ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дев’ята сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
21.12.2017

м. Ужгород

№ 1021

Про Програму підтримки видання творів
місцевих
авторів,
популяризації
закарпатської
книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020
роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», законів України: «Про державну
підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про видавничу справу»,
указів Президента України: від 21 березня 2006 року № 243/2006 «Про деякі
заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні», 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» обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на
2018 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.
2. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про
хід реалізації Програми щороку до 25 січня.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови – керівника апарату обласної державної адміністрації та профільну
постійну комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності,
фізичної культури, спорту, національних меншин та інформаційної політики.

Голова ради

М. Рівіс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
21.12.2017 № 1021
ПРОГРАМА
підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської
книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки
Програму підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації
закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки
(далі – Програма) розроблено відповідно до завдань, покладених на
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, Конституції України, статей 6, 17 і 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», законів України: «Про державну
підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про видавничу справу», указів
Президента України: від 21 березня 2006 року № 243/2006 «Про деякі заходи з
розвитку книговидавничої справи в Україні», 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».
1. Визначення проблемних питань,
на розв’язання яких спрямовано Програму
Результати аналізу розвитку видавничої галузі свідчать про наявність
ряду значних проблем, які стримують розвиток книговидання, зокрема
зниження рівня читацької активності та читацької компетентності громадян;
зменшення обсягів випуску книг, як за назвами, так і за тиражами, недостатній
рівень популяризації видавничої продукції.
Програму розроблено з метою реалізації в області державної політики у
сфері книговидавничої справи, популяризації високохудожньої, суспільно
значущої літератури.
Необхідність розроблення та прийняття Програми обумовлена тим, що
заходи, передбачені Програмою підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2015
– 2017 роки, схваленою розпорядженням голови облдержадміністрації
27.11.2014 № 354, затвердженою рішенням обласної ради 30.12.2014 № 1164,
в основному виконані. За час дії цієї Програми за кошти обласного бюджету
видано 23 назви суспільної, художньої, навчальної, краєзнавчої літератури,
фотоальбомів, книг для дітей i молоді. Програма сприятиме забезпеченню
якісними виданнями бібліотек області, популяризації творчості кращих авторів
Закарпаття серед різних категорій населення.
Реалізація Програми дасть можливість проводити активну системну
виставкову діяльність, спрямовану на популяризацію книжкової продукції
місцевих видавництв та творчості місцевих авторів, зокрема на обласній
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виставці «Книга-фест», книжкових міжнародних виставках у м. Київ,
сприятиме обміну досвідом з видавництвами інших регіонів, проведенню
численних творчих зустрічей, автограф-сесій та літературних конкурсів.
З метою проведення подальшої роботи, спрямованої на створення
сприятливих
умов
для
розвитку
книговидавничої
справи,
книгорозповсюдження та популяризації української книги, задоволення потреб
жителів області у книжковій продукції, необхідна подальша реалізація
Програми підтримки видання
творів місцевих авторів, популяризації
закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню.
Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.
2. Мета Програми
Головною метою Програми є реалізація державної політики щодо
розвитку книговидання, відродження соціального значення книги та читання як
процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення
людини, створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та
системи інформування про вітчизняну видавничу продукцію.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Програму передбачається реалізувати шляхом:
видання творів місцевих авторів, довідкової літератури (відповідно до
рішень експертної ради з питань видання творів закарпатських авторів);
поповнення бібліотек навчальних закладів і закладів культури суспільно
значимими виданнями;
здійснення заходів, пов’язаних із проведенням та участю в щорічних
обласних, всеукраїнських та міжнародних книжкових виставках;
проведення презентацій книжкової продукції видавництв області,
засідань за круглим столом, зустрічей із відомими письменниками Закарпаття;
проведення засідань експертної ради з питань видання творів
закарпатських авторів;
проведення зустрічей-нарад з керівниками підприємств видавничополіграфічної сфери області, відзначення кращих працівників видавництв,
поліграфії, книгорозповсюдження.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
обласного бюджету, передбачених у кошторисі відповідального виконавця
Програми.
Головним розпорядником коштів є департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щороку під час
складання проекту бюджету, враховуючи конкретні завдання Програми та
реальні можливості бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми
становить 3165,0 тис. грн та може коригуватися під час її виконання (додаток 2
до Програми).
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Програма розрахована на середньострокову перспективу – три роки
(2018 – 2020 роки).
4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Програма передбачає проведення протягом 2018 – 2020 років ряду
комплексних та взаємоузгоджених заходів, головним об’єктом яких є
книговидавнича сфера Закарпатської області.
Заходи Програми спрямовані на популяризацію української книги,
підвищення рівня читацької активності, збагачення асортименту вітчизняної
видавничої продукції, поповнення книжкового фонду бібліотек області
місцевою літературою; підтримку видавництв, підприємств поліграфії і
книгорозповсюдження; широке представлення суб’єктів видавничої справи на
книжкових виставкових заходах; проведення регіональних заходів щодо
залучення людей до читання (фестивалів книг і читання, засідань за круглим
столом, зустрічей з відомими письменниками області, презентацій видань
видавництвами, популяризація послуг книготорговельних підприємств тощо);
відзначення кращих працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження.
Реалізація Програми дозволить:
поліпшити стан забезпечення населення області книжковою продукцією
шляхом систематичного поповнення бібліотек навчальних закладів і закладів
культури суспільно значимими виданнями;
утвердити престиж української книги, зміцнити позиції суб’єктів
видавничої справи на місцевому книжковому ринку, підвищити їх
конкурентоспроможність;
проводити системну виставкову діяльність,
спрямовану на
популяризацію книжкової продукції місцевих видавництв та творчості місцевих
авторів;
активізувати проведення просвітницьких кампаній та акцій,
спрямованих на популяризацію вітчизняної книги, поступове повернення
населення, особливо молоді, до системного читання.
Перелік заходів Програми може коригуватися в залежності від реальних
потреб та завдань, визначених Програмою.
5. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи з виконання Програми визначені у
додатку 3 до Програми.
6. Координація та контроль за реалізацією Програми
Координацію виконання заходів Програми покладено на департамент
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями
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заходів, зазначених у цій Програмі.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації подає узагальнену інформацію про виконання Програми
облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки,
культури, духовності, фізкультури і спорту, національних меншин та
інформаційної політики щороку до 25 січня.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації
закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню
на 2018 – 2020 роки
Ініціатор
розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади
про розроблення
Програми
Розробник
Програми
Відповідальний
виконавець
Співвиконавці
Програми
Терміни реалізації
Програми
Перелік місцевих
бюджетів,
які беруть участь
у
виконанні
Програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми

