
г Про затвердженни Програми діильності та 
фінансової підтримки редакції міськрайонного 

радіомовлення у 2008 році 

Розгмнувши поданНJI Броварської редакції міськрвйонного 
радіомовленНJI від 04.12.2007 року N!! 78 відповідно до статті 91 Бюджетного 
кодексу України та керуlOЧИСЬ статтею 5 Закону України "Про поридок 
ВllсвітлеННJI дїJIJIЬHOCTi органів державної впади та органів місцевого 
сat.tовридуванНJI в У країні засобами масової інформації", пункту 22 статті 26 
Закону України "Про місцеве самовридуванни в Украіні", а також 
враховуючи висновки постійних комісій з питань регламенту, депутатської 

CnIICИ, дiиnьиості засобів масовоі інформаціі та контролю за виконанНJIм 
рішень міської ради, з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
Міськрвйониого paдiOMOвneHНJI у 2008 році (додається). 

2. ФінансуванНJI заходів, визначених .Програмо~, зд.іЙСНЮЄТЬСЯ в межах 
І(оштів, затверджених у бюджеті міста на ВІДПОВІДНИИ пеРІОД. 

3. Контроль за викон8НИJI цього рішенНJI покласти на керYlОЧОro 
Справами виконкому Дворськоro В.П. 

СеКРетар ради І.В.Сапожко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенНJlМ Броварської міської ради 
від -ІІІ u'~Jl 200Ьоку 
Н!! 60:l-~.t -05 

ПРОГРАМА 

diRлыlс''~іi ",а ф!"а"сово;· "~д"'P'IJJIKII Броварської pedaK'f'Ї 
JfllCbKpallOllllOZO раd,О,АІОВЛЄІІІІR ІІа 2008 рік 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННR 

Броварська редакція міськрайонного радіомовлення є міським та 
районним засобом масової інформації, що заснований на спільній 
к~муналЬНій власності територіальних громад міста Бровари та сіл, селищ 
МІСЬКОГО типу Броварського району. Редакція є неприбутковою організаціЄIО. 

Пріоритетними завданнями Редакції є: 
- використовуючи різноманітні жанри; 
-замітки, радіорозповіді, бесіди, репортажі, інтерв 'ю, на основі 

прииципів свободи слова, прав жителів міста Бровари та Броварського 
району на отримання повної та достовірної інформації, повідомляти 
cnyxацькій аудиторії про життя міста та району, надавати можливості ДJUl 
ВЇЛЬного обговорення суспільно значимих питань; 

- підвищеННJl освітнього, культурного та духовного рівнів населення; 
- роз 'иснеННJl чинного законодавства; 
- висвітлеННJI рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самовриду8ВННJl; 
- у випадку гострої необхідності редакція міськрайонного 

радіОМовлеННJI готує ДJIJI транСЛJIЦії термінові повідомлення пр~ природні ~ 
технОлогічні небезпеки, а також інформує про поз~анОВI захо~~, JlК1 
орraиізовуютьси керівництвом міста та райо~, редакцт також ЗД1иснює 
pelOIamho-видавничу дїJIЛьність, згідно з перелІКОМ,. пе~:дбаченим чинн~ 
31U(~HoдaвCТBOM Украіни ДJIJI установ і. органlЗ~IИ телебаченНJI І 
РВДІОМовлеННJI, заснованих на державній ФОРМ1 власносп. 

2. МЕТАДUlЛЬНОСТl 

шир . . но-попітичного житrи міста та 
око ВИСВІтлювати новИНИ суспшь . о амн 

РаАону, Покращити икість передач ШЛJIXОМ виконaнНJI захОДІВ Пр rp . 
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з. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННR ПРОГРАМИ 

. Фі~ансуваННJI з~одів, визначен~х Проrpамою здійснrОЄТЬСJl за рахунок 
кошnв МІСЬКОГО та раионного бrоджетlВ. (Розрахунки до проrpами - додатки 
Н!! І та Н!! 2 додаюТЬСJl). 

4. ЗАХОДИ З ВИКОНАННR ПРОГРАМИ 

4.1. ПРОДОВЖІІТІІ праКТIІІСУ тiClloi співпраці редакції із 
СпівзаСIIОВllllкаМII, а саме: СПРИJlТИ реГУЛJlРНИМ виступам перед 
мікрофоном депутатів, керівників та спеціалістів виконкому Броварської 
міської ради, відділів і управлінь, райдержадміністрації, районної paдll, . . 
СІЛьських ГОЛІВ. 

Броварська редакція J\lіськраЙОllІІОГО 
радіомовлеllllЯ - протягом 2008 року 

4.2. Продовжити рубрики ,,3 історіі ПридеСНJlНСЬКОГО краю", 
"Броварщина літературна", "А ми собі співаємо, бо гарний голос маємо". 

