
БРОВАРС',КА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро затвердження додатків до Програм відділу культури І 
на 2007-2012 роки 

Відповідно до За~ону '!країни "Про бібліотеки і бібліотечну справу", 
Указу Президента УкраІНИ вІД 22.03.2000 Н!! 490/900 "Про невідкладні заходи 
щодо розвитку бібліотек України", рішення Київської обласної рад .. від 
02.03.2006. Н!! 363-32-ІУ "Про Програму розвитку бібліотечної галузі 
Київської області на 2006-2007 роки", до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.12.2004. Н!! 1732 «Про затвердження Державної програми 
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004-2008 
роки», рішення Київської обласної ради від 15 квітня 2005 року Н!! 248-23-IУ 
«Про Київську обласну програму охорони та збереження нематеріальної 

культурної спадщини на 2005-2008 роки», до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.03.2002. Н!! 378 "Про затвердження програми розвитку 
позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки," рішення Київської 
обласної ради від 28.07.2005. Н!! 278-25-ІУ "Про Програму розвитку 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Київської 
області на 2005-2008 роки"., до Закону України «Про музеї та музейну 
справу», прийнятого Верховною Радою Украіни 26.06.1995. з метою 
забезпечення розвитку музейної справи, збереження, дослідження пам'яток 
матеріальної та духовної культури міста, З метою та збереження духовної 
спадщини Броварщини, подальшого розвитку культури в місті необхідно 
ПРОдовжити практику проведення міських свят, оглядів, конкурсів за 
~анрами народної творчості, фольклорного ми~:ецтва, українськоі ~~POДH?Ї 
ПІсенної творчості, з метою створення рекреацlИНИХ зон на терlІТОрll парКl~ 
та скверів міста для різних верств HaceneHНJI, керуючись ~~~OM 22 СТВТП 
26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в УКРВІНІ, врах~вуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань та з пи~ь СОЦІально
еКономічного роз.Витку бюджету, фінансів та цін, Броварська МІська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Додаток до Проrpами розвитку куnьтурно-дозвіллє~ої 

діяльності закладів культури м.Бровари на 2007-2012 роки (далІ -

Програма), згідно з додатком 1. .. .. 
2. Затвердити Додаток до Проrpами розвитку музеИНОІ справи 

м.Бровари на 2007-2012 роки: згідно з додатком 2. б'б . .. • 
3 З П Розвитку І :JJІотеЧНОI галУЗІ 
. атвердити Додаток до роrpами 
м.Бровари на 2007-2012 роки, згідно З додатком 3. 
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4. Затвердити Додаток до Програми проведеННJI культурно-мистецьких 
заходів міста Бровари на 2007-2008 роки, згідно з додатком 4. 

s. Затвердити Додаток до Програми розвитку рекреації дозвіЛЛJl 
м.Бровари на 2007-2012 роки, згідно з додатком 5. 

6. Затвердити Додаток до Програми розвитку початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м.Бровари на 2007-
2012 роки, згідно з додатком 6. 

7. Фінансовому управnінНlО Броварської міської ради здіЙСНlовати 
фінансуваННJI додатків до Програм у межах затверджених асигнувань в 
бlOджеті міста. 

8. Відділу культури щорічно звітуваТИСJl перед сесієlO Броварської міської 
ради щодо виконаННJI додатків до Програм за відповідний рік. 

9. Контроль за виконаННJlМ цього рішеННJI покласти на заступника 
міського гоnови Шестопал л.п. 

Секретар ради 

м.Бровари 
Н9 6011- а,;, оо ()" 

від мо />1'. Міф. 

