· та надано 5178 претензііі на суму 
5140,7 тис.грн. . З метою відШКОДУВання заборгованОСТІ населеИНJI за спожиту теплову 
енерriю як за поточний , так і за попередні періоди до суду передано 592 
справи ~a суму 1815,6 тиС.І1'н., надано 17154 пpeтeв:nї на зaraльнy суму 
44086,5 тис.грн. ЗаборгованіСТЬ населении за спожиту теплову енерriю в 
порівнянні з відповіднИМ періодом минулоro РОКУ змеНШИЛась на 8,~%. 

3аборroввність HacelleRIIJI за пoc:лyrи водопоста~ та ВОДОВІдведення 
в порівнянні з відповіднИМ періодОМ минулоro року збlлыlпlJlllьь на 5,9%. 



П. 14 
ІДПРИЄМСТВОМ передано до су 384 . 

направлено 421 б претензій дун ПОЗОВНІ заяви на суму 590 І тис грн 
• б. а Суму 4698 6 ' . ., 

пеРІОДУ упо ВІДКЛlочено від центр , ТИС. грн. Протягом звітного 
. б .. ального ВОДОПОС'" . ЗЛІСНИХ ОРЖНИКІВ (фІзичні особ)' І ачання та ВОДОВІдведення 

тис.грН. И В КІлькості 302 абонентів на суму 755,0 

1.7. ЕllергозабезПСЧСllllD та 
у І півріччі 20 І О . Сllсргоз6среЖСІІІІD 

року в ЦІЛОМУ ПО м' . 
споживання природного газу на 29,8% те IC~. СПОС~~Рlгається збільшення 
5,6%. Збільшення споживання е ' ПЛОВОІ енеРГIJ на 10,3 % та води- на 
температурних показників в He~гope~ypciB ПОЯСНІОЄТЬСЯ зниженням 

ПОРІВНЯНl з минул . 
температура зовнішнього повітря у І . ОрІЧНИМИ (середня 
градуси по ЦenьсіІО, при -0,7 У І кварталі ~~:талl ~o 1 о року становила -3,3 

Заборгованість споживачів міста po~ . 
01 07 2010 за спожитии природний газ станом на 
.. року складає 3090,4 ТИС.грн що на 9 3о/с б' . 

відповідний період минулого року Борг н"а ' о Ільше, НІЖ за 
б О' оо • селення складає 2652,5 тис. грн. 
а о 51,8 и» ВІД загалЬНОІ суми боргу Рівень проплат в ЦІ' . .... лому по МІСТУ за 
спожитии природнии газ у пер~ому півріччі поточного року складає 100,8%. 
за P~OK авансо~их. платеЖІВ установ місцевого бюджету та погашення 
борnв минулих пеРІОДІВ населенням. 

. Заборго.ваність за спожиту електроенергію у І півріччі 2010 року в 
цшо~ ~o МІСТУ c~aдaє 5122,2 ТИС.грн .. Борг населення- 2571,4 ТИС. грн. або 
50,2 уо вІД З~Г~Ь~ОI суми боргу. ~iBeHЬ проплат за спожиту електроенергію у 
першому ПІВрІЧЧІ 2009 року в ЦІЛОМУ ПО місту складає 99 1 % населенням-
98,2%. ' , 

на здійснення заходів щодо раціонального і ефективного використання 
енергоресурсів та запровадження енергозберіГaJОЧИХ технологій, реалізується 
програма поетапного оснащення житлового фонду та установ бюджетної 
сфери, засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії. 
Так, станом на 01.07.1 Ор.у квартирах споживачів встановлено 536 
лічильників холодної води та 421 лічильник гарячої води. 

ВиконавЧИМ комітетом Броварської міської ради приділяється особлива 
увага запровадженню заходів з енергозбереження комунальними 
підприємствами містІ, бюджетними установами та організацiJIми. 

З метою заощадження енергоносіїв підприємствами міста протягом І 
півріччя впроваджено ряд енергозберігаючих заходів, внаслідок ЧОГО 
економія енергоресурсів склала 26,260 ТИС.т.у.п. на суму 2921,0 тис.грн. 
Найбільш значнимИ є: віДКJIIочення ЗАТ <<А.Е.С. КИівобленерго» 
трансформаторів в режимах малих навантажень на 2-0Х трансфо~маторних 
підстанціях економія склала 1440,0 тис.грн., а також ВИРІВНЮВання 
навантаже~ фаз на ІШ-),4 кв - економія 1320,0 тис.грн. 

Вже не перший рік робота кп <сБроварите~оенерroмережа» направлена 
. на заощадження паливно-енерren:mm' ре.СУРСІВ .. І, я~о ~отя:ом першого 
півріччя 2010 року газу спожито б1Jlь~е, НІЖ за ВІДПОВІДН~ пеРІОД ~лого 

Року axvиТlV на 1 Гкал ПІдпрИЄМСТВОМ знижеНІ ПИТОМІ витрати , то у розр J ...... .1 • • 

паливно-енергетичних реСУРСІВ, а саме. 
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питома витрата пали 

на 2,2 % з 157,8 кгlГкал (за ~a п. H~ ОДИНИЦlо теплової енергії знизилась 
півріччі 2010 року); ІВРIЧЧЯ 2009 року) до 154,3 кгlГкал ( у І 
- питома витрата електроене ... 
на 11,8 % з 28,22 кВтгодlГкал (у IPГJ: ~a ~ДИНИЦІО теплової енергії знизилась 
І півріччі 2010 року). П1ВРIЧЧІ 2009 року) до 24,89 кВтгодlГкал (у 

Також на підприсмстві проведено ка . .. 
застосуванням труб попереднь' П1тanьнии ремонт теплових мереж з , о Ізольованих пін . зекономлених ПЕР становить 35 9 ОПОЛlуретаном. Вартість 

кп ' тис. грн. 

«Бровариводоканал» придбано б 
дозволило зекономити паливно-енергетич агатосту~еневий компресор, що 

Цехом N,a 2 дп ВАТ «К.. 'б них. реСУРСІВ на суму 52,6 тис. грн. 
- ИІВXnI » ХЛІбокомбінату N! 1 О • 

режимно-налагоджувальні роботи по п !! проведеНІ 
грн. ечам та котлам- зекономлено 50,0 тис. 

Казенним заводом порошкової метал ' .. енергетичних ес . урги зекономлено паливно-
'" . РУРСІВ на суму 10,5 тис. грн. за рахунок того, що робота печі 

конвеРСll ВЛІТКУ про~одил~сь з використанням електричного парогенератора. 

Пр~ проведе~Нl каштanьних ремонтів, реконструкції конструктивних 
enемеНТ1В .БУДИ~КІВ в O~OB' язковому порядку використовуютьсSl сучасні 
енергозбеРІгаюЧІ теХНОЛОГІЇ. 

2. Гуманітарна сфера 

2.1. Охорона здоров"в 
. М~режа закладів охорони здоров'я міста включає 7 лікарняних закладів, 

ДUlЛЬНlСТЬ яких спрямована на збереження та покращення здоров' я 
населеНIUI, забезпечення потреб населення в лікарських засобах і медичному 
обслуговуванні. 

В місті розгорнуто 900 стаціонарних ліжок, забезпеченість ліжковим 
фондом становить 51.0 од. на 1 ООО населення, забезпеченість лікарями по 
місту складає 25.9 од. на 1000 населення. 

у першому півріччі поточного року відновлено будівництво поліклініки, 
проводиться робота щодо забезпечення лікарні автономним аварійним 
енергозабезпеченням та ведуться підготовчі роботи щодо реконструкції 
системи забезпечення киснем корпусів лікарні .. 

Закладами охорони здоров'я міста виконується 4 медичні програми: 
програма боротьби з туберкульозом, програма "Цукровий та нецукровий 
діабет" програма 3доров"я націі'" та програма "Онкологія". Виконання , " . . 
програм здійСlПOються в межах видшених КОШТІВ. 

2.2. Освіта . . Місто має розгалужену Mepe~ закладІВ осв~ти:· 17 дошкільних 
навчальних закладів( 1 б _ комУНальН01 форми власносп, 1 - приватний); 12 
загальноосвітніх навчальних закладів: б 30Ш І-Ш ст.( школи N!!Ngl,2,3,б,9, 
1 О), 2 спеціалізовані ІПКоли І-Ш ст.( N!!S З пог~блени~ вивче~ іноземних 
мов і Н!!7 з поглибленИМ вивчеННЯМ предметl~ суспшьно-гуманlтарного та 
природничого профіліВ), гімНазія їм.С.І.ОЛІЙника, навчально-виховний 
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комnnе~с, приватна ШКола І-ІП 
позаШКІЛЬНИХ заклади освіти' ck "Фортуна"; вечірня школа П-ІП ст 4 
ДlОСШ та спортивний кпуб І(Г . ЦТМ, БДІОТ, ДЕІЩ Камел'UI:' 11 

В., .. ap,n). '" 
ІДПОВІДНО до потреб гром • .. . адЯн та забезпечен . ДОШКІЛЬНОІ ОСВІТИ створено різні . ня прав ДІтей на отримання 

Дошкільні навчальні закл~ИПИ .ДО~КІЛЬНИХ навчальних закладів. 
Збільшення мережі у порівнянні И ВІДВІДують 3656 дітей у 150 групах. 

