
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Програми проведення 
культурно-мистецьких заходів міста 

на 2010 рік 

б 

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 Украіни "Про місцеве caмoBpвдyвaнНJI вУкраїні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму проведення культурно-мистецьких заходів міста 
Бровари на 201 О рік, що додається. 

2. Фінансовому управлінlПО Броварської міської ради здіЙСlПOвати 
фінансуваннв Програми у межах затверджених асигнувань в бюджеті 

міста. 
з. Відділу культури звітувати на сесії Броварської міської ради про 

виконaнНJI Програми у грудНі 2010 року. 
4. Контроль за виконaннJIМ цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
секретар Броварської міської ради 

М.Бровари 
від 18. ()5':Wlo _ 
Н2 15'06 - CP~ -06 

~В.Сапожко 



Подання: 

погОДЖЕНО: 

ЗаC'l')'ПНИХ міського голови 

НаЧВJIЬник фінансового управлівия 

Начальник 

юридичного відділу 

Голова комісії 3 

ГУМанітарних питань 
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Схвалено 

РішенНJI виконкому 

Броварської міської ради 

від _____ .Н!! ___ _ 

ПРОГРАМА 

Затверджено 
РішенНJI 
Броварської міської ради 

проведення КУЛЬТУРIIО-МllстеЦЬКIIХ заходів 

міста БроваРl1 ва 2010 рік 

З метою відродження та збереження духовної спадщини, подальшого 
розвитку культури в місті та продовженНJI практики проведення міських 
свит, OГJIJlДiB, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного 
мистецтва, української народної пісенної творчості. 

Досигнення цієї мети можливе ПJJUIXОМ реалізації цієї проrpами, па 
розрахована на 201 О рік. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

- спрИJIНИJI всебічного розвитку традицій, звичаів та обрядів; 
- забезпечення широкого інформувВННJI населення про проведення 

культурно-мистецьких заходів в місті; 
здійснення заходів по відродженшо та збережеmпo духовної 
спадщини Броварщини; 

- покращення системи проведення загальноміських CВJIТ; 
- забезпечеRИJI роботи по видавиичій діяльності. 

ОСНОВНІ ОРГАВІЗАЦJЙВI ЗАХОДИ Щ'ОГРАМИ: 

1. СПРИJlИИJ[ участі творчих колективів міста у обласних, Всеукраїнських, 
Міжнародних культосвітніх форумах 

Відціп культури 
Протягом року 

2. Організація концертних, театральних, тематичних, інформаційио
виставкових, науково-технічних, літературно-художніх, танцювально
розважальних, фольклорно-етнографіЧНИХ -:а ~ заходів і програм 

ВІДДШ культури 

Протягом року 

з. ПроведеИИJI професійних та державних c.~ 
В1ДДШ культури 
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· Протягом року 
4. ПроведенИJI новорічних ранків та різдвJlНИХ свят 

Відділ культури 
Січень,грудень 

s. ПроведеНИJI міського фестивanю поетичної творчості (d(риштanеве перо» 
Відділ культури 
Травень 

6. Організація проведенНJI заходів до див пам'яті Т.Г.Шевченка 
Відділ культури 
Травень 

7. ПроведеНИJl, спільно з ynpaвnінНJIМ освіти Броварської міськоі ради, 
вmаиувaНИJI дітей-переможців міських, обласних, Всеукраїнських, 
міжнароДІШХ конкурсів та фестивanів в галузі мистецтва педагогів та 
батьків переможців у програмі «Обдарованість» 

Відділ культури 

Травень 

8. ПроведеНИJI звітних концертів закладів культури 
Відділ культури 

Травень 

9. ПроведеННJI свята День Конституції Украіни 
Відділ культури 

. Червень 

10. ПроведеННJI свята День Незалежності Украіни 
Відділ культури 

Серпень 

11. Організація npоведеИВJI СВJIТКYВaИIUI ~ ~cтa . 
. В1ДДШ культури 

Вересень 

12. ПроведеННJI конхурсів краси (cМiнi-MOД~ Броварю) та «Міс-Броварю) 
ВІДДШ культури 

