
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Г Про затвердження Програми діяльності 
та фінансової підтримки Броварської редакції 

міськрайонного радіомовлення у 2011 році 

и 

Розглянувши подання Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення від 14.12.2010 року № 91, відповідно до статті 91 
Бюджетного кодексу України та керуючись ст. З, 4 Закону України "Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів", п.22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", а також враховуючи висновки комісій з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету фінансів і цін, з питань 
регламенту, депутатської етики, діяльності і засобів масової інформації та 
контролю за виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки 
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення у 2011 році, далі -
Програма (додається). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради при 
формуванні показників бюджету на 2011 рік врахувати потреби 
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на виконання 
заходів, визначених Програмою, та здійснювати фінансування Програми в 
межах коштів, передбачених у бюджеті міста на відповідний період. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Кузнецова К.В. 

В И Р І Ш И Л А : 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 

ЗАТ Броварська друкарня'2008р Зам № 2751-2000 



Схвалено: 
Рішення виконкому 
Броварської міської ради 
Від 14.12.2010 №679 
(із наступними змінами) 

Затверджено: 
Рішення Броварської 
міської ради 
від № 

ПРОГРАМА 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 
БРОВАРСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ МІСЬКРАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ НА 2011 РІК 

Бровари 

2010 рік 



1. Загальні положення 

Броварська редакція міськрайонного радіомовлення є міським та 
районним засобом масової інформації, що заснований на спільній 
комунальній власності територіальних громад міста Бровари та сіл, селищ 
міського типу Броварського району. 

Пріоритетними завданнями редакції є: 
- використовуючи різноманітні жанри - замітки, радіорозповіді, бесіди, 

репортажі, інтерв'ю, на основі принципів 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 вільного 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, передбаченим чинним законодавством України для 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. 

З* Заходи з виконання Програми 

3.1. Продовжувати практику тісної співпраці редакції 
із співзасновниками, а саме: сприяти регулярним виступам перед 
мікрофоном керівників та спеціалістів районної ради, виконкому, 
відділів та управлінь. 

Редакція міськрайонного 
радіомовлення 
2011 рік 

3.2. Проводити вивчення та враховувати запити радіослухачів, а саме: 
здійснювати моніторинг слухацької аудиторії і на його основі скориговувати 
пріоритетні напрями діяльності редакції; 
- проводити творчі зустрічі колективу редакції із слухачами. 

Редакція міськрайонного 



радіомовлення 
2011 рік 

3.3 Продовжувати рубрики "З історії Придеснянського 
краю", "Броварщина літературна", "А ми собі співаємо, бо гарний голос 
маємо". 

Редакція міськрайонного 
радіомовлення 
2011 рік 

3.4. Підвищувати кваліфікаційний рівень журналістів: 
- з цією метою провести стажування одного працівника у 

редакції інформаційного та суспільно-політичного мовлення ТРК "Київ", 
забезпечувати журналістів професійними періодичними виданнями. 

Редакція міськрайонного 
радіомовлення 
2011 рік 

3.5. Поліпшення технічного оснащення: 
- придбати: комп'ютер, факс, рекордери. 

Редакція міськрайонного 
радіомовлення 
2011 рік 

4. Джерела фінансування Програми 

4.1 Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за 
рахунок коштів міського бюджету згідно з додатками 1, 2. 

5. Очікувані 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 готуватиме для трансляції термінові 
повідомлення про природні та техногенні небезпеки, а також 
інформуватиме про позаплановані заходи, які проводяться керівництвом 
міста. У передачах також звучатимуть рекламні матеріали та оголошення, що 
сприятиме економічному розвитку підприємств району. 

Редакція міськрайонного 
радіомовлення 
2011 рік 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток 1 
до Програми діяльності та фінансової 
підтримки редакції міськрайонного 
радіомовлення на 2011 рік 
від № 

Планування по Програмі по Броварській редакції міськрайонного радіомовлення на 2011 рік 

№ п/п 
Потреба у 

фінансуванні на 2011 
рік (тис. грн.) 