. з минулим навчальн . рахунок ВИВІльнення оренди в ДН3 Р им роком ВІДбулось за 
перших класів на базі ЗОШ з ДН3 К « омашка)) (2 групи), та розміщення 

У 1 
« алинка)) (2 груп ) 

6 ДНЗ комунальної власності до по ~ . . 
групи, спеціальні та групи компеНСУI слуг батьк~в чеР~ОВI та цілодобові 

Відповідність мережі ДН3 очог~ типу, комБІноваНІ та санаторні. 
. запитам І потребі .. ВИРІшення по групах раннього віку К" мешкаН~IВ ~ICTa потребує 

від загальної кількості дітей у місті ~ю::;:;с;~ ~х~п.пен~я Дlтеи раннього віку 
року життя складає 98 о/с Я оо О. ШЬКlсть охоплення дітей 5 

о. к такОІ «чергю) на дошкільні з Д' 
починаючи з З-річно~о віку всі забезпечені місцями в днз~клади немає. ІТИ, 

Серед 16 закладІВ комунальної власності три дошкільних навчальних 
з~~и M~TЬ. CT~ТYC санаторних. 3 метою врахування психофізіологічних 
В1ДМ1ИНостеи ДІтеи. та задоволення запитів батьків у більшості дошкільних 
навчальних закладІВ забезпечується гнучкий режим роботи. У дошкільних 
закладах працюють групи короткотривалого перебування дітей з наданням 

широкого спектру додаткових платних освітніх послуг. 
. В ~inoмy мате~іально - технічна база та санітарний стан приміщень ДНЗ 
В1ДПОВlДають задовшьному рівню. 

У ~TOМY 2010 року було проведено планову атестаційну експертизу 
ЗНЗ <<ВІНОЧОЮ). Регіональна експертна рада прийняла рішення про атестацію 
закладу на високий рівень з відзнакою {за поданням управління освіти}. 

Всі дошкільні навчальні заклади забезпечені сучасними комп'ютерами. 
Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня <<Я.лИНК8» має 
муnьтимедійиий проектор та підключений до мережі Інтернет. Пnанується 
поступове підключення до Інтернету всіх дошкільних навчальних закладів 
міста. 

Відповідно до наказу головного управління освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації від «01» березня 2010 року санаторному 
доппdnьному навчальному закладу <<Барвіною) надано статус 
експериментального навчального закладу регіонального рівня. З червня 2010 
року експериментальний навчальний заклад Веукраїнського рівня <<Я.лиНК8» 
було визначено обласним onopHUМ закладом освіти. 

Дошкільний навчальний заклад «Золота риБК8» є свого роду міні -
лабораторією з розробки, апробації та впровадження в роботу з дiть~, що 
потребують корекції фізичн~го розвитку, вправ по з~обlганmo 
ппоскостопості, сутулості, сКОЛІОЗУ, лор~озу тощо. Обл~ован1 сучасною 
апаратурою кімнати для проведення профшактичних захОД1В З попередження 
та подолання залИІ1ІковИХ явищ простуДНИХ захв?рювань користуються 
надзвичайним попитом у батьків маленьКИХ вихованЦ1В. . 

у п' ~ ".I·СЬКОЇ влади постійно перебуває питання стану харчування 
ОЛІ зор", 'УА ЗS З у оо dI . дітей. Приведений У відповідність до ст. ІКону кр8lИИ ~ ро ДОШКІЛЬну 
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ОСВІТУ» РОЗМІР плати для бать . 
складає 50%). Видатки на харч~~а::я харчуван~я дітей (у місті він 
забезпеЧ)'lОТЬСЯ на 1 ОО %. Продук . ПО ДОШКІЛЬНИХ навчальних закладах 
завжди якісна, сертифікована. ЦІЯ, що завозиться до дошкільних закладів, 

у зош міста у 363 класах н 
шкапі "Фортуна", 133 _ У вечі н~~чалос~ 9481 уче~ь, 158 - У приватній 
міста порівняно з минулим РОКО: зб~ ШКОЛІ 11-111 ст. КІЛькість учнів у 30Ш 
нав~ьний заклад (зош І-ІІІ с;~ь~=;ася на 176 учнів. Функціонує. один 
РОС1Иськомовних сімей. На базі ЗНЗ -), де можуть навчатися ДІТИ з 
які відвідуlOТЬ 1316 учнів. Мережа заг::~I~~~Т~ 4~ групи ~pOДOB~eHOГO дня, 
не в повній мірі задовольняє потреби BITНJX закладІВ стаБІЛьна, однак 

населення 1247 уч. 48 
навчаються у другу зміну. . НІВ У класах 

для всіх учнів 1-4 кл орга . . .. НJзоване гаряче харчування, 100% ва тості 
якого фІнансується МІсцевим бюджетом Охопле р о б ... . но гарячим харчуванням у 
ТОЧО І за аТЬКІВСЬКИИ кошт 84% школярів Для х . '. 
30Ш І . . . ' . арчування виховаНЦІВ ДИЗ І 

у ПІВРІЧЧІ 201~ р. виділено 1803,6 тис. грн. бюджетних коштів. 
у закладах ОСВІТИ розгалужена мережа профільних класів та класів 

погл~бленого в~вчен~ предметів. Залишається стабільною тенденція до 
суспшьно-гумаН1:гаРНОI. та природничо-математичної освіти старшокласників. 
У 2009-20 ~ О РОЦІ клаСІВ пог~ибл~ного вивчення предметів налічувалося 80 
(259~ .. УЧНІВ) .. у закладах ОСВІТИ ДІТИ мають змогу вивчати іноземні мови: 
авгл1ИСЬКУ, ~I~eцькy,. французьку, ~ольську, іспанську, причому 1622 учні 
вивчають ДВІ ІнозеМНІ МОВИ. КлаСІВ з профільним навчанням - 29 а в них . ' 
>;ШВ .575: Це п~иродничо-математичний, суспільно-гуманітарний, 
фШОЛОГІЧНИИ, теХНОЛОГІЧНИЙ напрямки. Продовжується тенденція ДО 
створення класів технологічного профілю на базі НВЦІМ. Здійснюється 
підвіз учнів ДО спеціалізованих навчальних закладів. 3 цією метою з міського 
бюджету у І півріччі 2010 р. виділено 60 тис. грн .. 

Впродовж І півріччя 2010 р. 65 вчителів пройшли курси підвищення 
кваліфікації. 

19 травня 2010 року пройшов щорічний освітянський «Оскар» - «Творча 
особистість», у рамках якого були відзначені переможці обласних та 
всеукраїнських етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 
дисциплін, Всеукраїнського конкурсу-захисту роб.іт учнів-членів МАН 
Украіни, інтелектуальних та мистецьких KO~CIB. для нагородження 
творчої еліти міста з міського бюджету було ВИДІЛено 7075 грн. 

Указ0Аі Президента Украіни від 04.03.2010 р. Почесне звання 
«3аСЛ)І3ІСений учитель Украіни» nР&lсвоєно застУnНZIК)1 директора з іноземних 
.мов СШ М5 Думенко ЛюдАfWlі Григорівні. 

у 2009-2010 н.р. 1339 учнів отримали ~BiДOЦТBa про базову загальну 
середшо освіту, з них 57 з відзнакОІ~; 693 УЧНІ - атестати про ~OB~ з~ну 
середшо освіту з них золоті медалІ отримали 25 випусКНИК1В, СРlБН1 - 11. 
Вперше здійсЮ:Ла випуск учнів 9 класу приватна школа «фОРТУНа»· 

у чотирьох позашкільНИХ навчальНИХ закл~ах, які здійснюють свою 
роботу відповідно до· міської програми <dIоз8IllК1JlJlJl) на 2008-2010 роки, 
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ВІІХОВНИХ об' єднань, у діяльності як І багатогранна структура навчальн
та п~и вихованців. ИХ безпосередньо Вр8ХОВ}'ІОТЬСІІ і~и 

РІЗНИМИ формами позашкільн" . 
49% від за~ь~ої кількості учнів. 01 ОСВІТИ ОХОплено 4606 дітей, що складає 

НапрИКІНЦІ навчального року БДІОТ 
обласноro рейтингу успішності Л' став в?лодарем срібного кубка 

• о. • « Ідер ХХІ сто позаппоЛЬНОI ОСВІТИ» серед 58 позашкільн ЛІТТЯ)) у H~MiHaцii «Лідер 
Велика увага в ДЕНЦ «І<ам' их ~авчальних закладІВ Київщини. 