Броварська редакція міськраЙОllJIОГО 
радіомовлення - протягом 2008 року 

4.3. ПровеСТl1 ВІІвчеllНЯ та врахуваНllЯ заПllтів радіослухачів, а 
саме: 

- здійснити моніторинг слухацької аудиторії і на його основі 
скорегувати пріоритетні напРJlМИ дїJlnЬHocTi Редакції; 

- провести творчі зустрічі колективу Редакції із ~а:ами. оо 
Броварська редаКЦІЯ J\llChKpallOlllloro 
радіомовлеНllЯ - ПРОТЯГОJ\І 2008 року 

4.4. ПідВllЩИТИ кваліфікаціЙНllЙ рівень журналі~в. . . 
- з цією метою провести стажувВННJI двох працlВН~I~ У редакц1JlX 

інформаційного та суспільно-політичного MoвneHНJI ТРК ,,киІВ ,забезпечити 
іх професійними періодичними видВННJIМИ. оо 

Броварська редакція J\liChKpallOHHoro 
радіомовлення - ПРОТЯГОJ\І 2008 року 

4.5. Поліпшення технічнЬго оснащення: Ф . оо· • офони 2 міні 
Ф иитер про еСІИНl Мlкр , -- придбати комп'ютер, акс, пр., ВННJI 

дИСкових рекордери а також інше неоБХІДне обладн •.• оо 
, Броварська редакцІЯ MIChKpallOllHoro 

1IJ(jtDt!R!влеНIIR - ПРОТЯГОJ\І 2008 року 

~ ~~\ 
18: ~ o:o.--....:~~ 

СеІСретар ради І.В.Сапожко 



Пода.шо: 

- ДІІректор Броварської редакції 
міськрайонноro радіомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- керYlОЧИЙ справами виконкому 



• _ • Розрахунок додатокN!1 
ДО ПроrpВr.l11 ФІНВНСОВОІ ПIд1'рlfr.fКlf Броварської редакції MicькpВnOHHOro paдiOMOВJIeHНR 

2008 • на 5p1K. -- В Т.Ч.3D рах. 3 3III'IUI.llora 
кв 

ВlпраТlI на 2008р. 
Сума Зanш.Н. фои.цу 50% 3 

фОIUl)' заran.иоra 
(тнс.грн.) 61OдD'I)' фонцу 

;. 61ОдЖС1)' 
міСІВ 

ТIІС·ГРН • ТIІС·ГРН. 
• СИИJI від рекламІ! та послуг населенню на 2008р. 89,8 
- ВlпРатн всього на 2008р. ЗОЗ,8 214,0 107,0 -
~O Заробітна плата 189 156,5 78,25 - В тому числі: 

1. ПОСОДОВІ!Я оклад 88,0 88,0 44,00 
2. Нвдбавка за вислугу років 10%,15%, 40 % 16.5 16.5 8,25 
3. Нвдбавка за інтенсивність 50% 19,0 19,0 9,50 
4. Нвдбавка за напруженість 50% 5 5 2,5 
s. Нвдбавка технічному персоналу ЗО% 1,1 1,1 0,55 
6.Преміи 56 26,9 IЗ,45 
7. Матеріальна допомога З,4 

~ HapaxyввнНJI на заробітну плату 69 57,5 28,75 
r ПРllДбвнНJI предметів постачанНJI і матеріалів, ЗІ 

ОOJlІТВ послУГ 

І Предмети, матеріали, обладнанНJI, інвентар 6,6 
БJJОКНОТИ. 6 Х 10,00 грн. = 60,0 
Скріпки. 10 х 1,00 = 10,0 грн. 
КасCnll00ІО,00=500,00 грн. 
Ручки. 100 х 1,00 = 100,0 грн. 
папки прозорі. 20 х 2,00 = 40,00 грн. 
ФaItJJи. 300 х 0,20 = 60,00 грн. 
КнIIГИ обліку. 6 х З,50 = 21,00 грн. 
Маркери. 10 х 3,00 = 30,00 грн. 
Скоби 3ХЗ,00=9,00грн. 
lCanеидар. 6 х 5,00 = 30,00 грн. 
Папір білий. 1 О х ЗО,О = ЗОО,ОО грн. 

, ПапіРЖОВТИЯ.5 х 7,40 = 37,00 грн. 
IІІвlfДКозшивач. 30 х 0,60 = 18,00 ГРН. 
Папки. 10 х 0,60 = 6,00 грН. 
~и 10х3,00=30,00грН. 
Вll'aрСRки. 10 х 5.00 = 50,00 грн. 
Міні-диски. 10 х 13,00 = 130,00 грн. 
АпСkСТИ. 20 х 2,40 = 48,00 грн. 
~11дЖ.І0 х 30,00 = 300,00 грН. 
сПIfAери 30Хl,00=30,00 
kDrч. 4 х 2,00 = 8,00 грн. 
~дпJI документів. 7 х 8,00 = 56,00 
~патор 20хI5,00=300,00 
~ 1 х 2,70 = 2,70 грн. 

