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БРОВАРСJ,КА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про за~ердження Програми діяльності та фінансової 
Г підтримки Комунального підприємства --, 

Броварської міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2008 році 

Розглянувши подання Комунального підприємства 
«Телестудія «Наше місто» від 19.1l.07р. N!! 132, відповідно до ст. 91 
БIОДЖетного кодексу України та керуючись ст. S 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» 
та враховуючи пропозиції комісіА з питань регламенту, депyraтської 
етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради та з питань соціально-економічного і 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки 
Комунального підприємства Броварської міської ради 
«Телестудія «Наше місто» у 2008 році (додається) 

2. Начальнику фінансового управління Броварської міської ради 
Зеленській А.М. провести фінансування коштів У межах, 
затверджених у бюджеті міста на 2~08 рік на вказану прогр~ 

3. КОВ1'рОЛЬ за виконанням цього РІШ~ННJI по~асти H~ КОМІСІ! ~ 
регламенту, депутатської етики, Д~HOCТI ~аСОб~ масово! 
інформації та контролю за виконанням РІшень Мlсько! ради та з 
питань соціально-економ~ор. . культурного розвитку, 
бюд>Кету фінансів та ~'o ~i6ь В'і іІО и та на секретаря , ,'.~ a~ 

Броварської міської р * -СО У. ~01 -о 
СІ ?\l\1 ОО 

C'If ІІІ '\ ~ ct_ о': • аа 

С (0\ S ~ І.В.Сапожко 
екретар міської ради о-



пОДАННЯ: 

Директор 'я «Наше місто» 
кп «ТелеСТУДl 

I.М.Куліш 

погоДЖЕНО: 

НачanЬН11К фінансовоГО 
ynрaвnїННJI 
~ А.М.Зеленська ---

Вlfконуюча обов»изки начальника 

10РИДИЧНОГО відділу -
головний спеціаліст 

~а~звrвnьнoro ~ 
ВІДДШУ ~_ 

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

Голова комісіі 

Т.М.Чепіга 

Н.І.ГнатюК 

А.В.Булка 

з питань регламенту, деnyraтської етики, 

діяльності засобів масової інформації ~ 
та KOH'rpOmo за виконaввJIМ 

рішень міської ради . 
---В.Г.ОПaJIЬКО 



~атверджено 

рішенням сесії 
Броварської міської P~1f 

від « .11/ » f!,J,.' іЛ.Jl 2001 р. 
Н!! 609 - ';J, -O.j-

ПРОГРАМА 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФIНАнсовоІ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА БровАрсы�оl� МІСЬКОЇ РАДИ 
«ТЕЛЕСТУДІЯ «НАШЕ МІСТО)) У 2008 РОЦІ 

1. 3агаЛЬllі положе'I'IИ 

Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія 
«Наше місто» (далі - Телестудія) є міським засобом масової інформації. 

Пріоритетними завданнями Телестудії є: 
- ВИКОРИСТОВYlочи різноманітні форми подачі відеоматеріапу - сюжети, 

репортажі, телерозповіді, бесіди, інтерв'ю, телеверсії різних подій 
на основі принципів свободи словІ, дотримання права жителів міста 
Бровари на отримання повної та достовірної інформації, повідомляти 
ГJlJlдацькій аудиторії про життя міста, надавати можливості ДJIJI вільного 
обговорення суспільно-значимих питань; 

- підвищення освітнього, культурного та духовного рівнів населенНJI; 
- роз'яснення положень чинного законодавства фахівцями з різних 

областей житгєдіяльності; 
- висвітленНJI рішень органів виконавчої впади та органів місцевого 

самоврядування; 

_ у випадку гострої необхідності Телестудія готує до ефіру термінові 
повідомлення про природні та технологічні небезпеки, надзвичайні випадки, 
а також інформує про заплановані заходи, які організовуються керівництвом 
Міста; 

_ Телестудія також здійснює рекламно-видавничу ~іяльність, згідно ~ 
переліком, передбаченим чинним законодавством УКРаІНИ ДJIJI >::танов ! 
організацій телебаченНJI і радіомовлення, заснованих на державНlИ фОРМІ 
ВЛасностї. 

2. Мета діялы�остіi 

Забезпечення всебічного висвітлення економічного, суспільно
Політичного і культурного життя міста. 