еЛІЯ)) ПРИДІЛЯЄТЬСЯ б' . ... 
виховного процесу: Наставники азом' 10ЛОГlзаЦ11 навчально-
природолюбами праЦІОЮТЬ над сам БР' ІЗ JOними вихованцями -
<сЦimощі джерела української eтнo~:Н1M~ проектами «Ландшафтний сад)), 
світло», «Масляні розвагИ») Мате . Д~ГОГІКИ»), «3доров'IО дитини - зелене 

.. . РlаЛlзований результа ЧУДОВИИ комплекс міні _ садів заклад Оо. т першого з них -
у 2010' ,ених на терИТОрll центру 

РОЦІ творче об'єднання «Квітник . 
криштanевого кубка обласного ей ар. - дeK~paTOp) став володарем 
освіти першого десятиліття ХХІ р ~HГY УСП1ш~ост~ .. «ЛІ~ер позашкільної 
освіти». СТОЛІття» в НОМІнаЦІІ «ЛІДер позашкільної 

НВЧГМ спрямовує свої зусиnnя на розвиток здібностей та обда ань 
вихованцІВ, УЧНІВ .:а слухачів, задоволення іх інтересів, духовних з~~в і 
ПО'l'!'еб у. npофеСIИ~ОМУ виз~аченні. 3а підсумками обласного рейтингу 
ус~ППlОСТ1 у систеМІ позашКІЛьної освіти Київщини «Лідер позашкільної 
о~в~ти першого десятиліття ХХІ століття» Клуб військово-історичної 
М1Н1атюри «Десна» визнано Володарем Бронзового кубка. 

2.3. Культура 
. В місті створені необхідні умови для проведення дозвілля як 

П1Дростаючому поколінню, так і жителям старшого віку. Діють дитяча 
~ична та дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, 
МІСЬКИЙ культурний центр, 2 бібліотеки. 

у закладах культури міста працюють аматорські об'єднання, гуртки та 
студії з різних жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного 
виховання дітей; створюються необхідні умови ПО відродженню і розвитку 
всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. 

Існують колективи: новостворений вокальний колектив «Сузір'я», 
Зразковий театр-студія ''Едельвейс'', Народний фольклорний ансамбль 
"Доля", студія бального танцю, Народний хореографічний колеІСТИВ 
"Черевички" та колектив народного танцю «Барвіною>, капела бандуристів, 
камерний оркестр, сучасний оркестр, ансамбл~ ДOМP~CTiB «Акорд», квартет 
народних інструментів, хор молоДШИХ клаСІВ, ЛІтературне об'єднаввя 
«Криниця». 

у першому півріччі 2010 року ~pOBe~eHO низку загальноміських свят -
Новорічво-різдвя:ві свяТа, перІПИЙ М1ськии фес:nm~ь рибалок <~pOBapCЬKa 
крига-2010» свято <<МаСНИЦЯ)), «День захисвиюв ВІТЧИЗНИ», «Міжнародний 
жіночий дe~» IV міський конкурС класичної музики «Класична НОТЮ>, 
«День Перемо~>, «Творча особистіСТЬ)), фестиваль християнської творчості 
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«Троян~а ~OBHa», День пам'яті т r 
«ДОРОГІ наШІ батьки» та 11 • ...' .Шевченка, мистецькі проекти -
. ..... МІСЬКИи конку М 
IнноВ8ЦIИНИИ проект - «Бровари рс « олода сім'я-2010» та 
вересні місяці на День міста Брова;:~~~0)аНТ-2010», (фінал відбудеться у 

Всього у І півріччі 2010 ро б . 
ку уло проведено 290 різноманітних заходів. 

2.4. ~і~IIЧllа КУльтура і спорт 
У МІСТІ належна увага приділяється 

спорту. розвитку фізичної культури та 

За І півріччя 2010 року проведе б' 
заходів. Найбільш відомі та масові:: ІЛьше 50 спортивно - масових 
старти», «Пролісок», міжнародний турні;Г:Нг:: ~o лижни~ ~OHOK «Рі~двяні міжнародний турнір з вільної б бд' лу пам ЯТІ В. БагаТІКОВа, 

.. . ороть и серед ДІвчат «Дружба» . 
художньо І ГІмнастики «Різдвяна зіРОЧК8» чеМПІ'онати мБ' ТУРНІр. з 
УШУ б '. ' . ровари з шахІВ 

футб ' оксу та ІНШИХ ВИДІВ спорту. Проведено Чемпіонат м. Бровари з міні ~ 
опу за учас~ 24 команд. Завершенні комплексні спортивні 

зм~ з 11 ВИДІ~ спорту Х спортивні ігри школярів м. Бровари та 
сп~рт~ада «Здоров я» серед колективів фізичної культури. Проведено 
Y~BepCI~ серед ВИЩИХ навчальних закладів міста. У «Олімпійському 
ДНІ», . JIКИИ проведено 19 червня 2010 року взяло участь більше 2000 
ЧОЛОВІК. 

За результатами колегії управління з питань фізичної культури і спорту 
~ЇBCЬKOЇ обласної державної адміністрації, в м. Бровари втретЄ підряд 
фІЗкультурно - оздоровча та спортивно - масова робота визнана найкращою 
в Київській області. Перше місце в Київській області місто зайняло і в 
обласному огляді - конкурсі серед інвалідів зі спорту вищих досягнень. 

На повну потужність працlOlОТЬ спортивні споруди: фізкультурно -
оздоровчий заклад <d1лавальний басейн «Купав8», спортивний комплекс 
«Світлотехнік», зал боксу, міський шаховий клуб, тренажерні зали та 
спортивні майданчики. 

Спортсмени м. Бровари успішно виступають в міжнародних, 
всеукраїнських та обласних змаганНJIX. на зимових Олімпійських Іграх, що 
проходили у Ванкувері представляли Бровари лижниця Валентина Шевченко 
та саноЧНИЦJI Олена Лудан. Броварська гандбольна чоловіча команда 
<<Будівельник» успішно виступила У Чемпіонаті України і зайняла m місце. 

З перемогою повернулись з Чемпіонату Європи з УШУ Коваль Андрій, 
Носач Олексій, llIКYТ Альона, Колесніков Дми'rp ... О. ~iктop Кузнєцов став 
переможцем Кубку Європи з легкої атлетики (ПОТРІИНИИ стрибок). 

З.РозвитоК підпрllЄМНllцтва 
П а розвитТl'V малого підприємництва в місті на 2009 - 2010 роки 
рограм A"J .оо· 

розроблялась вже в умовах світової еКОНОМІЧНОІ кризи І. тому планування 
KOтno.J • 110· заходів програми були дуже обмежеНІ. 

&&&.І.&В на реamзац . ..оо· 

П . ТІ' створені спрИЯТЛИВІ умови для реалІЗацl1 захоДІВ 
роте, у МІС . 

Програми розвитку малого підприємництва. СВІДЧенням цьому Є зростання 
кількості суб"єктів господаРIОВаввя протягом поточного року. 
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Станом на 01.07.201 О року 

IОРИДИЧНИХ осіб та 8858 фізичних Н:сібп~да~~ов?му обліку знаходиться ЗЗЗ9 
зареєстрованих на території міста n уб ЄКТІВ господарської діяльності 
місті зареєстровано 294 СУб"єкт· ро!ягом першого півріччя 2010 року у' 

. и Пlдприємниц .. . 
IОРIiДИЧНИХ ОСІб -71 одиниця та 223 _ ф. . ЬКОІ ДІяльності, з них: 

С б' . ІЗИЧНИХ ОСІб 
У єктами малого Пlдприємництва о . 

ПЛОЩ, що належать територіальній рен.ду~ся І О, І тис.кв.м.. вільних 
приміщення, які МОХС}'ТЬ бути нада .громаДI МІста. Інформація про вільні 
розміщена на стенді В дозвільно-реєстр НІ в. ~peHДY суб'єктам господаРІовання, 

аЦ1ИНОМУ центр· оо.. 
На розгляд інвестиційною ради міста ... І та саИТІ МІста. 

розміщення 68 об»єктів містобудування у І П1ВРIЧЧI. надано ПРО!10зицій на 
об»єктів зовнішньої реклами. та ДОЗВОЛІв на РОЗМІщення 36 

В місті діє 25 відділень та філій комерційних банків Інфо . 
знаходиться на стенді в дозвільно-реєстраційному це . . TPMaЦl~ про ни~ 

оо Нтрl. ам ПlдприємЦ1 
також можуть ознаиомитись з рекламними проспектами даних структур. 

3 метою спрощення отримання суб"єктами господа . . ... . рювання ДОЗВОЛІВ на 
ПlДПриємни~ьку ~IJIЛЬНІСТЬ, в МІСТІ працює «Дозвільно-реєстраційний центр». 
Коло вид~ч~ ДОЗВІЛЬНО - погоджувальних документів складає 44 види, З них 
по 29 адмІНІстратором надаються консультації. 

За І Півр.іЧЧЯ до дозвільного центру надійшло 325 звернень із них 109 до 
пред~тавНИ~IВ до~вільних opгa~iB, які здійснюють прийом в одному 
пр~щеННІ ( дозвшьному цеНТРІ) та 216 до адміністратора, видано ЗОl 
дозвшьно-погоджувальний документ. Порівняно З І кварталом поточного 
року кількість виданих дозвільних документів зросла на 92%. 

