
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про хід виконання Програм галузі культури MicTal 
за 9 місяців 2008 року 

Заслухавши звіт начальника відділу культури Броварської міської ради 
Багмут Н.А. <<Про хід виконання Програми галузі культури міста за 9 місяців 
2008 року», керуючись статrею 25, пунктом 22 cTaтri 26 Закону України 
<<Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін та постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт начальника відділу культури Броварської міської ради 
Бaгмyr Н.А. «Про хід виконання Програм галузі культури міста за 9 
місяців 2008 року» взяти до відома (додається). 

2. Визнати роботу відділу культури по виконанню Програм галузі 
. культури міста за 9 місяців 2008 року задовільною. 
з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого 

обов'язки заступника міського голови - керуючого справами 

виконкому Кузнєцова К.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови- секретар ради І.В.Сапожко 
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Подання: 

начальник відділу культури 

ПОГОДЖЕНО: 

- керуючий справами виконкому 

- начальник юридичного відцілу 
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3ВЇ", відділу куль"'урu 
"ро хїд В"КОllаllIlЛ ПРОZРllJff СОЦЇалЬНО-ЄКОІІОJffЇЧIІОZО 'ІІа куль"'урноzо 

розв"",ку за 9 ЛІЇСВI(ЇВ 2008 року 

Робота відділу культури Броварської міської ради за 1 О місяців 2008 
року була спрямована на виконання Указів Президента Украіни, постанов 

Кабінету Міністрів У країни та розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації щодо реалізації державної культурної програми в 
місті, Концептуально-програмного проекту розвитку культури м. Бровари у 

2007-2012 рр., «Програми розвитку бібліотечної галузі м. Бровари на 2007-
2012 роки», «Програми розвитку музейної справи м. Бровари на 20207-2012 
роки», <dIрограми розвитку початкових спеЦІалІзованих мистецьких 

навчальних закладів м. Бровари на 2007-2012 роки», «Програми розвитку 
рекреації дозвілля м. Бровари на 2007-2012 роки», «Програми проведення 
культурно-мистецьких заходів міста на 2007-2008 роки», «Програми 
розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності закладів культури м. Бровари на 
2007-2012 роки», <dIрограми розвитку міжнародного співробітництва м. 
Бровари на 2007-2012 роки». 

Місто має розгалужену мережу закладів культури: 2 бібліотеки (міська 
бібліотека та міська бібліотека для дітей), 2 школи естетичного виховання 
(міська дитяча школа мистецтв та міська дитяча музична школа), міський 

краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр. 
У закладах культури міста працюють аматорські об' єднання, гуртки та 

студії з різних жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного 
виховання дітей; створюються необхідні умови по відродженшо і розвитку 
всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. 

Існують колективи: новостворений вокальний колектив «Сузір'я», 
Зразковий театр-студія "Едельвейс", фольклорний ансамбль "Доля" (у 2005 
році цей колектив здобув звання "~ароДНИЙ"), вокальний колектив «Сузір'я», 
студія бального танцю, хореографічний колектив "Черевички" (у 2005 році 
цей колектив здобув звання "Народний") та колектив народного танцю 
"Барвінок", капела бандуристів, камерний оркестр, сучасний оркестр, 
ансамбль домристів ансамбль "Акорд", квартет народних інструментів, хор 
молодших класів, літературне об'єднання "КринИЦJI". 

За період 2008 року було проведено 265 різноманітних заходів. 
У місті проводиться: загальноміські свята - Новорічно-різдвяні свята, 

«Масниця», «День захисників Вітчизни», <<МіжнароДНИЙ жіночий день», 
фестиваль поетичної творчості <<Кришталеве перо», конкурс класичної 
музики <<Класична нота», «День Перемоги», «Творча особистість», «День 
Конституції Украіни», «День Незалежності Украіни», «День міста» та ін., 
професійні свята. 

Відповідно до Програми розвитку проведения культурно-масових 

заходів М. Бровари на 2007-2008 роки потреба у фінансуванні становила ДJIJI 
проведения в місті заходів по відзначенню державних, народних, 



професійних свят, з місцевого бюджету 460,0 тис. грн., затверджено 
кошторисні призначення на рік - 425,9 тис. грн., профінансовано - 412,2 тис. 
грн. Проведено 19 заходів - використано за 9 місяців 409,2 тис.грн. 

