
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки 
Комунального підприємства Броварської міської ради 

«Телестудія «Наше місто» у 2011 році 

Розглянувши подання Комунального підприємства «Телестудія 
«Наше місто» від 20.12.2010 р. № 98, відповідно до ст. 91 Бюджетного 
кодексу України та керуючись ст. 3,4 Закону України «Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», 
п, 22 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи пропозиції комісій з питань 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, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки 
Комунального підприємства Броварської міської ради «Телестудія 
«Наше місто» у 2011 році (додається). 

2. Начальнику фінансового управління Броварської міської ради 
Паламарчук Н.О. провести фінансування коштів у межах, 
затверджених у бюджеті міста на 2011 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 Кіяшко О.В. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Броварської 
міської ради 
від«_» 2010 р. 
№ 

ПРОГРАМА 
діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства 

Броварської міської ради «Телестудія «Наше місто» 
у 2011 році 

1. Загальні положення 

Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія 
«Наше місто» (далі - Телестудія) є міським засобом масової інформації. 

Пріоритетними завданнями Телестудії є: 
- використовуючи різноманітні форми подачі відеоматеріалу - сюжети, 

репортажі, телерозповіді, бесіди, інтерв'ю, телеверсії різних подій 
на основі принципів свободи слова, дотримання права жителів міста Бровари 
на отримання повної та достовірної інформації, повідомляти глядацькій 
аудиторії про життя міста, надавати можливості для вільного обговорення 
суспільно-значимих питань; 

- підвищення освітнього, культурного та духовного рівнів населення; 
- роз'яснення положень чинного законодавства фахівцями з різних 

областей життєдіяльності; 
- висвітлення рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; 
- у випадку гострої необхідності Телестудія готує до ефіру термінові 

повідомлення про природні та технологічні небезпеки, а також інформує про 
заплановані заходи, які організовуються керівництвом міста; 

- Телестудія також здійснює рекламно-видавничу діяльність, згідно з 
переліком, передбаченим чинним законодавством України для установ і 
організацій телебачення і радіомовлення, заснованих на державній формі 
власності. 

2. Мета Програми 

Забезпечення всебічного висвітлення економічного, суспільно-
політичного і культурного життя міста. 

З* Заходи з виконання Програми 

3.1. Продовжувати практику тісної співпраці Телестудії з виконавчими 
органами місцевої влади, а саме: сприяти регулярному висвітленню 



діяльності депутатського корпусу Броварської міської ради, виконавчого 
комітету Броварської міської ради, створювати телевізійні сюжети за участі 
керівників та спеціалістів служб, підрозділів та відділів виконавчого 
комітету Броварської міської ради для роз»яснення, консультації чи 
інформування населення з того чи іншого проблемного питання. 

КП «Телестудія «Наше місто» 
2011 рік 

3.2. Продовжувати та розвивати у напрямку якомога оперативнішої 
подачі відеоматеріалу роботу інформаційної служби новин, особливу увагу 
приділяючи діяльності комунальних служб міста. 

КП «Телестудія «Наше місто» 
2011 рік 

3.3. Продовжувати запроваджену практику організації зйомок та 
виготовлення для ефірного показу повних версій загальноміських конкурсів 
типу «Пані «Золота осінь», «Міс Бровари», «Міні-модель Бровари», творчих 
вечорів Броварських митців та звітних концертів самодіяльних художніх 
колективів нашого міста. 

КП «Телестудія «Наше місто» 
2011 рік 

4. Джерела фінансування програми 

Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах 
затверджених асигнувань та власних надходжень. Розрахунок до бюджетного 
запиту та планування по Програмі додаються. Головним розпорядником 
коштів є виконавчий комітет Броварської міської ради. 

5* Очікувані результати 
5.1. У результаті виконання Програми мешканці нашого міста 

отримуватимуть цікаву, корисну та оперативну інформацію щодо 
повсякденного життя Броварів. 

5.2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста, як то 
оголошення карантинних заходів, штормові попередження чи інші екологічні 
негаразди, що можуть призвести до травмування людей, з телевізійних 
повідомлень городяни у найкоротші строки отримають інформацію щодо 
уникнення цих ситуацій чи убезпечення свого життя. 

Заступник міського голови -
виконуюча обов»язки керуючого 
справами виконкому Л.М.Виноградова 



Додаток 1 
До Програми діяльності та фінансової 
підтримки КП «Телестудія «Наше місто» 
у 2011р. 

РОЗРАХУНОК 
до бюджетного запиту КП «Телестудія «Наше місто» 

на 2011 рік (план) 
Видатки - усього 706,6 

Зарплата у т.ч.: 
Посадовий оклад 210,0 
Допл..за висл.років 10,0 
Допл..за інтенс.та складність 110,0 
Премія 25% 84,0 
Матер.доп-на оздор. 20,0 
Індексація та інше 20,0 

454,0 

Нарахування на з-ту 36,86% 167,3 
Придбання обладнання та інвентаря 
Книга нарахування заробітної плати 1x20=20,00 
Головна книжка 1x10=10,00 
Бум ага для ксерокса 10x40=400,00 
Ручки 20x2=20,00 
Олівці 10x1,50=15,00 
Блокноти 10x6=60,00 
Газета «Все про бухоблік» 1 х 1800=1800,00 

2,3 

Інші видатки 
Банківські послуги: комісія, РКО =2000,00 
Заправка картриджа = 500,00 
Комунальний податок = 500,00 

3,0 

Послуги зв»язку12 міс^с420 5,0 
ІІ6І оплата теплопостачання 25Гкал.х600грн. 15,0 
1163 оплата електроенергії 

12300квтх844,17=10974+2026(ПДВ) 
13,0 

Всього оплата комунальних послуг 28,0 
Поточний ремонт обладнання І 47,0 

Директор КП «Телестудія «Наше місто» 

Головний бухгалтер 

І.М.Куліш 

В.Л.Миненко 



Додаток 2 
До Програми діяльності та фінансової 
підтримки КП «Телестудія «Наше місто» 
у 2011р. 

Планування по програмі 
по КП «Телестудія «Наше місто» на 2011рік 

тис.грн. 

Програма 
2011 рік - план 

Програма Потреба у 
фінансуванні 

На 2011р 

в тому числі: Програма Потреба у 
фінансуванні 

На 2011р 

заг. фонд спец, 
фонд 

1 5 6 7 
КП «Телестудія «Наше місто» 706,6 706,6 

120100 

Програма діяльності та 
фінансової підтримки 
Комунального підприємства 
Броварської міської ради 
«Телестудія «Наше місто» (тис. 
грн.) 
Показники виконання: 
- Середня кількість працівників; 

- кількість годин виходу в ефір; 

- вартість! год ефірного часу 

- вартість 1 сек ефірного часу 

14,5 

848 

833,25 

0,23 

14,5 

848 

833,25 

0,23 

Директор 
Головний бухгалтер 

І.М.Куліш 
В.Л.Миненко 