• 
3. Джерела ФЇI.аl.СУООIIІІЯ npoгpoJ\1II 

програма фінансуcrься за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджеНllХ 
аСIІПlувань. Головним Р~3ПО~~ДНI1КОМ коштів Є виконавчий комітет Броварської міської 
paдll. ВІIКОРlІстання КОШТІВ ЗДІИСНІОЄТЬСЯ за рішенням сесії Броварської міської ради. 

4. ЗаХОДІ. ] ОIIКОI.аIIIIЯ ПрограJ\111 

4.1. ПродовжуваТIІ практику тісної співпраці Телестудії 3 виконавчими органами 
місцевої впади, а саме: сприяти регулярному висвітлеННIО діяльності депутатського 
І\ОРПУСУ Броварської міської ради, виконавчого комітету Броварської міської ради, 
ИВJtIIШПI ефірний час керівникам та спеціалістам служб, підрозділів та відділів виконавчого 
І\омітету Броварської міської ради для роз»яснення, консультації чи інформування 
иасenення з того чи іншого проблемного питання. 
j КП «Телестудія «Наше місто» 
. 2008 рік 

4.2. Продовжувати та розвивати рубрику «Обличчя міста», роботу інформаційної 
~II новин, проекти «Запитай у мера», «Кримінальний вісник», запровадити HOBIIЇl 
проект «Зичу здоров»я». Спільно з депутатським корпусом розробити концепцію 
mорення проекту з робочою назвою «Депутатська година» (до 01.03.2008р). 

КП «Телестудія «Наше місто» 
2008 рік 

4.3. З метоІО активізації власної фінансової діяльності провести роботу з керіВНIIК~Ш 
nїДnplIЄМCТB та організацій міста, ознайомивши їх з п~~~іК~М по~г, що Ma~_ М~ЖJIIIВIСТЬ 
надавати кп «Телестудія «Наше місто» (презентацlИНІ фШЬМИ, ІнформаЦ1ИНI сюжети, 
\tЮ1амні ролики). 

t 
кп «Телестудія «Наше місто» 

2008 рік 

4.4. Розробити проект з роБОЧОIО назвою «Броварська вітальня», суть .якого по~гає у 
"-ні Можливості мешканцям міста, організаціям та ~iдnpIIEMCТBaM ПРИВІтати ДРУЗІВ, 
-ОМIIХ, Колег з Іовілеями чи іншими святковими ПОДІЯМИ.. . 

кп «ТелестудІЯ «Наше МІСТО» 
2008 рік 



4.5. Запровадити проект «Рейд по місту», в якому висвітлювати 
як будівництво нових об»єктів (майданчики, бювети, зони відпочинку 
roродян), так і акти вандалізму. 

«Телестудія «Наше місто» 
2008 рік 

4.6. Поліпшення технічного оснащення: 
- з ДОПОМОГОІО професійних дизайнерів розробити проект та повністю 

оБНОВltТИ декорації інформаційної студії, 
- придбати обладнання для покращення якості зйомочного матеріалу, 
- поновити робочий касетний фонд, 
- придбати інше необхідне обладнання (див. розрахунок до Програми). 

КП «Телестудія «Наше місто» 

~::.:::;- 2008 рік . -,., 
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Секретар міської ради 



ПОДАННЯ: 

ДlІректор ~ ~ 
кп (сТелестудія «Наше місто» _-.а...С~е~Е:;....:;~--::~r. ____ J __ І.М.l(уліw 
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ДА праrpalllllіlulы�ос:ті та ФіllаllСОВОТ 
ПіатрIL\IІШ КП «ТCnСС1)'lIі. «Наше .Ііста» 

І\И 

І)} 

'щ 

кп «Телестудія «Ваше місто» 
РозрахУIІОК 110 ПРОf1Ш.""lІім""ос:ті та ФіllаllСО80і піJПІШМIШ 

КП «ТcnеС1)'lIіа •• Наше міста» 1112008 рік 

eкnaMII та МВТІІІІХ ПОСЛ r 

ПОК811111КІІ 

ВlпраТlI arhnro 

]npn(iiTlla IlЛпта 

IlарахУIШІІІІR 1111 JllРі1біТІІУ IlЛату 

ПРlшбlulll1 IІРСЛr.lстіо 1I0c:ru'lallllR і \lОІсріlUlіІI, UlІлпта rr~1yr 

ПРClUIС'І1I. r.lатсріlL'ІІ. і1БЛWIІІDrrrr •• illOClnUP 

І. В та"l), ,,,,елІ: 

