
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції 

газети «Броварська панорама» у 2012 році 

Розглянувши подання редакції газети «Броварська панорама» відповідно 
до статті 91 Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 5 Закону України 
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місценого самоврядування в Україні засобами масової інформації», ст. З, 4 
Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціuльний захист журналістів», пункту 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки комісії з питань 
регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та 
контролю за виконанням рішень міської ради та комісії з питань соціально
економІчного та культурного розвитку, бюджету фінансів і цін, Броварська 
місІ,кZІ ра1щ 

ВИР І ШИЛА: 

І .Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
газсти «Броварська панорама» у 2012 році, далі- Програма (додається). 

2.Фінансовому управлінню Броварської міської ради при формуванні 
покюників бюджету на 2012 рік врахувати потреби редакції газети «Броварська 
пшюрама» на виконання заходів, визначених Програмою, та здійснювати 
фінансування Програми в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на 
від11овідний період. 

3. Контроль за виконанням цього рішення нокласти на керуючого 
спршщми виконкому Кузнецова К.В. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Ьровари 
від _____ _ 
N2 ------
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1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

І .l.Програма діяльності та фінансової підтримки комунальної 

організацІІ редакцн газети «Броварська панорама» розроблена відповідно 

до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». 

Необхідність формування цієї Програми обумовлюється тим, що 

редакція газети «Броварська панорама» є засобом масової інформації, 

заснованим Броварською міською радою. Основна мета діяльності редакції 

-всебічне висвітлення на сторінках газети діяльності Броварської міської 

ради, й виконавчого комітету, депутатського корпусу, місцевих органів 

виконавчої влади, актуальних проблем місцевого самоврядування, 

соціально-економічного та суспільно-політичного життя м. Бровари, питань 

освіти, культури, охорони здоров'я, виконання затвердженої засновником 

Програми. 

Редакція інформує громадськість міста про найважливіші подІІ 1 

заходи, що мають суспільне значення, висвітлює найактуальніші проблеми та 

здобутки міської громади і міської влади. 

Редакція є юридичною особою, 

розрахунковий рахунок та майно. 

має свій 

Редакція 

самостійний баланс, 

керується у своїй 

відповідальності існуючим законодавством і статутом. 

2. МЕТ А ПРОГРАМИ 
2.l.Газета Броварської міської ради «Броварська панорама» є 

офіційним друкованим органом, що оприлюднює рішення міської ради та н 

виконавчого комітету, регуляторні акти, інформує громадськість міста про 

головні події суспільно-політичного життя мІста шляхом публікації на 

сторінках газети новин, репортажів з місця події, аналітичних матеріалів, 

інтерв'ю з ключовими особистостями. 

3. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ 
3.1 Продовжувати тісну і всебічну співпрацю Редакції із зас

новником, а саме: систематично висвітлювати на сторінках газети роботу 

Броварської міської ради та й виконавчого комітету, здобутки та досягнення у 

виробничій, комунальній, освітній, культурній, спортивній сферах, охороні 

здоров'я. 

Регулярно залучати до висвітлення найважливіших питань життя міста 

депутатів міської ради та керівників постійних комісій, секретаря міської ради, 

міського голову та його заступників, провідних спеціалістів міськвиконкому, 

відділів і управлінь. 



Редакція газети rrБроварська панорамm> 

впродов:JІС 2012 року 

3.2. Налагодити систему підготовки та опрацювання інформації 

шляхом залучення спеціалістів головних підрозділів міської ради та виконкому. 

Продовжувати рубрики «Влада», «Суспільство», «Сесія міськради», 

«Засідання виконкому», «Актуально», «З турботою про кожного», «Правова 

освіта», «Мовою фактів», «Депутатська трибуна», «Місто» та інші, в яких 

висвітлювати ключові рішення міських органів влади та їх безпосередній 

вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста. 
Редакція газети ''Броварська панорама>>, 

впродов:JІС 2012 року 

3.3 Редакція визначає на договірній основІ виробничі та фінансові 

відносини із видавцем, здійснює інші угоди, передбачені чинним 

законодавством, виробничо-господарську діяльність, регламентовану 

установчими документами та Статутом редакції. 

Редакція газети <<Броварська панорама» 

впродовж 20 12року 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
4.1. Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету в межах коштів, затверджених бюджеті 

міста на 2012 рік, а також за рахунок коштів від надання редакцією газети 
платних послуг та передплати. 

4.2.Розрахунок до Програми діяльності та фінансової підтримки редакції 

газети «Броварська панорама» на 2012 рік у Додатку 1, що додається. 
4.3. Планування по Програмі діяльності та фінансової підтримки редакції 

газети «Броварська панорама» на 2012 рік у Додатку 2, що додається. 

