
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ· 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження Програми діяльності 
та фінансової піД1рИМКИ Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення у 2010 році 

Розглянувши подання Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення від 09.12.2009 року N!! 7, відповідно до статті 91 
Бюджетного кодексу України та керуючись ст. З, 4 Закону України "Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів", П.22 ст. 26 Закону України'''Про місцеве самоврядування в 

. Украіні", а також враховуючи висновки комісії з гуманітарних питань та . ... . . 
KOМlCII З питань СОЦІально-еконоМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюджету фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки редакції 
міСЬКР8Йонного радіомовлеНWI у 2010 році, далі - Програма (додається). 

'2. Фінансування заходів,. визначених Програмою. здійснюється за 
рахунок коштів міського бюджету. 

3. Передбачити кошти в бюджеті міста ·на реалізацію вищевказаної 
Програми та здійснювати фінансування Програми у межах затверджених 
асигнувань в бюджеті міста на 2010 рік. . 

4.Контроль за виконанням цього РІшення попасти на керуючого 

справами виконкому Кузнєцова К.В. 
~~~ ...... 
па t 

~\ ... '" '\ • ,~O,_~ 
Виконуючий обов'язки МІСЬ iO-о 
rолови - секретар ради ar : І.В. Сапожко 

м..Бровари 
від -(~ lоА. ,UJ.lJ1 

N!! 14 '1)- "G'И-

1:(.-
tO'S 
Q1>-J' 



Подання: 

_ директор Броварської редакції 
міськрайовного радіомовлення 

поГОДЖЕНО: 

_ керуючий справами виконкому 

- начальник фінансового управління 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов' язки начальника 
управління економіки - заступник начальника _--..wPl!;""';""'L--- Т.Г.Полішух 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань Регламен~ 
~enYТ~ТCЬKOЇ етики, діяльності о' 
засоБІВ масової інформації та 
контроmo за виконанНJIМ . 
МІ• •• РІшень 
СЬКОlРади 

- голова ПОстійної KO~.I.i ~ ... 
• &У& Сll З питань 

СОЦІально-еКономічно 
розвитку, бюджету фro та .КУЛЬТУРного 

, lНанс1В та цін 

0ОО81Б 
, .. 

~/ B.f.()naJIIoIII 

___ ...:tЩ~----.;А.В.Бул«а 



Затверджено: 
Рішення Броварської міської ради 
від ~~. 1.4. "kvJ, року НІ (.11(0. ~i-oГ 

ПРОГРАМА 
ДЇJШьності та фінансової підтримJCИ Броварської редаціі 

міськрайонного радіОМОВJJення на 2010 рік 

м.Бровари 

2010 рік 



. . · олеК'ІИВУ Редакції із слухачами. 
_ прОВОДИТИ творЧІ зуСТР1Ч1 ~ Редакція міськрRЙОННОro 

\ 
І 

І 

радіомовлення 
о' 

2010 рік 

. ф. ацl· ~~ЛJo рівень журналістів: 
3 4 m uП1VRаТИ КВМl 11< ПП........ . 
•• AВ"UAoV - ажування ОДНОГ0 праЦІвника у редаІЩіі. 

_ з цією метою провести С; ТРК "Київ" І 
.... . ЬНО-ПОЛІТИЧНОГО мовлення , І 

інформацlИИОГО та сус~lЛ. фесіііними періодичнИМИ виданнями. І 
забезпечувати журнaзncnв про Редакція міськрвйониого І, 

радіомовлення 

2010 рік 

3.5. Поліпшення технічного оснащенlU1: 
_ придбати: комп'ютер, факс, рекордери. .. ... 

РедаІЩtя Мlськраионноro 