2011 рік- план (тпсл ри.) 
№ п/п 

Потреба у 
фінансуванні на 2011 

рік (тис. грн.) 

разом В ТОМУ ч ИСЛ1 № п/п 
Потреба у 

фінансуванні на 2011 
рік (тис. грн.) 

разом 
заг фонд бюджет 

розвитку 
ЦІЛЬОВИЙ 

фонд 
спсц 
фонд 

1 2 3 4 5 б 7 8 

1. 

Програма. Програма діяльності та фінансової підтримки 
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення 
КФК120100 

300,0 
300,0 300,0 

Мета:Висвітлення новин суспільно-політичного життя 
міста та району, покрашення якості передач шляхом 
виконання заходів Програми. 
Завдання: 
-Використовуючи різноманітні жанри, повідомляти 
слухацькій аудиторії про життя міста та району. 
-Надавати можливості для вільного обговорення 
суспільно-значимих питань. 
-Підвищувати освітній, культурний та духовний рівень 
населення. 
- Роз"яснювати чинне законодавство. 
-Висвітлювати рішення органів виконавчої влади та 
ппгянін міпіеппгп ГЯМЛКПЯПУНЯІІНЯ. 

« 

Показники виконання:. 
Середня кількість працівників V эр 
Кількість передач на рік 306 306 
Кількість годин на рік 191 191 
В аопстьі години 2,7 2,7 
Вартість 1 хвилини 0,045 0,045 
Кількість радіоточок по місту та району (тис ) 7,8 7,8 
ВСЬОГО: 300,0 

Міський солова І.В. Сапожко 



Додаток 2 
до Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції 
міськрайонного радіомовлення 
на 201 Ірік 
від № 

Розрахунок 
до Програми фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення 

на 2011 рік, 

КЕКВ Витрати на 2011 р. Сума 
(тис.грн.) 

В т ч за рах 
Загапьн 
фонду 
бюджету 

3 загального 
фонду 50% з 
загального 
фонду 
бюджету 
міста 

КЕКВ Витрати на 2011 р. Сума 
(тис.грн.) 

Тис.грн. Тис.грн. 
Надходження від реклами та послуг населенню на 2011 р. 201,4 

138,0 Витрати всього на 2011 р. 501,4 300,0 138,0 

1110 Заробітна плата 331,3 215,2 98,9 
В тому числі: 

1. Посадовий оклад 
2. Надбавка за вислугу років 10%, 15%, 40 % 
3. Надбавка за інтенсивність 50% 
4. Надбавка за напруженість 50% 
5. Надбавка технічному персоналу 30% 
6. Премія 
7. Матеріальна допомога 

123.2 
23,9 
59,1 
9.3 
3,1 

109.3 
3.4 

123,2 
23,9 
59,1 

9,0 

61,6 
12,0 
20,8 
4,5 

1120 Нарахування на заробітну плату 122,1 79,4 36,5 
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, 

оплата послуг 
31,2 

1131 Предмети, магсріали, обладнання, інвентар 5,7 
1136 Оренда 18,5 

1. Оренда каналу дротового мовлення та 
експлуатаційні послуги з розрахунку 1.61 грн. за 1 
хв. На рік. 
11460 хв. х 1,61 = 18450,60грн. 

1137 Поточний ремонт обладнання 1,0 
1138 Послуги зв'язку 6,0 

1. Абонентна плата. 12 х 16,0 = 192,00 грн. 2. За 
переговори 5808,00 грн. 

1140 Видатки на відрядження 0,5 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6,3 
1161 Оплата теплопостачання 4,8 
1163 Оплата електроенергії. 225 квт. х 0,56 х 12 = 

1500,00 грн. 
1,5 

2110 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 

10,0 5,4 2,6 

Необхідно додатково на виконання програми всього - 300,0 
В тому числі за рахунок бюджету міста - 138,0 

Міський голова І.В. Сапожко 


