
 

 

 

                                ПРОЕКТ                                                                     

 

У К РА Ї Н А 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А М І С Ь К А РА Д А 

РІШЕННЯ 

                                 ( двадцята(38) сесія сьомого скликання)  

                                                                                                         

Від   грудня 2019 року  

м. Городня 

 

Про затвердження 

Програми підтримки 

книговидання місцевих авторів на 

2020 рік 

 

З метою підтримки книговидання місцевих авторів, керуючись  ст..25, 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, з метою підтримки 

книговидання місцевих авторів, Городнянська міська рада: 

 

в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити Програму підтримки  книговидання місцевих авторів на 

2020 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку.  

 

 

 

 

Міський голова                                                     А. І. Богдан 

 

 

 

 
 



 

 

 

Додаток до рішення  сесії 

(двадцята (38) сьомого скликання)  
Про затвердження  

Програми підтримки  

книговидання місцевих авторів на 

2020 рік 

                                                                           
 

Програма підтримки  книговидання місцевих авторів на 2020 рік 

 

 

1. Загальна частина 

 

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2020 рік (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про видавничу справу". 

Книговидання, як особливий елемент культурного життя суспільства, 

завжди було об’єктом уваги з боку органів влади, науковців та громадських 

діячів. 

Нині видання книг є дороговартісним і книжкова продукція в переважній 

більшості видається лише під замовлення авторів. Як наслідок – обмежена 

кількість творів місцевих авторів у книгарнях та  бібліотеках громади. 

Тому актуальним є питання щодо фінансового забезпечення 

книговидання місцевих авторів, наповнення книжкового фонду бібліотек 

книгами місцевих авторів. Не вистачає також літератури для вивчення історії та 

сьогодення громади. 

  

2. Мета та основні завдання Програми 

 

Мета Програми – надання фінансової підтримки місцевим авторам у 

виданні книг з власними творами. 

Завдання Програми: 

забезпечення випуску соціально значимих книжкових видань краєзнавчої, 

історичної, дитячої, художньої літератури місцевих авторів; 

поповнення книжкового фонду  бібліотек  творами місцевих авторів; 

організація презентацій творів та книжкових виставок місцевих авторів; 

систематичне інформування мешканців громади про нові книги місцевих 

авторів; 

вивчення творів місцевих авторів у навчальних закладах громади. 

 

3. Обсяги та джерела фінансування Програми 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з 

міського бюджету. Головним розпорядником коштів є відділ культури, сім’ї, 

молоді та спорту Городнянської міської ради. Обсяги коштів, що пропонується 

залучити на виконання заходів Програми, наведені у додатку до Програми. 



 

 

 

Розподіл книг, виданих відповідно до Програми, здійснюється наступним 

чином: 

Орієнтовно 

30 % тиражу – безоплатно передається авторам;  

10 % тиражу – безоплатно передається в апарат міської ради для 

представницьких цілей; 

60 % розподіляється між бібліотеками. 

 

4. Очікувані результати від реалізації Програми 
 

Реалізація Програми сприятиме зростанню обсягів випуску творів 

місцевих авторів, поповненню книжкового фонду  бібліотек, вивченню творів 

місцевих авторів, підвищенню інтересу мешканців громади до українських 

книжкових видань. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

 

Контроль та координацію виконання Програми в частині визначення 

переліку авторів та творів, що пропонується до видання в межах цієї Програми, 

здійснює  постійно діюча комісія по культурі, спорту, освіті та роботі з 

молоддю. 

 

 
 

 



 

 

Додаток до Програми 

 

Обсяг коштів на виконання заходів Програми 

 

№ 

пор. 
Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування , тис. грн. 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечити випуск 

соціально значимих 

книжкових видань 

краєзнавчої, історичної, 

дитячої, художньої 

літератури місцевих 

авторів 

2020 Відділ культури, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

Міський  

бюджет 

15,0 

2. Проводити заходи, 

присвячені Дню 

української писемності та 

мови, Всесвітньому дню 

книги та авторського 

права, Всеукраїнському 

дню бібліотек 

2020 Відділ культури, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради ї 

 

  

3. Проводити презентацію 

творів та книжкових 

виставок місцевих авторів 

2020 Відділ культури, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

 

  

4. Забезпечити через засоби 

масової інформації 

систематичне 

інформування мешканців 

громади про нові книги, 

2020 Відділ культури, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради  

 

 



 

 

видані за сприяння 

Програми 

5. Поповнити книжковий 

фонд бібліотек громади 

творами місцевих авторів 

Постійно Відділ культури, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Городнянської 

міської ради 

 

 

  Всього коштів:      15,0 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 


