
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження <<Ilрограми 
діяльності та фінансової підтримки 

редакції газети <<Броварська панорама» 
у 2010 році» 

Розглянувши подання редакції газети «Броварська панорама» N!! 34 від 
09.12. 2009 р., відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу Украіни та 
керуючись ст. 5 Закону Украіни "Про порядок висвітлеННJI діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Украіні засобами 
масової інформації", п. 22 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування 
в Украіні", а також враховуючи висновки комісій з питань регламенту, 

депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контроJПO за 
виконанням рішеl,lЬ міської ради та комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Затвердити <dIpoгpaмy діяльності та фінансової підтримки редакції газети 
<<Броварська панорама» У 201 О році (додається). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради при формуванні 
показників бюджету на 201 О рік врахувати потреби редакції газети 
<<Броварська панорама» на виконaННJI Програми та здійснювати 
фінансування Програми в межах, передбачених у бюджеті міста на 

відповіДНИЙ період. . 
3. Контроль за виконанням цього рlше 9 а На и на керуючого справами 

виконкому Кузнєцова К.В. ~ ~~\_~ 
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ІІодаВВВ: ор H.r. Пirвacn головНИЙ редакт а паиорама»~ __ ~--=._----
газети (<Бровар,ськ 

поГОДЖЕНО: 

. , . ЛЬ!-,~/ 
. міського голови -заступник ~ Л.М.Виво~ --~---'. 
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та КУЛЬтурного розвИТКу,. 
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регламенту, деПУТатської етики 
дiam.вocтi ЗВСобів. МасоЩ>ї іиф~рмації 
та КОНТРозno за ВИІ(онlіииям 
рішень міСЬКОї ради \ . . 
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ПРОГРАМА 

Затверджено: 
Рішення сесії 
Броварської міськоі ради 
від ·Ir· ~,J.. p,~. N!/4~/-M~j , 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНсової ПІДТРИМКИ РЕДАІЩІі ГАЗЕТИ 
"БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА» на 2010 рік 

Бровари 

2010 рік 



I.ЗАГ АЛЬт ПОЛОЖЕННЯ 
~, 

І 1 р. "Б 1. · едaIЩ1Jl газети роварська панорама" є засобом масової інформації, що 
засНОВаний Броварською міською радою. 

OCHOBH~. мс:та .~eдaкц~!. - всебічне висвітлення на сторінках газети діяльності 
БроваРСЬКОl М1СЬКОl.!,ВДИ' 11 виконавчого комітету, депyrатського корпусу, місцевих 
op~B виконав;ОI влади, ~альних проблем місцевого самоврядування, 
сОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та СУСПІльно-політичного житrи м. Бровари, питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, виконанни затвердженої засновником Програми. 

PeдaICЦЇJI інформує громадськість міста про найважливіші події і заходи, що 
мають суспільне значеННJI, висвітJПOЄ найактуальніші проблеми та здобутки міської 
громади і міської влади. 

2.МЕТА ПРОГРАМИ 

2.1.Газета Броварської міської ради "Броварська панорама" як офіційний 
друкований орган оприmoднює рішеННJI міської ради та ії виконавчого комітету, 
реГУЛJIТорні акти, інформує громадськість міста про головні події суспільно
політичного життя міста, ПШJIXОМ публікаціі на сторінках газети новин, репортажів з 
місЦІ подіі, аналітичних матеріалів, інтерв'ю з КJПOчовими особистостям. 

3. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

3.1. Продовжувати тісну і всебічну співпрацю Редакції із засновником, а 
саме: систематично висвіТJПOвати на сторінках газети роботу Броварської міської 
ради та її виконавчого комітету, здобутки та досягнеННJI У виробничій, комунальній, 
освітній, культурній, спортивній сферах,. У системі о?,орони здоров'я. . 

