БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИіВСькоУ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

~ Про затве~дженНJI Програми дUшьності, фінансової І

П1Дтримки та Інформування громадськості щодо дUшьності
органів місцевого самоврядування через Комунальне
підприємство Броварської міської ради
«Телестудія «Наше місто» у 2007 році
Розглянувши подання

Комунального підприємства

«Наше місто» від 16.01.07р. Н!!
України та керуючись ст.

відповідно до ст.

04,

3,4

91

«Телестудія

Бюджетного кодексу

Закону України «Про державну підтримку

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів)), п.
Закону України «Про місцеве caмoBpВДYBaННJI

))

22

ст.26,

та враховуючи пропозиції

комісій з питань регламенту, депутатської етики, дiJшьності засобів масової
інформації та контролю за виконанНJIМ рішень міської ради та з питань
соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін,
міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

2.

Затвердити Програму дїJlльності,
фінансової підтримки та
інформуванНJI громадськості щодо дівльності органів місцевого
caмoapвдyвaнНJI через Комунальне підприємство Броварської міської
ради «Телестудія «Наше місто)) у 2007 році (додаєrься)
Начальнику фінансового упрaвnіННJI Броварської міської ради
Зеленській А.М. провести виділеВНJI коштів у межах, затверджених у
бюджеті міста на 2007 рік на вказану програму.

3. Контроль за виконaнRJIМ

даного рішеВНJI покласти на комісіі з
регламенту, депутатської етики, дівльності засобів масової інформації

. . ..

.

та контролю за виконaнRJIМ РІшень МІСЬКОІ ради ~ з п~ань C?Ц1~ЬHO:

економічного і культурного РОЗВ~r~~~ету, ф1Ванс1В та ЦІН МІСЬКОІ

ради та на секретаРJl Броварсько~.r.iJqької'р~~ Сапожка І.Б.
Секретар ради
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.Сапожко

ПОДАННЯ:

В.о. директора

кп «Телестудія «Наше місто» ---',......,"9-~-p---

І.М.Куліш

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового

А.М.Зenенська

управління

,

Начальник юридичного

відділу

~

c.._..----_......:dl..c:::=~ ;'г.лавер

_____

H.I.rHanOK

А.В.Булка

Голова комісії
з питань регламенту. депутатської етики.

дїJIJIьHocтi засобів масовоі інФо~рмації
T~ контр~nю з~ виконaннJIМ
РІшень МІСЬКОI Ради

000243

~

--

В:Г.Опалько

Додаток

До рішення Броварської
міської ради

від (~»~
Н!! ~~~ -.".у - D5

2007 р.

ПРОГРАМА

IllформуваllllЯ громадськості щодо діялыості opгalliB І\lісцевого
самоврядуваllllЯ через комуllалыеe ПЇДПРIIЄl\IСТВО

Броварської міської раДl1
«Телестудія «Наше місто»

1. ЗагаЛЬІІі

положеllllЯ

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

- використовуючи різноманітні форми подачі відеоматеріалу -

Сlожети,

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
гnядацькій аудиторії про житrя міста, надавати можливості ДJIJI вільного
обговореННJI суспільно-значимих питань;
- підвищення освітнього, культурного та духовного рівнів населення;
- роз'яснення положень чинного законодавства фахівцями з різних
областей життєдіяльності;

- висвітлення рішень Броварської міської ради;
- у випадку гострої необхідності Телестудія готує до

ефіру термінові
повідомлеННJI про природні та технологічні небезпеки, а також інформує про

заплановані заходи, які організовуються керівництвом міста;
_ Телестудія також здійснює peIqIamho-видавничу діяльність, згідно з
переліком, передбаченим чинним законодавством України ДJIJI ~~тaнOB ~
організацій телебачення і радіомовлення, заснованих на державНIИ фОРМІ
власності.

2. Мета ПрограМl1

Забезпечення всебічного висвітлення економічного, суспільно
політичного і культурного житrя міста.

3. Джерела ФінаllСУВВllllR ПРОГРВІ\ІІІ
Проrpама фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах
затверджених асигнувань. Головним розпорядником коштів є виконавчий

комітет Броварської міської ради. Використання коштів здійснюється за
рішенням сесії Броварської міської ради.

