
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївська! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про. BHec~HНJI 3M~H у додатки 1,2 рішеННJJ Броварськоі І 
МІСЬКОI ради ВІД 14.01.2008 р. N!! 607-32-05 "Про 

затвердже~~я .Прогр~и діяльності та фінансової підтримки 
реДаІЩll Мlськраионного радіомовленНJI у 2008 році" 

Розглянувши подання Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення від 20.06.2008 року N!! 54, відповідно до cTaтri 91 Бюджетного 
кодексу України та керуючись ст. 5 Закону Украіни "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в У країні засобами масової інформації", пункту 22 cTaтri 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
висновки постійних комісій з питань регламенту, депутатської етики, 
діяльності засобів масової інформації та КОНТРОJПO за виконанням рішень 
міської ради та з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, Броварсько міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Додатки 1,2 до рішення Броварської місько! ради B~Д 14.0! .2008 р. N!! 
607-32-05 "Про затвердження Програми ДlЯЛЬНОСТ1 та фІнансуванни 
підтримки редакції міськрайонноro радіомовлення у 2008 році" 
ВИЮІасти у новій редакції (додаються). .. . .. 

2. Начальнику фінансового управління БроваРСЬКОl. М1СЬКОl ради 
Зеленській А.М. провести фінансування У межах КОШТІВ, затверджених 
у бюджеті міста на 2008 рік на вказану Програму. . ... 

3 В акими що втратили чинність додатки 1, 2 до РІшення сеСl1 
. Б изнати т.. .C~KOЇ ради Ха 754-37-05 від 29.05.08 р. 

роваРСЬКОl МІ - ого ішення покласти на Ko~iciї з питань 
4 .. Контроль за викон~ ць р . сті засобів масової інформації 

путаТСЬКОl етики, Д1JlЛЬно . 
регламенту, де ~_ нь міської ради та з питань СОЦІально-
та контроль за викон~ pp~e, ...... 1fi бюджету фінансів та цін та на 
економічного та ку ~~й~~~розв~~'а~ожка І.В. ' 
секретаря Броварсв РІ М1CЬKO~ P~. \\ 
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\P~' 1-. '_, " ,'11:/ * -'''~~ __ ., ' .. , :~ ,~I , І.В.Сanожко 
С ' . : ,:. 
екрет ~ ... ' t ,. .. ' ~ .і.· 

ар ради .., і L' t' : .. { 
~-:,;:;;... . 

М. Бровари a----IfI07Р. 3111,"'~ 
від rlБ: О!1. Qf ЗАТ Jip08IP*1., .. .,..... 



Подання: 

- директор 'Броварської редакції 
міськрвйонвого радіомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- начальник фінансового управління 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начальника . . ... . 
загального ВІДДІЛУ - головиии спеЦІВЛ1СТ 

- голова комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів 
масової інформації та коитроmo за 
виконання рішень міської ради 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного 

розвитку, бюджету, фінансів та цін 
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(1 

___ =&J...!!.IUI--..;А.В.Булка 



Додаток 1 
Д~ ріШ~ННJI сесії Броварської 
~ICЬKOl ради N!! J'~б'-~ о.г 
ВІД J§. ~!? ~~ 

р. 

. Розрахунок 
до Програми ДІЯЛЬності та ф' .. . 

міськрайо IHaH~OBOI ПІДтримки Броварської редакції 
нного радІОМовлення на 2008 рік 

КЕКВ ВlпраТIІ на 2008р. В Т.ч.за З 
Сума рах. заnШьноro 

(TlfC.rpH.) заranьн. фондуsо% 
фонду з заranJ.НОro 

бfОджеТу ФОН4У 
бfОДЖе1У 
DаПону 

TIIC.rpll. ТlfС.rpи. 

Надходження від реклами та послуг населенню на 2008р. 53,3 
Витрати всього на 2008р. 427,3 374,0 187,0 

1110 Заробітна плата 280,4 273,4 136,7 
В тому числі: 

1. Посадовий оклад 99,7 99,7 49,9 
2. Надбавка за вислугу років 10%,15%, 40 % 20,1 20,1 10,1 
3. Надбавка за інтенсивність 50% 59,4 59,4 29,7 
4. Надбавка за напруженість 50% 7,0 7,0 3,5 
5. Надбавка технічному персоналу 30% 2,3 2,3 1,2 
6. Премія 88,5 81,5 40,8 
7. Матеріальна допомога 3,4 3,4 1,5 

1120 Нарахування на заробітну плату 103,1 100,6 50,3 
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, ЗІ 

оплата послуг 

1131 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 6,6 
1136 Оренда 17,4 

1. Оренда каналу дротового мовлення та 
експлуатаційні послуги з розрахунку 1.61 грн. за 
1 хв. Нарік. 
10800 хв. х 1,61 = 17388 гр_н. 

1137 Поточний ремонт обладнання 1,0 

1138 ПосJIYr!! зв'язку 6,0 
1. Абонентна плата. 12)( 16,0 - 192,00 грн. 2. За 
переговори 5808,00 грн. 