І.В.Сanожко 



ПОДПІІІІН: 

_ ІJочaJJы�llкK відділу культури 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови ~ ~л.п.шecтonu 

- начвnьник юридичного відділу 

- наЧВnЬНIfК фінансового управління 

- начanьник заranьного відділу 

- голова постійної комісії з гуманітаРНIИ:Х-__ ~ 
питань 

- голова постійної комісії з питань со • • ЦlaJIЬНО-
еКОНОМІЧНОГО бюджету, фінансів та цін 

.. 
•••• "1 

, /") 

'"С;:;Г:Лавер 

А.В.Бу~ 



Додаток 

Додаток І до 
рішенНJI 
Броварської міської ради 
від .' ~ р/ ./Ldk. N~ б"&Jf-1J. ·О.б'" 

; 

до Програl\lll РОЗВIIТRy КУЛЬТУРllо-дозвіллєвоі діплы�остіi 
закладів КУЛЬТУРІІ м.БроваРII ІІа 2007-2012 РОКІІ 

2008 рік - розрахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
фонд фонд джерела 

1 2 3 4 S 
110204· 
Програма РО3ВІІТКУ 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності закладів . . . 
КУЛЬТУРІІ м.БроваРII на . 
2007-2012 POКlI (ТОС.ГРН.) 

2110,10 805,20 285,00 1019,90 

Мета: Забезпечення' охороно, відродження та РОЗDОВСlоджеНllЯ надбаllЬ 
траДllціЙНQЇ КУЛЬТУР0, залуЧення культурно-просвіТНIIЦЬКIIХ закладів до 
організаціі і підТРОМКl1 ріЗНllХ фОРМ, дозвілля дітей, lонацтва, I\І000оді та 
ДОРослого населення, підтромка Мllстецької творчості. 
По"азники BUKOIIQHIIR: 

Кількість народних 
колективів, од. 

Кількість ставок, од. 
Кількість nраціВНZlків, осіб 
Кількість заходів, од. 
Кількість nocтitїHO діючttx 
1(/Іубних угрупувань, од. 

49 
49 

308,00 
19,00 

КілЬКість установ, од. :1 
Планова кількість учаСНZlків 378 

49 
49 

308,00 
19,00 

2 
378 

1(/Іубних угру"увань, осіб --
Црllоіст відвідувачів, " .~S\~O' r7 ~~" 5,00 
Црllоісm кількості заходів, 'ИІІ. . .., ... 9.00-0 * ,~,oo 

Секретар ради 



ПОДDІІІІЯ: 

- IfОЧOnЬНJIК відділу культури ~~'--:::JI'-_Н.А.Багмут 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови ___ 79-__ ,Л.П.ШестоПIl1 



Додаток2до . 
РІшення 

Броварської міської Ради 
від -І" ()/. ~. N!! 601/- 8l-0:; 

Додаток 

до Програl\lll РОЗВІІТКУ I\lузеііllоі спраВl1 
I\I.БроваРII ІІа 2007-2012 РОКІІ 

2008 рік - ~озрахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
фонд фонд джерела 

1 2 З 4 5 
110202 
Програма РОЗВІІТКУ' 
І\fузеііноі справи' м.Броварп 195,10 185,10 3,00 7,00 
ІІа 2007-2012 РОКІІ (ТІІС.ГРН.) 
.Мета: Всебічне 'СПр'I~ВННВ дівJlы�остіi міського краєзнавчого I\l)'зеlО, 
оБJlіку, збережеННIО, ~aJIежному УТРllмапні, КОllсерваціі, реставрації, 
реабіJlітації та музеєфікації пам~вт~к історіі, I\faTepiaJlhllOЇ та духовної 

КУJlЬТУРИ. 

ПоказИ"КU вuкоиаllllВ: 
Кількість AtyзeїB та виставок, 

од. 1 1 
Кількість ставок, од. 9,00 9,00 

Кількість nрацівників, чол. 9 9 

Площа nРUJItіщєнь АfУ3ЄЮ, КВ.АІ 425,00 425,00 

Планова кількість учаСНІ/ків 9450 9450 

ЮJYбнux угрупувань, осіб 
Збільшєння кількості ~ ;iJ-W~ 10,00 

~';) 
відвідувачів, % "'n " О ~$ ~ 

r "0;-;; .~ ~Ф"l --:( ~ ~ ct_ -~ 

Секретар ради ~~ ~ ~.в.сanOЖКD _ о-

"4' • ~;~ 
9о ІІІ" 



Пода.шв: 

_ Ilочanы�кK віддіnу куnЬтурl! 

