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БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИїВСЬ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції газети 

"Б " роварська панорама у 2008 році 

Розглянувши подання редакції газети "Броварська панорама" від 
05.12.2007 рОІСУ Н!! 16, відповідно до стапі 91 БJOджетного кодексу України та 
кеР)10ЧIiСЬ ст. 5 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації", п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", а також враховуJOЧИ висновки комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролJO за 
ВJtконанням рішень міської ради і KOMJCll з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету фінансів і цін Броварська 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 
L Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 

газети "Броварська панорама" у 2008 році, далі - Проrpама (додається). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
ф.інансування програми в межах передбачених в бюджеті міста коштів на 
ВІДповідний період. 

3. Контроль за виконанн ЦЬОГО.Еішення покласти на керуючого 

СПравами виконкому Дворсь os-Q~tI.1 '. J '.' \ 

Секретар ради 

~ .. --... \. 

*~ 
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ПОДDІІІІІІ: 

ВIIКОН)'10Чltй обов'язки roловноro .. 
редактора газеТlt "Броварська панорама 

поГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління 

Начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

~ 
Начan~нltк загanьного Biддi~~ 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

Голова постіііної комісіі З питань 
регламенту, депутатської етики . .. ' 

r - /.~ 

..-C?J.Г.Лавер 
( 

Н.І.Гнатюк -----

.В.Булка 

Д1JlJlЬНОСТ1 засоБІВ масової інформації 
та контролю за виконанням 

рішень міської ради ~ В.Г.ОП8JIЬКО 

001256 



ПРОГРАМА 

ДОДАТОК 
дорішенНJI 

Броварської міської радll 
від 1#, РІ. 2001 року 
N!! 60еР- a.t -05 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РЕДАКЦІЇ 
ГАЗЕТИ "БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА" НА 2008 РІК 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Редакція.. газети "Броварс~ка панорама" є засобом масової інформації, 
що засновании Броварською МІСЬКОЮ радою. 

Основна мета Редакції - всебічне висвітлення у газеті діяльності 
Броварської міської ради, її виконавчого комітету, депутатського корпусу, 
місцевих органів виконавчої влади, актуальних проблем місцевого 
саl\lоврядування, питань науки і культури, соціально-економічного та 
суспільно-політичного життя в м. Бровари, виконання затвердженої 

засновником Програми. 

Редакція інформує громадськість міста про найважливіші подіі і заходи, 
що МаІОТЬ суспільне значення, висвітлює найактуальніші проблеми та здобутки 
міської громади і міської влади. 

2. МЕТА ДІЯ.1ІЬНОСТІ 

Газета Броварської міської ради "Броварська панорама" є офіційним 
друкованим органом, що оприлюднює рішення міської ради та ЇЇ виконавчого 
комітету, регуляторні акти, інформує громадськість міста про ~Oвнi подіі 
СУспin&но-політичноro ЖИТDI міста, WЛJIXом публікаціі на СТОРІНКах газети 
Иовин, репортажів з місця події, аналітичних матеріалів, інтерв'ю з ключовими 
особистостям. 

3. ДЖЕРEJIA ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

3.1. Фінансування заходів, визначених Проrpамою, ~дій~нюється за P~OK 
ХОuniв міського бюджету, а також за рахунок кошnв вІД H8ДaHНJI редаКЦІЄЮ 

l'a3eти платних послуг. 
~.2. Розрахунок до Програми дія~ьності та фінансової підтримки редакції газети 
Броварська панорама" на 2008 РІК додаєrься. 
~З. IInaнyвaHНJI по Програмі діяльності та фінансової підтримки редакції газети 
БРОварська панорама" на 2008 рік додається. 



4. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
4.1 ПродовжуваТl1 тiCllY і всебі'шу співпраЦIО Редакції· із 

зреllО81l11КОl\t, а.. c~l\le: _ систематично висвітлювати на сторінках газети 
роботу БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради та ЇЇ виконавчого комітету, здобутки та 
досягнення у. виробничій, комунальній, освітній, культурній, спортивній 
сферах, охороНІ здоров'я. 

