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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження Проrpами проведення 
культурно-мистецьких заходів міста 

на 2007-2008 роки 

З метою та збереження духовної спадщини Броварщини, подальшого 
розвитку культури в місті необхідно продовжити практику проведення 
міських свят, ОГЛJlдів, конкурсів за жанрами народної творчості, 
фОЛЬКЛОРНОГО мистецтва, української народної пісенної творчості, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядуванНJl вУкраїні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Проrpаму проведення культурно-мистецьких заходів 
міста Бровари на 2007-2008 роки, що додаЄТЬСJl. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Проrpами У межах затверджених асигнувань в бюджеті 

міста. 
3. Відділу культури щорічно звітуваТИСJl п~ред. ceci~. Броварської 

міської ради щодо виконання Прогр~ за ВІДПОВІДНИИ РІК. 
4. Контроль за виконанням данОГО Ішення покласти на заступника 

міського голови Шестопал а і н ёІ 

Секретар ради 

м.Бровари 
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Подання: начальник відділу культури~.JЄ.~~ __ Н.А.Багмут 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового управШШIJI 

Виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 

d#tи;;t!' л.п.Шестопan 

c;;z: І.Г.Лавер 
~~.Зenенська 

,. 

Голова постійноі комісіі 
з гуманітарних питань /-н~+--___ А.В.Кривонос 

001053 



Схвалено 

РішеНWI виконкому 

Броварської міської ради 

Затверджено 
РЇШеННJI 
Броварської міської ради 

від ____ ...:Н!! __ _ 

ПРОГРАМА 
проведения КУJlьтурно-мистецьких заходів 

міста Бровари на 2007-2008 роки 

З метою відрОД)lсення та зберехсення духовної спадщини, подальшого 
розвитку культури в місті необхідно продовжити практику проведення 
міських свят, оглядів, конкурсів за жанрами народної творчості, 
фОЛЬЮlорного мистецтва, украінської народної пісенної творчості. 

ДосягнеВНJI цієї мети можливе ПIJlJlXОМ реалізації цієї програми, JПCa 

розрахована на 2007-2008 роки. 

ОСНОВШ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

- спрИJIННЯ всебічного розвитку традицій, звичаїв та обрядів; 
_ забезпеченвя широкого інформування населеНШІ про проведення . .. 

культурно-мистецьких захОДІв в МІCn; 

здійснення заходів по відродженню та збереженню духовної 
спадщини броварщиии; 

_ покращенвя системи проведеНWI загальноміських свят; 
_ забезпечення роботи по видавничій діяльності. 

ОСНОВІО ОРГАНІЗАЦІЙІП ЗАХОДИ ПРОГРАМИ: 

1. СПРИJIIIШI участі творчих колективів міста у обласних, Всеукраінських, 
Міжнародних культосвітніх форумах 

Відділ культури 

2007-2008 рр. 

2. Організація концертних, театр~вих, тeMa~ інформаційно
виставкових, науково-технічних, ттературно-художн~х,. Т81ЩЮвальво
розважальних, фОЛЬКJIорно-emографіЧВИХ ~ ~ захОДІВ І програм 

ВJДДШ культури 

2007-2008 рр. 
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3. ПроведеВВJI професійних та державних свят 

Відділ культури 
2007 -2008 рр. 

4. ПроведеВВJI новорічних ранків та різдвJIИИX свят 
Відділ культури 
2007-2008 рр. 

S. ВmаиувaвwI пам' яті жертв голодомору та політичних репресій в Украіні 
Відділ культури 
2007-2008 рр 

6. ПроведеВВJI міського фестивamo поетичної творчості «Кришталеве перо» 
Відділ культури 
2008 рік 

7. ПроведеННJI міського конкурсу класичної музики «Класична нота» 
Відділ культури 
2008 рік 

8: ПроведеННJI міського фестивamo хорового мистецтва «Співоче місто» 
Відділ культури 
2008 рік 

9. ПроведеННJI міського конкурсу «Українські вареники» 
Відділ культури 

2008 рік 

10.ПроведеВВJI міського конкурсу виконавців еС1р8ДНОЇ пісні «30РJIНИЙ 
крою> 

Відділ культури 

2008 рік 

оо • • с дyпn'» 11.ПроведеВВJI міського фестив8JПO авторсько! mсИ1« !РУНИ 
Відділ культури 

2008 рік 

12.ПроведеВВJI міського фестив8JПO хрИCТJШIськоі 
духовна» 