ПОГОДЖЕНО: 

- зоступнltк міського гоnови 

:о. 

~ .. 



Додаток 

Додаток 3 до 
рішенНJI 
Броварської міськоі ради 
від ~"o/,~ N!! 6d-~;t -()~-

і 

до ПрограJ\lІ1 РОЗВІІТКУ бібліотеЧllоі галузі 
J\I.БроваРII ІІа 2007-2012 РОКІІ 

2008 рік - розрахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
фонд Фонд джерела 

1 2 З 4 S 
110201 
Програма РОЗВІІТКУ 
бібліотечноі гаJlузі 
м.Бровари на 2007-2012 

. 
907,70 584,50 0,00 323,20 

POКlI (тис.грн.) 
Мета: Розвиток бібліотечної спраВII, зміцнеННD матеріалы�о-техllічноіi 
бази бібліотек, забезпечеННD поповнеllНD бібJlі9теЧІІІІХ іllфОРJ\lаціЙНІІХ 
технологій, ДJlD реалізаціі фу~кцій бібJlіотек, пїДВllщеllНD pOJli бібліотек 
вк центрів кУJlЬТУРИ, наУКII, освіТl1 та інс ~OPMaцii. 

ПО"lUІІIІ"" IІI1"онаllНЛ: 
Кількість установ - всього, 2 2 
од. 

Кількість штатних одиниць, 21,5 21,5 

од. 

Фонду, т.nр. 63,1 63,1 

В т. ч. книжковий фонд, 61,0 61,0 

тис. прим. 

Кількість читачів тис.ос. 8,3 8,3 

Кількість книговидач, од. 153000 153000 

Праців. 7116 7116 

Витрати на }кноговидачу, 3,17 3,17 

~H. 

" відвідувачів до "о"єр. A1t~T ~.~~03 
11JgJіоду 'іІ 

" книгОВZlдач до ~ * і,Ю 2 ~*1)t 
CIr о 

'1\ 8' 7:,~ 
nОlJєр.nєріоду 

4r 

~\ ~~ '{.j Секретар ради ~~'i} 
І.В.Сапожко 

, ~ ~II" '( 

" 



ПОДПІІІІП: ; 

_ IIDчanЬІIІIК відділу культури 7Л~~~_I-І.А.БаГAlУТ 

ПОГОДЖЕНО: 

- заСТУПНIІК міського голови 



.... 

Додаток 

Додаток4до 

рішення 
Бровар'СЬКОЇ міської ради 
від ,,, '1.ltZf;J. N!!' б~- AJ. -ог , 

до ПрограJ\ll1 ПРОВСДСІІІІЯ КУЛЬ1УРIIО-J\lllстеЦЬКIIХ заходів 
1\1 і ста БроваРl1 ІІа 2007-2008 РОКІІ 

2008 рік - QОЗРахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
фонд фонд джерела 

1 2 З 4 5 
110203 
Програма розвитку 

культурно-дозвіллєвоі 

діяльності закладів . . 
КУЛЬТУРII м.БроваРII на 460,00 460,00 0,00 
'2007-2012 РОКlі ·(ТІІС.ГРІІ.) 
Мста: Відродження та з.береження ДУХОВllоі спадЩIIІІII, подаЛЬШІІЙ 
РОЗВІІТОК кУльтури в місті, проведення міСЬКl1Х СВЯТ, оглядів, KOIIКVDciB.· 

ПОI(QЗНІІI(ІІ (JІІКОНQННЛ: 

Кількість населення Аііста, 

чол. 91500 91500 

Кількість заходів, од. 21 21 

Витрати на проведення 
однога заходу в рік, тис.грн. 21,90 21,90 

Витрати на одного :жителя 
5,03 А';ста в р;к, грн. 5,03 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДПІІІІЯ: 

-ItDчалЬIШК відділу КУЛЬТУРJt ~:и...:::~~_Н.А.Багмут 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови ~ 'k .. -:;/й п ш . . . естопап 



Додаток 5 до 
рішення 
Броварської міської ради 
від "11, ()/. AтP~ Н!! Єof-б" -05 

» 

Додаток 

до П porpaJ\ll1 РОЗВllТrcy рекреації дозвілля 
J\I.БроваРJl 110 2007-2012 РОКІІ 

2008 рік - j!ОЗРахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Іншj 

сЬонд фонд джерела 

1 2 З 4 5 
110103 . 

