
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми діяльності та 

фінансової підтримки КП редакції 

газети "Нове життя" у 2012 році 

Розглянувши подання КомунаЛьного підприємства редакції газети 
"Нове життя" від 12.12.2011 р. N2 158 відnовідно до ст. 91 Бюджетного 

кодексу України та керуючись ст. 5 Закону України "Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в України засобами масової інформаці-."', 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 поспиної комІсІІ 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. 

ВИ РІШИЛА: 

І. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки 
Комунального підприємства редакції газети "Нове життя" у 2012 році (далі
Програма) , додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого . 
справами виконкому К.В. Кузнєцова. 

Міський голова 

м. Бровари 

від '--------.N"2 ___ _ 

1.8. Сапожко 
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І. Загальніnоложення 

Програма фінансової підтримки КП редакції газети "Нове житrя 

(далі Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про місцеві 

державні адміністраціГ', "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 

Необхідність формування цієї Програми обумовлюється тим, що 

згідно з редакційним Статутом співзасновниками газети є Броварська 

міська і районна ради, Броварська районна державна адміністрація, міська 

рада та колектив КП редакції газети "Нове житrя". Редакція є юридичною 

особою і здійснює свою виробничо-господарську діяльність в умовах 

дотації Співзасновниками. Редакція має своє майно, самостійний баланс, 

розрахунковий рахунок. Редакція має право від свого імені укладати 

договори, набувати майнових прав і нести по них зобов'язання, виступати 

позивачем і відповідачем у суді, арбітражі. 

Редакція відповідає по всіх зобов'язаннях належним їй майном. 

Редакція керується у своїй відповідальності існуючим 

законодавством і статутом. 

2. Пріоритетні завдання діяльності редакції: 

розповсюдження правдивої, об'єктивної інформації про політичне, 

економічне, соціальне, духовне, екологічне житrя міста і району; 

інформування про ріщення і діяльність міської і районної рад, 

Броварської районної державної адміністрації; 

висвітлення діяльності громадських, профспілкових організацій, 

трудових колективів; 

людину; 

утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей; 

захист конституційних прав та законних інтересів громадян; 

втілення в житrя активної соціальної політики, орієнтованої на 

надання можливості для широкого обміну думками дискусій з 

приводу різних проблем; 

духовне та національне відродження; 

збереження і використання пам'яток історії та культури, об'єктивне 

відображення фактів і подій нашої історії. 

Редакція реалізує програму своєї діяльності на основі професійної 

самостійності. Втручання у внутрішню редакційну роботу з боку інших 

організацій не допускається. 

Для реалізації nрограми Редакція також: 

визначає на договірній основі виробничі, фінансові 

взаємовідносини із Співзасновниками і видавцем; 

вступає в договірні відносини з розповсюджувачем газети; 

здійснює інші угоди, передбачені чинним законодавством; 
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Очікувані результати 

Здійснення заходів, , передбачених ПроГрамою, дає можливість 
забезпечити своєчасний і якісний випуск газети, Поліпшити П поліграфічне 
оформлення. 

Міський голова 1.8. Сапожко 



21. Батарейки. 20 х 2,50 = 50,00 грн. 
22. Діловий щоденник 6 х З5,00 = 21(),00 грн. 
2З. Дискети. 40 х З,ОО = 120,00 грн. 
24. Папір для факсу 5+10,80 := 54,00 
25. Реєстратори. 5 х 15,00 =_ 75, ОО грн. .. 

··-
26. Скотч 8 х 2,00 = 16,00-грн. 
27. Папки для документів. 7 х 8,00 = 56,00 грн. 
28. Білила канuелярські. З х 2, 70 = 8, І О грн. 
29. КартридЖі друкарські. 4 х 803 = З212 грн. 

ЗО. Диски. 50 х 4,50 = 225,00 грн. 

Оренда приміщення (реструктуризаuія боргу 24,8 24,8 
попередніх років) 

Ремонт санвузла ЗО,О 

ІІЗ8 Послуги зв 'язку 6,7 
ї ІЗІ Друк газети 28З,4 

Охорона 6,7 
ІІЗ4 Оплата сервісного обслуговування комп'ютерів 8,З 

І 134 Оплата послуг доставки газсти 12,0 
1160 Оплата комунальних послуг та енсрr-оносіїв 2З,7 

1161 Оплата теплопостачання 16,5 
116З Оплата електроенергії 7,2 

Примітка: наведені суми зроблені з розрахунку щомісячного орієнтовного 

тиражу газети 3000 nримірників. 

Редактор Kn РГ "Нове житrя" О.Л. Слизюк 


	0001
	0002
	0003
	0004