S.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

5.1. Здійснення заходів, передбачених програмою, сприятиме отриманню 
жителями міста оперативної достовірної інформації про діяльність міської ради, 

виконавчого комітету, результативність реалізації їх рішень, а також 

поінформованості читачів із першоджерел про новини суспільно-політичного 

життя, економіки, освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, дозволить 

забезпечити регулярний своєчасний випуск газети, поліпшити їі поліграфічне 

виконання. 

Міський голова І.В. Сапожко 



КЕКВ Витрати на 2012р. 

Додаток І 

до Програми 

діяльності та фінансової підтримки 
Редакції газети «Броварська панорама» 

на 2012рік 

від N2 

В т.ч.за рах. 

Сума Заrальн. фонду 

(тис.грн.) 
бюджету 

Тис.грн. 
-·- ;А" 

Надходження від реклами та послуг населенню на 20 12~: 413,9 
Надходження від передплати на 2012р 25,4 

Фінансова підтримка програми 989.3 550,0 -
Витрати всього на 2012J:>. 989.3 550,0 

1111 Заробітна плата 546,4 268,0 ' 
В тому числі: 

1. Посадовий оклад 214.3 214.3 
2. Надбавка за вислугу років І 0%,15%, 40 % 19.4 19.4 
3. Надбавка за інтенсивність 50% 126.0 34,3 
4. Надбавка за напруженість 50% 7.2 
5. гонорар 6,0 
б. Премія 107.0 
7. Матеріальна допомога 30.5 
8. Індексація 36,0 

--
1120 Нарахування на заробітну плату 201,2 96,0 

,.· 
·--~--

1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, 207.2 186.0 
опната послуг ~ :С: 

!ІЗІ Предмети, матеріали, обладнання, інвент~. 10.0 
1137 Поточний ремонт обладнання 5,0 

1138 Послуги зв'язку 6.2 

1. Абонентна плата. 12 х 94,0 = 1128,00 грн. 2. За 
пе2егово2и та інте2нет 5100,00 ГJ:>Н. 

1134 За друк газети 186.0 186.0 
1140 Видатки на відрядження 

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 14.5 ( 

1162 Оплата водопостачання 0,5 
1161 Оплата теплопостачання 9,0 

1163 Оплата електроенергії. 420 квт. х 0,999 х 12 = 5.0 
5034.96. 

2110 Придбання обладнання та предметів 20,0 
довгострокового користування 

Необхщно додатково на виконання програми всього -550,0тис.грн. -·· 'J •' 

В тому числі за рахунок бюджету міста-550,0тис.грн. · · 
Міський голова І. В. Сапожко 



Додаток 2 
До Програми діяльності 

та фінансової підтримки редакції газети 

«Броварська панорама» на 2012 рік 

МЕТА: висвплення діяльності Броварської міської ради, й виконавчого 

комtтету, розвитку місцевого самоврядування, соціально-економічного та 

суспіньно-політичного житгя міста. 

ЗАВДАННЯ: 

І. Онрилюднення рішень мtськоt ради та виконавчого комітету, 
регуляторних актів та повідомлень. 

2. Інформування громадськості м. Бровари про гоновні події суспільно

політичного життя, висвітлення ключових рішень органів міської влади та 

їі безпосередній вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному 

розвитку міста. 

3. f рунтуючись на принципах відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках 
гюети обговорювати актуальні проблеми сьогодення, що викликають 

зацікавленість громадськості, залучаючи до цього якнайширше коло 

читачІв. 

4. Газетними публікаціями сприяти побудові громадянського суспільства, 

поінформонаності населення міста, його правовій освіті, піднесенню 

духовного та культурного рівня. 

5. Збагачувати тематику та жанрову різноманітність газетних матеріалів. 

г-·---

ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ ІЯ 
·-

r--------·· --- -··--
Всього на За рахунок 

рік загально1·о 

фонду 

с·ередня кількість 14 14 
ПраUЇВІНІКіR 

Кількіс]:ь номерів на рік 48 48 -
Вартість одного 

nр<шірнlІка у 8- 3,5 грн. 3,5 1-рН. 

nOJJOCHOi\1Y виконанні при 
тиражі 5 тис. nрим. 

Зага.т1на кількість 

Пр111\ІЇрІІІ1І\ЇВ Н3 ріК 240,0 240,0 тис. 
тис. шт. шт. 

Необхідно для видання газети в рамках Програми за рахунок загального фонду 

168,0 тис. грн. 

Міський голова І.В. Сапожко 
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