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Паспорт
районної цільової Програми підтримки книговидання у районі
на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення районної програми (замовник) – Верховинська
районна рада
2. Розробник районної програми – виконавчий апарат Верховинської
районної ради
3. Терміни реалізації районної програми – 2018 рік
4. Етапи фінансування районної програми: 2018 рік
5. Обсяги фінансування районної програми на 2018 рік: 150.00 тис. грн.
Роки
Обсяг фінансування
Всього
В т.ч. за джерелами фінансування
тис. грн.
Державний
Районний
Місцевий
Інші
бюджет
бюджет
бюджет
джерела
2018
150.00
150.00
Разом 150.00
150.00
6. Очікувані результати виконання районної Програми:
Реалізація Програми дасть змогу:
- поповнення фондів районної і сільських бібліотек, бібліотек
навчальних закладів і закладів культури суспільно значимими виданнями,
виданнями гуцульської краєзнавчої тематики, книгами культурологічного,
етнографічного, історико-краєзнавчого плану, що на 30% більше для кращого
пізнання свого краю;
- видати у світ презентаційне культурологічне краєзнавче видання про
рідний Верховинський край під назвою «Верховинщина: з первовіку
гуцульських предків»;
- поліпшити стан забезпечення населення району українською книгою,
систематично поповнювати бібліотечні фонди необхідно видавничою
продукцією на 20% більше, що значно збільшить кількість читачів;
- сприяння поширенню інформації про історико-краєзнавчу, культурну,
духовну, етнографічну спадщину Верховинської Гуцульщини, висвітлення
життя та діяльності видатних постатей історії, культури, науки;
- сприяння пропагуванню творів на гуцульську тематику місцевих
авторів, письменників та поетів України;
- збільшення асортименту книжкової продукції для забезпечення
мешканців району виданнями державною мовою та гуцульською говіркою;
- активізація проведення просвітницьких кампаній та акцій,
спрямованих на популяризацію книги про етнічний Гуцульський край;
7. Термін проведення звітності – протягом року.
Замовник Програми:
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Керівник Програми:
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Загальна характеристика Програми
підтримки книговидання у районі на 2018 рік
Районна цільова Програма підтримки книговидання на 2018 рік (далі –
Програма) спрямована на підвищення ефективності реалізації державної
політики у сфері книговидання, популяризацію високохудожньої, соціально
значимої літератури, випуск книжкових видань про історико-краєзнавчу,
культурну, духовну, етнографічну спадщину Верховинської Гуцульщини,
висвітлення життя та діяльності видатних постатей історії, культури, науки.
Спільна праця районної ради, депутатського корпусу, письменників
району, творчої інтелігенції, фахівців у галузі культурології, духовності,
етнографії увінчається випуском у світ унікального кольорового
культурологічного видання про наш край під назвою «Верховинщина: з
первовіку гуцульських предків».
Програма покликана сприяти виходу у світ книг сучасних літераторів
та творчої інтелігенції Верховинщини, всесторонньо і ґрунтовно пропагувати
творчу спадщину обдарованих предків – письменників та поетів
Гуцульщини.
Подальший розвиток духовного потенціалу горян, зокрема молодого,
підростаючого покоління, особливо шкільництва вимагає пізнання творчої
спадщини, літературно-художнього надбання корифеїв української
літератури, які творили літературні шедеври про Верховинський край, його
історію, культуру, етнос.
Програма покликана сприяти пропагуванню творів на гуцульську
тематику місцевих авторів, письменників та поетів України, а також сприяти
поширенню інформації про історико-краєзнавчу, культурну, духовну,
етнографічну спадщину Верховинської Гуцульщини, висвітлення життя та
діяльності видатних постатей історії, культури, науки;
Програма виконає ще одну важливу функцію – значно пожвавить
розвиток літературного процесу у районі та культурного простору в цілому.
Правовою підставою розроблення Програми є Закони України «Про
видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в
Україні», «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і
духовності в Україні», Указу Президента України від 21.03.2006 року
№243/2006 «Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні».
Мета в і завдання Програми
Метою програми є реалізація завдань державної політики щодо
розвитку книговидання; створення сприятливих умов для розвитку
книговидавничої сфери в районі, підтримка видання творів письменників,
творчої інтелігенції Верховинщини, краєзнавчої, патріотичної, етнографічної
літератури, науково-популярних, мистецьких, образотворчих, презентаційних
видань про Верховинську Гуцульщину, літературно-художніх видань
(журналів, альманахів, часописів), популярних творів членів Національної
Спілки письменників України – письменників району, лауреатів літературних
премій, відомих авторів Гуцульського краю, популяризація української
книги; розвиток і підтримка читацької культури.

