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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затверджеННJI Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції 

редакції газети <<Броварська панорама» у 2009 році 

І 

сі 

РОЗГЛJIНYВШИ подaННJI Броварської редакції газети <<Броварська 
паворамв» від 08.01.2009 року Н! 2, відповідно до cTaтri 91 Бюджетного 
r.oдeкr:j Украіни та керуючись ст. З, 4 Закону України "Про державну 
пiдtpВІКУ засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", 
в.22 ст. 26 Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні", а 
tUOЖ враховуючи висновки комісії з гуманітарних питань та комісії з 
пиraвь соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету 
фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
meти «Броварська панорама» у 2009 році, далі - Програма (додається). 

2. Фінансування заходів, визначених Програмою здійснювати за 
рахунОК коштів міського бюджету. 

З. Контроль за виконанНJIМ цього рішення покласти на керуючого 

справами виконкому Кузн~It~~ 
с; 9.а і Іі iI~ 
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ПОДАННЯ: 

Виконуючий обов'JIЗКИ . 
головного peдaxropa 

«Броварськоїпанор~) 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконкому 

Начальник фінансового 

упрaвniвня 

Начальник управлiннJI економіки 

Ввховуюча обов'JIЗКИ начальвика 

юридичноro відцілу - головний 
спеціаліст 

Начальник загальноro 
відцілу 

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

Голова комісії 

з питань регламенту, депyrатської етики, 

дiJшьності засобів масової інформації 
та контролю за ВИ1Сон8ИIUIМ 

рішень міської ради 
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Затверджено 

Рішеннв Броварської міської ради 
від ~~~poкy Не "~J'->з .. t)!Г 

ПРОГРАМА 
~ИОСТІ ТА ФІНАНСОВОї mдтРИМКИ РЕДАІЩІІ 

ГАЗЕТИ «БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА» НА 2009 РІК 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕВВЯ 

Редакція газети (~Броварська панорама» є засобом масової 
інформації, що заснов~ий Бр~варсько~ міськ~ю paдo~. 

Основна мета ДlJIЛЬНОСТІ редаКЦll - всеБІчне ВИСВІтлення у газеті 
Аilпьвості Броварської міської ради, ії. виконавчого . комітету, 
депутатського корпусу, місц~~их органів виконавчої влади, актуальних 
проблем місцевого самоврядуваННJI, питань науки і культури, соціально
економічного та суспільно-політичного життя в м. Бровари, виконання 
затвердженої засновником Програми. 

Редакція інформує громадськість міста про найважливіші :події і 
захОДИ, що мають суспільне значеННJI, висвітлює наіактуальніші проблеми 
lІздобутки міської громади і міської влади. 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 

Газета Броварської міської ради «Броварська панорама» є офіційним 
lІр~ованим органом, що оприлюднює рішення міської ради та ії виконавчого 
КO~e'IY, регуляторні акти, інформує громадськість міста про. головні події 
СУСDlJIьно-політичного життя міста шляхом публікації на сторінках газети 
1І0ВІІН репорт' . .... .. 1НТ. ерв'ю з kIUO ' аЖІВ з МІСЦЯ ПОДll , аналІТИЧНИХ матеРІалІВ, 

'10ВИМи особистостям. 

Зі' 3. ДЖЕРЕЛА ФШАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
, , ФІнансування . . .. рахУНОк захОДІВ, визначених Програмою, ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за 

~WriB • • • редаКЦІ' МІСЬКОГО бюджету, а також за рахунок КОШТІВ ВІД надання 
ЄЮ газе ти платних ПОСЛУГ та передплати. 



4. ЗАХОДИ З ВИКОІІАНИЯ ПРОГРАМИ 

продовжувати тісну і всебічну· співпрацю Реда!( ... . 
J І. . Цl1 ІЗ 
4. "оМ а саме. систематично ВИСВІтлювати на сторін!( 
."",оasи~ t ••••• ••• ах газети 
)І"" БроваРСЬКО1 MIC~~OI ради та I~ .. ВИlCо~ав:ого комітету, здобутки та 
~еJI}IJI У ВИРОБЮ;IlИ, комуналЬНIИ, ОСВІТНlЙ, КУльтурній, СПОРТИвній 
~ охорові здоров я. 
~егуJIlPВО залучати до ви~вітле~ найважливіших IIIq.'aНЬ ЖИ'rrа міста 
~ міської ради та кер1ВНИIClВ постійних комісій, секретара місь!(ої 
pдu, міСЬКОГО ~ол?~у. та ЙО~О застymппdв, провідних. спеціалістів 
.ncьoИКОИІСОМУ, В1ДДШ1В 1 упраВЛІНЬ. 