Вересень 

• 
13. ПроведеИНJI Всеукраїнського Д1DI ціблі~те~ 

В1ДДШ культури 

Вересень 
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14. ПроведеНWI СВJIТКyВання Дня працівників освіти 

· Відділ культури 
Жовтень 

15. ПроведеНWI міського конкурсу «Бровари мають тanанТ» 
Відділ культури 
Листопад 

16. Вшанування пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в 
Україні 

Відділ культури 
Листопад 

17. ОрганізaцiJJ проведеННJJ відкриття головної JlЛИНКИ та Новорічно-
різДВJIНИX свят 

Відділ культури 
Грудень 

19. 3абезпечеННJI широкого висвітлеННJJ в засобах масової інформації 
проведеННJI культурно-мистецьких заходів в місті 

. Відділ культури, 

PeдaкцЇJJ газети «Броварська 
панорама», «Обрії 
Батьківщини» 
кп «TenecтyдїJJ <<Наше 
місто» 
PeдaкцЇJI міськраііонного 
paдioMoвneННJI 

ПротJIГOМ року 

20.СпрИJIННJI всебічному розвитку традицій, звичаїв та обрядів у місті 
Відділ культури 

ПРОТJlГом року 

І.В.Сапожко 



ПодвнНJI: 
Н.А.Багмrr 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступнmc міськоro roлови . -~r!I~~-~- Л.М.Виноrn • ,.в,ц0Ва 
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Додаток 1 до Програми 
Проведення культурно
мистецьких заходів міста 
Бровари на 2010 рік 

ПокаЗ1111К11 ВІІКОНВІІІІВ ПРОГРD~111 

2010 рік - po~axyHKOBO, прогноз 
Видатки вто~числі: 

Разом Загальний Спец. Інші 
А>_онд ~OHД джерела 

1 2 З 4 5 
:110203 '~ .. :' ' .. ' .. 
Пр'огра.~а розв_нтку 
кУ~і.ту'РНо~цозВіJlJlЄВОЇ • 

діяльноСті закладів 

,кУjjьтУріі:~іоБр~ііари ва 2010 251,00 251,00 0,00 .... ~(; ... '.j, .... . ... , .. ~. . . . . 
.PIK~ ТlIС.г.ри. . .... :. .'. . 
Мт: ВіДр'Оджеиия.та зб~режеиJiя ~OBOOЇ спадщини, подальший 
P03BUТOK КУJlЬТУРII в місті, проведення міських свят, оглядів, конкурсів. 

ПОКа3НIІI(U ."конання: 

Кількість населення .міста, 
чол. 

Кількість заходів, од. 
Витрати на проведення 
одного заходу в рік, тис.грн. 

Витрати на одного :нcuтеля 
А.іста • рік, грн. 

ВJU(оиуючий обов'язки 
Міського голови - секретар 

91500 
14 

17,9 

2,74 

91500 
14 

17,9 

2,74 
• . 

І.В.Сanожко 



~ .А.Багмут ПодонНJI: начanЬНlfК відділу культури -,F-a;;.:..---.4-- Н 

ПОГОДЖЕНО: 

3аctyПинк міського голови Л.М.ВИНоградова 



І 13і О'Г 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400, м.БроваРII, вул. Гвrapї118, 15, т.(294)5-10-61 

Від 06.05.2010. Н!! 64 -НаN!!. __________ ~за ____ __ 

r , 

r ВИКОНYlОЧОМУ обов'язки , 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 

Call031CКY І.В. 

, Про затвердження програми кульmурно-
АllIстецьких ЗQXодів А(іста Бровари на 

2010 рік та штатів закладів 
культури Броварської .міськоїради 
на 2010 рік 

ПОДАННН 

Відділ культури Броварської міської ради просить рОЗГJIJШYТи на 
засіданні міської ради питання: 
1. Про затверджеНIUI Програми культурно-мистецьких заходів міста 
Бровари на 2010 рік 
2. Про затверджеНIUI штатів закладів культури Броварської міської ради на 
2010 рік, в зв'язку з відсутністю типових штатів та з метою покращенНJI 
культурно-мистецької роботи в закладах культури міста. 

Начальник відділу культури 
Броварської міськоі ради 

Метьопкїна 
S-10-61 

Н.А.Багмут 
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