у І півріччі 2010 року прийнято 6 рішень виконавчого комітету, JOOIми 
затверджені доповнення до плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів, в скпад яких увійшло 12 проектів реryляторних актів. 

В дозвільно-реєстраційному центрі 2 рази на місяць проводяться 
навчання для підприємців-початківців, до яких злучені податкова інспекція 
м. Бровари та фонди загальнообов'язкового державного страхування. 

4. lнвеСТllціЙІ18 дїилы�істьь 
З метою забезпеченНJI реалізації у м.Бровари державної політики щодо 

збільшення надходжень інвестицій у розвиток економіки міста, виконуються 
заходи Програми зanyченНJI інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату 
в м.Бровари на 2009-2011 роки. 

Створения сприятливого інвестиційного клімату є одним з пріоритетних 
напрямків діяльності міськвиконкОМУ. 

у І півріччі 2010 року У Mic~i Бровари ~aвep~eH~ реалізацію 8 
інвестиційних проектів, в тому ЧИСЛІ: 1- у сфеРІ Top~lВnl та. побутового 
обслуговування населенНJI і 7 - у жm:ловому БУДІВНИЦТВІ (в :.ч. 6 
іНДИВідуальних будинків), - зaranь~ою ваРТ.l~ТЮ 38,202 ~·ГPH. У ЗВІТН~~ 
періоді розпочато реалізацію 18 lнвеСТИЦIИНИХ проеКТІВ, в результаn ІХ 
реалізації в основний капітал буде залучено понад З5 млн. грн. та створено 
понад ЗОО нових робочих місць. . 
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а остаННІМИ статистичн 

• ••• оо ими даними у І . 
IНвеС:ТИЦI1 ~ основнии капітал Склали 45559 т квартаЛІ 20 І О році 
баНКІВ та ІНШИХ позик та 11945 ис.грн. ~25095 ТИс.грн. - кредити 

• • ОО) тис.грн - вnaCH • 
оргаНlзацІИ , що на 5471 ТИс.грн або н і з 6СИ . І кошти ПІДПриємств та 
періоді 2009 року. . а, о БІльше, ніж у відповідному 

На сайті Броварської міської . . 
інвесторам", де розміщується і пос~.~и ДІЄ веб-СТОРІНка "На Допомоry 
проведення Всеукраїнських та I~HO ОНОВлюється інформація ЩОДо 
.. МІжнародних з . 

ЗОВНІШНьоеКОНОМІЧНОЇ та інвеСТИЦІ·и"НО.І· . . ахОДІВ з питань 
ДІЯЛЬНОСТІ 

З метОIО пошуку потенційних па .. . 
інвестиційного клімату підприємствам P=:~B п T~ покращенНJI Інноваційно
наступних заходах· . . р Понувanось взяти участь у 

П П · МІжнародна БУДІвельна виставка «BUDМA 2010 
М. ознань, ольща, 19-22 01 10· МІ·жна », . .. . . , родна виставка інвести·" 
неРУХОМОСТІ, фІнаНСІВ «Urbis lnvest 2010» та МІ.жнар ЦlИ, ... одна виставка водного 
господарства та еКОЛОГІІ «WAТENVI 2010» мБ Ч· 
··оо ' • рно, еХІЯ, 25-27 05 10· 

украІ~СЬКО-ПОЛЬСЬКИИ екон~мічний форум, м.Варшава, Польща, 26-28:05: 1 о: 
9-а ~жнародна виставка МІжрегіональної і зовнішньоекономічної співпраці 
"~XIДHa брама України", м. Луганськ, 2-4.06.10; українсько-канадський 
БІзнес-фор~, м.Едмонтон, провінція Альберта, Канада, 10-14.06.10 та інші. 

. На сaиn Брова~ської M~:ЬKOЇ ради розміщені інвестиційний паспорт 
МІста, буклети з ІнвеСТИЦІИНИМИ пропозиціями міських підприємств 
українською та англійською мовами. Готується до випуску Інвестиційний 
паспорт-20 1 О міста Бровари. 

З міськими підприємствами ведеться робота щодо участі у роботі 
Інвестиційного форуму, який відбудеться у м.Києві 2 вересня поточного 
року. 

У І півріччі 2010 року під час перебування офіційних делегацій з 
Броварів в місті Сiлnамяе, Естонія, м.Фонтене-су-Буа, Франція, та 
Гнєзнинському повіті, Польща, з метою розвитку партнерських зв'язків 
презентувались буклети щодо інвестиційних можливостей міста Бровари. 

Станом на 01.07.2010 р. у м.Бровари зареєстровано lЗ2 підприємства з 
іноземними засновниками. За статистичними даними обсяг прямих 
іноземних інвестицій у першому кварталі поточного року скоротився на ІЗ ІЗ 
тис.дол. США, і склав 160696,5 тис.дол. США або 99,2% до початку року. 
ЗменmеННJI обсягів інвестицій пояснюється зниженням курсу іноземних 
В8JПOт до гривні а також переходом 2 підприємств до інших регіонів 
УКРаіни, а саме: ТОВ «Стар Авто Сервіс» до Миколаівської області та ТОВ 
«Bєnєc Капітал» до міста Києва. 

у місті Бровари об'єми будівництва ЖИТЛІ, об'єктів в~обничоro та 
Соціального призначеННJI, яке ведеться за рахунок РІЗНИХ джерел 

фінансування протягом сіЧНJI-червня2010 року значно зменшились. 

За 1 півріччя 2010 року було прийНJlТO в ек;плуатацію 6 індивідуальних 
ЖИТлових будинків, загальною площею 1,8 ~C.M • оо оо 

З початку 201 О ро? введено В дІЮ багатоквартирнии житловии 
будинок ШІощею 5,6 тис. М , а саме.: 



> Багатоквартирний 22 
(секція В) 84 кв по в К житловий б 

Завершується б . . ул. расовського 8-б (ВКБ) Удинок 
УДIВНИЦТво багатопо ' 

вул. Че~.ияховського, 11-Г (ТОВ "БЗБк,~ерхов~х житлових будинків ПО 
ЖИТЛОВОІ забудови в 1 мікрорайон· IV ), БУДІВНИЦТВО багатокварти .. .. б І житлового .. рНОl 
котеДЖНОl за удови з елементами бл раиону (ВАТ «llДБП - 2»}· 
С б·" IV агоустрою по В В ' о ОРНІИ В житловому районj (БДК «М ... ул.. асиля Симоненка-

В порівнянні з аналопч еР~РІИ» ) 
.. б ним перІОДОМ М 
J~~IДУальноro удівництва cкnaдaIOTЬ І 8 2 инулого p~кy обсяги 
П1ВРlЧЧЯ 2009 року - О 3 ТИС м2 ) З ' тис.м ,ЩО У 6 разІВ більше (1 

. б ,. ,початку поточного 
ceXЦIJO агатоквартирного житлового б року введено В діІО ІІ-у 
становить 59% від показників анал . удинку п~ощеlO 5,6 тис. м2, що 
півріччя 2009 року _ 9,5 тис.м2). ОГJЧНОГО пеРІОДу минулого року (1 

-_. - ........ _-- - -- ---_ .. -

~ __ ДинаМіка введення в дію жпт~ ~C.K~~ І 
~~I 9,84 

7,4 

1't!1----------- __ [] ВСЬОГО 

І!!І в т.ч. індивlдyarlbНОГО 

2 

І півріЧЧя 2009 І півріччя 201 О 

Причиною негативних показників з будівництва багатоквартирних 
ЖИТлових будинків є нестабільне економічне становище країни, припинення 
в~ачі іпотечних кредитів населенню та банківських кредитів будівельним 
ПІДПРИЄМСТВам. Саме ці чинники вплинули на призупинення будівництва 
деJIКИX багатоквартирних житлових будинків, а саме: 
о Будівництво багатоквартирної житлової забудови з вбудованими та 
окремо розташованими приміщеннями інфраструктури 4-го мікрорайону в 
сЮІВДЇ IV житлового району ( ТОВ «Дизвйнпроектбуд»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано
прИбудовано-прибудованими приміщеннями дитячого садка та підземним 
гаражем по вул. ЧерНJJXОВСЬКОГО, 21-В (ТОВ «Укрбудінвест-2000»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Чорновола (ТОВ «Західні будівельні технології»); 
о Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. п. 
Чубинського (ТОВ «Західні будівельні технології»); 
о Будівництво багатоквартирної житлової забудови ва території П черm 
кварталу Олімпійський (ТОВ <<дБК <<Меркурій»). 
о Будівництво багатоповерхового житлового комплексу по вул. Київська 
в S-мy мікрорайоні 4-ro житлового району (ЗАТ <dIланета буд»). 
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5. РО3ВІІТОК реалы�огоo 
сектору eKOllOl\liKl1 

5.1. ПРОМІІCJlовість 
у 2010 році основу п 

підприємства. РОМИСЛового комплексу міста складають 32 

Найбільші за обсягами про 
ЗАТ "Броварський завод БУДІ'МВеИСЛОВОГО виробництва є - ТОВ Київ гума" 

·б б· льних КОНСТРУ ... " " , 
XJlI оком Інату N!! І О, оо "Бест" . КЦ1и , цех Н!!2 Київського 

Оперативні дані промислови . .,. х Пlдприємств міс '" 
СІЧНІ-чеРВНІ 2010 року свідчать щ' та про ІХ ДІяльність у 
обсяги виробництва та поліпwyю' т о ПІдприємства поступово нарощують 
б . ь показники своєї д' . 

