
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИIвСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро .внес~ння змі.н у додатки 1,2 рішення Броварської І 
МІСЬКОІ ради вІД 14.01.2008 р. Н!! 607-32-05 "Про 

затвердже~~ .Прогр~ми діяльно~ті та фінансової підтримки 
редаКЦll Мlськраионного радІомовлення у 2008 році" 

, :t 

РОЗГmшyвши подання Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення від 19.05.2008 року Н!! 39, відповідно до eтaтri 91 Бюджетного 
кодексу України та керуючись ст. 5 Закону України "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації", пункту 22 cTaтri 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
висновки постійних комісій з питань регламенту, депутатської етики, 

Д~ЬH~Cтi засобів масової ~.формації та к~нтролю за виконанням рішень 
МlСЬКОI ради та з питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюдж~, фінансів та цін, Броварсько міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Додатки 1,2 до рішення Броварської місько! ради B~Д 14.0!.2008 р. Н! 
607-32-05 "Про затвердження Програми д1SlЛЬНОСn та фІнансування 
підтримки редакції міськр8ЙОННОГО радіомовлення у 2008 році" 
викласти у новій редакції (ДOД8IOТЬC~). оо • •• 

2. Начальнику фінансового управлІННЯ БроваРСЬКОl. МІСЬКОI ради 
Зеленській А.М .. провести фінансування У межах КОШТІВ, затверджених 
у бюджеті міста на 2008 рік на вказану Програму. . ... 

з. Контроль за виконанням цього рішення ~окласт~ на KOM~~~1 з питан~ 

ре путатської етики діялЬНОСТІ засоБІВ маСОВОI lнформацll гламенту, де '.. . 
та контроль за виконанням рішень міСЬКОl ради та ~ п~ СО~lально-

. культурного розвитку, бюджету, фІнанСІВ та цІН та на 
еКОНОМІЧНОГО та ..... І В 
секретаря БроваРСЬКОl МІСЬКОI .. ,It, _~., If •• 
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Подання: 

- директор Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- начальник фінансового управління 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з гуманітарних 
питань 

. .... . 
- голова KOMICll з питань СОЦІально-

економічного та культурного . 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 1 
д~ J1weH.~MlcbКJJl.P.a.q1L 
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Розрахунок ДО Про~рами фінансовоі Підтримки Броварсько·і редакціі 
Мlськрадионного радіомовлення 

2008 • на _РІК 
ICEКВ Витрати на 2008 рік СУМІ ВТЧJlрu 3 JlПІІІаоНDra СneцФОНА 

Jlran"HDra фоlfAY50% 
ФО""У J Jlran"нara 
ВІІІД •• ТУ ФОНАУ 

l5ІаДМеТУ 
ulc:r8 

тне rpH тне rpH тне rpн. тне. rpн. 

НадходжеННЯ Від ремами та поcnуг населеннlО на 2008 р. 89,80 
8итрати на 2008 рІк 303,8 224,0 111,00 

1110 Заробітна плата 189,00 156,50 18,25 
В тому числі: 
1. Посадовий оклад 88,00 88,00 144,00 
2. Надбавка за вислугу років 10%,15%,40% 16,50 16,50 5,25 
З. Надбавка за інтенсивність 50% 19,00 19,00 9,50 4. Надбавка за напруженність 50% 

5,00 5,00 2,50 5. Надбавка технічному персоналу 50% 
1,10 1,10 0,55 6. Премія 

7. МатерІальна допомога 56,00 26,90 13,45 
3,40 

1120 Надходження на заробітну плату 69,00 51,50 28,15 
1130 Придбання предметІв постачання І матеріалІв 31,00 

оплата послуг 

1131 Предмети, матерІали, обладнання, інвентар 6,60 
1131 Передмата на газети та журнали 4,10 

1136 Оренда 11,40 
Оренда каналу дротового мовлення та 
експлуатаційні послуги (1,61 грн. за 1 ХВ., на 
рІк) 1080Охв.х 1,61 = 17388,00 rpH. 

