
 

 

                            

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

(сьома (25) сесія сьомого скликання) 

 

 

Від 16 серпня 2018 року                                                                     м. Городня 

 
Про затвердження Програми 

підтримки книговидання  

місцевих авторів на 2018 рік 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

вимог законів України “Про видавничу справу” та «Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні», з метою реалізації на території міської ради 

державної політики у сфері книговидавничої справи, популяризації 

високохудожньої, соціально значимої літератури, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки книговидання місцевих авторів на 2018 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку. 

 

Міський голова                                 А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішенням 7 (25) сесії 7 скликання 

Городнянської міської ради від 

16 серпня 2018 року «Про затвердження 

Програми підтримки книговидання 

місцевих авторів на 2018 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

підтримки книговидання місцевих авторів на 2018 рік 
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1. Загальні положення 

 

Українська культура є невід’ємною складовою світового процесу. Могутньою 

гілкою української культури є література, яка виконує низку важливих функцій: 

пізнавальну, освітню, виховну; є незамінним важелем національного і духовного 

відродження нашого народу та одним з основних чинників патріотичного 

виховання. 

Значні літературні процеси спостерігаються нині на місцевому рівні, зокрема 

у м.Городня. Місто має своїх обдарованих поетів, прозаїків, краєзнавців 

На базі Городнянської  централізованої бібліотечної системи діють  творчі 

об’єднання, клуби,  зокрема: Літературно-музична вітальня «Зустріч з натхненням», 

клуб «Золоте покоління».У їх складі плідно працюють як досвідчені літератори, так 

і молодь.  З успіхом проводяться літературні свята, презентації книг, зустрічі з 

різними читацькими аудиторіями. 

Програма підтримки книговидання місцевих авторів Городнянської 

територіальної громади  на 2018рік  (далі Програма) розроблена на виконання 

Законів України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», 

«Про видавничу справу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері» (від 

28.01.2016 року № 954-VIII), «Про культуру» (№ 2778-IV від 14 грудня 2010 року зі 

змінами і доповненнями) та «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (від 27 січня 

1995 року № 32/35 зі змінами та доповненнями), Указів Президента України від 21 

березня 2006 року №243/2006 «Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи 

в Україні» та від 19 червня 2013 року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної 

підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №111-р «Про 

схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої 

справи та популяризації читання на період до 2020 року». 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Вся книжкова продукція виходить у світ за власний кошт літераторів з 

частковою спонсорською допомогою. Однак стан книговидавничої справи в Україні, 



її повна комерціалізація та значне подорожчання книг нині унеможливлює друк 

соціально значущих видань. Особливої допомоги потребує історико - краєзнавча, 

високохудожня дитяча та методична література. 

Програма поширює свою дію на: 

 - сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження через підтримку 

випуску соціально значущих видань; 

- забезпечення поповнення бібліотечних фондів періодикою та книгами місцевих 

авторів. 

 Паспорт Програми наведено у додатку 1. 

3. Визначення мети Програми: 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку 

книговидавничої справи, книгорозповсюдження та популяризації української книги, 

задоволення потреб містян у книжковій продукції, поширення всебічної інформації 

про місто Городня, популяризація культурної спадщини, формування позитивного і 

привабливого іміджу міста, а також підтримка сучасних місцевих авторів , 

створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного 

вивчення творів місцевих авторів та забезпечення громади міста соціально 

важливою книжковою продукцією, популяризація української книги, розвиток і 

підтримка читацької культури. 

 Завдання і заходи Програми наведено у додатку 2. 

 

4.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів міського бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з 

конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- поліпшити стан забезпечення населення міста українською книгою; 



- поповнити фонди публічних бібліотек, бібліотек закладів культури, навчальних 

закладів міста суспільно значимими виданнями, у тому числі книгами місцевих 

авторів; 

- збільшити асортимент книжкової продукції для забезпечення потреб усіх 

соціальних груп мешканців міста виданнями з різних галузей знань державною 

мовою; 

- поліпшити професійний рівень підготовки видань; 

- сприяти поширенню інформації про історичну та культурну спадщину міста 

Городня. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Організація виконання Програми покладається на відділ культури, сім’ї, 

молоді та спорту Городнянської міської ради. Відповідальні виконавці забезпечують 

виконання заходів, визначених даною Програмою. Контроль за виконанням даної 

Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, 

соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, 

свободи слова та інформації. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради щороку  

до 01 березня інформує постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, 

соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, 

свободи слова та інформації  про хід виконання програми за звітний період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки книговидання місцевих авторів на 2018 рік 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

2. Розробник програми 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

3. Співрозробник програми 
 

4. 
Замовник (відповідальний виконавець) 

програми 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

5. Учасники (співвиконавці) програми 

Відділ освіти Городнянської міської ради, 

громадські організації, підприємства, установи, 

організації різних форм власності 

6. Термін реалізації програми 2018 рік 

7. 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет 

8. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 

Всього, тис.грн.: 15,0 

 
  всього, у тому числі: 

 
8.1. коштів державного бюджету 

 
8.2. коштів міського бюджету 15,0 

8.3. коштів інших небюджетних джерел 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Напрямки реалізації та заходи 

Програми підтримки книговидання місцевих авторів на 2018 рік 

  

№ 

п/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Очікувані 

обсяги 

фінансуван

ня, тис. 

грн. 

Очікувані 

результати 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Розвиток 

книговидан

ня та 

книжкової 

виставкової 

діяльності 

Сприяння 

написанню і 

виданню книг, 

електронних носіїв 

, буклетів, 

комплектів 

плакатів, 

фотоальбомів, 

наборів листівок. 

серпень- 

грудень 

2018 

Відділ 

культури, 

сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Городнянс

ької 

міської 

ради 

Міський 

бюджет 
15,0 

Випуск 

видань, з 

метою 

поповнення 

бібліотечних 

фондів 

 