Закарпатська
обласна
державна
адміністрація,
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.11.2017 №579

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації
Немає
2018 – 2020 роки
Обласний бюджет

Фінансування Програми здійснюється за рахунок
коштів обласного бюджету.
Усього: 3165,0 тис. гривень, у тому числі:
2018 рік – 1055,0 тис. гривень,
2019 рік – 1055,0 тис. гривень,
2020 рік – 1055,00 тис. гривень

Перший заступник голови ради

Й. Борто

Додаток 2
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги
та сприяння книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити
для виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
обласний бюджет
державний бюджет
районні,
міські
(міст
обласного
підпорядкування) бюджети
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування
кошти небюджетних джерел

Перший заступник голови ради

Етапи виконання Програми:
2018 рік
2019 рік
2020 рік
(тис. грн)
(тис. грн)
(тис. грн)
1055,0
1055,0
1055,0

Усього витрат для
виконання Програми
(тис. грн)
3165,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

Й. Борто

Додаток 3
до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки
№
з/п

Найменування напряму
діяльності (пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Строк
виконання,
роки

Виконавці

Джерела
фінансування

1.

Популяризація української книги, підвищення рівня читацької
активності, збагачення
асортименту
вітчизняної
видавничої
продукції

Видання творів місцевих 2018 – 2020
авторів, довідкової літератури (відповідно до рішень
експертної ради з питань
видання творів закарпатських авторів)

Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2.