о сшв виробництва промислової '" . l~ЬHOCTI. Темп росту 
порівнянні з відповідним періодом ПРОДУКЦll за І ПlВРIЧЧJI 2010 року в 
. . минулого року складає 155 8 OL С' 
ВІДМІТИТИ, що стабільно працюють . , 70. ЛІД 
хімічної та легкої промисловості. ПІдприємства харчової промисловості, 

-----._-- ... - .. 

Обсяги промислового вироБНlщтва підПРИЄМСТВ ~~:~-BHOГO 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

О 

43754,9 

"о' 

19840,8 

січень 

кола, ТlIС.ГРН. 

48221,3 ~~~725.4 49311.7 48340.9 49118 ---- -------- --- ~ -
.-.. -- -_. -------- - -

/39197.3 40651,5 44529, ~ -.-2009 -
./' ---2010 

21834,7 23971,1 

. 
noтий березень квІтень травень червень 

. Обсяг реалізації промислової продукції за січень-червень 2010 року 
ОЧІкується в сумі 315,0 млн.грн., що на 16,0% більше відповідного періоду 
МИНулого року. 

Основне коло промислових підприємств у 2010 році поповнилось 1 О-ма 
підприємствами. 

Проте, такі підприємства, як ТОВ <сМВСС», ТОВ «ТД Українські 
ПОРОПІКові матері8JIИ», ТОВ «Єдність» у першому півріччі не надавали 
показників про виробничу діяльність. ТОВ <<Втортех» категорично відмовило 
у наданні будь-якої інформації про діяльність підприємства, обсяги 
виробництва продукції ТОВ <d1арігласс» протягом І півріччя становили від 
0,7 тис.грн. до 218,7 тис.грн. 

Статистичних даних щодо обсягів виробництва та реалізації промислової 
ПРОдуКЦії підприємствами міста виконавчий комітет не має. 
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аСЛІДКИ СВІТОВОЇ еКОНОМІ"Ч .. .• HOI кризи 

ПІДприємств МІста. Деякі з них . значно ВПЛинули на· . 
кризового періоду. Складне ст не ВІДНовили сво,о діяльність д ДІЯ~ЬНІСТЬ 
. С. . аНОВище см о РІВНЯ дО 

фІрма « ТРІЛЮ), реаЛІзація кранів п ип алОСJJ на ВАТ «КраНОбудівна 
до даного часу. Не стабілізувan р инилася з початку 2009 року і тр 
ranyзі, внаслідок закриnя іпоИтеСВОIО роботу Підприємства БVдівел:нваО~l. 

. .. чного кред J' 
КУПІвелЬНОІ СПРОМОЖності населенн З ИТУвання та зменшеННJJ 
діяльність кп «Київський завод алЯ·1 ~I~TOГO 2010 року припинило CBOIO 

• . ОМІНІЄВИХ б . 
ДеlЮ ПІдприємства міста зменшили чис . УДІвельних КОНструкцій». 
працІОІОТЬ В скороченому режимі. Так в ельН1~ТЬ працюJOЧИХ, інші -
ТИЖНJI станом на 01.07.2010 ро п ~ реЖИМІ. скороченого робочого 
"Спецбудмонтаж - 503"- (209 КУ·б Р ЦІОІОТЬ ПІдприємства міста: ВАТ 
"Б ОСІ праЦJОJOТЬ 3 дні 
роварський завод торговельного ма б на тиждень), пу 

тиждень, ВАТ "Броварський завод ~ин? удуваннв - 130 осіб 3 дні на 
працюІО:Ь неповний робочий тиждень. УДІвельних конструкцій -65 осіб 

У В1ДПуСТКах без збереження зар б· .. 
ВА! "Кранобудівна фірма «Стріла» о ;~Н~lс~~:И ;~;~?,:aJOТЬ пра~вники: 
БУДІВельних конструкцій _ 375 осіб роварськии завод 

Спад TeM~iB виробництва готової продукції на підприємствах міста б ло 
спричинено РІЗКИМ зменшенням замовлень на ії в зв"язІСу з· . у 
тtnen • ВІДСУТНІСТЮ 
.'1' і"\и~анНJI ПІДПРИЄМСТВ та організацій банківськими установами. 

КрІМ того, на зменшення обсягів виробництва впливають такі чинники 
Ік: ' 

-висо~ ціни на електроенергію, сировину, матеріали, що призводять до 
росту. собlвартості. продукції та зниження конкурентноздатності, як на 
ВНУТР1ПІНЬОМУ, так І на зовнішньому ринках; 

-відсутність достатніх обігових коштів ДЛJI оновлення виробничих 
ПОтужностей і випуску конкурентноспроможної продукції; 

-в~сокий податковий тиск, несвоєчасне відшкодування ПДВ; 
-ВІдсутність бази даних ринків збуту виробленої продукції; 
-низька купівельна спроможність населення. 
3а інформацією Броварської об»єднаної державної податкової інспекції 

за результатами останньої поданої звітності з податку на прибуток за І 
квартал 2010 року від»ємне значення оподаткування задеlCJIарувало 13 
підприємств міста на суму 38,8 млн.грн. Серед них одне підприємство, що 
входить до основного кола - кп «Броваритеплоенергомережа» на суму -
3951,2 тис.грн. В результаті проведеного аналізу податкової звітності 
Встановлено, що від»ємне значешш об»єкту оподаткування виникло за 
Рахунок перенесення збитків за результатами діяльності 2009 року в 
декларацію І кварталу 2010 року, віднесення до валових витрат погашення 
заборгованості по валютних кредитах, сплати відсотків за ·отримані кредити в 
іноземній В8JПOті збіnьшеННJI витрат на заробітну плату та нарахувань на неї. 

3 метОІО збільшення надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів 
Броварською об"єднанню державною податковою інспекцією постійно 
ВЖИВaJОТЬСЯ заходи щодо упереджеННJI виникнешш збиткових підприємств. 
Протягом 1 півріЧЧJI 2010 року проведено 2 засідання робочої комісії з 
ПИТаИИЯ З»JlСуванвя причин виникнення від»ємного значення об»єкту 
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аСЛІДКИ СВІТОВОЇ економ· .. . • ІЧНОІ кризи 

ПІДПРИЄМСТВ МІста. Деякі з них . значно вплинули на д. · 
кризового періоду. Складне СТ не ВІДНОВИли СВОІО діяльність до lЯ~ЬНІСТЬ 
Ф• Стр. . аНОВище СКJIал РІВНЯ до 
Ірма « Іла», реалІзація кранів ося на ВАТ «КраНОбvд· 

ПРИпинилася з J' ІВна 
до даного часу. Не стабілізувал початку 2009 року і три .. и Свою робо . ВаЄ 
ranyзl, внаСЛІДОК закриття іпо... ту ПІДПРИЄМства бvдівеЛЬНО"1 . .. .ечного кред J, 
КУПІвелЬНОІ СПРОможності населен З Итування та зменшення 
діяльність кп <<Київський завод налЯ.J ~I~TOГO 20 І О року Припинило СВОЮ 
Д . . ОМІНIЄВИх буд· І 
еяю ПІДПРИємства міста зменшили чи . вельних конструкцій». 

Пр8ЦІОІОТЬ в СI(ороченому режимі. Так В сельНl~ТЬ праЦЮJОЧИХ, інші -
ТИЖНJJ станом на 0].07.2010 ро п ~ реЖИМІ. скороченого робочого 
"Спецбудмонтаж - 503"_ (209 КУ·б Р Ц10ЮТЬ ПІдприємства міста: ВАТ 
ІІІ:!" осІ праЦ10JOТЬ 3 дні н 
Dроварськии завод Торговельного маш б а тиждень), пу 
тиждень, ВАТ "Броварський завод бин? удування - 130 осіб 3 дні на 
ПРВЦЮІОТЬ неповний робочий тиждень УДІвельних КОнструкцій -6S осіб 

У відпустках без збереження за . б· .. 
ВА! "І<ранобудівна фірма «СТРілв»РО ;~~~f:~:и ~~;~r:aJOTL пра~вники: 
БУДІВельних конструкцій _ 37S осіб роварськии завод 

Спад TeM~iB виробництва готової продукції на підприємствах міста було 
спричинено РІЗКИМ зменшенням замовлень на їі в зв"язку з· . 
кре . ВІДСУТНІСТЮ 

ДИ~ання ПІДПРИЄМСТВ та організацій банківськими установами. 
JПC: КрІМ того, на зменшення обсягів виробництва ВПnИВаІОТЬ такі чинники, 

