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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

r Про затверджеННJI Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції 

міськр8ЙОННОГО радіомовлеННJI у 2009 році 

І 

~g 

РозгJIЯНYВши поданНJI Броварської редакції міськр8ЙОННОro 
. мовлеНВJI від 05.01,2009 року N! 1, відповідно до статті 91 

=;етиоro кодексу України та керуючись ст. З, 4 Закову Украіни "Про 
ну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

Д~icтiB'" п.22 ст. 26 Закову України "Про місцеве самоврядувaнНJI в 
~i'" а також врахов~чи виснов~ комісії з гуманітарних питань та 
~.Iicii з питань СОЦІально-еконоМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюджету фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
міськрвйонного радіомовлеННJI у 2009 році, далі - Програма (додається). 

2. ФінансуванНJI заходів, визначених Програмою здійсmoється за 
рахунок коштів міського бюджету. 

3. Передбачити кошти в бюджеті міста на реалізацію вищевказаної 
Проrpами та здійснювати фінансування Прграми у межах затверджених 
асиmyвань в бюджеті міста на 2009 рік. 

4.Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на керуючого 
справами виконкому Кузнецова К.В. 
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І.В. Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

Директор Броварської редакції 
міськрвйонвого радіомовленвя 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконкому 

~ - М.А. rO~elJJot 

:1~!;L~,c..'-~ ,., -" JI ,,- Г) К.В. Кузнєцов 

НаЧ8JlЬВИl( фінансового ynpавліННll ~ зелеисьха 

Начальник управлінвя екоиоміки 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

~H.L Сачemш· 

~ А.В:Баба-Мїрзоєва 

Начальник загального відділу ~I. гшrrioк 
~~--

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін Н' І А.В. Булка 

Голова постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської етики, діяльності 
засобів масової інформації та контроJПO 
за виконанНJIм рішень міської радИ ~ f/ IJС В Г. ОпaJIЬКО 
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1.ЗаГ8JIьні ПОJlоження 