Відповідно до Програми рекреації дозвілля м. Бровари на 2007-2012 рр. 
потреба у фінансуванні становила - 500,0 тис.грн., затверджено кошторисні 
призначення на рік -180,0 тис. грн., виконано -130,0 тис. грн.: 
- для завершення будівництва пам'ятника «Героям Чорнобиля» 
профінансовано та виконано 130,0 тис. грн. 
- для будівництва пам'ятного знаку жертвам Голодомору в Украіні 1932-1933 
років - потреба 50,0 тис.грн. Рішенням Броварської міської ради від 
16.10.2008. Н!! 908-47-05 «Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 14.01.2008. Н!! 616-35-05 «Про бюджет міста на 2008 та додатки 

К!!I,2,3,4,6» - було знято фінансування. 
Відповідно до Програми розвитку бібліотечної галузі м. Бровари на 

2007-2012 роки з метою розвитку бібліотечної справи, зміцнення 
матеріально-технічної бази бібліотек, забезпечення поповнення бібліотечних 
інформаційних технологій, для реалізації соціальних функцій бібліотек, 
підвищення ролі бібліотек як центрів культури, науки, освіти та інформації 
потреба у фінансуванні становила - 807,7 тис. грн., затверджено кошторисні 
призначення на рік - 601,1, профінансовано -436,0 тис грн .. , виконано - 424,7 
тис. грн.: 

- для капітального ремонту - затверджено кошторисні призначення - 49,0 
тис.грн., профінансовано - 49,0 тис. грн., виконано - 48,9 тис грн., 
- для створення безкоштовного Інтернет-центру - заплановано та 

використано - 60,0 тис грн. 
- решта коштів використано на утримання бібліотек (заробітна плата, 
енергоносіі). 

Відповідно до Програми розвитку музейної справи м. Бровари на 
20207-2012 роки з метою проведення заходів по охороні, збереженню, 
дослідженню та популяризації серед населення історичних, культурних та 
національних пам'яток та надбань, потреба у фінансуванні становила - 195,1 
тис. грн., затверджено кошторисні призначення - 206,4 тис. грн. (до 
фінансування Програми було внесено зміни на виконання Указу Президента 
Украіни щодо проголошення 2008 року - Роком вшануванням жертв 
Голодомору 1932-1933 рр.), профінансовано - 141,6 тис. грн., виконано -
139,8 тис. грн. : 
- ДЛJI збору свідчень, вивчення та популяризація подій Голодомору в м. 
Бровари 1932-1933 рр. (придбання технічного оснащення для запису) -
затверджено кошторисні призначення - 20,0 тис. грн., профінансовано - 20,0 
тис. грн., виконано - 19,9 тис.грн. Виявлено живих свідків подій 380 чоловік, 
зібрано свідчень - 260 осіб, 
- решта коштів використано на утримання краєзнавчого музею (заробітна 
плата, енергоносіі). 



Відповідно до Програми розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності 
закладів культури м. Бровари на 2007-2012 роки з метою забезпечення 
охорони, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, 
залучення культурно-просвітницьких закладів до організації і підтримки 
різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення, 
підтримка мистецької творчості, потреба у фінансуванні становила - 211 О, 1 О 
тис.грн., затверджено кошторисні призначення 809,2 тис. грн., 

профінансовано - 588,2 тис.грн., виконано - 577,6 тис. грн. Дана сума коштів 
була використана на утримання закладів культури - міський клуб, міський 
культурний центр (заробітна плата, енергоносіі). 

у міському культурному центрі та міському клубі працює 19 діючих 
угрупувань, з них 2 колективи народні, кількість працівників - 49, кількість 
заходів - 265. Творчі колективи міського культурного центру та міського 
клубу беруть активну участь, як у загальноміських, так і в обласних заходах. 