Регулярно залучати до висвітлення найважливіших питань життя міста 
депута~іВ міської ради та керівників постійних комісій, секретаря міськоі 
ради, МІСЬКОГО голову та ЙОГО заступників, провідних спеціалістів 
міськвиконкому, відділів і управлінь. 

Редакція газети ''Броварська nанорш.lа" 
В/7родовж 2008 року 

4.2. НалаГОДllТl1 CllCTeMY піДГОТОВКl1 та опраЦJоваllllЯ іllфОРl\lації 
ШЛЯХОМ заJlучеНllЯ ГОJlОВНIIХ підроздіJlів міської раДІ' та BIIKOIIKOI\IY: 
продовжувати рубрики "Сесія міськради", "Засідання виконкому", 
"Актуально", "Мовою фактів", "Мовою цифр", "Життя міста", в яких 
висвітлювати ключові рішення міських органів влади та їх безпосередній 
вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста. 

Редакція zазетzt ''Броварська naHoptLlIa" 
впродовж 2008 року 

4.3. ПідготуваТl1 матеріаJlЬНО - теХllічну базу та переЙТI' ІІа 
ЩОТllжнеВllЙ випуск «Броварської панораМII» на восы\ІІ� шпаJlЬтах 
формату А-З: розробити модуль випуску та верстки газети на восьми 

пmanьтах із використанням графічних елементів та блочного макетування, 
відпрацювати і запустити технологію підготовки матеріалів та іхнього 
макетування за тематичними сторінками: «Депутатська трибун!), «Депутат 
і громадю), «Компетентно про головне», «Новини звідусіль», «Здоров'я» та 
інші. 

Редакція zазети "Броварська 17аНОРОАlа" 
І-й квартал 2008 року 

4.4. ПОJlіПШllТl1 технічне оснащеНllЯ редакції: 
З метою переходу на новий якісний рівень випуску газети придбати: 
комп'ютери, принтери, сканер, а також інше необхідне обладнання. 

"Броварська nаНОРОАlа" 

Секретар міської ради 
І.В.Сапожко 
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Додаток 1 
До Прогр~ш дїмы�ості та 
фїllонсовоі підтрllМКІI 
Редакції газСПI 
"Броварська паllорама" 
ІІа 2008 рік 

РОЗРОХУІІОК Вllтрат ІІа ВlfПУСК газСПІ «БроваРСLка паllорама» 

ВlnpаТlI на 2008 р. Сума В Т. 'І. за рах. 
(nІС:. f1J"') ЗаranЬІІОro 

фон.ау 

HIIlIXOA_eIlIlR аіА peкnaMII ІІа 2008 р. 
(nІС: f1JII.) 