радіомовлення 

2010 рік 

4. Джерела фінансування Програми 

, 
І 

І 
І , 
\ 

, 
4.1. ФінансувaивJI заходів, визначених Програмою, здїйсЮОЄ1'ЬCJI ЗІ, 

рахунок кошriв міського бюджету зriдно з додатками 1, 2. 

s. Очікувані реЗУJlьтати. 

5.1. у результаті виконаиии Програми, радіослухачі отримува~ 
оперативну інформацію про життя міста та району, а також розпов~ oed. 
новини у ЗаюІ8Дах освіти, культури, спорту та інших. У випадкУ необxiд1l JPlцП 
peдaкцiJ1 міськрalоииого радіомовлеИИJI також готуватиме для TpaB~oS 
~ерМіИОВі повідомлення про природні та техногенні вебезпеки~ ~ 
lнФормуватиме про позannановані заходи, які організовуються кеРІВ. 11 
міста та району. у передачах також звучатимуть рекламні Maтepl~ 11 
оroлоmеиви, що спр~е економічному розвитку підприємств МІста 
рвіону. 

Редакція міськрайоииоro 

радіомовлення 

2010 рік 



2 
1. Загальні положення 

.. Броварська peдaKЦ~~. міськрайонного радіомовлення є міським та 
раио~ засобом. масовО1 Інформації, що заснований на спільній комунальній 
влаСНОСТІ теРИТ~Рlальних громад міста Бровари та сіл, селищ міського типу 
Броварського раиону. 

Пріоритетними завданнями Редакції є: 
- в~о~истовуючи різноманітні жанри - замітки, радіорозповіді, бесіди, 

репортажІ, Інтерв'ю, на основі принципів свободи слова, прав жителів міста 
Бровари та Броварського району на отримання повної та достовірної 
інформації, повідомляти слухацькій аудиторії про життя міста та району, 
надавати можливості для вільного обговорення суспільно-значимих питань; 

- підвищення освітнього, культурного та духовного рівнів населення; 
- роз'яснення чинного законодавства; 
- висвітлення рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 

c~~p~~; . 
- редакція також здійснює 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 

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

3. Заходи з виконання Програми 

з.!. Продовжувати практику тісної співпраці Pe~aкцiї із 
Співзасновниками, а саме: сприяти регулярним виступам перед МІКРОФоном 
керівників та спеціалістів міської ради, МІСЬКВИКОНКОМУ, .-
райдержадміністрації, районної ради, сільських,. сел.ищн~ ГОЛІВ. 

РедакцІЯ М1ськраиовного 

радіомовлення 

2010 рік 

ти рубрики "3 історії ПридесВJIВСЬКОГО краю", 
З.2 продовжува .. б w 11 

" • 11 11 А ми соБІ СПІваємо, о гарнии голос маємо . 
Броварщина ЛІтературна , Редакція міськрайовного 

радіомовлення 

2010 рік 

та враховувати запитів радіослухачів, а саме: 
з.з Проводити ви~ченвя слухацької аудиторії і на ЙОГО основі 
- зД1· йснювати МОНІТОРИНГ . . Р .... 

о о ями дuшьноСТ1 едакцl1, 

скориroвувати ПРІОРИтe:m Нічі колеКТИВУ Редакції із слухачами. 
_ проводити творЧІ зустр 

. 
І 



Редакція міськр8ЙОIUIОro 
радіомовлеННJI 

2010 рік 

3.4. mдвищувати кваліф· .... ... . . ІкацlИНИИ РІвень журналістів· 
. Ф - з ~ЄЮ метою провести стажування одного працівника у редакції 
ІН ормацlИВОГО та суспільно-політичного мовлення ТРК "Київ" 
забезпечувати журналістів професіиними...· ' 