Спільний проект відділу культури Броварської міської ради щодо новорічно
різдвяних свят був повністю реалізований працівниками закладів культури 

міста. 
Відповідно до Програми розвитку початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів м. Бровари на 2007-2012 роки з метою 
забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей 
міста, доступності мистецької освіти, гарантування прав на її здобуття, 
поліпшення умов повноцінного навчального процесу, потреба у фінансуванні 
становила - 3909,80 тис. грн., затверджено кошторисні призначення - 3189,8 
тис. грн., профінансовано - 2292,9 тис. грн., виконано - 2279,3 тис. грн.: 
- для укріплення матеріальної бази шкіл -проведення капітального ремонту 
приміщень дитячої школи мистецтв - профінансовано - 299,6 тис. грн., 

виконано - 299,6 тис. грн., 
- для укріплення матеріальної бази шкіл (придбання музичних інструментів), 
профінансовано - 90,0 тис.грн., виконано - 90,0 тис.грн. 
- решта коштів використано на утримання шкіл естетичного виховання 
(заробітна nлата, енергоносіі). 

Відповідно до Програми розвитку міжнародного співробітництва м. 
Бровари на 2007-2012 роки з метою забезпечення діяльності галузі культури 
обміном інформації про національні культури шляхом залучення кращих 
мистецьких об'єднань міста в культурно-мистецьких програмах в умовах 

міжнародного співробітництва, потреба у фінансуванні становила - 20,0 тис. 
грн., затверджено кошторисні призначення - 20,0 тис. грн., профінансовано -
профінансовано - 20,0 тис. грн., виконано - 20,0 тис. грн. 

у 2008 році значно поліпшилися дружні стосунки з містами
побратимами Фонтане-су-Буа (Франція) та Силламяє (Естонія). Відбувся 
обмін культурними проектами: до Франції та Естонії був запрошений 
вокальний колектив «Сузір'я» міського клубу. 

Начальник відділу культури Н.А.Багмут 
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8Т.Ч. З.ВДІІ..... І: КапїТIUI.lllln peMOllT ПРII",іШIII. "lіС"lСоі 616nіотеКІІ АІІІІ дlтlА 

ПОIll3IIIIIС1I DIIKOIIDlIII.: 
кinькїcn. BЇJlPCМOIIOТDJllUIIIX ПРJlміЩСIJL(DХЇА'lа 

4',0 4',0 4',0 49,0 48,9 '9,8 
ЧIU:ПIIIа.ЧII1'llll"llІІn 3811,1)'8ІІСТ) 3 

3 .1 100 
--

70 
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І --.-0 І" АО агал.,юТ 1t11lwmt:rl '"па','. 4,50 n,с:. r 10 

~:s.f.' 1~ IТ"'~I!7i~. . .. ~eIJі.Dr.;';~1iir1,ffilt'tlf-l:: ІВ! І 20' 4 20'.4 206,4 0,00 0,00 141,6 139,8 67,7 •• ..) JLr.'f,., "t·_;l"'Jij':".,-~~ ., " • .r:",KII·Gt.··~, .. ~1~~ І}. 7, • І • Ф:-t!r:::, ...... О ... іН Rn2001~21)~2ibOICl'flW'8!On;i;'1!. :,~ :'.1 Про.ед •••••• :аа.одl. П. о.оро .. 1 е36ер .... 1ІІ.0едослlд.е ..... D та ПОПУЛПР"Jаціі серед .. аселе ..... іnaр .......... ICJЛ.тур.lІІ. та 
Ме1'ІІ: •• аIIID"nЛ."II. ОІ ".*.ТОІС та IlаJl6а'l. І 
КШLкіcn. музеіа 'IU ОIlСТІШОК, ОЛ. І 9 
IСШLкfcn. стаВОК, од. 9.00 9 
КШLКfcn. IІРШlі.IfI.КЇD. ЧМ. 9 8000 
IUIDlIОВВ кinhlCЇcn. 6c:JIСОШТОІI.11Х lідDfпyвllчіl, 'ІОЛ. 94S0 

'СІ_ ІІІ З6ір са"'Ч"II. С."'lСі •• ІІО'І.Н". тв ПОПУЛНРllJRціп подlП roлОДО",ОРУ о ".,іро.ар •• 1932-1933 pp.(n ... 'p ...... apnuallR1l) • Т.Ч. ~DдIII • , 

