
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
І 

Про затвердження Програми розвитку міжнародного 
співробітництва м.Бровари на 2007-2012 роки 

з метою залучення кращих мистецьких об'єднань міста в культурно
мистецьких програмах в умовах міжнародного співробітництва, 
запровадження обміну делегаціями працівників культури міста та міст
побратимів, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 

гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку міжнародного співробітництва 
м.Бровари на 2007-2012 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійСlПOвати 
фіиансуванНJI Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті 

міста. 
з. Відділу культури щорічно звітуватися перед сесією Броварської міської 

ради щодо виконання Програми за відповідний рік. 
4. КОИ'Іроль за виконaнНJlМ цього рішеиня покласти на заступника 

міського голови Шестопал л.п. 

Секретар ради 

М.Бровари 
N!Jt9-J,9-0і'" 
Від49. {-І. 49/tp. 
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Подання: ~~,.-r--- Н.А.Багмут 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 
~C? 

___ ~-.~ __ І.Г.Лавер 

Начальник фінансового управління ~3еленська 

Виконуюча обов' JlЗКИ начальника 

загального відділу - головний спеціаліст і .~ / л.м.шило 
( ; 

Голова постійної комісіі 
з гуманітарних питань 

001048 

І 

Q-It~~--J,--....-:А.В.Кривонос 



Схвалено 

Рішення виконкому 

Броварської міської ради 
від N!! ___ _ 

І1РОГРАМА 

Затверджено 
Рішення 
Броварської міської ради 
від .ty. н. .t~ Н!! .JJg-J~-O!J-

розвитку міжнародного співробітництва М. Бровари 
на 2007-2012 роки 

м.Бровари 

2007 рік 
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1. Загальні ПОJlожеНRR Програl\IИ 

KrPC Укра~и на ~емократизацію і відкритість суспільства, її визнання на 
~lжнаРО~lИ . ape~l, ринкова орі~нтац~я реформ в економіці зумовлюють 
Jнтенсиф1Кацuo МІжнародного СПІвроБІтництва в усіх галузях і особливо в 
КУЛЬТУРІ. 

Відділ культури Броварської міської ради тісно співпрацює з містами
побратимами: Щолков~ (Росія), Луцьк (Білорусь), СЇЛЛамяє (Естонія), 
Фонтане-с!-Бу~ (Франц1Jl), Рокфорд (США), Краснік (Польща) - в ІШані 
КУЛЬТУРНОІ ПОЛІТИКИ та культурного обміну. 

2. Мета та основні завдаввя Програми 

Забезпечення діяльності галузі культури міста обміном інформації про 
національні культури ПIJ1JIXОМ залучеШIJI кращих мистецьких об'єднань міста 
в культурно-мистецьких програмах в умовах міжнародного співробітництва. 

3. Фінансове забезпечевви заходів Програми 

Основні джерела фінансування заходів Програми - обласний та місцевий 
бюджети. За рахунок коштів цих бюджетів буде здійСlПOватись фінансування 
заходів, спрямованих на залучеННJI кращих мистецьких об'єднань міста в 
культурно-мистецьких програмах в умовах міжнародного співробітництва, 
запровадження обміну делегаціями працівників культури міста та міст
побратимів. 

4. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми значно поліпmИ1Ь ситуацію в міжнар~дному 
співробітництві: у залученні кращих мистець~ об'~ань Ml~ в 
КУльтурно-мистецьких програмах, у запроваджеННІ обмІну делегацІЯМИ 
працівників культури міста та міст-побратимів. 

5. Заходи щодо реалізації Програми 

- Проведення роботи з питань укладання угод про співр~бітництво м?к 
з8ІОІадами культури міста Бровари та з~~ами культури МІст-побратимІВ 

ВJДДШ культури 

2007-2012 рр. 

- Забезпечення участі художніх коле~ів міста у міжнародних 
kyЛЬтосвітніх формах (конкурси, фе~am) 

В1ДДШ культури 

Щорічно 
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- РозміщеНЮІ матеріалів про міжнародне співробітництво в галузі 
культури в мережі Інтернет 

Відділ культури 
2007-2012 рр. 

- Запровадження обміну делегаціями працівників культури міста Бровари 
та міст-побратимів з метою ознайомлення з ЖИ'П'Ям, культурними 
1р8ДИЦЇJlми, навчальним мистецьким процесом 

Відділ культури 
2007-2012 рр. 

- Практикування обміну інформаційно-довідковими виданнями, аудіо-, 
відео матеріалами між закладами культури міста Бровари та 
закордонними українськими культурно-інформаційними центрами 

Відділ культури 
2007-2012 рр. 

6. Матеріально-технічне забезоечевии міжнародного співробітництва 

ХІ Змdстзаходу 
з/о 

1. Відрядження художніх 
колективів до міста 
Сілламиє стовія 

2. Відрядження художніх 
колективів до міста 

3. 

4. ВідрJIД)Iсення художніх 
колективів до міста 
Фоитане-су-Буа 

s. 

Всього 

Секретар ради 

Термів Орієнтовні Відповідальні 
ВИJ(онавви обсяги виконавці 

фівансувавви 

2008-2012 20.000 Відділ 
культури 

2008-2012 20.000 Відділ 

2008-2012 20.000 

2008-2012 20.000 

2008-2012 20.000 

100.000 

І.В.Сanожко 

культури 

Відділ 
культури 

Відділ 
культури 

Відділ 
культури 



Подання: начальник відцілу культури ~~~~!::..-

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 2:if~.п.шестопап 
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