
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції 

міськрайонного радіомовлення у 2007 році 

Розглянувши подання Броварської редакції міськраіонного 
радіомовлеННJI від 10.01.2007 року Н2 2-53/16, відповідно до статті 91 
Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 3, 4 Закону Украіни "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 комісії з гуманітарних питань та 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету фінансів і цін Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
міСЬКР8Йовного радіомовлення у 2007 році, далі - Програма (додається). 

2. Фінансування заходів, визначених Програмою здійсmoється за 
рахунок коштів міського бюджету. . 

3. Контроль за виконання:м цього РlшеНШІ покласти на керуючого 
справами виконкому Двopcь~~~~ 

Міський голова 
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Поданни: 

- директор Броварської редакції 
міськраііонного радіомовленЮІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- начальник фінансового управлінЮІ 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального вjдділу 

- голова комісії з гуманітарних 
питань 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 
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_~ ____ І.В.СапоЖІСО 

cJ~.ЗеленсЬla 

со: &LГOлавер 

7-"'ft--.,.......~--
Н.І.Гнатюк 

1'ct:"i"-т-______ А.В.Кривоиос 

_--''f+''L-wI-_----:А.В.БУлка 



Jjроварсьиа редакцш I\llCLкpanollllOro РВДIОl\lовnеПllR 
Р?зр~ок до проrpами фінансової підтримки Броварської редакціі 
МІСЬ1фuОННОГО радіомовлення на 2007 рік . 

• ДохоДИ ВСЬОГО 
і1. .. : lIотаціі 3 бlоджетУ 
Fsо~еПIIВ від реклаМl1 та ПОI:JIYГ пасenеИlllО 

,. КlКВ ПОК83НІІКІІ 
-
-

1120 
1130 
1131 

1131 

-
JІЗ6 

-.!..137 
'цЗ8 

ВllТраПI всього 

3аробiтJlа пnата 
в ТО"ІУ Чlfcnl: 

І. ПОСІІДОВlln оклад 

2. амбавка 38 ВІ'r.n)'l"')' ракІв 10%,15%.40 % 
3. амбавка за IlrтeHcl.BHlcть 50% 
4. амбавка за напруженІсть 50% 
5. амбавка технlчно"у персоналу 30% 
6. Пре!'.IR 
7. МlІТ8р'альна AOnOMora 

Нарахуваиив ва заробітну пnату 
ПРlrдбаНІІR предметів поетачаННR і "Іатеріалlв, оплата nocnyr 

Пред"lm •• матеріалll. обладианн., Інвентар 
1. 5лОIСIІ0Т1І.6 Х 10,00 rpи ... 60,0 
2. Скрlпааа.l0 х 1,00 "10,0 rp ••• 
З. Xacem 5015,00-250.00 rpn. 
4. 'учааа. 100 х 1.00 =100,0 rp ••• 
5. Папааа npoJopl. 20 х 2,00 .. 40,00 rp ••• 
6. .аllm •• 300 х 0,20 .. 60,00 rp ••• 
1. Xn'lm оl1nіку. 6 х з.so - 21,00 rpn. 
8. М.ркерп. 10 х з.оо .. 30,00 rpи. 
9. СаВп ЗI3.о0=9.о0rpll. 
10. Xl.llenдap. 6 х 5.00 ... 30,00 rpn. 
11. ПапІр ВШпВ. 10 х 24.0 о: 240.00 rpH. 
12. П.nlр .оmaп. 5 х 1.40 -37,00 rpH. 
13. шаnдаcwu •••• 30 х 0.60 -18.00 rp'l. 
14. П.пааа. 10 х 0,60 ... 6,00 rpn. 
15. Cruкepu 10.з.оD=30.о0rpal. 
16. &ІІТІІреВааа. 10 х 5.00 .,. 50.00 rpal. 
11. Мlнl-ДОСІСІI. 10 Х 13.00 -130.00 rpn. 
18. Дncrcmt.20 х 2,40 ... 48,00 rpll. 
19. Kaтpqpr.IO х ЗО,ОО ... зоо.оо rpal. 
20. &пидерIІЗОжl,ОD=ЗО,ОО 
21. СICfП'Ч. 4 Х 2,DO о: 8.00 rpll. • 
22. Папа дпа докуаlеІniа. 7 х 8.00 о: 56.00 
23. Аикуаtynатор 6115,00=90.00 
24. &МWllClI х 2,10 ... 2.10 rpn. 
25. Ксероасапl1088llна.200 х 0,25'" 50.00 rpll. 
26. ДnCICU.50 х 5.00 - 250.00 rpll. 

'aom-19S5,70 .•. 
ПередПJJата на гвз ....... _.fllналп 

.1 ПeprдМІТ811а mny -Ноае aшnв". 18,60 rpll. 
2Жур111.ll ecKDppeCnDnдern»600,OO 

З ЖУРП'" .'Дe6eт-кpeдIlТ14O:~:~oКEXВ 1131: 3974,3 rp'l. 

Оренда 
-_nRVЦТDWllll DоCnYПI 3 POJpaQI11CY 1,5 

1. Opel1Д8 IСIШany ДРОТО80ro "lоonеlllUl та --_.,,-
"н.3І 1'1. на рік. 
,зза XL х 1,50 -13995 rpn. 

Поточний ремонт обладнаннв 
ПОC:nУГИ зв'взкУ 

1. A6olle.1ТUII nnaта. 1% х 16.0 -192.00 rpll. 2. з. neperolopll580.,oO "ll. 

262,5тuс •• грп •• 
166,Отuс.rpп 

96,5тuс.rpи 

СУМ8 
(TIII:.rpll.) 

ВТ. ч. 38 рах. 