Програма РОЗВІІТКУ 

рекр,еаціі дозвілля 
м.БроваРII ва 2007-2012 500,00 500,00 
РОКІ' (ТІІС.ГРВ.) 
Мета: Організація та розбудова спеціаЛЬНllХ місць і об'єктів для . 
СПРІІВВНЯ змістовного та цікавого дозвілля • 
ПОl(ll31111I(ІІ IJIII(OllaHIIB: 

Кількість заходів, од. 1 1 

- _.:- .. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДПІІІІВ: 

- JlВЧOJlЬНIIК відділу КУЛЬТУРIf 

ПОГОДЖЕНО: 

- ЗВСТУПНIfК міського голови 



Додаток 

Додаток6до 
рішеННJI 

Броварської міської ради 
від (І/. ()r. Jt:l;$ N!! 6()//-&!,-etJ-, 

до ПрограМl1 РОЗВІІТКУ почаТКОВllХ спсціалізоваllllХ 
МІІСТСЦЬКІІХ Ilавчалы�llхx закладів 

м.БроваРII ІІа 2007-2012 рОКl1 

2008 рік - розрахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
сЬонд j)онД джерела 

1 2 З 4 _ ,.,., s 
110205 . 
Прогр~~а РОЗВІІТКУ 
п~чатковux спеціалізованих 
J\lllстецьких навчаJJЬНllХ 

закладів м.Бров~Рн на 2007- 3909,80 3179,80 220,00 510,00 
2012 РОКІІ .. 
Мета: Забезпечення вільного творчого, іllтелектуального, ДУХОВІІОГО 
РО3ВІІТКУ дітей міста, доступності Мllстецькоі OCBiТlI, гарантуваllllЯ прав 
іТ здобyтrя, поліпшення умов повноцінного навчаЛЬІIОГО процесу. 

ПОIUl3НUКІІ BIIKOllaHIIB: 

Кількість учнів Ulколи 
естетичного та .музuчного 780 780 

виховання, чол. 

КілЬКість ставок, од. 160,0 160,0 

Вuтраnщ на одного учня, 
4,08 0,28 

тиС.г"н. 4,36 

ЧиСЛО підставок на клас 12,80 

КілЬКість учнів 
10708,00 10708,00 загальноосвітніх zuкіл, осіб. 

Приріст частки дітей, які 
10,00 10,00 npиriНRЛи участь в концертах .~-~ 

J!la KOHКjJOcax, " 
.~.: ,'"І (& r .. 

,..,.,-\ .... , -~ ~ .. ~ 
Секретар ради 

.. Сапожко 



ПОДВІІІІП: 

- начальник відділу КУЛЬТУРИ 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400. м.БроваРlf, вул. Гагарін .. lS. T.(294)S-10-61 

Від 30.12.2007. Н!! 230 

HaN!!. __ --------~за~--- г 
Секретарю 

Броварської міської ради 
CalJ03lCКY LB. 

Про затверд:Jlсення додатків до ПрогРQAI 
відділу культури на 2007-2012 роки 

ПОДАаНН 

, 

Відділ культури Броварської міської ради просить розгJUlНУГИ на 
засіданні Броварської міської ради IJИТaНIIJI про затверджеННJI додатків до 
Програм відділу культури на 2007-2012 роки. 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради 

MerьOnкiнa 
5-10-61 

Н.АБагмуг 

.:, 

'

"' &РО'" :<~";;"~.J' 
Вхі,ll.Н;;.1 І' f)J ,. 
,1..l;' _ ()ь - :--
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