4. ЗаХОДl1 3

BllKOllallHR ПРОГРВІ\ІІІ

Продовжувати практику тісної співпраці Телестудії з броваРСЬКОІ0
міською радою та ії виконавчими органами, а саме: сприяти регулярному
висвітленню діяльності депутатського корпусу Броварської міської ради,
виконавчого комітету Броварської міської ради,
надавати ефірний час
керівникам та спеціалістам служб, підрозділів та відділів виконавчого
комітету Броварської міської ради для роз»яснення, консультації чи
інформування населення з того чи іншого проблемного питання.

4.1.

кп «Телестудія «Наше місто»

2007 рік
Продовжувати та розвивати рубрику «Обличчя міста», роботу
інформаційної служби новин, запровадити
декілька нових проектів
суспільно-політичного та культурного спрямування, зокрема «Запитай у
мера», «Депутатська годиню), «Кримінальний віснию), «Єднаймося, люба
РОДИН0!» та інші, періодично поновлювати фільмотеку рубрик «Ретро-тв»,

4.2.

«Година серіалу» та «Мультяшки».

кп «Телестудія «Наше місто»

2007 рік

4.3. ПоліпшенНJI технічного оснащення:
.оо
_ з допомогою професійних дизайнерів повніС'ПО обновити декорацll
інформаційної студії,
. .
_ придбати обладнання для п~кращен~ якоСТІ ефІРНОГО сигналу,
_ повністю обновити робочии касетнии фонд,
_налагодити швидкісний Інтернет,
_ придбати інше необхідне обладнання (див. розр~ок до Про~ами).
кп «ТелеСТУд1Jl «Наше МІСТО»

2007 рік

Секретар ради

І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

В.о. директора

кп «Телестудія «Наше місто»
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І.М.Куліw

КП «Телестудія <<Наше місто»

РозрахуllОК ДО ПРОГРllAtII дїRлыості та ФЇllаtlсовоі ПЇ.ll1pIlМIШ
КП ccTc:nec:-rylIЇJl ссНаше місто ••
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В ТОІІ, 'шслі:

КaCCnI100x35=350
ДtICIIII DVD 200xS=1000
Atcyr.I)'JIn'Dp1l 2х900=1800
ПР111ТCJl1х900= 900
ПерrдмDТD ІІа l'tDnY .Нове ЖlIТІ'І» 20,00
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&nOIOIOnI. 6 х 10,00 rpll. =60,0
СкріПIOI. 10 х 1,00 = 10,011'11.
Олі.ці. 20 х 0,20 =4,00 rpll •
ПycrorpвфlOl. 200 Х 0,20 =40,00 rpll.
РУЧIOI. 100 х 1,00 = 100,0 rpll.
ПапlOl прозорі. 20 х 2,00 =40,00 rptl.
ФaRnll. 300 х 0,20 =60,00 rpll.
КlШПI 0бnilC)'. 6 х 3,50 =21.00 rpll.
МDРКQШ. І О х 3,00 D 30,00 rpll.
Папір БІлІІІІ. 10 х 17,00 = 170,00 rpll.
Папір 8О.11IП. 5 х 8,00 ... 40,00 11'11.
Кn&:ll.2 ІС 1,50 =3,00 rpll.
WІIUlК03ШIІDDЧ. 30 х 0,60 =18,00 11'11.
ПаКlI 30 х 0,60 =18,00 rpll.
РClIllIIОI. 5 Х 1,00 =5,00 rpll.
КaIlBcp11I. 50 Х 0,85 =42,50 rpll.
ДtlclCCТIl. 50 Х 2,00 = 100,00 rpll.
К!npIIДW.I х 300 = 300 rpll.
Pcmpaтopll. 5 х 15,00 =75,00 rpll.
СІСО'І'І. 4 х 2,00 = 8,00 rpll.
ПапIOI.IUII дох1МаІТЇ•• 7 х 8,00 =56,00 rpll.
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ссСТУДIЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ "НАШЕ МІСТО"
07400. М. БроваРІІ, вул. Гагарі ІІа, 15, т.(294)6-97-90

MiCLKOl\lY голові
AllTOllellКY в.о.

!!ODP4!-UлеКС81IДРОВIIЧУ!

Прошу B~ включити в порядок денний чергової сесії Броварської
міської ради питанНJI «Про затвердженНJI Програми діяльності, фінансової

підтримки та інформування громадськості щодо діJlЛьності органів місцевого
самоврядування через Комунальне підприємство Броварської міської ради
«Телестудія «Наше місто»у

2007 році»

3 повагою,
В.о. директора

студії телебаченНJI "Наше місто"

І.М.Куліш

J