пеРІОДИЧНИМИ видaниJlМИ. 

Редакція міськрайоlUlОГО 
радіомовлення . 

2010 рік 

3.5. Поліпшення технічного оснащення: 
- придбати: комп'ютер, факс, рекордери. 

Редакція міськр8ЙОIUIОro 
радіомовлеННJI 

2010 рік 

4. Джерела фінансування Програми 

4.1. ФінансувaННJI заходів, визначених Програмою, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету згідно з додатками 1, 2. 

s. Очікувані результати. 
5.1. у результаті виконання Програми, радіослухачі отримуватимуть 

оперативну інформацію про ЖИТІя міста та району, а також розповіді про 
новини у закладах освіти, культури, спорту та інших. У випадку необхідності, 
редакція міськрайонного радіомовлеlUlJl також готуватиме для трансляції 
термінові повідомлення про природні та техногенні небезпеки, а також 
інформуватиме про позаплановані заходи, які організовуються керівництвом 
міста та району. у передачах також звучатимуть peКJIaмнi матеріали та 
оголошення, що сприятиме економічному розвитку підприємств міста та 
району. 

Виконуючий обов'язки міськоГО 
Голови - секретар ради 

.В. Сапожко 



Подавнв: 

Директор Броварської редакції . ~ . 
М1ськраиовноro р8Д10мовлення 

Погоджево: 

Керуючий справами виконко ~_r-..:..-··_~:...-..._,.с_.к.в. КУЗНЄЦОВ 
,,/ 

\ І . . \ . .'. 
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Додаток 
до Програми дUшьноcrі та 
фінансової підтримки редакції 
міськраАонного радіомовпенШІ 
на 2010 рік 
від (1-1,1.. ,l.JJ1J, N! (.J'ff)-~-I)r 

оа lОАfовлеНІІR HQ 2010рін. 

до ПРОZРUfU ФінаНСОtlоf :.Jro • ~~"'PllA'K" БРОtlарс,ко; редаКI(lі· Jffіс,крайонноzо 

в т.ч.за рах. З заranьноro 

Витрати на 2010 р. Сума Заranьн. ФОIШУ SО%з 
фоlШУ 38ПIIILНОro 

(тис.грн.) бюдже1У фонду 
БJOджету 
міста 

Тис.грн. Тис.гри. 

lІ!ХоджеSИJI від DеlCЛ8МИ та послуГ населенню на 2010 р. 271,4 
: Витрати всього на 2010 р. 501,4 ; 230,0 115,0 
І 
І 

і\о Заробітна плата 331,3 156,1 78,0 
р-

В тому числі: 

! 
1. Посадовий оклад 123,2 123,2 61,6 
2. Надбавка за вислугу років 10%,15%, 40 % 23,9 23,9 12,0 

і 3. Надбавка за інтенсивність 50% 59,1 . 4. Надб~ка за напруженість 50% 9,3 9,0 4,5 
І s. Надбавка технічному персоналу 30% 3,1 

6. Премія 109,3 
7. МатeDіальиа допомога 3,4 

Ц20 HapaxyвaнWl на заробітну плату 122,1 57,1 28,8 

1130 Придб8ВНJI предметів постачaвиJI і матеріалів, 31,2 

І оплата послуг 

1131 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 5,7 

!!36 Оренда 18,5 16,2 8,1 
І 

1. Оренда каналу дротового мовлення та ; 

І експлуатаційні послуги з розрахунку 1.61 грн. за 1 
l хв. нарік. 

~ 11460 хв. х 1,61 = 18450,60грн. 
!.!!7 Поточнвіі ремоНТ обладнання 1,0 

!!з 8 ПО~.і)'.іn зв'язку 6,0 
І 1. Абонентна плата. 12 х 16,0 = 192,00 грн. 2. 3а І 
І 
L переговори 5808,00 грн. 
Ц!о Видатки ва відрядження 0,5 

~ Оплата комунальних поСЛУГ та енергоносіїв 6.3 

!ш. Оплата теппопостачвнВJI 
4,8 

Ц63 Оплата електроенергії. 225 КВТ. х 0,56)( 12 = 
1,5 

І 

L 1500,00 ~H. 
~110 Придб8ВIIR обладнання та предметів ~ frp,O ~ ёf 
