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Гпро затвердження Програми діяльності та фінансової 
підтримки Комунального підприємства Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2010 році 

Розглянувши подання Комунального підприємства «Телестудія <<Наше 
місто» від 09.12.2009 р. N!! 80, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу Украіни 
та керуючись ст. 3,4 Закону України «Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів», п. 22 ст.26, Закону Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Украіні» та враховуючи пропозиції комісій з 
питань регламенту, 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, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки Комунального 
підприємства Броварської міської ради «Телестудія «Наше місто» 

у 2010 році (додається). 
2. Начальнику фінансового управління Броварської міської ради 

Ковризі С.П. провести фінансування коштів у межах, затверджених у 
бюджеті міста на 2010 рік на вказану програму. 

З. Контроль за виконанням 'даного рішеННJI покласти на комісії з 
регламенту, 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 виконуючог • ки МІського голови - секретаря 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
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міської ради 
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N!! (3~9- U-IJь 

ПРОГРАМА 

2009 р. 

діяJIьності та фінансової підтримки KOMYHaJILHOrO підприємства 
Броварської міської ради «ТeJIестудіи «Наше місто» 

У 2010 році 

I.ЗаГ8JIьніПОJIоженни 

Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія 
<<Наше місто» (далі - 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, повідомляти ГЛJIДацькій 
аудиторії про життя міста, надавати можливості для вільного обговорення . 
суспшьно-значимих питань; 

- підвищення освітнього, культурного та духовного рівнів населення; 
- роз'яснення положень чинного законодавства фахівцими 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 
заплановані заходи, які організовуються керівництвом міста; 

_ Телестудія також здійсmoє рекламно-видавничу діяльність, згідно· з 
переліком, передбаченим чинним законодавством Украіни для установ і 
організацій телебачення і радіомовлення, заснованих на державній формі 

власності. 
2. Мета Програми 

Забезпечення всебічного висвітлення економічного, суспільно
політичного і культурного життя міста. 

3. Заходи з виконанни Програми 

з .1. продовжувати практику тісної співпраці Телестудії з вико~авЧD.d 
органами місцевої влади, а саме: сприя~. р~гулspному ВИСВІтленню 
. . депутатського корПУСУ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, виконавчого 

ДlЯЛЬНОСТ1 • .йв. о 
комітету Броварської міської Ради, створювати телеВІЗІ І програми за 
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уча~ті керівників та спеціалістів служб, підрозділів та відділів виконавчого 
~OМ1Teтy Броварської міської ради для роз»яснення, консультації чи 
ІНфОРМУВання населення з того чи іншого npоблемного питання. 

кп «Телестудія <<Наше місто» 
2010 рік 

3.2. Продовжувати та розвивати у напрямку якомога оперативнішої 
подачі відеоматеріалу роботу інформаційної служби новин, особливу увагу 
приділяючи діяльності комунальних служб міста. 

кп «Телестудія <<Наше місто» 
2010 рік 

3.3. Запровадити організацію зйомок та виготовлення для ефірного 
показу повних версій загальноміських конкурсів типу «Пані «Золота ociHЬ~), 
<<Міс Бровари», <<Міні-модель Бровари», творчих вечорів Броварських митців 
та звітних концертів самодіяльних художніх колективів нашого міста. 

кп «Телестудія <<Наше місто» 
2010 рік 

4. Джерела фінансування програми 

Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах 
затверджених асигнувань та власних надходжень. Головним розпорядником 

коштів є виконавчий комітет Броварської міської ради. Розрахунок до 
бюджетного запиту на 2010 рік додається. 

5. Очікувані результати 
5.1. у результаті виконання Програми мешканці нашого міста 

отримуватимуть цікаву, корисну та оперативну інформацію щодо 
повсякденного життя Броварів. 

5.2. у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста, як 70 

оголошення караитиииих заходів, штормові попередження чи інші екологі'!ИЇ 
негаразди, що можуть призвести до травмування JПOдей, з телевізійних 
повідомлень гороДJIИИ У найкоротші строки отримають інформацію щодо 
уникнення цих ситуацій чи убезпечення свого житrя. 
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ПОДАННЯ: 

Директор 

кп «Телестудія <<Наше місто» --~~~~-----.:І.М.l(уліID 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконкому f---+-f~'---::I"---~ __ К.Б.Кузнєцов 



РОЗРАХУНОК 
до бюджетного запиту кп «Телестудія «Наше місто» 

на 2010 рік 

Видатки - усього 340000,00 

Зарплата 233600,00 

Нapaxyвaн1Ul на з-ту 36,86% 86100,00 

П61 оплата теплопостачання20Гкал.х645 12900,00 

П63 оплата електроенергії 13000квт.хО,700 7400,00 

Всього ОlVlа",а КОАfj1Нальнux 1І0сл;уг 
20300,00 

Директор кп «Телестудія «Наше І.М.Куліm 

Головний бухгалтер 
В.Л.Миненко 



Подання: 

Директор 
кп «Телестудія <<Наше місто» 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами 

виконкому 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБМСП 
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄмство «ТЕЛЕСТУДІЯ "НАШЕ МІСТО" 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, т.(294)6-97-90 
Від og, ~2. оу р. Н!! 80 
На Н!! за 

~ ~НКОНУІОЧОМУ обов»язкн міського голови -
fI А/ секретарю ради 

Сапожко І.В. 

09./~' оу 
ановнuй Ігоре ВаСШl60tlllЧУ! 

Просимо Вас ВКJПQЧИТИ дО порядку денного чергового засідання сесії 
депутатів Броварської міської ради 5 скликання питання ~сПро затвердження 
Програми діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства 
Броварської міської ради «Телестудія <<Наше місто» у 2010 році». 

3 повагою, 

І.М.Кулim 
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