38nШЬНОro ФОІIJI' 
TIIC:.roll. 
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ПРОГРАМА 

ДОДАток 
до рішеВRJI 

Броварської міської ради 
від.::!f.r&:rш.-! •• ~Р.е~ ..... . 
.м .::!tR..:.(.6.:.P..~ ......... . 

~носп ~A ФШАНсовоl ПІДТРИМКИ 
"' "БРОВАРСЬКОІ РЕДАІЩІЇ МІСЬКРАЙОНИОГО РАДІомовЛЕННЯ 

1. ЗАГАльm ПОЛОЖЕНИЯ 

Броварська редmщiя міськрайовного радіомовлеНИJI є місьІСИМ та 
районним засобом масової інформації, що заснований на спільві:й, 
комунальній власності териrоріальвих громад міста Бровари та сіл, селищ 
мiCЬK~ГO . типу Броварського району. Редmщiя є неприбутковою 
оргamз8Ц1ЄЮ. 

Пріориrerвими завд8НIDIМИ Редакції є: 
- використовуючи різноманітні жанри - замЇтки, радіорозповіді, бесіди, 

репортажі, інтерв'ю, на основі ПРИНI(Иllів свободи слова, прав жителів 

міста Бровари та Броварського району на отримання повної та достовірної 

інформації, повідом.mrrи слухацькій аудиторії про жипя міста та 

району, надавати можливості ДJIJI вільного обговореВШІ суспі.пьно 

значимих питань; 

_ підвищення освітнього, культурного та духовного рівнів HacQДeНIIJI; 
- роз' яснеВВJI чинного законодавства 

висвітлеННJI рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядув8ВНJI; 

_ у випадкУ гострої необхідності редmщiя міськр8ЙОНRОГО 
радіомовзїеННJI готує ДШІ тpaнcJIJIЦЇi тep~OBi повідомлеlЩХ про 
природні та технолоriчві небез~еки, а Taкo~ mформує про позапланові 
заходи, які організовуються керІВНИЦТВОМ МІста та p~oнy. . . 

- редmщiя також здійсшоє реКJI8МИО-ВИДаввичу Д1JШЬН1С1'Ь" ЗГJДНО ~ 
перe.niком, передбаченим qинним законодавством Украіни ДJIJI установ і 
організацій creце~~чеННJI і радіомовлеНВJI, заснованих на державній формі .. . 

, ". 
власноСТІ; 2. МЕТА ДІЯЛЬносТІ 

Широко висвіТJПOвати новини СУСПЇЛЬJ;lО-ПОлітич:ного ~я міста та 
району, покращити 'якість пер~дач IПJIJIXОМ викон8ВВJI захоДІВ Програми. 



3.ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ. 

Фінансування заходів, визвачеlШХ Програмою здійсmoєrься за рахунок 
коштів міського та районного бюджетів . 

. - . -- 4. 3АХОДИ3ВИКОНAlШЯПРОГРАМИ . 
4.1 Продовжувати практику тісиої співпраці Редакціі із 
Співзасновниками, а саме: сприяти регуJIJIPВИМ виступам перед 
мікрофоном депyrатів, керівників та спеціалістів міСЬКВИКОВІСому, 
B~ і yhpавлінь, райдержадміністрації, районної ради, сільських 
гoJDВ. 

Броварська редакція міськрайонвого радіОМОВJJеИВJI - ПРОТJIгом 2007 
року. 

- 4.2. Продовжувати рубрики ,,3 історіі Придесвявського краю", 
,,Броварщина літературна", ,~ ми собі співаємо, бо гарний голос маємо" 

Броварська редакція міськрайовиого радіОМОВJJеиВJJ - ПРОТJIгом 2007 
року. 

- 4.3. Провести вивчеиВJI та врахуваиВJJ запитів радіослухачів, а саме: 
здійснити моніторинг слухацької аудиrоріі і на його основі скорегувати 
пріориrетиі напрями діяльності Редакції. 

- провести творчі ЗУС1річі колективу Редакції із слухачами; 
Броварська редакція міськрайоивого радіОМОВJJеИИJl - ПРОТJlГОМ 2007 
року. 

4.4. Підвищвто кваліфікаційиий рівеиь журиалістів. 
- з цією метою провести стажування двох працівників у редакціях 

інформаційного та суспільно-політичного мовлення ТРК ,,l(иїв"j 
забезпечити іх професjЙRИМИ періодичними ~идавнями. 

4.5. ПолiпmевВJI технічвого осиащевВJI: 
- придбати: комп'ютер, .. ~c, {lp~ep, професійні мікрофони, 2 М1В1-

дискових рекоРд~и#f."'t~~ :l'в.~~\необхідве обладнаВЯJ(, змоиryвати 
звуконепроиикие BЦQlO'Exe .\6:~"~\ 
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J1U,LVUJ.J:U1: 

- -- директор Броварсько. редакцп 
міськраЙВDОГО радіомовnеИВJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- КеРУIОЧИЙ справами 
міськвиконкому 

Jft . М.А. rOMeHIOI( 

в.п. дВОРСЬКВI 
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Броварська редакція міськрайонного радіомовлення 

07400 БроваРIf, вул. Гагаріна IS 
тел. 5-13-91 

Про розгляд Програми дїJшьності 
та фінансувaннJI Броварської 
редакціі міСЬКР8Йонного радіомовлеННJI 

L 

РАnlО ііІ ••••• 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

Прошу Вас винести на розгляд чергової сесії міської ради наступне 

питавня: 

"Про затвердження Програми діяльності та фінанСОВОї підтримки 
Броварської редакції міськр8ЙОННОГО радіомовлеННJI на 2007 рік". 

Директор 

Виконавець ГОМСIDOК МА. 
Теп5-13-91 

М.Гомешок 
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