
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
від 

м. Бровари 

Про схвалення Програми відзначення 
75-річчя від дня заснування 
Броварської міськрайонної газети "Нове життя" 

Розглянувпш подання КП редакція газети «Нове життя» від 
11.07.2011 року. №71 відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу 
України та керуючись ст. 5 Закону України «Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації», ст. З, 4 Закону України «Про підтримку засобів 
масової інформації та соціальний захист журналістів, п. «22» 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової 
інформації та контролю за виконанням рішень міської ради та 
постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін. 

1. Затвердити Програму відзначення 75-річчя від дня 
заснування Броварської міськрайонної газети "Нове 
життя'5 у 2011 році (далі Програма), додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

ВИРІШИВ: 

Міський голова І.В. Сапожко 



Схвалено 
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Вступ 

Є події й дати, що золотими сторінками одвічно вписані в 
історію Броварщини. Одна з таких - вихід 17 квітня 1937 року 
газета «Стахановець». З того часу тодішній орган райкому 
Комуністичної партії ще двічі змінював назву видання - на 
«Будівник комунізму» та з 1965 року - «Нове життя». 

З перших днів виходу газета здобула незаперечний 
авторитет у масового читача. Через два роки після заснування 
за активну пропаганду передового досвіду, трудового змагання 
серед колективів району в 1939 - 1941 роках «Стахановець» 
було включено до числа учасників Всесоюзної виставки 
досягнень народного господарства та відзначено Дипломом І 
ступеня. 

У всі часи друковане видання йшло в ногу з життям. І в 
роки Великої Вітчизняної, коли випуск газети припинявся 
лише на період окупації, і в час повоєнної відбудови та 
освоєння цілини, в пору війни в Афганістані, аварії на 
Чорнобильській АЕС і тоді, коли Україна виборювала та 
стверджувала свою Незалежність. За кожним вчинком 
земляків газетярі завжди намагалися бачити Людину -
трударя, творця патріота. 

Школу «Стахановця», «Будівника комунізму», «Нового 
життя» пройшли десятки тих, хто писав і пише сторінки 
Української історії, - це колишні редактори газети С. 
Погребінський, Є. Федяй, А. Волошиненко (нині заступник 
редактора «Урядового кур'єра»). Це - відомі журналісти В. 
Довгич (нині доктор філологічних наук), В. Туглук (нині 
Заслужений журналіст України). І багато-багато інших. Саме 
завдяки їхній високій професійній майстерності міськрайонка 
постійно входила в п'ятірку кращих періодичних видань 
Київщини, ставала переможцем і призером обласних конкурсів 
серед районних і міськрайонних видань. 

Газета відома за межами Київщини ще й тим, що на її 
шпальтах надрукували свої перші вірші Михайло Стельмах, 



Варвара Гринько, Анатолій Луценко, Микола Сом, котрі в свій 
час очолювали літературну студію «Криниця», що вже понад 
50 років діє при редакції міськрайонної газети. 

Традиції минулих поколінь журналістів продовжує 
нинішній склад газетярів «Нового життя», який готується 
зустріти славний ювілей. Ь жовтня 2010 року газета виходить 
на 16 сторінках. Окрім передплати газета розповсюджується 
через кіоски «Облпреси», відділення Укрпошти та заклади 
торгівлі. Посилюється діяльність редакції в сфері взаємодії з 
рекламодавцями та передплатниками. Робиться багато, аби в 
2012 році газета прийшла до читача оновленою, цікавою і 
сповна відповідала тим вимогам, які ставить перед нею 
сьогодення. 

Загальні положення 

Програма відзначення 75-річчя від дня заснування 
Броварської міськрайоної газети «Нове життя» (далі -
Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 
самоврядування», «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні». Необхідність затвердження цієї програми 
обумовлюється тим, що згідно з редакційним Статутом 
співзасновниками газети є Броварська міська і районна ради, 
Броварська районна державна адміністрація та колектив 
редакції газети «Нове життя». Редакція є юридичною особою, 
здійснює свою виробничо-господарську діяльність в умовах 
дотації співзасновників. Редакція керується в своїй діяльності 
існуючим законодавством і Статутом. 

Мета програми 

Метою цієї програми є: 
- підвищення іміджу видання; 



- активна популяризація роботи влади на місцях, органів 
місцевого самоврядування; 

- впровадження сучасних методів у роботі з 
передплатниками; 

- збільшення тиражності газети. 

Реалізація програми 

Для реалізації програми та досягнення мети необхідно: 
- визначити на договірній основі виробничі, фінансові 

взаємовідносини між Співзасновниками, бізнес-
партнерами, політичними партіями, благодійниками та 
КП РГ «Нове життя». 

- затвердити перелік заходів, завданням яких є сприяння 
в досягненні мети цієї програми (Додаток №1). 

Джерела фінансування програми 

Джерелами фінансування програми є: 
- кошти, зароблені редакцією газети «Нове життя»; 
- кошти співзасновників (під окремі пункти програми); 
- кошти бізнес-партнерів; 
- кошти політичних партій; 
- кошти благодійників. 

Очікувані результати 

Затвердження програми на сесіях міської та районної рад 
та реалізація запропонованих заходів дасть можливість 
досягти мети Програми, а отже - забезпечити широку 
популяризацію видання й збільшення тиражу за рахунок 
збільшення передплатників. 