Редакція газети «Броварська панорама» 
о впродовж 2009 року 

41 Напaroдити систему підготовки та опрацювaIПIJI інформації IПJIJIXом 
J8IIY'IeJПU1 головних підрозділів міської ради та ВИІ<онхому: продовжувати 
рубрmcи «CecїJI міськради», «ЗасіданНJI ВИКОНКОМУ», «Актуально», 
«ІІравове поле», «Мовою фактів», «Мовою цифр», <<Житrя міста», в JIКИX 
висвіттовати юпочові рішення міських органів влади та іх безпосередній 
8ШDIВ ва позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста. 

Редакція газети «Броварська панорама» 

впродовж 2009 року 

43. Розробити модуль випуску та верстки газети на восьми 
~тax із використанням графічних елементів та блочного MВКeтyв8ВВJI, 
81ДПрацювати і запустити технологію підготовки матеріалів та їхнього 
~аиня за тематичними сторінками: «Депутатська трибуна», «Депутат 
! ~Maдa», «Компетентне про головне», «Новини звідусіль», «Здоров'а» та 
lВIDi. 

Редакція га3еmu «Броварська панорама» 1-
й квартал 2009 року 

І.В. Сапожко 
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. ДодаТок 1 
До Програми дUшькоcti та 

. фіввисової IIЇ,1n'pимки 
. редакції raзerи 
"Броварські паиорама" 

ка 2009 рік 

МЕТА: висвітлеRВJI дUшьності Бровар~ькоі міської. ради. іі вико~авчоro ~oмiтeтy. 
розвиткУ місцевого самоврядувlШIIJI, СОЦІально-еконоМІЧНОГО та суспшько-поЛ1ТИЧИоro 
DТТIMicтa. .. 
ЗАВДАННЯ: , 

1. О~ИJПOдвеRВJI рішень міської ради та виконавчого комітету. реryлпoр~ актів та 
ПОВІДомлень. 

2. ІиФОРМУВaRIIJI Іромвдськості М. Бровари про roловні події суспільно-полїтичвоro 
ЖRТrЯ, висвітлеНВJI КJПOчових рішень opraвiв міської влади та її безпосередній 
вплив на позитивні зрymеlllUl у соціально-економічному розвитку міста. . 

3. r рунтуючись на принципах відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках raзети 
обговорювати актуальні проблеми cьoгoдellНJl, щО ВИКJIИКIIIOТЬ зацікавленість 
громадськості. залучаючи до цьоro пиaйmиpmе коло читачів. 

4. Газетними публікаціями сприпи побудові rpoMВДlllcьxoro суспільствІ, 
поінформованості населеННJI міста. йоro правовій освіті. піднесеmпo ДYXOBKOro та 
культурного рівня. . • 

S. Збагачувати тематику та жанрову різноманітність газетних Maтepl8Jl1В. 

ПОКАЗНИКИ викоНАННЯ 

Всього на 

рік 
І-::--

Ccpe~ кiJJЬKicть 
~HllкiB 

11 

Кin~ . 
~HOMeDiB на рік S4 

Iprjcn, ОдНого 
lI\IШtірн"ка У 4 _ 0,74 rpH 
IIOnОСному 
~ 2 ВlІконанні Прll 
1It1ii 4,5 nlc. ШТ. 

"ІІа Кількість 
DpIlAlIPII • 
111 ~i '):~B на рік ПРІІ І 323 тне. 

• • nlC. ШТ. ШТ. 

ВІ1І\ОlfУlOЧИй обов'язки міськ 
ГО!lОви - секретар ради 

з.рахунок 

ЗlU'IIJIьноro 

фоіШУ 

11 

19 

0,74rpH 

46S,4Т1IC. 

ШТ • 

І.В. Сапожко 
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~ i1Їд'I'P!DIКY редакції 
~~ ПВІІорамв» на 2009 рів: 

.{О. 0-/, ,р} 

Подання 

Виконуючому обов'JlЗКИ 
міського голови

секретарю Броварської 

міськоіради 

САПОЖКУ І. В. 

IJpoшу винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради наС?ТУІІНе 
Ооn: «Про фінансову підтримку Програми діяльності редакції газети 

:ої міської ради «Броварська панорама» на 2009 рік. 

~ЧlIЙ обов' язки 
Qaoro редактора ~~ АДАМСЬКИЙ А.С. 

~,A.c л...СLkIIR 
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