1131 Поточний ремонт обладнання 1,00 
1138 Послуги звязку 6,00 

1. Абонплата 12 х 16,0 = 192,00 грн. 
2. Переговори 5808,00 грн. 

0,50 1140 Видатки на відрядження 
1160 Омата комунальних послуг та eHepГOHoclТB 4,30 

1161 Омата теплопоcraчання 2,40 
1163 Оплата enектроенерrIJ 1,90 

160 IС8Т.х О 44 х 12 = 1500,00 грн 
10.0 ' І 10 ОО 2110 Придбання обладнання та предмет в , 

довгострокового користування #. .. n .. ~ 

~' " "~O Необхідно для виконання програми всього ~ о .А 7 ОО 
В т.Ч. за рахунок районного бюджету СІ 'о _ ~ r. fIr \~ 
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АО J!IW."~~'СЬК~1~МИ 
від J.9. D5. Г4Г на ~~ -4i'-QГ 

Планування по програмах 

по Броварській редакції міськрайонного радіомовлення 
на 2008 рік 

Проrpама 2008 рік - пnан 
КФК120100 загальний спец. разом 

Фонд фонд (6 +7) 
2 6 7 8 

НАЗВА: Програма діяльності та фінаНСОВО1 підтримки 

Броварсько1 редакцГі міськрайонного радіомовлення 224,00 224,00 
МЕТА: Висвітлення новин суспільно-політичного жипя міст району, покращення 

якості передач шляхом виконання заходів Поограми 
ЗАВДАННЯ 1 - Використовуючи різноманітні жанри - замітки, радіорозповіді, бесіди, репортажі 

інтерв'ю, на основі принципів свободи слова, прав жителів міста Бровари та 
Броварського району на отримання повноТ та достовірноТ інформац", повідомляти 
слухацькій аудіторі1 про жипя міста та району. 

- Надавати можливості для вільного обговорення суспільнозначимих питань. 
- Підвищувати освітнІй, культурний та духовний рівень населення. 
- Роз'яснення чинного законодавства. 
- Висвітлення рішень органів виконавч01 ВЛ8l1И та ооганів місцевого саМОВDЯl1vвання. 

ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ: 

Середня кількість працівників 6 6 
Кількість передач на рік 316 316 
К"lЛькість годин на рік 158 158 
Вартість 1 години 2,1 2.1 
Вартість 1 хвилини 0035 0.035 
К"lЛькість радіоточок по місту та району (одиниць) 23300 23300 -- -



/npOrpaMa . 2008 а'к - nn_" ~ 
КФК120100 заraльний спец. раЗ0М 

сЬОНД mOH'n (6+7'\ 
2 6 7 8 

ЗАВДАННЯ 2 Придбати апаратуру дnя звукозапису та транcnяцlr передач 
Показники виконання: тис. грн. 10,00 
Міні-дискові рекордери, шт. 4 
Середня ваРтість одного міні-дискового рекордера, тис. грн. 1,25 

Звукова карта, шт. 1 
Середня ваРТість однівТ звуковоТ карТИ тис. грн. 3,00 

Мікрофон, шт. 2 
Середня вартість одного мікрошона тис. гон. 1,00 /:-J v. Р _а /)~.~, 
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Поданнв: 

. директор Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення v =-=--1:р < М.А.Гомеmoк 
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Броварська редакція міськрайонного радіомовлення 
(]3l\(!D[3/ ••• 
РАОlа ІІІ 

07400 БроваРII, вул. ГагаріІІа 15 
тел. 5-13-91 

~~?teA,Ц):/./!J _ 
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fSn) XAтtr • ., ХА"М.І 

Міському голові 
в.о. Аllтоненку 

Прошу Вас винести на розгляд чергової сесії міської ради питання 
"Про внесення змін до Програми діяльності та фінансової підтримки 
Броварської редакції міськрайнного радіомовлення" 
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