І I~ ~O~O * довгострокового кори анив :;;;.,. ~~ ~ 

~toмyЧИСЛізарахуиоКБЮджетУРВЙОВУ -1l5,Отис ~ ~ ):! .. 
І" ~ ~ : .ta ..... \- () 311Коауючий обоllllЗlCИ міського ГОЛОВИ - секретар рад ~ It~ '6,&В' Сапожко 



J10данни: 

Директор Броварської редакції 
• w • 

МlСЬКРаиовного радІомовлення _~--*~ ___ -.;M.A. ГомеНЮk 

Погоджено: 

Керуючий справами виконкому 1-.с=.:::l~~~~--:rCв. Кузнєцов 



Додаток 1 

до ПроrpВМl1 дЬшьності та фінансовоі 

підтримки peдвкцtl міськраАонноro 

pВДЇOMOВnOННJI на 2010 рік 
від (!і.I"· О, N! IJI(f)- 1-6"Г 

ПnануааННR по Програ.11 по IiроварськіА редакцll .IICIoкpaROIIIIOro paдlo.loвneHIIR ІІа 2010 рік 

N!nln 

-І ~ 

Програ.ID. ПРОГРDІ\ІD дінnы�оетіi та ФіllDllсовоt n1дтp111\1K11 
liроварськоі редDКЦП' I\licIoKpaRolllloro poдiOl\lOвnellНR 

1. IКФК120100 

Мета:ВlІсвітлеННR ІІОВІІІІ суспілы�о-полiтJlчноro иаlТПl 

I\llств та РDRОllу,ПОІСрDщеIIНR нкості передDЧ ЩnRХОl\1 
OIIКOIIDIIIIR :JDхолів ПРОrDDаш 

ЗDВДDІІІІR: 

-ВIlКОРllетОВУЮЧII pblloalalliТlli жаНрll, пові.аоаШRТII 

CJlухацькіВ аУДllТОРП про ЖJІТПІ I\lіств та раПону. 

-НодаваТII аlОЖJIllвоеті ДЛR BiniollOro обroвореllllR 
СУСПШЬНО-31IDЧllаIIIХ Пllтань 

-Пі.аВIІЩУВDТІI OCBiТlliR,КYnIoтypIIIIR та ДУХОВІІІІА рівень 

IlаселеllllR. 

-Роз'RСllюваТII Чllllllе 3DКОllодаветво. 

-ВllсвітЛIОВDТІI piwellllR opralliB ВllКОllавчоt ВnOДII та 
OP!D11iB alicueBoro caaloBpUYBaHllR 
ОонаІІІІНІІ IIUHOIIIlII',.: 

Середня кількість npаці8НlІків 
КіЛЬКість передач на рік 
Кin.кїcть roднн на рік 

BaDТЇcn.l 
8аРТЇсть1 ХВІUПІНІІ 

Кin.Kicть радіоточок поміету та районУ 

ВСЬОГО: 

В •• КО.IУ10 .... П 060ВIDІСІІ t\,ICIoKOro roJJOB" - секретар рад .. 

Потреба у 

ФіllDнсуваНllі на 2010 
рік 

~ 

230,0 

разом 

4 
230,0 

5,5 
306 
191 

~~'b18a.:I~ 2,7 
//#. ЖГсТтІ(·-~~ 0,045 

1//1 '4';_ ~;;--""",I ~\\ 9500 
•. II_~1f,~ 1\ ':"0\\\\ 

2010 пІк - алан 
• ТОМУ qИCJIі~ 

заr. фонд І бюJDКет І цUu.08HA 
DОЗ81ПКУ dlolIд 

5 , 7 

230,0 

5,5 
306 
191 
-z:т 

0,045 
9500 

I.В.Сапшкко 

споц. 

сЬонд 
8 



Поданнв: 

Директор Броварської редакції 

міськраіоиного радіомовлення 

Погоджено: 

Керуючий справами ВИКОНІ<о 

_~=~=--____ M.A. Гоменюк .. , 



:л , (, 
~~~ ~ - . . 
; Броварська редакцш Мlськрайонноro радіомовлення 

07400 БроваРII, вул. Гаrаріиа 15 
) тел. 5-13-91 

-
rz:.ll- О? N! И 

.ьraщr /ar. 
Про затвердження Проrpами діяльності та 

фінансової підтримки Броварської редакції 

міськраАонного радіомовлення на 201 О рік 

ПОДАННЯ 

~ 'r.-~ 
eR.AJ;,· 'РІ · /J 

I)§.IJ e.O,j 

В.о. міського ГОJlОВИ 

Сапожку І.В. 

Прошу Вас винести на розгляд чергового засідання міської ради 
наступне питання: 

"Про затверджеННJI "Програми діяльності та фінансової підtpимки 
Броварської редакції міськрайонного радіомовлеННJI на 2010 рік". . 

ДИректор 

Виконавець Гоменюк М.А. 
Тел 5-13-91 

М.Гомешок 

Бlj\оЕарсы�ийй ВІС 

Вхіднийl(! .. /~ ~q.J 
".еі" І,.}, 200.2...Р. 
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