ПОІСІІJІІІІІСІІ ВІ'ІСОІІ_ІІІІВ: 
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3i6pIlIlO саідЧСIІ.,кіп.кіm. 380 260 68.'1 
Кin"ICЇm. aїдniAya ... ia .1~nllOі DКCIICI!IIIU'J IlРО 3000 І SOO SO 
зБШLlllСШIІ кшькоc:rі БСЗКОWТOВIШХ І О ОО 
ОЇДОЇДУОВllіо. " • 

~:~Ї'~~'!, ПpqrP~'-' :Pifii~idii.!1.\:!i,a~ltiв,.,nnt'Q~t~, 
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Мета: 'Bкnaдl. до oprallbaqii І ПЇДТРІІ"'ІСІ' piJI"I. фор". доз.ілЛR дітеR,IОНRQтвв,,,.олоді та nopo~oro IIBce.neallln,niдтpll"'кa " ... аеll.IСО' 

творчоm. 
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KInЬKic:rь ІIВРОДШtX КDIIСIm.аів. од. 2 2 
кш"кіc:rь C1'IUIОКо од. 49 49 
киlькість праціВІшкі., осіб 49 49 

KUIIoKic:rL заходів. од0 308.0 26S 
кшькіc:rь поcriRIІО діlОЧltх кnубш.х )'I'р)'ПО.DlIь. 19.00 

• • ._, 19 
КШЬКIc:rь .1'" 8110 •• од. 2 2 
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ПОICIUН .. ІСІІ ... кана ..... : 
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8I0c08DНB. чon. 

кinькfcn. C'I1I8OIfo сш. 
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ПОICIUІІІІІСІ •• ІІКОІІІІІІІІ.: 

% ОСВDCИIІI BIIдїJICIIIIX коштів 
3аданн. 2: 
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% acвotННI видinСНІIХ кошті8 
% оноanСllНІ МУЗИЧН"Х іНcrpyt.IСиtiв (xinIoкicn. 
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3.ваа ..... : 
ПОКU""ІСІІ .lІко .. а .. н.: 
кintoкicn. звхсшів. сш. 
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160.0 160 
4089.5 2859.8 
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3&ІЛУ'lе..... ","ращ .. х' 
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1 1 І 100 

НаЧIJILllІІК Dідаш)' КУn.'І)'р" ІіроваРСЬКОі "IICJoкоі РІД" 
H.A.Slln1fТ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400. м.Бровари. вул. Гагаріll8., 15, т.(294)5-10-61 

Від 01.08.2008. Н!! 148 
НаN2. ____________ за~ __ __ 

г Про зняття nuтання 110 1 
17рограмі відділу культури 

г ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки . 
МІСЬКОГО 1'()JI08И -

секретарlO Броварської 

міської ради 

СllnОЗIСКУ І.В. 

ШаllОВНlIй Ігоре ВаСIUl60ВlIЧУ! 

1 

Відділ культури Броварської міської ради просить зняти розгляд 
питання на засіданні Броварської міської ради по Звіту рішення Броварської 
міської ради від 20.09.2008. Н!! 447-27-05 «Про затвердження концептуально
програмного проекту РОЗ8И"КУ культури в м. Бровари на 2007 - 2012 р.». 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради 

5-10-61 

Н.А.Баryмт 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400. м.Бровари. вул. Гагаріllll. 15, т.(294)5-10-61 

Від 01.08.2008. Н!! 147 
НаН!! за ------------- ------

г Про nереuесення звітів програм 1 
відділу культури 

г Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю Броварської 

міської ради 

СаnО3lСl(У LB. 

ШаllОfJІІlIU Ігоре ВаСШlЬОfJlIЧУ! 

1 

Відділ культури Броварської міської ради просить перенести розгляд 
питань по звіту програм відділу культури на засіданні Броварської міської 
ради з жовтня на листопад місяць 2008 року: 

1. Звіт по рішенню Броварської міської ради від 25.10.2007. N!! 487-28-05 
«Про затвердження Програми розвитку бібліотечної галузі м. Бровари на 

2007-2012 роки» 
2. Звіт по рішенню Броварської міської ради від 25.10.2007. N!! 488-28-05 
«Про затвердження Програми розвитку початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів м. Бровари на 2007-2012 роки». 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради 

5-10-61 

Н.А.Багумт 
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