2. &nolCllonr. 6 • 10,00 "РІІ. • 60,0 
3. CкplnlCll. І о. 1,00 = 10.0 "РІІ. 
.а. ОnlоцІ. 20 • 0,20 = 4,00 "РІІ • 
5. ПyctO"РОфlCll. 1 оо • 0,20 .. 20.00 "РІІ. 
6. РJ'lIClIo І оо. 1,00 = 100,0 "РІІ. 
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11. Папір 6UщА. 10. 17,00" 170,00 "РІІ. 
12. ПапІр illDmlR. 5 • 8,00 .. 40,00 "РІІ. 
13. КасА. 2. 1,.50 = 3,00 "РІІ. 
14. ШОIIAllO:lWIІВDЧ. 30 • 0,60" 18.00 "РІІ. 
15. ПDnICII. 30 ІС 0,60 = 18,00 "РІІ. 
16. Pc:s1U11CI1. 5 • 1,00" .5,00 "РІІ. 
17. ](011І11:1"1'11. 50 • 0,85 .. 42.50 "РІІ. 
18. Дrrcroml.l00. 2.DO = 200.00 "Р'І• 
19. КaтpI .... I. 300 = 300 "РІІ. 
20. Pca:tpaтopIl.5 ас 15,00 = 75,00 "РІІ• 
21. Скатч. 4 • 2,00 .. 8,00 "Р11о 

22. ПапlCll дп. ДОlС)'МшniD. 7 • 8,00 = 56.00 "РІІ• 
U. Квccma00x35=7oo 
24. ДrICIIII DVD 300xS-ISОО 
25. AlcyмУnПOPll2xS0D=1000 
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27. ПcpcдIUIll11lllВ І'ІІХ'ІУ «НОВІ: 1ІСІ11ТІІ1t 20,00 
28. ЖУРІІDII .Вес npo 6ух. 06nік» 1120,00 
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ПроrpDJ\ID AЇВnLllom ТІІ 

фіllDllСОВОЇ підТРII1\IКІІ 
KOl\I)'IIDJlLIIOrO підПРIІDICТDD 
БРОВDРСЬКОЇ 1\lіськоі РIlAIІ 
(сТе.пеетудїв (СНDше а,іето)) (тис. 
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Серед,UI ,.іль,.іс,"ь I1раllіfJ,ш,.іfJ; 

,.іль,.іс,"ь год,,,, ",аоду fJ ефІр,' 

оар,"lс,"ыl год. еф;Рllого часу 

ООРIІІIСIllЬ 1 се,..ефіРllого ЧОCjl 

Директор w 
Гол.бухг. ~Rf 

~ 

Пла •• ува.I.I. по nporpal\'Ї 
110 кп «Тслеnyдїн ССНllше ".їсто •• 

11112008. 

P1.,U .... ur .... aw •• -,..нa .. ".acn.,..-.. --"ea..--· 
ПЇДТРІ.",КІ' КП «Тe.nеС1'Уд,їи «Ваше ",істо) 

- -

2008 рік - ПЛDН 

В тому Чllcnі: 

разом 

заг. фонд спец. 

!lJонд 
S 6 7 

1090,0 130,0 

21 21 

1344 

811 

0,23 
- -

I.М.Куnіш 

В.Л.МlІненко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

комУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ((СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ "НАШЕ МІСТО"» 

07400, М. БроваРll, оуп. rarapifla, IS ,т.(294)6-97-90 
;11-1,(, 0;;' Н!! (4.'; 
на 1&:_----30 

СекретаРІО 
Броварської I'lіськоі раДl1 

Сапожку І.В. 

ШаllОIJІІІІІ; Ігоре ВаСІUl60IJІІЧУ! 

./ Прошу Вас включити в порядок денний чергового засідання сесії 
~ Броварської міської ради питання «Про затвердження Проrpами діяльності та 
фінансової підтримки Комунального підприємства Броварської міської ради 
«Телестудія «Наше місто» у 2008 році» + 

3повагою, 

Директор 

кп «Телестудія "Наше місто"» І.М.Куліш 
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