
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

« РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми проведення 
культурно-мистецьких заходів міста 

на 2011 рік 

З метою та збереження духовної спадщини Броварщини, подальшого 
розвитку культури в місті та продовження практики проведення міських свят, 
оглядів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, 
української народної пісенної творчості, керуючись пунктом 22 етапі 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань освіти, науки, культури та релігії, 
Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму проведення культурно-мистецьких заходів міста 
Броварина 2011 рік, що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста. 

3. Відділу культури звітувати на сесії Броварської міської ради про 
виконання Програми у грудні 2.011 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Виноградову ЛМ. 

і 

Міський голова ІБ.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Схвалено 
Рішення виконкому 
Броварської міської ради 
від № 

Затверджено 
Рішення 
Броварської міської ради 
від № 

П Р О Г Р А М А 
проведення культурно-мистецьких заходів 

міста Бровари на 201І рік 

З метою відродження та збереження духовної спадщини, подальшого 
розвитку культури в місті та продовження практики проведення міських 
свят, оглядів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного 
мистецтва, української народної пісенної творчості. 

Досягнення цієї мети можливе шляхом реалізації цієї програми, яка 
розрахована на 2011 рік. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

- сприяння всебічного розвитку традицій, звичаїв та обрядів; 
- забезпечення ^широкого інформування населення про проведення 

культурно-мистецьких заходів в місті; * 
- здійснення заходів по відродженню та збереженню духовної 

спадщини Броварщини; 
- покращення системи проведення загальноміських свят; 
- забезпечення роботи по видавничій діяльності. 

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ: 

1. Сприяння участі творчих колективів міста у обласних, Всеукраїнських, 
Міжнародних культосвітніх форумах 

Відділ культури 
Протягом року 

2. Організація койцертних, театральних, тематичних, інформаційно* 
виставкових, науково-технічних, літературно-художніх, танцювально-
розважальних, фольклорно-етнографічних та інших заходів і програм 

Відділ культури 
Протягом року 

3. Проведення професійних та державних свят. 
Відділ культури 
Протягом року 
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4. Організація проведення відкриття головної ялинки та Новорічно-
різдвяних свят 

Відділ культури 
Грудень 

5. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації 
проведення культурно-мистецьких заходів в місті 

Відділ культури, 
Редакція газети «Броварська 
панорама», 
КП «Телестудія «Наше 
місто» 
Редакція міськрайонного 
радіомовлення 

і Протягом року 
і 

6. Сприяння всебічному розвитку традицій, звичаїв та обрядів у місті 
Відділ культури 
Протягом року 

7. Організація роботи професійних артистів та колективів художньої 
самодіяльності району та міста на загальноміських заходах 

Відділ культури 
Протягом року 

Міський голова ЦЗ.Сапожко 
і 



Додаток 1 до Програми 
Проведення культурно-
мистецьких заходів міста 
Бровари на 2011 рік 

і 
Показники виконання Програми 

Видатки 
2011 рік - розрахунково, прогноз 

Видатки 
Разом 

в тому числі: Видатки 
Разом Загальний 

Фонд 
Спец, 
фовд 

Тиші 
джерела 

1 2 3 4 5 
110103 
Програма розвитку 
культурно-дозвіллсвої 
діяльності закладів 
культури м.Броварц на 2011 
рік (тис.грн.) 

50,00 50,00 0,00 

Мета: Відродження та збереження духовної спадщини, подальший 
розвиток культура в місті, проведення міських свят, оглядів, конкурсів. 
Показники виконання: 
Кількість населення міста, 
чол. 91500 91500 
Кількість заходів, од. 1 1 
Витрати на проведення 
одного заходу в рік, тис.грн. 50,0 50,0 
Витрати на одного жителя 
міста в рік, грн. 0,54 0,54 
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Міський голова ІВ.Сапожко 


