
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Програми проведення 

культурно-мистецьких заходів міста 

на 2009 рік 

З метою та збереження духовної спадщини Броварщини, подальшого 
розвитку культури в місті та продовження практики проведення міських свят, 
оглядів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, 
української народної пісенної творчості, керуючись пунктом 22 статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму проведення культурно-мистецьких заходів міста 
Бровари на 2009 рік, що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті . 
МІста. 

з. Відцілу культури звітувати на сесії Броварської міської ради про 

виконання Програми у грудні 2009 року. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

ВИКонуючий обов'язки 
міського голови - секретар р 

М.Бровари 

від .1!J. 01, О"' 
Не 910- 54.- /)1:;" 

І.В.Сапожко 
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схвалено 

Рішення виконкому 

Броварської міської ради 

Від_---Ng---

ПРОГРАМА 

Затверджено 
Рішення 

Броварської міської ради 

BiдIi~OI. 09 

проведення культурно-мистецьких заходів 

міста Бровари на 2009 рік 

з метою відродження та збереження духовної спадщини, подальшого 
розвитку культури в місті та продовження практики проведення міських 
СВІТ, оглядів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного 
мистецтва, української народної пісенної творчості. 

Досягнення цієї мети можливе ШЛJJXом реалізації цієї програми, яка 
розрахована на 2009 рік. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

- сприяння всебічного розвитку традицій, звичаїв та обрядів; 

- забезпечення широкого інформування населення про проведення 
культурно-мистецьких заходів в місті; 
здійснення заходів по відродженню та збереженню духовної 

спадщини Броварщини; 

- покращення системи проведення загальноміських свят; 
- забезпечення роботи по видавничій діяльності. 

ОСНОВІО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ: 

1. СпрИЯННJl участі творчих колективів міста у обласних, Всеукраінських, 
Міжнародних культосвітніх форумах 

Відділ культури 

Протягом року 

2. Організація концертних, театральних, тематичних, інформаційно
виставкових, науково-технічних, літературно-художн~х, . танцювально
розважальних, фольклорно-етнографічних та інших захОДІВ 1 програм 

Відділ культури 

Протягом року 

3. Проведення професійних та державних ~вю: 
ВІДДШ культури 

Протягом року 
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4. Проведення новорічних ранків та різдвяних свят 
Відціл культури 
Січень, грудень 

5. Проведення свята «Масниця» 
Відціл культури 
Лютий 

6. Проведення міського фестивалю поетичної творчості «Кришталеве перо» 
Відціл культури 
Березень 

7. Організація проведення заходів до дня народження та дня пам'яті 
Т.Г.Шевченка 

Відціл культури 
Березень, травень 

8. Проведення міського конкурсу класичної музики «Класична нота» 
Відціл культури 
Квітень 

9. Проведення міського фестивалю хорового мистецтва «Співоче місто» 
Відціл культури 
Травень 

10.Проведення міського конкурсу виконавців естрадної пісні «Зоряний 
крою) 

11. Проведення свята День Перемоги 

Відціл культури 

Травень 

Відціл культури 

Травень 

12.Проведення міського фестивалю християнської творчості «Троянда 
ДУХОВН8» 

Відціл культури 

Травень 

13. Проведення, спільно з управлінням освіти Броварської MiCЬK~Ї ради, 
вшанування дітей-переможців міських, обласних, Всеукра1НС~ких, 
міжнародних конкурсів та фестивалів в. галузі мистецтва педагОГІВ та 
батьків переможців у програмі «ОбдарованІСТЬ» 

Відціл культури 

Травень 



з 

14. проведення звітних концертів закладів. ку~тури 
ВІДДШ культури 
Травень 

15. Проведення свята День Незалежності України 
Відділ культури 
Серпень 

16. Проведення міського конкурсу «Українські вареники» 
Відділ культури 
Вересень 

17. Організація проведення святкування Дня міста 
Відділ культури 
Вересень 

18. Проведення конкурсів краси «Міні-модель-Бровари» та «Міс-Бровари» 
Відділ культури 
Вересень 

19.Проведення міського фестивалю авторської пісні «Струни душі» 

Відділ культури 

Жовтень 

20. Вшанування пам' яті жертв голодомору та політичних репресій в 
Украіні 

Відділ культури 

Листопад 

21. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації 
проведеННSI культурно-мистецьких заходів в місті 

Відділ культури, 
Редакція газети «Броварська 

панорама» 

кп «Телестудія «Наше 

місто» 
Редакція міськрalонного 

радіомовлення 

Протягом року 

22.Сприяння всебічному розвитку традицій, звичаїв та обрядів у місті 
Відділ культури 
Протягом року 
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23.0РганіЗацїя. ро~оти про~есійних арТИСТі~ та колективів художньої 
оrrіялЬНОСТІ раиону та МІста на загалЬНОМІСЬКИХ заходах 

сам ,.. В. . 

24.Забезпечення роботи 

ІДДШ культури 

Протягом року 

по видавничій діяльності та реЮІамній продукції 
Відділ культури 
Протягом року 

Виконуючий обов'язки міського голови - ..... 
секретар Броварської міської ради . І.В.Сапожко 



Н.А.БаI't4) 

поrоДЖЕВО: 

ЗаМ'VmПlТl • V"J~ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 



Додаток 1 до Програми 
Проведення культурно
мистецьких заходів міста 

Бровари на 2009 рік 

Показники виконання Програми 

2009 рік - розрахунково прогноз 
Видатки в тому числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
фонд фонд джерела 

1 2 З 4 5 
110203 .' 
,Програма розвитку 

• •• 
КуJJ~1УРНО-ДОЗВ1JlJlЄВОl 

і·" • • 
Д~ЬHOCTI З3КJ18ДIВ 

. КУJJЬТУРИ, ·м.JJровари на 2009 380,00 380,00 0,00 
рік (Тис.ГРН.) . 
~~ra~' :Qїдродження та з~ереженВJI духовно' спадщ~ни, пода~ьmий' '. 
розвиток КУJlЬТУРИ В місті, проведення" міських свят~ ОГJlядів, KOH~p_ciB. 
110«азнu«uвuионання: 
Кількість населення міста, 
чол. 91500 91500 
Кількість заходів, од. 24 24 
Витрати на проведення 
одного заходу в рік, тис.грн. 15,8 15,8 
Витрати на одного жителя 
міста в рік, грн. 4,15 4,15 

міського голови І.В.Сапожко 

. 

. " 



• • Подання: начальник ВІДЦІЛУ культури ~~~~_ H.A.Bal'At) 

ПОГОДЖЕНО: 

Зас'I'YJIВИК міського голови 
j 
• 

: . . 

~~ І 
,~ Л.М.В_ 

І' 

І 

І 
і 

Г 
f 
І, 
І 
\ 

, j 

}р 
1101 
і 
І 
; 

. f .. 

І 
і 
І 

J 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

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

Від 05.01.2009. 
На х!!._-----

г Про заmверд:JIсення Програми 
культурно-мистецьких заходів 

на 2009 рік 

е. Дl ' 
Г Виконуючому обов' язки міського 1 
голови - секретарю ради 

Can03/Cfg LB. 
()~. оА оу 

ШаНОВНlIЙ Ігоре ВаСШlЬОВlIЧУ! 

Відділ культури Броварської міської ради просить розглянути на засіданні 

Броварської міської ради питання про затвердження Програми культурно

мистецьких заходів міста на 2009 рік. 

з повагою 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради 

Метьолкіиа 
5-10-61 

Н.А.Багмут 

І ь .'" . . ~/-~-:i-··' 
11 І\С'\ , І 
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