РегуЛJIpНО залучати до вИСТУПІВ ~a ~p~ax газети ДJIJI ~ИСВ1:леННJI 
найважливіших питань ЖИТІЯ міста депутатш ~ICЬK01 p~, c~~eтap~ МlСЬКО1 ради, 

міського голову та його заступників, ПРОВІДНИХ спеЦІалІСТІВ МІСЬКВИКОНКОМУ, 

керівників та спеціалістів відділів, управлінь та служб. 
Редакція газети "Броварська панорама», 

впродовж 2 010 року 

3" И му ПІД" готовкИ та опрацюваннв інформації ШJlВХОМ .6. 8Jlагодитв сиете 
3 • тів міської ради та виконкому: 
lUlyЧевВR головно ПІДрозд б кк «CecїJI міськради» <<Із засідання 
Dpодовжув егуJIJlPие ведении ру Р . ' 
в ати р ада» <<Актуально», <<Мовою фвктш», <<Мовою цифр», 
ИkОНКОму», «Оперативна нар , · moвати кmoчові рішеННJI міських органів 
<<ЖитrJl міста», «ОФіційно», в JIКИX ВИСВІ~иі зрymеННJI у соціально-економічному 
ВJIади та іх безпосередній вПЛИВ на пози 

РозвИТКу міста. Редакція газети ''Броварська naHopaмa'~ 
впродовж 201 О року 

2 



3.3. У ДОСКОН8J1ИТИ систему · .... .•. макетування та веретКl1 газети, ВІДновити 
d1отшвневии 11 випуск· онови 
uo\ •• ти модуль випуску та верстки газети з 

використанням гра.фIЧН~ елементів та блочного макетування, відпрацювати і 
З~СТИТИ :ехнолоnю ПІДГОТОВКИ матеріалів та їхнього макетування за тематичними 
доБІРками. <~o~eтeнтнo про головне», «Новини міСТ8», «Коментар фахіВЦSI» 
«3доров'я» та ІНШІ. ' 

Редакція газети "Броварська naHopaмa'~ 
1-u квартал 2010 року 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

4.~. ~іНансування заходів, визначених Програмою, здійсшоється за рахунок 
KODlТ1B МІСЬКОГО бюджету В межах затверджених асиmyв8НЬ, а також за рахунок 
коштіВ, одержаних Від передплати та надання редакцією газети платних послуг. 

4.2. Планування по Програмі діяльності та фінансової підтримки редакції газети 
"Броварська панорама" на 2010 рік у Додатку 1. 

4.3. Розрахунок до Програми діяльності та фінансової підтримки редакції газети 
"Броварська панорама" на 2010 рік у Додатку 2. 

5. Очікувані результати 

5.1. Виконання заходів, передбачених програмою, сприятиме своєчасному виходу 
у світ номерів газети на високому поліграфічному рівні, а також отриманшо 
ЖIrreJIJJми міста оперативної достовірної інформації про діяльність міської ради, 
Виконавчого комітету, результативніСТЬ реал~зації і!' рішень, поінформованості 
читачів із першоджерел про новини еконоМ1КИ: ОСВІТИ, культури, спорту, охорони 

здоров'я, суспїльно"політичиого житrя. на СТОРlн.ках газети. о~~~ватимуться 
найважливіші рішення міської ради, pe?~opН1 акти, ОфЩ1ИНl ПОВІДомлеННJI ~a 
оголоmеВЮІ, публікуватимутьСЯ РОЗ.ПОВІДI про досягнеННJI труд?вих колеКТИВІВ, 