90,00 
HIIlIXOA_eIlIlR аіА перс:.амаТIІ у 2008 р. 466,2 
Фіlfаllсова пlllТPlІМка npof1JaMII 110,0 
BcLoro .аОХОАів 666,2 
ВIП1Jml BCLOro ІІа 2008 Р. 666,2 576,2 
3аробіТllа мата 341,1 292,5 
В тому Чllcnі: 
І. Поса.аОВIlП oкna.a 101,4 101,4 
2. На.абавка за ВIІСЛУry років І 0%, 15%,40% 
3. На.абавК8 за iltТCHCIIBlliCТJo 50% 
4. НlIlIбавка за напружсніCТJo 50% 50,7 50.7 
5. НlIlIбавка ТСХllі'lНОМУ nepCOllany 30% 
6. Прсмlа 126 93,4 
7. Матсріanьна АОПОМОга 9,0 7,0 
8. fOllopap 54,0 40,0 
НарахуваllИR на заробітну мап0 125,3 1074 
ПРllllбанНR ПРСllМстів пос:твчаННR і матсріanів, 
омата послуг 199,8 176,3 
Прс.аМCТlI, Maтcpianll, обла.аIlВННR, інвентар 11,9 6,1 
С""С11К 11" "plldlJ"IIIIR InUlII.,1II1X ЗllсоlJl, ІІІ" 
Il"ІІ,сnrо""рl, 
ДllктофОНIІ 3 Х 600= 1800 !'рИ. 
Тenефонні апараТlI - 5 х 70=350 !'рН. 
сспф 950х2 = 1900 f1JH. 
Обі!'рlвачі маCЛJIні - 2х 350 = 700 f1J1I. 
EnектрочаПнltКII- 2 х 80 = 160 !'рИ. 
КОШIІІClI дnJl CMiТТJI - 4 Х 9 =36 f1JH. 
ДltроkOЛ - 2 х 6=12 !'рИ. 
Стеrшср -4 х 6=24 !'рН. 
КanIoКУЛJlТOр - 70 !'рИ. 
Лупа вenlllС& - 15 '1'H. 
ЛlиіПХJl - 5 х 3 =15 !'рИ. 
Пbu:тaвКlI пill пеРСКlllIиі иаc:тinloні КDJIellllDpl -
6х 12 =72 '1'И.. • 
ПСРСКllllиі иаCТЇnloні КDJIcн.aapi на 2008 рІК - 6 х 
5 =30 f1JH. 
ПlAстааКlI пill РУЧКІІ - 6 х 8 = 48 '1'H. 
Лоток д/lJllIOlC)'ftteНТЇB - 6 х 20 = 120 f1J1f. 
ЖУРlfan Д/IJI реєстраціі -4 х3 =12 '1'H .. 
Cтinloцl- 7 х 95 '1'H. = 675 f1J1I. 
3apJI4IIi ПРllстроі - 2 х 27 = 54 f1J1t. 
РучКII- 100 Х 1.0 = 100 '1'H. 
l(oHBcpТJI3 "Іарка"ш - І ОО !'рН. 
Мер.свl фlnlo1р1l (ПОАовжувачі ДnA ПК) - 6 х 
70-420'1'И. 
СпОВIIIIКII: орфОf1JафIЧИIIП. Тnyt.lаЧIIIIП, 
еllиоиі,,118, ІНШО"IО8НIIХ слl .. росlПсь.о-
украТНСIоКllВ - 300 !'рИ. 
GnОКIІOТJІ - 30 х J О = 300 ПJИ. 
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&старсТ aКYMYnlтoplli lIU .11I1К1UфОllі. - 8 х 15 ІІІ 
120 1Р". 
Факс - І х 900 .. 900 f1JH. 
Папір 6inlln - 20 х 30 ... 600 f1JII. 
Папір ІСО.ПIП - І О х 8,00 І: 80 f1JII. 
Папк" МІ .II0 .. ')'''IOIlТi8 І О х 8,00 = 80 f1JII. 
&ІШ.ІІСР" - 30 х 1,00 =30 f1JII. 
СКО1'І - І О х 2 ... 20 f1JII. 
CnIKCPII-15 х 3 = 45 f1JII. 
Коректор - 4 х 3 = 12 f1JII. 
ДІІСКІІ CD-R W - І О х 5 = 50 f1JII. 
Фnоw-пar.І'НТЬ - 5 х 150 = 750 f1JII. 
КаРТРІІ.ІІЖ - І Ох 44 = 440 f1JII. 
С"'РіПІШ І О х 1,00 = І О f11t1. 
НОЖllUі 4 х 6 = 24 f1JII. 
Скобll 3 х 3,0=9, О f1111. 
Папір А3 - 5 х 50 = 250 f1JII. 
ФаAnl1 300 х 0,20 = 60 f1JII. 
ПаПКІI ПРО:lорі 20 х 2,0 = 40 f1JH. 
Ш.IIAКO:JWllаач - 30 х 60 = І В f11H. 
ПаПКIІ - І О х 0,60 = 6, ОО f1JH. 
Кріспа - 3х300 = 900 f1111. 
ДІІСКСТІІ 50х2 = І ОО f1JII. 
ПаПКIІМI Аокументів 5х І О =50 f1JII. 
& ranтe Сlокі маllКl1 205 н. 