ДОДАТОК 
до Програми відзначення 
75-річчя від дня заснування 
Броварської міськрайонної газети 
" Нове життя " 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

№ 
п/п Перелік заходів Термін Виконавець 

1 Затвердження Програми 
відзначення 75-річчя 
міськрайонної газети «Нове 
життя» на сесіях міської та 
районної рад. 

липень - серпень 
2011 року 

Броварські 
районна та 
міська ради 

2 Створення та виготовлення 
сувенірної продукції 3 
логотипами газети «Нове 
життя». 

вересень-
жовтень 

2011 року 

КП РГ «Нове 
життя» 

3 Створення сайту 
міськрайонної газети «Нове 
життя». 

жовтень 
2011 року 

КП РГ «Нове 
життя» 

4 Організація промо-акцій, 
спрямованих на залучення 
передплатників на 2012 рік. 
Конкурси, розіграші, лотереї, 
виїзні редакції з логотипними 
призами газети «Нове 
життя». 

жовтень - грудень 
2011 року, січень 

-вересень 
2012 роцг 

КП РГ «Нове 
життя» 

5 Видавництво книг «Золота 
очеретина» та «Родоводи 
Броварщини» Володимира 
Гузія. 

листопад -
грудень 2011 року 

КП РГ «Нове 
життя» 

6 Презентація та 
розповсюдження книг -
школи м. Бровари та 
Броварського району. 

січень - жовтень 
2012 року 

КП РГ «Нове 
життя» 



7 Видавництво проектів 
«Історія міста газетним 
рядком. 75 років разом», 
«Історія села газетним 
рядком. 75 років разом». Це 
архівна вибірка з 1937 по 
2011 рр. про кожен окремо 
населений пункт 
Броварщини. 

Презентація -
у дні святкування 
річниці створення 

населеного 
пункту. 
2012 рік 

Міська рада, 
районна рада, 
сільські ради 
спільно з КП РГ 
«Нове життя» 

8 Підготовка й видавництво 
кулінарного довідника 
«Смачне життя» в м. Бровари 
та Броварському районі. 

жовтень - грудень 
2012 року 

КП РГ «Нове 
життя» спільно 
із закладами 
харчування 

9 Організація низки сюжетів та 
публікацій, присвячених 75-
річчю газети «Нове життя». 

лютий - листопад 
2012 року 

Центральні та 
місцеві ЗМІ 

10 Започаткувати! нової 
сторінки в газеті під 
рубрикою «Нас читають». 

січень - грудень 
2012 року 

КП РГ «Нове 
життя» 

11 Надання переваги у 
висвітленні на сторінках 
газети тим заходам, в анонсах 
яких заявлено або 
надруковано -
«Інформаційний партнер 
«Нове життя». 

2011-2012 рр. КП РГ «Нове 
життя» 

12 Організація тематичної 
вечірки в стилі диско 60-80-х 
рр. «Живи по-новому» 
(робоча назва) у м. Бровари 
або Броварському районі. 

Свято «День 
молоді», 
2012 рік 

КП РГ «Нове 
життя» 

13 Організація розіграшів серед 
передплатників на рік м. 
Бровари в рамках проекту 
«Нове життя - почни з нами». 

листопад -
грудень 

2011 року 

КП РГ «Нове 
життя» спільно 
з туристичним 
агентством 



14 Створення проеюу «Нове 
життя - здорове життя» 
(робоча назва). Оформлення 
стін лікарні малюнками дітей, 
котрі одужали. Висвітлення 
цього проекту на сторінках 
газети. 

Постійно, 2012 
рік 

КП РГ «Нове 
життя» спільно 
з Броварською 
центральною 
районною 
лікарнею 

15 Організація офіційного 
святкування 75-річчя газети 
«Нове життя» в ТРЦ > 
«Прометей». 

вересень — 
жовтень 2012 
року. Дата - за 
узгодженням із 

співзаснов-
никами 

КП РГ «Нове 
життя» спільно 
із 
сшвзасновника 
ми 

16 Організація та впровадження 
рекламних носію у 
громадському транспорті «Я 
читаю нове життя», «Нове 
життя почни з нами». 

грудень 2011 -
грудень 2012 рр. 

КП РГ «Нове 
життя» 

17 Організація мобільних 
передплатних пунктів газети 
«Нове життя». 

жовтень 2011 -
листопад 2012 рр. 

КП РГ «Нове 
життя» 

18 Впровадження 
повнокольорового друку 
газети «Нове життя». 

з 1 січня 
2012 року 

КП РГ «Нове 
життя» 

19 Здійснення ремошу санвузла 
в орендованому редакцією 
приміщенні за адресою: м. 
Бровари, бульв. 
Незалежності, 2. 

січень - лютий 
2012 року 

КП «Служба 
замовника» 
м. Бровари 

20 Підготувати представлення 
до нагород та відзнак 
працівників редакції, котрі 
пропрацювали більше 30 
років. 
В.І. Небрат, В.О. Ковалівська. 

січень - лютий 
2012 року 

КП РГ «Нове 
життя» спільно 
із 
співзасновника 
ми 

Кожен пункт програми реалізується за окремим сценарієм. 

Міський голова І.В. Сапожко 


