
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про схвалення Програми діяльності та фінансової 

підтримки Броварської редакції міськрайонногu 

радіомовлення на 2012 рік 

Розглянувши подюшя Броварської редакції міськрайонного 

радіомовлення N2 73 від 17. І 0.2011, відповідно до статті 91 Бюджетного 
кодексу України та керуючись статтями 3, 4 Закону України "Про 

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів", пунктом "22" статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації ноетійної 

депутатської комісії з питань соціально-економічного і культурного 

розвитку, бюджету, фінансів та цін та послиної КОМІСІІ з витань 

регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та 

контролю за виконанням рішень міської ради Броварська міська рада 

Броварська міська рада 

ВИР І Ш И JJ А: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
міськрайонного радіомовлення на 2012 рік (додається). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради провести 

фінансування коштів у межах, затверджених у бюджеті міста на 

2012 рік на вказану Програму. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з 
регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової 

інформації та контролю за виконанням рішень міської ради та з 

питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, 

фінансів та цін міської ради та на секретаря Броварської міської 

ради Семенюк О.В. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м.Бровари 

N2 ______________ _ 
Від -------



ЗА ТВЕР ДЖЕІ Ю 

Рішення Броварської 

міської ради 

від «_» _____ 20 11 р. 

No ________ _ 

ПРОГРАМА 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
БРОВАРСІ>КОЇ РЕДАКЦІЇ МІСЬКРАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ НА 2012РШ 

Бровари 

201lрік 



І. Загальні положении 

Броварська редакція міськрайонного радіомовлення є мІським та 

районним засобом масово! інформації, що заснований на спільній 

комунальній власності територіальних громад міста Бровари та сш, селищ 

міського тину Броварського району. 

Пріоритетними завданнями редакції є: 

- використовуючи різноманітні жанри - замітки, радіорозповілі, бесіди, 

репортажі, інтерв'ю, на основі принцинін свободи слова, прав жителів 

міста Бровари та Броварського району на отримання повної та 

достовірної інформації, повідомляти слухацькій аудиторії про життя 
міста та району, надавати можливості для вільно1·о обговорення суспільно

значимих питань: 

- підвищувати освітній, культурний та духовний рівні населення; 
- роз'яснювати чинне законодавство; 
- висвітлювати рішення органів виконавчої влади та органІв 

місцевого самоврядування; 

- редакція також здійснює рекламно-видавничу діяльність, згідно з 

переліком, нередбаченим чинним законодавством України лля установ 

і організацій телебачення і радіомовлення, заснованих на державній 

формі власності. 

2. Мета Програми 

Широко висвітлювати новини суспільно-політичного життя міста та 

покращувати якість передач шляхом виконання заходів програми. 

3. Заходи з виконання Програми 

3.1. І Іродовжувати практику 1 існої співпраці редакції 

із співзасновниками, а саме: сприяти регулярним виступам перед 

мікрофоном керівників та спеціалістів міської ради, виконкому, відділів 

та управшнь. 

Редакція міськрайонного 

радіомовлення 

2012рік 

3.2. Проводити вивчення та враховувати запити раліослухачів, а саме: 
здійснювати моніторинг слухацької аудиторії і на його основі скоригонувати 

пріоритетні напрями діяльності редакції; 

- проводити творчі зустрічі колективу редакції із слухачами. 

Редакція міськрайонного 

радюмовлення 

2012 рік 



3.3 
краю", 

маємо". 

- 3 -

Продовжувати рубрики "З історії Придеснянського 

"Броварщина літературна", "А ми собі сніваємо, бо гарний голос 

Редакція міськрайонного 

радіомовлення 

2012рік 

3.4. Підвищувати кваліфікаційний рівень журналістів: 

- з цією метою провести стажування одного працівника у 

редакщ1 інформаційного та суспіJJьно-політичного мовлення ТРК "Київ", 

забезпечувати журналістів професійними періодичними виданнями. 

Редакція міськрайонного 

радіомовлення 

2012рік 

3.5. Поліпшення технічного оснащення: 

- придбати: комn'ютер, факс, рекордери. 

Редаюtія міськрайонного 

раюомовлення 

2012 рік 

4. Джерела фінансування Програми 

4.1 Фінансування заходів, визначених Програмою, -здійснюється за 

рахунок коштів міського та районного бюджету, а також за рахунок власних 

надходжень в межах коштів, затверджених в бюджеті міста на 2012 рік згідно з 

додатками 1, 2. 
5. О•1ікувані результати. 

5.1. У результаті виконання Програми, радіослухачі отримуватимуть 

оперативну інформацію про життя міста, а також розповіді про новини у 

закладах освіти, культури, спорту та інших. При необхідності редакція 

міськрайонного радіомовлення також 1·отуватиме для трансляції термінові 

повідомлення про природні та техногенні небезпеки, а також 

інформуватиме про планові заходи, які проводяться керівництвом міста. 

У передачах також звучатимуть рекламні матеріали та оголошення, що 

сприятиме економічному розвитку піднриємств району. 

Міський голова 

Редакція міськрайонноrо 

радІОмовлення 

2012рік 

І. В. Сапожко 
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КЕКВ Витрати на 2012р. 