творчоcri «TpoJJНДa 

Відділ культури 

2008 рік 

13. Opr;omація npовeдemu CВJПКYIIВIIIIS ~W:~1УРИ 
2008 рік 



14. ПроведеНИJI коНкурсів краси «Мїиі-модель-Бровари» та «Міс-Бровари» 
Відділ культури 
2008 рік 

15. ПроведеННJI спільно з управлінням освіти Броварської міської ради 
вшаиуванНJI дітей-переможців міських, обласнц Всеукраїнських, 
міжнародних конкурсів та фестивалів в галузі мистецтва педагогів та 
батьків перемохщів у програмі «Обдарованість» 

16. ПроведеННJI свята <<МасНИЦJl» 

Відділ культури 
2008 рік 

Відділ культури 
2008 рік 

17. ПроведеННJI звітних концертів з8ЮІадів культури 
Відділ культури 
2008 рік 

18. Організація проведеВИJI заходів до ДВJ1 народжеШIJI та Дня пам'яті 
Т.Г.Шевчевка 

Відділ культури 
2008 рік 

І· т."еВШІ в засобах масовоі інформації 19. ЗабезпечеИВJ1 широкого висв "". ., 
проведеИIDI культурно-мистецьких з8ХОД1В в Мl~ідділ культури, 

РедaIЩЇJI міськраіоввої 
газети "Нове житrя, 
РедaIЩЇJI міськраіовиого 

радіомовnеШIJI 
2007-2008 рр. 

ій, звичаїв та обрядів У місті 20.СпрИJIВНJI всебічному розвитку традиц Відділ культури 

2007-2008 рр. 

. стів та колекrивів художньої 
21.0РГавізацiJI роботи професійниХ =номіських заходах 
самодіяльності району та юста ва з ВіддШ КУЛЬ'!'УРИ 

2007-2008 рр. 
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22.3абезпечеННJI роботи по Видавничій діяльності та реКJJамній продукціі 
Відділ культури 
2007-2008 рр. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕІПІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

Основні джерела фінансування заходів Програми - обласний та місцевий 
бюД)!сети. За рахунок коштів цих бюджетів буде здійснюватись 
фінансування заходів, спрямованих на покращеННJI проведеННJI масових 
культурно-мистецьких заходів міста. 

Коригування фінансування заходів Програми здійснюється відділом 
культури Броварської міської ради щороку після затвердження місцевого 
бюджету на наступний рік. 

Відділ культури 
2007-2008 рр. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

. Реалізація Програми значно покращить організ~ та проведення 
загальноміських заходів, забезпечить широке ВИСВІтлення культурно: 
мистецьких заходів в засобах масової інформації; поліпШИТЬ роботу у сфеРІ 
видавНИЧОі~восri. 

Секретар ради 

Відділ культури 

2007-2008 рр. 

І.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
ВІДЦІЛ КУЛЬТУРИ 

07400, м.Бровари, вул. ГагарінІ, 15, т.(294)5-1 0-61 

Від 4!. ~"'&zOt: .N'!! ~..9" 
НаХ!! за 
Про заmверд:JІСення П=-ро-г-рам-и 

Г розвиткумузейноl' справи 

IІI.Бровари на 2007-2012 роки, 
про затверд:JIсення Програми 
розвитку культурно-дозвімєвоі 
діяльності ЗOЮlадів культури 
IІI.Бровари на 2007-2012 роки, 

, 

Програма розвитку рекреаціl дозвімя 

IІI.Бровари на 2007-2012 роки, 
Програма розвитку міжнародного 
співробітництва м.Бровари на 

г 

2007-2012 роки, Програма проведення 
культурно-мистецьких заходів м.Бровари 
на 2007-2008 роки 

ЛОДAllllJl 

Міському голові 
Антонен"у В. о. 1 

Відділ культури Броварської міської ради просить розгmmyти на 

засіданні Броварської міської ради питаввя: 
1. Про затверджеИНJI Програми розвитку музейної справи м.Бровари на J/ 

2007-2012 роки; 
2. Про затверджеВВJI Програми розвитку культурво-дозвіллєвоі V 

діяльності закладів культури м.Бровари на 2007-2012 роки; 
3. Про затверджеИНJI Програми розвитку міжнародного співробітництва V 

м.Бровари на 2007-2012 роки; 
4. Про затвердження Програми розвитку рекреаціі дозвілля м.Бровари на \І 

2007-2012 роки; 
S. Про затвеРД>ІсеНВJI Програми проведеНЮІ культурно-мистецьких t! 

заходів м.Бровари на 2007-2008 роки. 

liачlJJЬUU_ . . 
в ЦQA В1ДДШУ культури 
РОваРськоі міської ради 
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