
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШ Е Н Н Я 

Про хід виконання 
Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста 

на 2010 рік 

Заслухавши звіт начальника відділу культури Броварської міської ради 
Багмут Н.А. «Про хід виконання Програми проведення культурно-
мистецьких заходів міста на 2010 рік», керуючись статтею 25, пунктом 22 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури та релігії, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Звіт начальника відділу культури Броварської міської ради Багмут 
Н.А. «Про хід виконання Програми проведення культурно-
мистецьких заходів міста на 2010 рік» взяти до відома (додається). 

2. Визнати роботу відділу культури по виконанню Програми 
проведення культурно-мистецьких заходів на 2010 рік задовільною. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
№ 



Звіт відділу культури про хід виконання 
Програми проведення культурно-мистецьких заходів на 2010 рік 

Робота відділу культури Броварської міської ради в 2010 році була 
спрямована на виконання Указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України та розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації щодо реалізації державної культурної програми в місті, 
Концептуально-програмного проекту розвитку культури м. Бровари у 2007-
2012 рр., «Програми проведення культурно-мистецьких заходів міста на 2010 
рік». 

Місто має розгалужену мережу закладів культури: 2 бібліотеки (міська 
бібліотека та міська бібліотека для дітей), 2 школи естетичного виховання 
(міська дитяча школа мистецтв та міська дитяча музична школа), міський 
краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр. 

У закладах культури міста працюють аматорські об'єднання, гуртки та 
студії з різних жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного 
виховання дітей; створюються необхідні умови по відродженню і розвитку 
всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. 

Існують колективи: новостворений вокальний колектив «Сузір'я», 
Зразковий театр-студія "Едельвейс", фольклорний ансамбль "Доля" (у 2005 
році цей колектив здобув звання "Народний"), вокальний колектив «Сузір'я», 
студія бального танцю, хореографічний колектив "Черевички" (у 2005 році 
цей колектив здобув звання "Народний") та колектив народного танцю 
"Барвінок", капела бандуристів, камерний оркестр, сучасний оркестр, 
ансамбль домристів ансамбль "Акорд", квартет народних інструментів, хор 
молодших класів, літературне об'єднання "Криниця". В міському клубі 
утворився театр танцю для ветеранів війни та праці «Золота пора», дозвілля 
літніх людей. 

За період 2010 року було проведено 457 різноманітних заходів. 
У місті проводяться: загальноміські свята - Новорічно-різдвяні свята, 
«Масниця», «День захисників Вітчизни», «Міжнародний жіночий день», 
конкурс класичної музики «Класична нота», «День Перемоги», «Творча 
особистість», «День Конституції України», «День Незалежності України», 
«День міста» та ін., професійні свята, конкурс «Пан мудрість», фестиваль 
духовного кіно «Джерела духовності», Парад історії «День Перемоги», 
народні гуляння в «Партизанському містечку», народні гуляння в містечку 
«Броварська слобода», мистецький захід «Вільний мікрофон», Парад історії 
міста Бровари, присвячений до «День міста - 380», дискотеки для дітей у 
сквері «Юність», конкурс «Бровари мають талант», фестиваль рибалок 
«Броварська крига», дозвілля в міських бібліотеках з елементами мистецьких 
програм, відкриття новорічних ялинок: на вул.Олімпійська, в скверах 
ім.Т.Г.Шевченка та «Юність», на майдані Свободи та в районі 
Геологорозвідки, концерти для ветеранів війни та праці «Дорогі мої батьки». 
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Відповідно до Програми розвитку проведення культурно-масових 
заходів м. Бровари на 2010 рік потреба у фінансуванні становила для 
проведення в місті заходів по відзначенню державних, народних, 
професійних свят, з місцевого бюджету 459,0 тис. ірн., затверджено 
кошторисні призначення на рік - 459,0 тис. грн., профінансовано - 350,0 тис. 
грн. Проведено 8 заходів - використано на 350,0 тис.грн., проведено 
новорічно-різдвяні свята - заборгованість за виконані роботи - 109,0 тис.грн. 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради Н.А.Багмут 



Звіт про виконання програм за 2010 рік по Відділу культури БМР 

№п/п Програми 
Потреба у 

фінансуванні на 
2010 рік 

Пропозиції, 
відповідно до 
фінансового 

ресурсу 

2010 рік - план Профінансо-
вано 

Виконано за 
2010р. % виконання №п/п Програми 

Потреба у 
фінансуванні на 

2010 рік 

Пропозиції, 
відповідно до 
фінансового 

ресурсу разом 
в тому числі: 

Профінансо-
вано 

Виконано за 
2010р. % виконання №п/п Програми 

Потреба у 
фінансуванні на 

2010 рік 

Пропозиції, 
відповідно до 
фінансового 

ресурсу разом загальний фонд бюджет 
розвитку 

ЦІЛЬОВИЙ 
фонд 

Профінансо-
вано 

Виконано за 
2010р. % виконання 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Всього: 380,0 459,0 459,0 459,0 0,0 0,0 350,0 350,0 76,3 

І. Програма проведення культурно-масовнх 
заходів м. Броіварн на 2010 рік (тис.грн.) 380,0 459,0 459,0 459,0 0,0 0,0 350,0 350,0 76,3 

Мета: Відродження та збереження духовно? спадщини,подальший розвиток культури в місті,проведення міських 
свят,оглядів,конкурсів. 

Завдання: Проведення міських свят,оглядів,конкурсів для відродження та збереження духовноТ спадщини , подальшого розвиту 
культури в місті 

Показники виконання: 
кількість заходів, од 24 14 8 8 
витрати на проведення одного заходу в рік, 
тис.грн 15,83 32,79 43,75 43,75 

кількість населения міста, тис.чол 91,50 91,50 91,50 91,50 
витрати на одного жителя міста в рік, грн. 4,15 5,02 3,83 3,83 

Начальник відділу культури БМР 

Головний бухгалтер ВК 