• • u 

Ьха редаКЦІЯ Мlськраионного радіомовлення є місьууж •• 
~~~c Н. Ф _ ~~ m 
рр собоМ маСОВОІ ІН OPM~II, що заснований на спільній комунальній 

~"'! :риторіaJIЬНИХ громад МІста Бровари m сіл, селищ міського типу 
~(JIi1I го рвіону. 
~~JCO ..... eтsими завд8ВНJIМИ Редакції є: 

Іірl0рIJ& •• • • 
ристовуюЧИ РІЗНОМанІТИІ жанри - замІТКИ, радіорозповіді бесіди 

вНКО •• , , 
• . інтерв'ю, на ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ свободи слова, прав жителів міста 

."lІОnтаЖ1, u r- r та Броварського Раиону на отримання повної та достовірної 

,..РllаЦіі повідомляти слухацькій аудиторії про життя міста та району, 
~форld м~жливості ДJIJI вільного обговореННJI суспільно-значимих питань; 
~~ищенвя освітнього, культурного та духовного рівнів населеНИSl; 

• оз'ясненвя чинного законодавства; 
р • • •• • • 

_ висвітлення РІшень органІВ виконаВЧ01 влади та оргаНІВ МІсцевого 
ання· 

-~вдк;, гос:рої не~б~ОС~ редВІЩЇJI міськрайоиног~ радіомовле~ 
ryє ДJIJI траНСЛЯЦll теРМІНОВІ ПОВІдомлення про ПРИРОДНІ та техногеННІ 

~езпеJCИ, а також інформує про позаплановані заходи, які організовуються 
JePЇВllИЦТВом ~айону; . .. . . . 

• редаКЦІЯ також ЗДІИСНЮЄ рекламно-видавничу Д1JlЛЬНІСТЬ, ЗГІДНО з 
переліком, передбаченим чинним законодавством Украіни для установ і 
орJ1Віз~ій телебачення і радіомовлення, заснованих на державній формі 
JВlCBOCT1. 

2. Мета Програми 

Широко висвітлювати новини суспільно-політичного життя міста і 
району та покращувати якість передач шляхом виконання заходів Програми. 

3. ДжеРeJIа фінансування програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок 
іОпniв міського та районного бюджетів згідно Додатку N!! 1. 

4. Заходи з виконання Програми 

с. 4.1. Продовжувати практику тісної співпраці Редакції із 
re~асн?вн~ками, а саме: сприяти регулярним виступам перед мікрофоном 
:НИК18 МІста та району, депутатів, спеціалістів виконкому та 

ержадМіністрації, сільських голів. 
Редакція міськраіоиноro 

радіомовлення. 

Протягом року 



UЖYВ8ТИ рубрики "3 історії ПридесИJIВСЬКОГО краю" t 
4.2· I1~ДO атурна" , " А ми собі співаємо, бо гарний голос маємо" • 

,~JII'I"eP p~ міськрайовиого 
'JJ"'- . Рад10МовлеННJI. 

ПРОТJlГQм року 

,3. провести в~чеННJI та BPaxyв~НJI запи~~ Р~іослухачів, а саме: 
~зДійсНИТИ МОНІ:ОРИНГ ~aцьK~.~ аУДИТОРl11 на НОГО основі Скоригувати 

і иапрЯМИ Д1ЯЛЬносn РеД8ІЩll; 
~вести творчі зустрічі колективу РеД8ІЩії із слухачами . 

• пр Р .. .. 
еД81ЩUI М1ськраионного 

радіомовлеННJI. 
Протягом року 

4.4. ПідвИЩИТИ кваліфікаційний рівень журналістів.:. . 
• 3 цієЮ метою провести стажування двох працlВНИК1В у редаКЦІЯХ 

iJФoрмаціііиОГО та сrспільно-політичного мовлеННJI ТРК "Київ" t забезпечити 
• nnnфесійнИМИ пеРІОДИЧНИМИ виданнями. 
I"r- Р .. .. 

еД8ІЩUI М1ськраионного 

радіомовлення. 
Протягом року 

4.5. Поліпшення технічного оснащення: 
• придбати: комп'ютер, факс, принтер, професійні мікрофони, 2 міиї

ДИСКОВИХ рекордери, змонтувати звуконепроникне вікно, а також придбати 
інше необхідне обладнання. 

Редакція міськрайоШlОГО . 
радІомовлення 

Протягом року 

І.В. Сапожко 
г 
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Проrpааlll 
Потрс6ау 2.009 nbc - пп ... , 

Х!! піп 
ФінаllсуваНІ.' І.а 2.009 рВ30М " ТOМV "ИС!.ІІ'~ \ 

381". фонд І бюджет цUu.ов,," , спец. 1 рік 
lоmвиrкv фонд фонд r '1 ~ 4 5 , ., 8 

ПрограАlа. Програма діяльності та Фіllаllсовоі niдтpllAIKII 299,0 299,0 
Броварськоі редакціі AliCЬKpaiiOlllloro радіОАlовлеllНЯ 2.99,0 

1. КФКI2.0100 

Мета:ВllсвітлеНIIЯ НОВІІН СУСПЇЛЬНО-ПОЛЇТІІЧНОГО ЖlПТR 
Аlіста та раііОllу,покращення якості передач ШЛRХОАІ 

1-, . 
ІІІ 

3авдаllllЯ: 

-ВIIКОРIIСТОВУlочі раНОАlанітві жаНрll, повїДОАIЛЯТl1 

слухацькііі aYAllТopii про ЖІIТТR Аlіств та piiiOlty. 
-Нада ваПІ АIОЖЛllВОсті для вїЛьного обговорення 

СУСПЇЛЬНО-:JнаЧIIАIIIХ Пllтань 

-ПЩВllщуваПI освітнііі,КУЛЬТУРllllіі та ДУХОВНІІіі рівень 

населеНІІЯ. 

-.РО:J''ЯСllюваПI ЧОНllе :JaКOIIOAaBCТВO. 
-ВllсвітлеНIIЯ рішень органів вокооавчоі владll та . . .. 
ЛОRІІЗІІ"lUIllultOllаll',.: 
-CepcдНJI К1ЛЬК1СТЬ ПОВЦIВНИК1В а СІ 

Кіпькість передач ва рік ~ .... ~ 316 316 
Кіпькість годив ва рік // ""J ... ~. .,., -~ 180 180 
Banтїcть 1 mПІІНИ U ... _~ ....... -....0" .• \'\ 2,7 2,7 
ВаРТість lХВIШlIВВ ,,;: .7 І. А -:r "tI.:.. .. ~ 0,045 0,045 
ІСшькість радіоточок помісту та районУ са"-- ,пІ '1' о) ~' 14000 14000 
ВСЬОГО: ,g.~, Cf' І .~; 111 C)G ",0 

~" --=-~,. -J" _ ыь 

ВllКОltyЮЧll1І оБОВ'IDКlI Ilіського О '-~itt>.t;) . 
І.В. СапOJКlCО голово - секретар paдll 

~ с'" 



ПОДАННЯ: 

Директор Броварської редВІЩЇЇ 
міськраііовиоro радіомовлеВIIJI ГОМЕmoК М.А. 
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ІС8 редакцІЯ МІськраионного радІомовлення 
6рОварСЬ 

07400 Бровари, вуn. Гпаріна 15 
тм. 5 .. 13 .. 91 

ПОДАННЯ 

• 
МІСЬКОГО гоnови 

І.В. Сапожку 

Прошу Вас винести на розгляд чергового засідaннJI сесії міської ради 
ваступве питання: 

''Про схвалення "Програми діяльності та фінансової підтримки 
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2009 рік". 

Директор u1il 
.' 

ІIIkOНIВeЦЬ Гоменюк М.Л. 
ТCN 5.13-91 

М.Гомешок 
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