,J-~І.JД,:t!Ul\. і 

до Програми 11іяньності 

тафінансової нілтримки 

Броварської ре11акції 

міськрайонного р<щіомо~нення 

на 2012рік 

Ві!1 N2 

В т.ч.за рах. 
---::---·-----

I:J т.ч.50%за рах. 

Сума 
З<:~.гальн Загальн. фонлу 

фонду бюлжету міста 
(тис.гrш бюджету 

. ) Тис.грн. Тис. грн. 
---·· 

Надходження від реклами та послуг населенню 
~------· -

на2012р. '!.§& ____ 

1111 

1120 
1130 

.. 

1131 
1137 

----т136 

1138 

1140 
1160 
1161 
1163 

1162 

2110 

Фінансова нідтримка програми 388,80 342,0 
Витrати всього на 20 12r. 388,80 342,0 _____ 1_2~_,0_ 

Заробітна плата 233,7 233,7 92,0 
-------- -------

В тому числі: 

1. Посадовий окла11 100,4 100,4 50,2 
2. Надбавка Ja вислугу років 1 0%,15%, 40 % 21,3 21,3 10,5 
3. Надбавка за інтенсивність 50% 43,0 43,0 21,5 
4. Надбавка за напруженість 50% 7.2 7.2 3,6 
5 Надбавка технічному персоналу 30% 3,6 3,6 1,8 
6. Премія 50,2 50,2 4,4 
7. Матеріальна допомога 3,0 3,0 
8. І Н!1ексація 5,0 5,0 

і 

-- ~---
Нарахування на заробітну плату 86,1 86,1 . 33,0 

--
Придбання предметів постачання і матеріалів, 31,2 14,7 
оплата поСЛ;[Г -- -~-· ------

Предмети, мю·е[Jіали, обладнання, інвентар 5,~ --·-·-------
Пото~ний rемонт обладнання 1,0 

Оренда каналу дротово1·о мовлення та 18,5 8,7 
' / 

експлуатщійні послуги з розрахунку 1,61 грн за 1 
хвилину.На рік 1,61x11460=184?Q,OO 

-·----· 
Послуги зв'юку 6.0 6,0 -------

І. Абонентна плата. 12 х 16,0 = 192,0 грн. 2. За 
]Jе[JеГОВОрИ та інте[JІІеТ 5808,00 ГJ2_І:!_: ____________ ------ -~-~ 

Видатки на відрядження 
.. 

Оплата комунальних послуг та енеrгоносіїв 7,8 7,5 -
Оплата теплопостачання 4,8 4,8 

-
Оплата електроенергії. 225 квт. х 0,999 х 12 = 2,7 2,7 

2697,30 ГJ:JH. 
- --- ---

Оплата водопостачання 0,3 
---- ----

Придбання обладнання та предметів 30,0 
довгострокового користування 

Необхщно додатково на виконання програми за рахунок бюджету району, за 

рахунок бюджету міста та власних коштів всього -342,0тис.грн. 

В тому числі за рахунок бюлжету міста-125,0тис.грн. 

Міський голова І. В. Сапожко 



N2 n/п 

1 

1. 

L_ 

Додаток 2 

до Програми діяльності та фінансової 

підтри~Іки редакції 'Ііськрайонного 

радіомовлення на 2012 рік 

затвердженої рішенням :v~іської ради 

_______ 2011 р. 

Планування по Програмі по Броварсьt,ій редакції міськрайонного радіомовлення на 2012 рік 

Потреба у 
2012 рік- nлан (тне. грн.) 

фінансуванні на 2012 
разом в тому числі: 

заг. фонд бюджет цільовий спец. 

рік (тис. грн.) 
РОЗВИТКУ фонд фонд 

J l 4 5 6 7 8 

Програма. Програма діsrльності та фінансової підтримки 342,0 342,0 
Броварсьtщї редакції міськрайонного радіомовлення 342,0 
КФК120100 

ГvІста: Внсвіт~1евня новІІІІ суспі.:lЬІІО~політнчнuго жнття 

міста та району, покршцення якості пере,з,ач ш.1sпом 

в1шонання заходів Програ""'· 

Завдання: 

-Використовуючи різноманітні жанри, повідО.\ІЛЯТІІ 

с ... 1ухацькій аудиторії про жнтrя міста та р:.~йuну. 

-Надавати можливості для вільного обговорення 

суспільно-значимих питань. 

-Підвншувати освітнііі, культурний та духовний рівень 

нассw1ення. 

- Роз"яснювати чинне законодавство. 

-Висвітлювати рішення органів виконавчої влади та 

оnганів міспевого самоnттvnання. 

ПоказuиІаІ. вuконаиuл: 
ередня КІЛЬКІСТЬ працшникш ),) ),) 

Кількість передач на рік 306 306 

Кількість годин на рік 191 191 

Вартість 1 годнии 2,7 2,7 

Вартість 1 хвилинп 0,045 0.045 

Кількість радіоточок по містv та району (тис.) 7,8 7,8 

ВСЬОГО: 342.0 
--- -

Міський голова І. В. Сапожко 
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