, цq ОКопiJoввнп. 200 х 0,25 = 50,00 грн. 
'-:.о _. 50 х 5,00 = 250,00 грн. 

ltI-247570 
~' 

Пеое"п"",." яя 1"А-'erи/ЖVOНВЛИ 
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ІРИ. 
2Ж1Р11On ссКорреспондеН'n)З50,00 
3 Ж1Рllon"Дебет-креДlfтI200,0 ГРН 
4.пСllсіRНIIR курєр З5.00грн.Разом поКЕКВ 1131: 
4078,70 грН. 

Оренда 17,4 
1. ОРСІІДВ канапу дротового мовлеННJI та 
eJCсппувтаціЯні поcnyrи з розрахунку 1.61 ГРІІ. за 1 
хв.Нврік. 
10800 ХВ. )( 1,61 = 17388 грн. 

Поточний ремонт обладнаНIІЯ 1,0 
Послyrи зв'язку 6,0 

1. Абонснmа плата. 12 х 16,0 192,00 грн. 2. За 
переroвори 5808,00 грн. 

Видатки на відрядження 0,5 
Оплата комуНВnЬНИХ послуг та енергоносіїв 4,3 

Оплата теплопостачання 2,4 
Оплата електроенергії. 160 квт. )( 0,44)( 12 = 1,9 

1500,00 грн. 
Придбання обладнання та предметів 10,0 

довгострокового КОРИС1'У!ання 

Необхідно додатково на виконання програми всього -214,0 
В тому числі за рахунок районного бюджету -107,0 
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ПОДОІІІІЯ: 

- ДІІректор Броварської редакції 
міськрайонноro радіомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- керYlОЧИЙ справами виконкому 

lt~'(l / м , ;;::J. - .А.г o~elDor 
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НАЗВА: Програма діяльності та фінансової підтримки 

Броварсьtdої редащіі міськраіониого радіомовлеНИSI 214,0 
МЕТА: ВисвітпеННJ[ новив суспільно- політичного ЖИТl1I міС'І району ,покращення JlКОсті 

передач ПIJIJlXом виконання заходів Програми 

3АВДАВВЯ: I.Використовуючи різноманітні жанри-замітки,радіорозповіді,бесіди,репоpтaжj,інтерв"ю, 

на основі принципів свободи cnова,прав жителів міста Бровари та Бро-

варського раіону на отриманНJI повної та достовірної інформації,повідоМJIJIТИ слухацькій 

аудіторіі про житrя міста та району. 

2.Надавати можливості ДЛJJ вільного обговореННJI суспільнозначимих питань. 
3.І1ідвищувати освітній,культурний та духовний рівень насenенНJI. 
4.РО3JIснення чинного законодавства 

S.ВисвітлсННJI рішень органів виконавчої впади та органів місцевого самоврядування 
ПОКАЗНИКИ ВИКОВАВВЯ: 

Середня кількість працівників 6 
Кількість передач на рік 316 
КІлькість ГОДИН нарік 158 

-ь! 
0,035 

по місту тараііЩ!У{одиииць) 23300 

-

тис.rpи. 

разом 

(6+7) 
8 

214,0 

6 
316 
158 
2,1 -0,035 

23300 

и ГомсmoК М.А. Головний бyxnштeр ~ Біпіченко Г.Б. 



Подо ...... : 

- ДІІректор Броварської редакції 
АІіСЬ""1'8.10ННОГО радіомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- керуючий справами виконкому 

~&/_''-'''F-__ ~М.А.гоменюк 
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Броварська редакція міськрапонного радіомовлення 

07400 БроваРІІ, вул. Гагарі •• а 15 
тел. 5-13-91 

Про po,гmrд ПроrpОМlt діяnьності 
11 фіНВllсуванНJI Броварської 
редакЦії міськраАонноro радіомовлення 

ПОДАННЯ 

СекретаРІО Броварськоі 
міської раДl1 Сапожку І.В. 

Прошу Вас винести на розгляд чергової сесії міської ради наступне 
І питанни: 

"Про затвердження "Програми діJlЛЬНОсті та фінансової підтримки 
Броварської редакції міськр8ЙОННОГО радіомовлеННJI на 2008 рік". + 

Директор и 

В_навець Гоменюк М.А. 
1m 5.1].91 

М.Гомеиюк 
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