ПреАМCnl, матеріаЛll, оммнаtlНI та інвснтар, 10,6 
пе едмата на ПDетlll ІІМІІ 

І. Стіп:l комп'.IОтерною ПР"CТDвкою 3х 
500= 1500 
2. СТОnll ПIІСloмові 3 х 600 = І ВОО 
3. Шафа МІ opry 4 х 700 = 2ВОО 
4. Тумба МІ пр"нтсра І х 600 = 600 
5. Шафа МІ паперів 4х700 = 2ВОО 
6. ТумБОЧКIІ 2х230= 460 
7. ПереАмата на Пl3ету "Обріf 
БатькіВЩIIНII" - І В f1JH. 
В. rD3eтD "УРІАОВІІП кур'єр" - 96 f1JII. 
9. rD3eтD "Гоnос УкраіНIІ".- ІВО f1JH. 
10. rD3CТD "ПОРМНІІUR" - 41,2 
11. "&ухranтeРСIоКIІП обпік" - 344,04 

ПОТОЧНІІП емонт обnмнаllНl 5,0 
ПоспУГII:lв'I:lКУ 9,7 
І. Абонентна мата О,В 
2. 30 переro.Орll 2,9 
3. ПоспУПI мережі Інтернет 6,0 

Секретар міської ради 

4,0 
9,1 
0,8 
2,4 
5,9 

147,2 

І.В.Сапожко 



Пода111ІЯ: 

ВJlКОНУIОЧJJЙ оБОВ'ЯЗЮf головного 
Б " редактора газетlf" роварська панорама 

ПОГОДЖЕНО: 

НачалЬНIfК фінансового управління Cl!-~~~еи_е._~.зеленсьа 



Додаток 2 
ПnаllуваllllJl по Програмі діJшыІсті та 
ФіllаllСОВОЇ nїДТP11ftlK11 Рсдвкції газеТIІ 
"Броварська паllорама" на 2008 рік 

rA: 8J1світленНJI діяльності Броварсь~оі міської ради, її виконавчого комітету, 
JlIТК)' місцевого самоврядування, СОЦІально-економічного та суспільно-політичного 

т.міста. 

JДАННЯ: • . оо 
І. ОПРІшюднення РІшень МІСЬКОІ ради та виконавчого комітету, регуляторних актів та 
повідомлень. 

1. Інформування громадськості м. Бровари про головні подіі суспільно-поліТlfЧНОГО 
хоmя, ВIfсвіТЛІ0вати ключові рішення міських органів влади та її безпосередній 
ВПJIІІВ на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста. 

3. rрунтysочись на принципах відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках газети 
обговорювати актуальні проблеми сьогодення, що викликають зацікавленість 
rpOMIДCbKOcтi, залучаючи до цього якнайширше коло читачів. 

~ Газетними публікаціями сприяти побудові ГPOMВДJIHCЬKOГO суспільства, 
'поінформованості населення міста, його правовій освіті, піднесенню духовного та 
культурного рівня. 

5. Збагачувати тематику та жанрову різноманітність газетних матеріалів. 
6. Підготувати необхідну матеріально-технічну базу та перейти на щотижневий 

ВІІПУСК "Броварської панорами" на восьми шпальтах формату А-З, розроБИТ.f 
КОltШ'ютерний дизайн та верстку газети. 

-
ШНїIКИ ВИКОНАННЯ -'-Iiaxi:n. npaЦЇВИlUсів 9 9 9 

'"':-
~ НOU;t;j1111 аік 54 54 
1tn. -1'0 nPllМipHllКII У 2,08 rpl'. 2.08 rpH. 

~ I"KOНlHHi ПРІІ 
!llc.1UТ. 

~dJg, • 270 ТІІС. шт. ~lIc:n. 270 ТІІС. ШТ • 
. '5 • НlpiKnPl1 

!llc.1UТ. 

- ....:...-, .. 

~p Міської ради І.В.Сanохосо 



ПОДDІШЯ: 

В.fКОНYlОЧJfЙ оБОВ'ЯЗКJf головного 
редактора газеТIf ,,Броварська панорама" 

ПОГОДЖЕНО: 

НачалЬНIfК фінансового управnінНJJ ~.М.Зeneнaa 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА" 

вул. Гагаріна, 18, тел. (294) 5-22-78 

ПОДАННЯ 

Секретарю 

Броварської міської ради 
І. В. Сапожку 

Прошу Вас ВКJJючити в порядок денниіі чергової сесії Броварської міської 
ради наступне питання: 

"Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки редакції 
газети "Броварська панорама" у 2008 році". -J-

#.ПідвиСОЦЬКИЙ 

І 
в,О8Орс.... ~ 

• оо •• .иp~ 
8х1ДНИ:t RP'..! 
. ./L.... /L W,· 
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