
БРОВАРСЬКА \1ІС>КА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвср.1ження Програ~ш провосні!я 

ку.1 Ь турНО-~ІІКТеUЬІ\ИХ ЗаХО.11В \!!СТа 

на 2012 рік 

З \Іетою та збереження духовної спадщини Броварщини, по.1а.тьшого розвитку 

ку,тьтури в ~1істі та про.1овжсння пракПІІ\11 прове.1ення :<.Ііських свят. ог.тя.1ів. конІ\урсів за 

жанраш1 народної творчості. фо,тьк..торного мистеuтва. української наролюї пісенної 

творчості. керуючись пункто\І 22 статті 26 Закону України «Про місuеве са~ювря.1ування 
в Україні». враховуючи рсІ\очсюаuїі постійної ко~1ісії з питань освіти, науки, ку,тьтури та 

релігії та з питань соuіа.тьно-еконо~Іічного розвитку бюджету, фінансів та uін, Броварська 

~1іська рада 

ВИРІШИЛА: 

5. Затвердити Програ\Іу прове.1ення ку,тьтурно-мистеuьких заходів міста Бровари на 

2012 рік, що додається. 

б. Фінансовому управ.тінню Броварської міської рци з.1ійснювати фінансування 

Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті ~Ііста. 

7. Відділу культурн звіт: вапІ на сесії Броварської міської радн про внконання 

Програми у гру.1ні 2012 року. 
8. Контроль за внконанняч uьoro рішення пок..тасти на заступника :<.Ііського го.тови 

Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

.1. Броварн 

Іід ____ _ 



ПРОГРАМА 

Затверджено 

Рішення 

Броварськоіміськоіради 

від N2 

проведення культурно-мистецьких заходів 

міста Бровари на 2012 рік 

З метою відродження та збереження духовної спадщини, подальшого розвитку 

культури в місті та продовження практики проведення міських свят, оглядів, конкурсів за 

жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української народної пісенної 

творчості. 

Досягнення цієї мети можливе шляхом реалізації цієї програми, яка розрахована на 

2012 рік. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

сприяння всебічного розвитку традицій, звичаїв та обрядів; 

забезпечення широкого інформування населення про проведення культурно

мистецьких заходів в місті; 

зщиснення заходів по відродженню та збереженню духовної спадщини 

Броварщини; 

покращення системи проведення загальноміських свят; 

забезпечення роботи по видавничій діяльності. 

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ: 

- координування системи проведення міських культурно-масових заходІВ для 

населення міста Бровари; 

- вдосконалення форм і методів організації дозвілля, надання комплексу послуг, які 

заGезпечують ншІбільш Ію вне задоволення погреб людей, їх акпшшІЇІ відпочинок; 

- ВІІявлення і прогнозування попиту населення на культурні послуги та задоволення 

його в зоні своєї діяльності; 

-створення театральню: труп, хореографічних, І!ІІрковІІХ, театраJІЬНІІХ студій, духових, 

народних, естрадних оркестрів, музичних ансамошв та гуртків, фольклорних. 

фшІькJюрно-етноІ рафічних кш1ективів, ама юрських та літерспурних оG'Е:днuнь, клубів 

за інтересами та інших художніх колективів для організації культурно-масових та 

культурно-дозвіллЕ:вих заходів. Залучення до ІІроведення цих заходів професійних 
. . 

колективІв та виконавшв. 



ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ: 

І. Сприяння участі творчих колективів міста у обласних, Всеукраїнських, Міжнарод!-' 

культосвітніх фuру~1ах. 

Відділ культури 

Протягом року 

2. Організація концертних, театральних, тематичних, інформаційно-виставкових, науко! 
технічних, літературно-художніх, танцювально-розважальних, фольклорно-етнографічн 

та інших заходів і програм. 

3. Проведення nрофесійних та державних свят. 

Відділ культури 

Протягом року 

Відділ культури 

Протягом року 

4. Забезпечення роботи по видавничій діяльності та рекламній продукції. 
Відділ культури 

Протягом року 

5. Організація проведення відкриття головної ялинки та Новорічно-різдвяних свят. 
Відділ культури 

Грудень 

б. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації 

культурно-мистецьких заходів в місті. 

Відділ культури, 

Редакція газети 

nроведен 

«Броварська панорама», 

КП «Телестудія «Наше місто» 

Редакція міськрайонного 

радІОмовлення 

Протягом року 

7. Сnр11яння всебічному розвитку традицій, звичаїв та обрядів у місті. 

Г3 іщtі:І ку.ІJЬтурІ! 

ІІротяго~І року 

8. Орг:шізація робоп1 професійІІІІХ арт11стів та колскlІІвів ху;щжньої. са~ю:_tіяльності 
району та ~~і ста на загальном ісью1х заходах 

llplJІЯІlJ\І рок~ 



Видатки 

Витрати на одного жителя 

містав 

Міський голова 

Фінансування Програми 

Разом 

Додаток до Програми 

проведення культурно

мистецьких заходів міста 

Бровари на 2012 рік 

І.В.Сапожко 



ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

Основні дж'"рела фінансування заходів Програми- обласний .,,а місuевий бюджети. 

рахунок коштів uих бюджетів буде здійснюватись фінансування заходів, спрямованих 

покрашення проведення масових культурно-мистеuьк11х заходів міста (додаток). 

Коригування фінансування заходів Програм11 зшиснюєтhся відлілом культ) 

Броварської міської ради шороку після затвердження місuевого бюджету на наступний р 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Реалізаuія Програми значно покрашить орrанізаuію та проведе!· 

загальноміських заходів, забезпс•Іить широке висвітлення культурно-мистеuьких заході 

засобах масової інформаuії; поліпшить роботу у сфері видавничої діяльності. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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