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БРОВАРСЬКА МI.~ЬКA РАДА КИІвСЬКОі ОБЛАсТІ 

РІШЕННя 

г 
Про затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2009 році 

розглянувши подання Комунального підприємства 

І 

«Телестудія «Наше місто» від 08.01.09 р. Н!! 02, відповідно до ст. 91 
Бюджетноro кодексу Украіни та керуючись ст. 3,4 Закону України 
«ІІро державну підтримку засобів масової інформації та соціальний 
захист журналістів», п. 22 ст.26, Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції комісій з питань 
регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформаціі 
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 2009 році (додається). 

2. Начальнику фінансового управління Броварської міської ради 
Зеленській А.М. провести фінансування коштів у межах, 
затверджених у бюджеті міста на 2009 рік на вказану програму. 

З. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з 
~егламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової 
ІНформації та контролю за виконанням рішень міської ради та з 
Питань соціально-економічного і культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін міської ради та на секретаря 
Броварської міської paд)i#~.B . 
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ПОДАННЯ: 

ДИректора ~ 1-кп «Телестудія «Наше МіСТО»З7~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами 

виконкому 

Начальник 

фінансового управління 

В.о. начальника юридичного 

відділу-головний спеціаліст 

Начальник 

управліННJI економіки 

t:P~ 
~c( 

~::никзагального ~ 

Г .... ~ 
олова КОМ1Сll 

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

Голова комісії 

І.М.Куліш 

, . . 

К.Б.Кузнєцов 

А.М.3елевська 

А.В.Баба-Мірзоє 

Н.І.Сачевко 

Н.І.Гнатюк 

А.В.Булка 

з питань регламенту, депугатської етики, 

діяльності засобів масової іНФОРМ~ 
та контролю за Виконанням 

рішень міської ради 
Б.Г .Опалько 
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ЗАТВЕРДЖВНо 
Рішенням Броварської 
міської ради. 

від <<8 »~ 2009 р. 
N!! ?$-5'3-1)~ 

ПРОГРАМА 
ОJlJlьності та фінансової піДТРИМКI! Комунального підприємства 
;роварської міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2009 році 

1.3агальніположення 

комунальне. підприємс:во Б~оварської міської ради «Телестудія 
«Наше місто» (далl- ТелестудІЯ) є МІСЬКИМ засобом масової інформації. 

Пріоритетними завданнями Телестудії є: 
- використовуючи різноманітні форми подачі відеоматеріалу - сюжети, 

репортажі, телерозповіді, бесіди, інтерв'ю, телеверсії різних подій 
на основі принципів свободи слова, дотримання права жителів міста 
Бровари на отримання повної та достовірної інформації, повідоМJDIТИ 
rлядвцькій аудиторії про жи'П'я міста, надавати можливості для вільного 
обroворення суспільно-значимих питань; 

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

областей життєдіяльності; 
- висвітлення рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- у випадку гострої необхідності Телестудія готує до ефіру термінові 
повідомлення про природні та технологічні небезпеки, а також інформує про 
зannановані заходи, які організовуються керівництвом міста; 

- Телестудія також здійснює рекламно-видавничу діяльність, згідно ~ 
переліком, передбаченим чинним законодавством Украіни для ~~TaнOB ~ 
організацій телебачення і радіомовлення, заснованих на держаВНІИ фОРМІ 
ВЛасності. 

2. Мета Програми 

. Забезпечення всебічного висвітлення економічного, суспільно
ПОЛІтичного і культурного жи'П'я міста. 

3. Джерела фінансування програМl1 

!atвep~poгpaмa фінансується за рахунок коштів місцевого бюджетУ в межах 
Комітет ~ених аси~увань. Головним розпоряДНИКом коштів є викоиавчиil 

роварськоі міської ради. 



4. ЗаХОДl1 з виконання Програми 

1. продовжувати практику тісної співпраці Телестудії з ВИ1(онавчими 
4. l\4Їcцeвoi ВІІади. а саме: спрИJlТИ реryлиpиому висвітленню 

-,,аМИ Б'" .. 
OP1D&' ості депутатського корпусу роваРСЬКОI МlСЬКО1 ради, ВИ1(онавчого 
дiЯJI!'И Броварської міської ради, надавати ефірний час керівникам та 
Io}/.lт:r! ам служб, підрозділів та відділів виконавчого комітету Броварської 
eЦlВn1CТ '" • Ф СП •• ади nnv роз»ясненWI, консультацll чи ІН ормування населення з тоro 'сьКОl Р І-У". 

)11 • гО npоблемного питання. , 
ЧlllНU10 кп «Телестудія <<Наше місто» 

протягом року 

4.2. Продовжувати та роз~ив~~и роб?~ інформ~ційної служби новин 
.,aпtV якомога операТИВНIШОI подаЧІ ВlдеоматеРlалу, особливу увагу 

У напр/U"u,.1. б . 
• ЧИ діялЬНОСТІ комунальних служ МІста. 

орJfДiЛJПO . кп «Телестудія «Наше місто» 
протягом року 

4.3. З метою поліпшення технічного оснащеННJI за допомогою 
Jipoфесійних дизайнерів обновити декорації інформаційної студії .. 

кп '«Телестудія «Наше місто» 
протягом року 

ВІПсонуючий обов»язки 

міського голови - секре' І.В. Сапожко 
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2009 рік - пnа •• 
в тому числі: 
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разом 

заг. фонд 

5 6 

спец. 

ІЬОНД 

7 
975,0 ТІІС.ГРІІ. 300,0 ТІІС.ГРІІ. 
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В.о. міського голови 
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Директор 

кп «Телестудія «Наше місто» І.МКуліm 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСn 

.n1IJАЛЬНЕ ШДПРИЄМСТВО БРОВАрськоl МІськоl РАДИ 
1(01'107&-- «ТЕЛЕСТУДІЯ "НАШЕ lYIICTO" , 

07400, М. Бровари, вул. Гвг_ар!нlІ, IS ,т.(294)6-97-90 

rJ{l!!!!f. УІ гІ2 
.)\ _____ за ,., ~.I' 

~I 
OJ · В.о. міського головн-

01 . tJЧ· секретарю міської радн 
..г Сапожку І.В. 

е ВаСІUl60fJllЧУ! 

Прошу Вас включити в порядок денний наступної сесії Броварської 
Jlїcькoї ради питання «Про затвердження Програми діяльності, фінансової 
вiJnpmпси та інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого 
С8.\Іоврядування через Комунальне підприємство Броварської міської ради 
сТrлестудія «Наше місто» у 2009 році» 
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ДlІректор ~;:~~~"''''\\ кп Т 
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« еле. 1:1 с ,І", f • ' СТУДІЯ "Наше мі ~l:~~!.~:!:~ 
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