kpащих виробників, реЮІамні матеРІали, ')"1- ~ "іі е еКОНОМІЧНОМУ розвитку 
~~~ • ~O' о * 

~
. ~ W'~ Броварська панорама», 

ВИІсоиуючий обов'язки міського голови .. 
)ехретар Ради 

as 41 ~ ~~ ~ ~ впродовж року 
t;.4.11 ...,_ 
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подання: 

головний редактор 

газети «Броварська панорама» 

Погоджено: 

засty1ПlИК міського голови 
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__ ?/;._-~.::::::~~_----.-,.;H.Г. Пігнаста 
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__ ..... ~~ ____ л.М. Виноrpадова 
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Дадатакl 
.., 

да Праrpaми дUuu.Hacm та фінансова і 
niA'rpИМІСН Peдuцit rucmt 
«Броварська панарама» на 2010 рік 
від ~ ".1.111 1ё ~4~/-;ч-DГ 

IInaнyвВННJI по nporpaмax Peдaкцll raзети "Броварська панорама" у 201 О р. 
ПРОІрвмн 

ПО1ребау 
2010 рік - ІШВН 

разоt.1 в тolt!)' ЧJlcnі: 
фінансуванні 
Н82010 рік звт. фонд бюджет цUu.OBIIIf 

РОЗ81mcy фонд 

2 3 4 5 6 7 

П~оrpама дUuu.HOCТЇ -ra фіНВНСОВОі пiд'rJJнмкп Редвкціі raзети ((Броварська панорвма» КФК І 2020 І 772,0 386,0 386,0 
МЕТА: висвітлеННR дUuu.ності БРОВ8рськоі міськоі ради, її виконавчоro КOMiтcny, pD3виncy 
мicцeвoro самов соцUuu.но-економічноro -ra СУСПШЬНО-ПOJJіnlЧНОro ЖНТI'R міста. 
ЗАВДАННЯ: 
1. ОпрнmoднеННJI рішень міськоі ради -ra виконавчоro KOMiтety, реry.мтарних актів та повЩомnонь. 
2. Інформуваннs Іромадськості м. Бровари про ronoBНЇ подіі суспinьно-пOJJiтичноro ЖИТ1'JI, 
висвітлOННR кmoчовик рішень міських opraнiв 8JI8ДИ -ra ух безпосередніЯ 8ПJJН8 на позитивні 
зpymеННJI у соціam.но-економічному розвитку міС18. 
3. rpyкry1OЧНС .. на прннuипax відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках raз&ml 06roворюватн 
aкty8JIЬНЇ проСШеМlt с .. оroдеlDUl, сусninьНО-ЗНlчимі подіі, щО ВИ1ШИКIUOТЬ зацікввnе.,ість 
lpoft'ВДCIIКOcтi, зanyчаючн до ш.оro JlКlllJlшиpше KOJJO ЧИDчів. 
4. Гвзmmми пy6nікаЦЇJIМИ спрJUIТИ побудові IpOMlUUlllcIIКOro суспш.ства, поінформованості 
насепона про rOJJOBHi ПОДl1 в жнni міСТІ, спрИJIТН Яоro правовіЯ освіті, піднесеНJDO .цухОвноro-ra 
кym.'l)'PHOro piвнs. 
5. З6araчувати тематику -ra жанрову різноманітність I'83ОТНИК матеріапї8. 
6. YдocкoнaтmI 1'8 ОНОВlfТИ комп'ютерннR дизайн -ra верстку 1'83eТR. 
ODltIDHUКll IIIIKOHQHIIR: 

COpeдНJI кinькicтr. орацівннків 9 9 
Кim.кicть номерів на рік 54 54 
Bapтicтr. 1 прим. у 4-полосному виконанні ПРИ тиражі 5.0"0'" 3,2 "'н. 3.2тн. 

~ ~o'ff ~ 270,0 270,0 .. ї...· і# 
" ~J-. о * nlc. nlc. Зaranьна кinькicтr. примірників на рік прИ ТИРІІЖЇІ оt.г~~ ~~ # ПРІІМ. ОРШІ. 

ВСЬОГО: /І;; Ill( :'t.3 (І 'O'~ 772,0 

_~Ш:\ ~ о., ~ '$ ,.,:" r:r 
BIIIIDJIYID'IIdI_· ..... мicиoro ~W rp:t;.'2~ Lв.Сапожко 

cf), -d. . 
~ ;II"t, 
~ ~ ~ 

спец. 

Фонд 
8 



Поданнв: 

головний редактор ~ 
газети «Броварська паворама», __ ----=~:;;;....---Н.г. Пігнаста 

ПОГОДЖЕНО: 

-керуючий 