Здійснення
заходів,
пов’язаних із проведенням та участю в
щорічних
обласних,
всеукраїнських
та
міжнародних
книжкових виставках

2.1. Участь
у
Київській 2018 – 2020
міжнародній
книжковій
виставці
(оформлення
стенду)

Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Орієнтовний обсяг
фінансування
(вартість),
тис.
гривень
2018 рік –
900,00;
2019 рік –
900,00;
2020 рік –
900,00

2018 рік –
5,00;
2019 рік –
5,00;
2020 рік –
5,00

Очікуваний результат
(у натуральних
вимірниках)

Поліпшення
стану
забезпечення
населення області книжковою
продукцією
шляхом
систематичного поповнення
бібліотек навчальних
закладів і закладів
культури суспільно
значимими виданнями (видання щороку
20 назв
накладом
6000 примірників)
Утвердження
престижу
української книги, зміцнення
позицій
суб’єктів видавничої
справи на книжковому ринку, підви-
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2.2. Проведення
«Книга-Фест»

виставки 2018 – 2020 Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2.3. Участь
у
Київській 2018 – 2020
книжковій виставці «Книжкові контракти» (оформлення
стенду)

3.

Проведення регіональних
заходів
щодо
залучення людей до
читання (презентацій
книжкової
продукції
видавництв
області,
засідань за круглим
столом, зустрічей з
відомими
письменниками області)

3.1. Презентації книг, вида- 2018 – 2020
них за рахунок Програми
підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації закарпатської книги
та сприяння книгорозповсюдженню на 2018 – 2020
роки
3.2. Засідання за круглим 2018 – 2020
столом
з
керівниками
видавничих організацій та
поліграфічних підприємств,
членами обласної організації
Національної спілки письменників України

Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

3.3. Проведення зустрічей з 2018 – 2020 Департамент інфор- Обласний
письменниками області
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2018 рік
30,00;
2019 рік
30,00;
2020 рік
30,00
2018 рік
5,00;
2019 рік
5,00;
2020 рік
5,00
2018 рік
40,00;
2019 рік
40,00;
2020 рік
40,00

–
–
–
–
–

щення їх конкурентоспроможності,
популяризація книжкової продукції місцевих видавництв та
творчості
місцевих
авторів (проведення
щороку однієї виставки та участь у двох
виставках у м. Київ)

–
–
–
–

2018 рік –
20,00;
2019 рік –
20,00;
2020 рік –
20,00

Підвищення
популярності книжкової
продукції
видавництв області, популяризація
читання
(проведення щороку
5 – 6 презентацій)

Залучення
представників видавничої
справи до узгоджених
спільних дій з іншими
суб’єктами
гуманітарної сфери (проведення щороку 3 – 4
засідань)
2018 рік – Популяризація твор20,00;
чості місцевих авто2019 рік – рів (проведення що20,00;
року 3 – 4 зустрічей)
2020 рік –
20,00

3
4.

Організація діяльності
експертної
ради
з
питань видання творів
закарпатських авторів

Проведення засідань екс- 2018 – 2020
пертної ради з питань
видання творів закарпатських авторів

Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

5.

Відзначення
кращих
працівників
видавництв,
поліграфії,
книгорозповсюдження

Проведення зустрічей-нарад 2018 – 2020
з керівниками підприємств
видавничо-поліграфічної
сфери області, відзначення
професійного свята – Дня
працівників
видавництв,
поліграфії і книгорозповсюдження

Департамент інфор- Обласний
маційної діяльності та бюджет
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

УСЬОГО:

Перший заступник голови ради

2018 рік – Забезпечення
взає5,00;
модії органів влади з
2019 рік – видавцями, авторами
5,00;
та
представниками
2020 рік – сфери
книгорозпо5,00
всюдження,
визначення
за
участі
громадськості основних
проблем,
які
гальмують розвиток
книговидавничої
справи в регіоні, та
шляхи їх розв’язання
(проведення щороку
1 – 2 засідань)
2018 рік – Стимулювання
30,00;
подальшого розвитку
2019 рік – галузей книговидання
30,00;
та
книгорозпо2020 рік – всюдження в області
30,00
(щороку відзначення
професійного свята –
Дня
працівників
видавництв, поліграфії
і
книгорозповсюдження)
3165,00, у тому числі за роками:
2018 рік – 1055,00;
2019 рік – 1055,00;
2020 рік – 1055,00

Й. Борто