-висо~ ціни на електроенергію, сировину, матеріали, що призводять до 
росту. СОБІварТОСТі. продукції та зниження конкурентноздатності, як на 
ВН)"1рIIПНЬОМУ, так І на зовнішньому ринках; 

-відсутність достатніх обігових коштів для оновлення виробничих 
ПОтужностей і випуску конкурентноспроможної продукціі; 

-В~СОІСИЙ податковий тиск, несвоєчасне відшкодування ПДВ; 
-В1Дсутність бази даних ринків збуту виробленої продукції; 
-низька купівельна спроможність населення. 
За інформацією Броварської об»єднаноі державної податкової інспеІЩії 

за результатами останньої поданої звітності з податку на прибуток за І 
квартал 2010 року від»ємне значення оподаткування задеКJIарувanо 13 
підприємств міста на суму 38,8 млн.грн. Серед них одне підприємство, що 
входить до основного кола - кп «Броваритеnлоенергомережв» на суму -
3951,2 тис.грн. В результаті проведеного аналізу податкової звітності 
Встановлено, що від»ємне значення об»єкту оподаткування ВИНИКJIО за 
Рахунок перенесеНВJI збитків за результатами діяльності 2009 року в 
декларацію І кварталу 2010 року, віднесення до валових витрат погашеНИJI 
заборгованості по валютних кредитах, сплати відсотків за ·отримані кредити в 
іноземній В8JП0ті збільшення виtpат на заробітну пла1У та нарахувань на неї. 

З метою збільшення надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів 
Броварською об"єдванню державною податковою інспекцією постійно 
ВЖИВВІОТЬСЯ заходи щодо упередження виникнеННJI збиткових підприємств. 
ПРотягом 1 півріччя 2010 року проведено 2 засідання робочої комісії з 
ПJrrанвя з»ясуванвя причин виникнеННJI від»ємного значення об»єкту 
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оподаткуванlUI та заходів . 
господарського стану підприємств, ~a ПО~JПwення фінансово .. 
що задекларували збитки. За резуль ЯКІ було заПрошено ІЗ підприємств 
CICJIaдeHo протоколи. татами проведеного заcnyxовуванЮ: 

дпя стабілізації роботи промисло . 
ВИХ ПІДприємств міста б· 

-забезпеченlUI доступних умо нео ХІДНО: 
в кредитування п· . 

ставки з меТОIО активізації ринків зб ... Ід незнаЧНІ процентні 
-відновлення державного зам УТУ ПРОДУКЦll; 

б овлення на проду· . 
осо ливо, на вироби для маwиноб ван . КЦ110 ПlДприємств, 
для гірничо збагачувального комп!е~~ таНЯ та заЛl~~ИЧ.~ОГО транспорту, 
-зниження цін на енергоносії; у метanУРГІИНОІ промисловості; 
-зменшення кількості податків і зб . 
економічної кризи, нарахування пені таОРІВ Тф~ скасувати, в умовах 
податків. штра ІВ за несвоєчасну сплату 

S.2.СПОЖИВЧIIЙ ринок міста 

ЗlШЖе~ реал~них доходів населення, скорочення виробництва 
окремих ВИДІВ ~OBapIB народного споживання, не відновлення споживчого 
кредитування фІНансовими установами негативно впливають на розвиток 

споживчого ринку. 

В першому півріччі 2010 році в місті працювали 205 магазинів, з них 4З 
М~ИН перев~о продовольчого профілю, 112 непродовольчого, 50 -
ЗМІШаного. ЗбеРІгається тенденція щодо зміни профілю магазинів з 
продовольчого на непродовольчий, їх переобладнання під офіси та інші 
з~ади, в зв"язку зі зміною власників приміщення та розширення видів 
ЗДІЙснення підприємницької діяльності. 

Мережа закладів ресторанного господарства практично не змінювалась. 
До їі складу входять 90 об"єктів відкритої мережі, з них 7 ресторанів, S9 
кафе, 1 О барів тощо. Також в місті працlOЄ 6 сynермаркетів. 

Продовжують працювати об"єкти фірмової торгівлі міста, а саме: один 
магазин та один кіоск ВАТ "Київхліб" дп "Хлібокомбінат N!!10", 8 кіосків 
Броварського молокозаводу та 5 пересувних кіосків фермерського 
господарства "Журавочка". 

Важливу роль У забезпеченні населення міста продукцією 
сільськогосподарського виробництва та непродовольчими товарами 
продовжують займати ринки. у першоМУ півріччі поточного року в місті 
пр?довжують працювати З ринки постій~о ~ію~і, відкриті за конструкцією.: 
ЗМІШаного профіто за товарною спеЦІалІзацІЄЮ та один торго~ельвии 
майданчик. ринковий збір СI(JIав 966,0 тис. грн. , що на 8,1 % біЛЬше в 
поріввяві з аналогічним періодом минУлого року. . . 

Крім того, з метою забезпечення населе~ М1~a сшь~ькогосподаРСЬКОl0 
ПРОдуІЩією, на території міста.. Haд~1 . МІСЦЯ С1ЛЬго~~ироб~ам 
Броварського району для щодеННОI ТОРГІВЛІ на безоплаТНІИ ОСНОВІ. В 
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першоМУ ПІВРІЧЧІ ПОТОчного ро 

об . . ку проведено 6 
товаровир ниКІВ МІста, Броварського". ярмарок 

Розширення торговельноі мер . pa~OHY та ІНШих районів Київщини 
б еЖI МІста відбува . · 
~дe продовжуватись за рахунок коштів с б". ється І, В подальшому, 

у ЄКТІВ господарювання. 

5.3. TpOllcnopT 
для забезпечення збалансованого 

в місті розроблена та затверджена Р~ЗВИТКУ автомобільного транспорту 
автомобільного транспорту в мБ" рограма РОЗВИТКУ пасажирського 
Програма передбачає створення ц·ілі:Н~~:'И на 2005-2010 РОКИ". Дана 
із залученням до участі у перевезенні пасаж ~ансп.ортно~о комплексу міста 
господаРJовання, незалежно від форм влИРIВ УСІ.Х за~lка8лених суб"єктів 
Ф .. ас НОСТІ ЯКІ в змозі над 

е еКТИВНІ траНСПОРТНІ послуги населенню міста. ' авати 
На даний час в . місті Бровари функціонує розгалужена ме ежа 

па~ .. ажирського автомоб1ЛЬ~ОГО транспорту. Перевезення пасажи ів в ~icтi 
ЗД1Иснюється автобусами РІЗНИХ класів. р 

. Маршрутну ме~ежу міського автомобільного транспорту складають 6 
МІ~ЬКИХ та 9 ПРИМІСЬКИХ автобусних маршрутів загального користування. 
Міським транспортним сполученням з'єднані всі мікрорайони міста - район 
"Тор " "Г ." "З гмаш, еологорозвщка, елена галявина", "34 мікрорайон". 

З метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів 
проводиться систематична робота щодо пошуку нових маршрутів та надання 

їх на конкурсній основі перевізникам. 

В серпні поточного року буде проведено конкурс на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. На 
разі ведуться роботи по виготовленню паспортів маршрутів, на які 
оголошено конкурс. 

у місті працює 7 комунальних автобусів, які придбані за кошти 
місцевого бюджету, чотири з них працюють на приміських маршрутах і три 
- на міських. ПеревезеННJI пасажирів пільгової категорії населення на даних 
автобусах здійСlПOється без обмежень. 

Членами групи КОНТРОJПO за дотриманням правил перевезень пасажирів 
проводяться планові комплексні перевірки на маршрутах місто, про що 
складаються відповідні акти. 

на більшості маршрутів введена диспетчерська служба, що дає змоry 
контроmoвати точне дотримання графіку руху, реryлювання посадки 

пільгових пасажирів. 
В основному, в місті вирішено питання облaпrryвання та благоустрою 

мережі зупинок міського пасажирського транспорту сучас~ми зупинками, 
павinьйонами очікування, іншими об"єктами транСПОРТНОІ Інфраструктури, 
зокремо, сто, АЗС, тощо. 
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mдприємства та організацї. !ІО дIплы�їсть.. 
. . І МІста у І пів· . 

ЗОВНІШБньо-еКОН~МIЧ~У діяльність. РІЧЧІ 20 І О року здійсНІОВали 
роварсью ПІДПРИЄМСтва 

Ф .w. експортували 
рИКЦІИНІ, каток І1ВК, вироби· . ПОРошок залізний диски . ІЗ заЛІЗНого ' 

ввкуумних наСОСІВ, градирні та їх компле . порошку, запчастини до 
призначення до таких країн . ~ЧІ, товари зооветеринарного 
Т .. , як. АВСТРІЯ Л . М 
уркмеНІстан, БІЛОРУСЬ Туреччина Н. ,аТВІЯ, олдова, Литва 
К У б ' , Імеччина, Росія І· ' азахстан, з екистан, Азербайджа Т ' спаНІЯ, Хорватія 
Е . А б . Е . н, адЖИкистан К .. ' СТОНІЯ, ра СЬКІ МІрати та інших к .. ' иргизстан, ІзраlЛЬ, rn . ра1Н. 

