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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про .затвердження Програми діяльності

та фІНансової підтримки редакції газети
"Б роварська панорама" у

2007 році

Розглянувши подання редакції газети "Броварська панорама" від
17.10.2007 року К!! 8, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України та
керуючись ст. 5 Закону У країни "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та
масової інформації",
в Україні", а також
комісії з питань

органів місцевого самоврядування в У країні засобами
п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
враховуючи висновки комісії з гуманітарних питань та
соціально-економічного та культурного розвитку,

бюджету фінансів і цін, Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції
газети "Броварська панорама" У 2007 році, (далі - Програма), що додається.
2. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів,
передбачених в бюджеті на 2007 рік.

Секретар ради

І.В.Сапожко

м.Бровари

...
від 25 жовтня 2007 року
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ПОДАННЯ:
В.о.головного редактора

"

газети "Броварська панорама

Irltt·-ь'во ПіДВИСОЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

- керуючий справами
виконкому

-начальник фінансового управління

. .

-начальник юридичного ВІДДІЛУ

~~зеленська

·cZ_/"J____ І.Г.Лавер

-в.о.начальника загального відділу,
головний спеціаліст

_-_ _-1-_1_ Л.М.Шило

- голова комісії з питань
соціально-економічного
та культурного розвитку,

бюджету, фінансів і цін

_ _~ЦДfI. _ _

А.В.Булка

- голова комісії з питань
Регламенту,депутатськоїетики,

діяльності засобів масової інформації
та контролю за виконанням

рішень міської ради

000977

~:.ь~:::::::::~В":.Г .Опалько

ДОДАТОК
дорішенlUI

Б~оварської міської ради
ВІД 25 жовтня 2007 року

ІІРОГРАМА

N!! #9-1-JJJ-or

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОї ПІДТР

..

ГАЗЕТИ "БРОВАРСЬКА ПАН~~,~ЕДАКЦІІ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Р едакЦІЯ
· ~азети "Бро~арська пано ама" є за

заснований Бр~нврськокі міською р~ою.
.

Основна
. Б мета діяльності
.. . Редакції

ДІЯЛЬНОСТІ

-

.. .

...

собом маСОВОllнформацl1, що

.
все б·Ічне ВИСВІтлення
у газеті

роваРСЬКОI МІСЬКОЇ
.
.ради
' П виконавчого КОМІтету,
депутатського

к~рпусу, структурних ПІдрозділів міської ради, актуальних проблем
MlcцeB~ГO самов~ядування, питань науки і культури, соціально-економічного
та СУСПlЛЬНО:ПОЛIТИЧНОГО життя в м.Бровари та Київській області, виконання
затверджеНОl засновником Програми.

Ред~ія ~нфОРМУЄ громадськість міста про найважливіші події і заходи, щО
M~ТЬ суспшьне значення, висвітлює найактуальніші проблеми та здобутки
МІської громади і міської влади.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Широко висвіТJПOвати головні події суспinьно-політичноro життя міста,
оперативно інформувати міську громаду шляхом публікації на сторінках газети
новин, репортажів з місця події, аналітичних матеріалів, інтерв'ю з ключовими
особистостями, змістовне наповнення газети Броварської міської ради
"Броварська панорама" якісними матеріалами, що виходять в ДРУК, шляхом

Виконання заходів Програми та безкоштовнОГО розповсюджеННJI газети в місті.
3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАНІІЯПРОГРАМИ

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюєrься за рахунок
Коштів міського бюджету.

4. ЗАХОДИ З ВИКО~ ПРОГР~ .
4.1 Продовжувати тісну і всебічну СПlвп~ацю РедаКЦ11 13 засновником.~

а саме: систематичнО висвітлювати на CTO~1J:JKax газети po~oтy Броварсько~

Міської ради та ії виконавчогО комітету, об єктивно ... ВИСВl:~..вати реалЬ~1
здобутки та досягнення у. виробничій, комуналЬНIИ, ~СВІТНІИ, КУЛЬТУРНІ,
Спортивній сферах, охороні здоров'я.
.
.
Регулярно залучати ДО висвітле~ня н.аЙВ~~ВІШИХ питань життя ~1~тай
секр
. ·ської ради кеРІВНИКІВ ПОСТІИНИХ депутатських КОМІСІ ,
етаря та депутаТІВ МІ
'

8

'ськогО голову та його заСтупників пр

~lrr"J'ЛІ'В
l' управлінь.
~

'

,
ОВІДНИх спеціалістів м'JСЬКВИКОНКОМУ,

Редакція Г8ЗeтJt "Б

роварська панорама"
впродовж 2007 року

4.2. Налагодити систему піДГОТОВКl1
ШЛІХОМ залучення головних підрозділів M~a о~раЦlовання інформаціі
ру б рики

продовжувати

".

СеСІЯ

"АктУально", "Мовою фактів"

ІСЬКОІ раДl1 та ВІІКОНКОМУ'
міськради"
"З'
·

"М
' " "аСJдання. виконкому",
. . ' . овою цифр, Житrя МІста", в ЯКИХ
ВJfСВІтлювати КЛЮЧОВІ РІшення МІСЬКИХ органів владИ
.. б езпосередН1Й
.
.
.
та ІХ
ВПЛИВ на ПОЗИТИВНІ зрушення у СОЦІально-економічному розвитку .
.
.
" .
МІста,

.

у СП1впрацl

ІЗ

апара~ом

м!ської .ради,

відділом внутрішньої політики

виконкому готувати ЗМІСТОВНІ матеРІали про найактуальніші питання життя

міста, бе~посере~ню роль міської Р~И і виконавчого комітету у економічному
зростаННІ та СОЦІальному розвитку МІСЬКОЇ громади.

Редакція газет "Броварська панорама"
впродовж

2007 року

4.3. Налагодити
інформаційні

зворотній зв'язок із читачами, вивчити та врахуваТl1
запити мешканців міста для визначення тематичного

наповнення газети "Броварська панорама":
здійснити
моніторинг читацької аудиторії

і на його основі скорегувати

пріоритетні напрями діяльності Редакції; постійно підтримувати контакти із
читачами, вивчати їхні запити та критичні зауваження, проводити творчі

зустрічі колективу

.

Редакції із провідними представниками громадСЬКОСТІ,

освітньої, культурної, виробничої, медичної сфер.

Редакція газети "Броварська панорама
впродовж 2007 року

"

4.4. Підвищити якісний рівень журналістських ~атеріалів: .

з цією метою систематично проводити

.

вироБНИЧІ нар~и,. ПІД ;ас яких

ження засновниКІВ І ПОЛІпшувати

авВЗІ1зувати недоліки, враховувати заува

Ікість матеріалів та оформлення газети;.
и "Броварська панорама"
РедаКЦІЯ газет
.
впродовж 2007 року

Секретар рад

Секретарю

Броварської міської ради
Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

Прошу Вас включити в порядок денний чергової сесії Броварської міської
ради наступне питання:

"Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки редакції

газети "Броварська панорама" у 2007 році".

оml"едактора

р .Пїдвисоцький