1140 Видатки на відрядження '" 0,5 

1160 Оплата комунальних послУГ та енеРГОНОСІ1В 4,3 

1161 Оплата теплопостачання 2,4 

1163 Оплата електроенергії. 160 КВТ. )( 0,44 )( 12 1,9 

1500,00 ГР!!::?- ~ 
211 О Придбання Облад,t,f1l1! ~.ЦP~ДM~\ 8,0 

довгостроков~гр.:~QРj~ан~ '~ \, 
~ '~пРогРамивсього -374 О Необхідно додатково ва в .p~( . ',і". \) , 
~ .' І /'" 'З., 

~ ~ '. '.. . І І;"):.:І І. 
o:f, • ',- /..~ '). 

Секретар ради ~ ~~ ;~ ":'.' .,.~>:~ І.В.Сапожко 
~., ;, - /),.., Г •••• ~ . '"\" .-.' -.. .. , . ." 



Подання: 

- директор Броварської редакції 
міськрвйонного радіомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- начальник фінансового управління 

М.А.Гомеmoк 



ПлаllуваllllЯ ПО програl\lах 

ПО БроварськJіі редакції I\lіськраііОllКОГО радіОl\ІОDJIеllНЯ 

ІІа 2008р. 

Програl\lІІ Потрс6ау 

К! піп Фіllаllсуваllllі ІІа 2008 
разом 

рік 

1 '1 ~ 4 
Програl\lа. Програl\lа діялы�ості та ФіllаllСОВОЇ підтРlll\lКlI 374,0 
Броварської редакції I\lіськраііОllllОro радіомовлеllНЯ 374,0 

1. КФК120100 

Мета:Вш:вітлеIIНЯ НОВІІІІ суспілЬНО-ПОЛЇТІIЧНОro amття 

I\lіста та раііОllу,покращеНIIЯ якості передач ШJlЯХОI\I 
в .. копаllll .. • пnоmа""1 
3аВДDIIIIЯ: 

-ВIIКОРllстовушчі різномаllїТІlі жаНрll, повідОl\lJIRТlI 

enухацькііі ayallТopii про ЖlIТI'R I\lіста та piiiOIIY. 
-НадаваТlII\IOЖJIllвості для вілы�огоo 06roвореllllЯ 

суспілы�о-зпачIII\IIIхx ПIIТ8НЬ 

-ПідВllщуваТlI ОСВЇТllііі,КУЛЬТУРНllіі та ДУХОВНІІА piBellt. 
IlаселеllllR. 

-.Роз''ЯСНlОваТlI ЧllНllе законодавство. 
-ВllсвітлеllllR рішеllЬ opralliB ВІІКОllавчої влаДl1 та . . 
ЛоltfDІІ"ltu .uItOllllllllR: 
t;epeднJI К1ЛЬКlcrь прawвниКlВ - а 

КїnЬKicть передач на рік #::І,. ,. ~~. 316 
КїnЬKicть roдин на рік //". "r"; • І., .:~:.. 158 
BaDТЇcrь 1 гопики 11 ф v ~:""--~'" ,",': \\ 2,1 
ВартіcrьlХВIШИНl1 1I."f,,"O! ,. ". _....., • :;~ о,: \\ 0,035 
Кількість радіоточок поміciN;Та:-DіЯо~ : .711~~ (11\\ 23300 
ВСЬОГО: \\ ~\ l' ;.1 :711 /r-:. ~ І' 374,0 

Секретар ради 
~'iI/~Y/ "/, 2{: f// 

ГJ ~. І.В.Сапожко 

Додаток 2 
до рішекНR сесії Броварськоі 

r-fіськоі ради К! H~-~~..дГ 
від .fб' .циtH,p ttU;aPA. , 

2008 пік - пnан 

R ТОМУ числі: 
заг. фонд бюджет цілЬОВ.lfi 

розвитку фонд 

5 б 7 
374,0 

ь 

316 
158 
2,1 

0,035 
23300 

спец. 

Фонд 
8 



Подання: 

- директор Броварської редакції .... . 
Мlськраионного радІомовлення 

ПОГОДЖЕНО: 

- начальник фінансового управління 

~ МА.ГомeJПQК 

~ 

(!.,.~~1ММ.3елеИСЬІСа 
" 



РААlа 

Броварська редакція міськрайонного радіомовлення 

07400 БроваРII, вул. rarapїlla 15 
тел. 5-13-91 ••• 

Міському голові 

J.,/. H-ЛI'О' Антоненку 

ПОДАННЯ 

Прошу Вас винести на розгляд чергової сесії міської ради наступне 
питання: 

"Про внесення змін у додатки 1,2 рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 року N~ 601 -32- 05 "Про затвередження Програми діяльності та 
фінансової підтримки редакції міськрайонного радіомовлення у 2008 році" 

Д.иltlekТ 

Виконавець ГомеН10К М.А. 
Тen 5-13-91 

М.Гоменюк 
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