дприємства ІМПОРТУВали заготовки . 
порошок мідний, градирні та їх компле о~исК1В, ПО~~ШОК залізний та 
ветеринарних препаратів з Росії Чехії c~ і субстаНЦl1 1!дЯ виготовлення 
та інших краін. '" уреччини, НІмеччини, Швеції 

3 метою пошуку партн . б . . б еРІВ роваРСЬКI ПІдприємства у І півріччі 2010 
року рали участь у проведенні міжнародних заходів а саме· МІ· 
виставка Туркме "Ашх ,. жнародна 
. " нагро, М. абад, Туркменістан, лютий· виставка 
СІЛЬського господарства, Узбекистан, 24-26.03.10· «lнтерфуД>; мА 
Казахстан, 2,~-ЗО.0~.1 О; «АгріхорТ», м.Баку, Азербарджан (уча~ни~-~~~ 
"Бровафарма ), МІжнародна виставка "Акватерм-20 1 О", м.Киів, 12.05-
15 .. 05.~0 (учасники - ЗАТ "Броварський завод пластмас" та СП «Бротеп-Еко») 
та 1ВПІl. 

5.5. Фінансові ресурси 
Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду 

доходів спеціального фонду та офіційних трансфертів. ' 

. До загального фонду бюджету міста Бровари У І півріччі 2010 року 
надІЙШЛо 55215,0 тис.грн. доходів, в тому числі податкових находжень 
53609,4 тис. грн., неподаткових 1605,6 тис. грн. Виконання плану доходів за 
І півріччя 2010 року склало 91,0%. 

План І півріччя 2010 року недовиконаний, в основному, через 
недоотримання запланованих надходжень по податку з доходів фізичних осіб 
та платі за торговий патент на деякі види діяльності. 

Необхідно відзначити, що в поріВНJlННі з відповідним періодом минулого 
року податкові і неподаткові надходження в цілому зросли на 1917,4 тис. 
грн., або на 3,6%. Збільшення в поточному році надходжень до загального 
фонду місцевого бlоджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року викликано збільшенням надходжень по податку з доходів фізичних 
осіб, плати за землю, адміністративних штрафів у сфері забезпечеННJI безпеки 
ДОРОжнього руху та єдиного податкr· 

Найбільш вагомиМИ податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 65,8 % 
Плата за земJПO -20,6 % 
Єдиний податок - 6,6 % 



Місцеві податки і б 28 
До спеціального фоurrv з ори - 2,3 % 

... '-J зараховано 3726 О 
НадlИШЛО до загального j спеціального он ' тис. грн. Доходів. Разом 
власних надходжень бюджетних у Ф ду ( без врахування трансф . 

. станов) - 5894 І еРТIВ та 
тис. грн. менше, НІЖ за відповідни" . ,О тис. грн., що на 13663 
зменwенlUI надхОджень до спец· и пеРІОД МИНулого pornr вна . ' . lального фо '''J, СЛІДОК 
ВлаСНІ надходження бlоджетних у ~ДY на суму 3283 8 тис гр 

станов за ЗВІТН". ,. н .. rpH.. ии пеРІОД Склали 4434 4 , тис. 

НадходжеНllП до міського бlОД -
же1}', 'ПІС.ГРІІ. 

00__ 532976 -- "'--- - - ' .. _-

І 

- . - .. _ .... -

10000 ,/ 

с--- -------1' 
,[] заranьний фаНД 1/' 

; m спе~і!."~НИоЙ ~НAI. 

2009 
'-------- ---- - - -- - -оо ____ о _оо - ________ 0 __ 

За шість місяців поточного року по закріплених доходах надійпшо 
41660,5 тис. грн., що становить 80,9 % до плану на звітну дату. 

По кошику власних доходів надійшло 13554,5 тис. ГРН., щО складає 
147,8% до плану на звітну дату . 

. Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в 
СУМІ 27392,0 тис. грн. та субвенція з районного бюджету-41,5 тис. грн. 

Податок з доходів фізичних осіб. 
3 початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 36343,0 тис. 

ГРН. при плані 46540,0 тис. грн., тобто план виконаний на 78,1 %. 
У порівиянві з відповідним періодом минулого року надходжеННJI по 

податку з доходів фізичних осіб зросли на 1713,7 тис. грн., або на 4,9%. 

Плата за землю. 

Плата за землю є другою за велИЧИНОIО складовою частиною доходів 
бlоджету міста. При плані 7170,9 тис.грн., фактично одержано 11354,4 тис. 
ГРН., або 158,3 % до запланованої СУМИ. Недоїмка по платі за землю до 
бюджету міста станом на 01.07.2010 року становить 2170,7 тис.грн., що на 
211,5 тис. грн. більше в порівнянні з початком року. 

Місцеві податки і збори. 
ІІлан надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 107,5 %. 

При плані надходжень 1159,0 тис. грн. одержано -1245,7тис .. грн. В 
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по МІсцевих 

податках і зборах зменШИЛИСЯ на 79,1 тис. грн. Зменшення надходжень по 
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місцевих податках і зборах відбулося в основному за раху 

нок зменшення надходжень по податку з реклами на 16 1 тис грн та 
_ на 128,9 тис. грн. ' . . комунальному податку 

Плата за торговий патент. 
Надходження плати за торговий патент складає 337,7 тис. грн. при плані 

417~3 ТИ~. грн., в~конання ~рогнозних надходжень склало 80,9%. В 
ПОР1В8JlННl з аналОГІЧНИМ перІОДОМ 2009 року надходженНJI по цьому 
податку зменшилися на 1187,2 тис. грн., або на 77,9 %. Зменшення 
надходжень обумовлене заБОРОНОIО грального бізнесу в Украіні. 

Єдиний податок з суб"єктів підприємницької діяльності. 
При плані надходжень єдиного податку ЗЗЗS,О тис. грн., фактично 

одержано 3648,6 тис. грн. Виконання склало 109,4 %. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку 
збільшилися на 280,0 тис. грн. за рахунок збільшення кількості 
зареЄС'Ірованих по Броварській Oдm платників єдиного податку. 

Державне мито. 
До бюджету міста з початку року зараховано надходжень ПО 

державному миту в сумі 372,4 тис. ~H. пр.и ~aHi н~ходжен~ 3S7,0 тис. грН. 
Виконання становить 104,3%. В ПОРIВWlННI з ВІДПОВІДним пеРІОДОМ минулого 
року надходження по державному миту зросли 30,3 тис. грн.,або на 8,9 %. 

Спеціальний фонд. 

До спеціального фонду міста з початку року надійшл? 3726,0 тис. грн. 
(без власних надходжень бюджетних установ ), в тому ЧИСЛІ: 

Податок з власників 

транспортних засоб. 

збір за забруднення 

навколиП[Н.природного 

середовища 

надходження коштів від 

відшкодування втрат 

сільсько- та лісогоспо-

дарського виробництва 

ПЛан факт % виконанWl 

1320,1 1346,S 102,0 (+S78,0) 

43,8 45,3 103,4 (+I,S) 

20,3 27,8 136,9 (+7,S) 



плата З8 торГовий патент 16,0 
зо 

9,7 60,6 (-63) 
Бlоджет розвитку З8 І півріччя ПОТОчного року ВИ t 6 
плані 9621,6 тис. грн. отримано _ 1565 1 тис грнк)онано на 1 _~% (ПРИ 

- від продажу майна 

- від продажу землі 

Цільові фонди: 

, . . в тому ЧИСЛІ: 
План факт % виконання 

29,0 139,3 

9592 ,6 1425,8 

7012,2 729,7 

у 4,8 рази 

14,9 ( -8169,8) 

1 0,4 (-6282,5) 

До державного бюджету від суб"єктів господаРІОвання міста за звітний 
період надійшло 84,1 млн.грн. податків та платежів, в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 17,4 млн. 
rpH •• або на 26,1 %. 

До зведеного бюджету по місту забезпечено надходжень та платежів на 
суму 157,8 млн.грн., в порівнянні з минулим роком надходження 
збільшились на 16,0 млн. грн. або на 11,3 %. 

Податковий борг по зобов»язаннях до Зведеного бюджету етаном на 
01.07.2010 року складає 39477,8 тис.грн. , в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року борг зменшився на 30618,2 тис.грн. або на 43,7%. 

Фінансування видатків, в першу чергу, спрямовується на захищені ета1Ті. 
При затверджені бюджету міста на 2010 рік виключені непродуктивні етат. 

І •• , .............. 11> •• '., : ......... ~ •••••••• :.:..~: ... ; ••• :: ..... ··'і-: ..... '. ~"'1 •• :· 
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. 6.Вllконання цільових програм за І півріччя 2010 року. 
РІшенням Броварської міської ради від 13.05.2010 р. N!! 1518-83-05 було 

затверджено 26 цільових програм, які виконуватимуть 1 О розпорядників 
коштів. Сума пропозиції, відповідно до фінансового ресурсу на 201 О рік 
спала 36837,7 тис.грн. 