справами ВИІСОRКому 

, " 

-r--т-r---+--__ ,K.B. Кузнєцов 
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Додаток 2 
до Програми діяльності 
та фінансової підтримки редакції газети 
«Броварська панорамlU) на 2010 рік 

від (Y-I-J..()1 Не IJ"I--1i-Or 

Розрахунок 
до Програми ДЇИJJЬНОСті та фінансової підтримки редакції газети 

<<Броварська панорама» на 2010 рік. 

-
Витрати на 2010 р. Сума (тис.грн.) 

цходжеННJI від реклами та послуг населенню на 20101'. 
цходжеННJI від передплати на 201 Ор 
[аисова підтримка програми 

ВитРати всього на 201 OJ!. 
111 О Заробітна плата 

у тому числі: 
1. Посадовий оклад 
2. Надбавка за вислугу років 10%,15%,40 % 
3. Надбавка за інтенсивність 50% 
4. Надбавка за напруженість 50% 
5. Гонорар 
6. Премія 
7. Матеріальна допомога 
8. Індексація 

1120 Нарахування на заробітну плату 

1130 Придбаиня предметів постачвнНJI і матеріалів, Оплата 
послуг .. 
Предмети, матеріали, обладваиНJI, інвентар f1131 

)137 Поточmdt ремонт обладнauня 
}138 Послуги зв'язку \ 

1. Абонентна плата. 12 х 16,0 = 192,00 грн. 2. За Переговори 
5608,00 гРн. . 

:1139 За дРУІС газети 
J139 За розповсюджеННJI газети 
1140 Видатки на відрядження '00 

~160 
Оплата теплопостачання ~ .' ... -:--
Оплата електроенергії 225 квт. )( 0,56 )( 12 ~:t~ ГRJ1б • ~ ~ 

((~:~. ~~o"~~ 
. НеОбхідно ДО1Татково ва виковaиИJI програми C&YJfU r~a~~~Q І-:' Q) 

У ,... . 386,( as ІІІ ,.0;.. " 
~ тому числі за рахунок бюджету МІста - 'c:S."~ ~ с') : 

1161 
1163 -

0,9 

386,0 
810,4 
500,3 

197,9 
37,9 
108,5 
9,3 
18,0 
88,4 
21,7 
18,6 

184,3 
120,8 

З,6 

1,0 
5,8 

96,0 
14,4 
0,5 
4,5 
3,0 
1,5 

в Т.Ч.за 

рах. 

3вranЬH. 
фОНДУ 
бюджету 

тис.грн. 

386,0 
386,0 
238,2 

152,2 
21,2 
21,0 
7,2 
18,0 

18,6 

87,7 
60,1 

57,1 

3,0 
3,0 

І .~~ ~~':' 
Виконуючий обов'язки міського головИ- ~ q' ~ 
CCllpIlТap ради a~· І.В.Canожко 



Подаввв: 

ro.ловиий редактор 

газети «Броварська панорама» 

Поrоджево: 

керуючий справами виконкому 
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~:.--__ ....... /~-.:..-/.K.B. КУЗНЄЦОВ 
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[І 
РЕДАІЩІЯ ГАЗЕТИ «БРОВАРСЬКА ПАНОРАМА» 

- 07400. КtIЇ8cькa обл.: М. Бровари, аул. rarapiHa. 15. тм.: 5-22-78, факс: 5-14-51 
рІр 26005696143471 в «БРВ Київська репонвпьна ЯІфекцїк РаRффаRзен Банк Авапь» МФО 322904 вдрпоу 32931595 

но..з4 «9» грудня 2009 р. 

Про схвалеННJI Програми діяльності 
та фінансової підтримки 
редакції газети <<Броварська панорама» 

В.о. міськоrо голови
секретарю міськоі ради 
Сапожку І.В. 

Прошу Вас винести на розгляд чергової сесії наступне ПИТ8НWI: 

«Про схвалення «Програми ~!»H9CTi та ФJ!iансовоі підтримки редакції газети 
«Броварська панорама» у '2010 році». ---. 

-
3повагою, 
головний редактор 

ВИХоНlВець: Пігнаста н.г. 
Теа.: 5-23-50 

н.г. Шгнаста 
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