Протягом травня - червня 201 О року відповідно до рішень міської ради 
внесено зміни, внаслідок чого сума пропозиціі обсягів фінансування на рік 
збільшилась на 4471,0 тис.грн. і склала на 01.07.10 - 41308,7 тис.грн. В 
зв»язку з пізиіми термінами прийнятгя БІОджету міста та Програми 
соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2008 рік (травень 
2010 року) протягом І півріччя виконання програм здійсшовалось по мірі іх 
фінансування. у травні -червні було профінансовано 13943,01 тис.грН., що 
CКJ1aдaє 33,8% від суми пропозиції на рік, виконано робіт на суму 12508,2 
тис.грн.(89,7% від профінансованого), а саме: 

Відділ капітального будівництва. 
1. Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж. обсJ1ГИ 
фінансування на 1 півріччя 2010 року складають 113,7 тис. грн., 
профінансовано та виконано - О. .оо'. 
2. Програма по будівництву та реКОНСТРУКЦll об»ЄХТ1В СОЦІально 
Призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування на 1 півріЧЧJI2010 року 
СІОІвдають 2761,S тис. гри., профінансоваНО-295,3 тис.грН., виконано - 27,21 

ТИс. rpи. (1 %). . 
3. Будівництво та реконструкція магістральних вулиць ~u:anLHOMJCLKOГO 
Призначення на 2008-2011 роки, обсяги фінансування на 1 ПІВРІЧЧЯ 2010 року 
складають 10015,32 тис. гри., профінансовано- 1686,43 тис.грН., виконано-
2177,27 тис. гри. (21,7%). -.... . 
4. Міська ограма по будівництву та реконструкцн загалЬНООСВІТНІХ та 
дОuпdльвих ::Шадів та закладів культури на 2008-2011 роки, обсяги 
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профінансовано та ВИКонано-О року CКJJaдaloTЬ 48 О 
5 

П . 'тис. rpH 
. рограма по будівництву ІУ -го ., 

2008-2011 роки, обсяги фінансува житлов.ого району в м. Бровар 
51998 тис ф. ння на 1 ПІврічч 201 и на , . грн., про Інансовано-49З 1 18 я О року складarоть 
(44,8). ' тис.rpн., виконано-2331 46 ти , C.rpH. 

Уп аміння ЖИТлово-ком 
1. місы�аa ПРограма утрим налЬНого Госпо а ства. 

ання та розвитку б . 
комунального господарства, обсяги фінанс в . о »ЄКТІВ житлово-
СКЛ8Д8ІОТЬ 1 З 1 З4,6 тис. грн ПРОфl·Н У ання на рІК з урахуванням змін 
64З8 5 ( ., aHcobaho-5496 3 

, тис. грн. 48,6 % до річного завдання). ' ТИС.грн, виконано-
2. Програма охорони навколишнього 
фін~суванlUI на рік з урахуванням зм7~И~ОДНОГО середовища, обсяги 
ПРОфІНансовано та виконано-О. кладarоть 110,2 тис. грн., 

. Управління освіти 
1. Міська п~ограма «Обдарованість», обсяги фінансування 
урахуванням ЗМІН c:пaд~TЬ 190,0 тис. грн., профінансовано та ви:н~~ ~ 
76,9 тис. грн. (40,5 уа до РІЧНОГО завдання). 
;. 3агальна се~едня освіта на 2008-2010 роки, обсяги фінансування на рік 
_ ~ахуванням ЗМІН складають 304,478 тис. грн., профінансовано та виконано 

з.. Міська прогр~ма дошкільної освіти на 2008-2010 роки, обсяги 
фlИ~сування на РІК з урахуванням змін складають 216,0 тис. грн., 
профІНансовано та виконано - о .. 
4.. . Програма розвитку та функціонування дитячо - юнацького спорту у 
МІ~П Бровари на 2009-2012 роки, обсJlГИ фінансування на рік з урахуванням 
ЗМІН СІОІадають 17,5 тис. грн., профінансовано та виконано - о. 

Управління цраці та соціального захисІУ населення 
1. Програма «3 турботою про кожного», обсJlГИ фінансування на 2010 рік 
складають 7455,5 тис. грн, профінансовано та виконано 825,4 тис.грн ( 11,1 
%). 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
1. Міська програма підтримки молоді на 2008-2010 роки, обсяги 
фінансувaнюr на 1 півріччя 2010 року складають 18,2 тис. грн., 
профінансовано та виконано З,5 тис. грн (19,2%). 
2. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 1 
півріччя 2010 року складають 60,8 тис. грн., профінансовано та виконано 6,4 
тис. грн (10,5%). . w • 

з. Міська програма відпочинку та оздоровлеmш ДІтеи на пер10Д 2008-2010 
років, обсяги фінансування на 1 півріччя 2010 року складають 200,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано 52,9 тис. грн (26,5%). 
4. Міська програма з питань роботи з обдарованою молоддю на 2006-2012 
роц обсJ!ГИ фінансування на 1 півріччя 2010 року складають 1,5 тис. грн., 
профінансовано та виконано 1,5 тис. грн (100,0%). 
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Відділ фізкультури та споо 
1. Програма проведення навчально- Л 
рівні міста, участь міських команд у тренувальних зборів та змагань на 

. . . навчально- тренув 
змаганНJIX на РІВНІ МІста, участь міськи альних зборах та 
півріччя 2010 року складmоть 130 О тис х команд, ~бсяги фінансування на 1 
108,3 тис. грН. (83,3 %). ,. грн., профІнансовано та виконано-

~иконавчий комітет Броварської міської ради 
1. . Програма ДІяльності та фінансової пі ". 
радІомовлення, обсяги фінансування на 1 пів ~три~;~ БроваРСЬКОI редаКЦІЇ 
тис. грн., профінансовано та виконано 82,5 т::.ч;;н. (4~,:~i, CКJIaдaloть 180,0 

2. П!'ограма забезпече~ня Броварської організації ветеранів війни і n а і 
тазброиних сил, обсяги ф1нансування на 1 півріччя 2010 Р ц 

Ф. року СКJIадають 30 О 
тис. грн., про Інансовано та виконано - 12,5 тис. грн. (41,7 %). ' 
3. Програма наго~одження почеснОІО грамотою та цінним подарунком 
кращих громадян М1ста, обсяги фінансування на 1 півріччя 2010 
складають 16,7 тис. грн., профінансовано та виконано _ 16 3 року 
(97,6%). ' тис. грн. 

4: Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального 
ПІДприємства Броварської міської ради "Телестудія "Наше місто" обсяги 
Фін~сування на 1 півріччя 2010 року складatоть 400,0 ти~. грн., 
профІНансовано та виконано -138,4 тис. грн. (34,6 % до). 
5.. Програма інформування громадкості щодо діяльності органів 
МІсцевого самоврядування через місцеві друковані видання, обсяги 
фінансування на 1 півріччя 2010 складatOть 280,0 тис. грн., профінансовано 
та виконано - 130,9 тис. грн. (46,8 % ). 
6. Програма «Соціальна допомога на поховання», обсяги фінансування на 
1 півріччя 2010 року складають 70,0 тис. грн., профінансовано та виконано -
13,8 тис. грн. (19,7 %). 

Служба у справах дітей. 
1. Міська програма запобігання дитячій безоглядності, підтримки сімей з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги фінансування на 2010 рік 
складatOть 9,5 тис. грн, профінансовано та виконано 9,5 тис. грн (8,1 %). 

Відділ КVЛЬІУРи. 
1. Програма проведення культурно-мистецьких заходів м. Бровари на 2010 
рік, обсяги фінансування на 2010 рік СКЛ8ДatОТЬ 213,0 тис. грН, 
профінансовано та виконано 55,0 тис. грн (25,8%). 

Спеціальний заклад «Броварський міський це~ш соціальних служб ЩUI 
сім»Ї. дітей та МОЛОД1». 

1. Міська програма запобігання дитячій безоглядн.ості, підтримки сімей. з 
дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, обсяги ф1Нансування на 2010 РІК 
СкладatOть 24,0 тис. грн, профінансовано та В!'Іконано -о. 
2. Міська програма підтримки МОЛОДІ на 2008-2010 роки, обсяги 
фінансування на 1 півріччя 2010 року складають 1,0 тис. грн., 
профінансовано та виконано -о. 
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ФІнансування мІсцевих nporpaM у І пІврІччІ 2010 -
року, тис.rpн. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД .. 
УПРАВЛІННЯ Е:О~IИIВСЬКОї ОБЛАСТІ 

07400. м. БроваРIІ пул г. ОМІІСИ 
• . аГUРlfIа. І S. пл./ фа"-С(194) 6-29-60 

IІВN!!. _____ зп ------
г. 
Виконуючому оБОJl))JlЗКИ міськогО1 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 
г 

а засіданні чергової сесії Броварської міської 

ради проект рішеиJUI «Про підсумки вuконання Програми СОЦ;QЛЬНО-

ЄКОНOAtічного та КJlльтурного розвumку м. Бровари за 1 півріччя 2010 року». 

Нач8JIЬвmc управлівия економіки Т.Г .поліщук 
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