Основними завданнями Програми є:
– літописання історії Гуцульщини, зокрема Верховинського краю,
видання книг на гуцульську тематику про історію рідного краю, його
культуру, етнос, про видатних людей та легендарних героїв, борців за волю
та незалежність Самостійної, Соборної України;
– випуск унікального кольорового культурологічного видання про
Гуцульський край під назвою «Верховинщина: з первовіку гуцульських
предків».
– формування іміджу Верховинщини як творчого, літературного
центру Гуцульщини;
– поповнення фондів районної і сільських бібліотек, бібліотек
навчальних закладів і закладів культури суспільно значимими виданнями,
зокрема культурологічної, етнографічної, історико-краєзнавчої тематики;
– збільшення асортименту книжкової продукції для забезпечення
мешканців району виданнями державною мовою та народною гуцульською
говіркою;
– наповнення інформаційного простору соціально важливою
книжковою продукцією;
– поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією, випущеною
в рамках програми;
– сприяння розвитку районного книговидання для підвищення його
рівня за кількісними і якісними показниками;
– сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб
населення у книжковій продукції місцевих авторів;
– вплив на формування читацьких інтересів та виховання любові до
книги;
– створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих
ініціатив з урахуванням гуцульського етносу;
Фінансове забезпечення Програми
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету,
інших джерел, не заборонених законодавством.
Бюджетні
призначення
для
реалізації
заходів
Програми
передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету, виходячи із
можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел
фінансування, на заборонених законодавством.
Правове забезпечення Програми
Програма розроблена відповідно до Конституції України, враховуючи
закони України «Про видавничу справу» та «Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні», Указ Президента України від 19.06.2013
р. № 336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої
справи і популяризації читання в Україні».
Підготовка та реалізація Програми здійснюється відповідно до рішення
сесії Верховинської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік.

Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

Затверджую
Голова районної ради
_____________ Іван Шкіндюк
ПЛАН ЗАХОДІВ,
ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ У РАЙОНІ НА 2018 РІК
Назва замовника: Верховинська районна рада.
Назва програми: Районна цільова Програма підтримки книговидання у
районі на 2018 рік
№
Найменування заходу
п/п
1.
Підтримка випуску суспільно
значущих творів письменників та
наукової інтелігенції
Гуцульщини, краєзнавчої та
історико-патріотичної літератури
місцевих авторів, виданих
українською мовою, (та творів,
виданих гуцульською говіркою),
науково-популярних, мистецьких
та презентаційних видань
(альманах Писанка)

Виконавець
Районна рада

2.

Видання
кольорового Районна рада
ілюстрованого культурологічного
видання
про
Верховинщину,
Гуцульський край під назвою
«Верховинщина:
з
первовіку
гуцульських предків».

3.

Підтримка випуску довідкових та
інформаційних видань: словників
гуцульською говіркою.

Районна рада

Термін
Всього: тис. Очікуваний
виконання
грн.
результат
Лютий,
20.0 – лютий, Поповнення
вересень
30,0 фондів
2018
вересень
районної і
сільських
бібліотек,
бібліотек
навчальних
закладів і
закладів
культури
суспільно
значимими
виданнями,
виданнями
гуцульської
краєзнавчої
тематики,
тощо
Серпень
100.00
Видати у
2018р.
світ презентаційне культурологіч
не краєзнавче видання
про рідний
Верховинсь
кий край під
назвою
«Верховинщ
ина: з первовіку гуцульських
предків»;
2018
-

4.

Сприяння випуску книг історикомеморіального серіалу,
книжкової продукції у рамках
серії «Книга Пам’яті України»,
видання літератури до визначних і
пам’ятних дат.

Районна рада

2018

-

5.

Проведення заходів з
популяризації української книги,
презентацій книжкової продукції
місцевих авторів

Районна рада

2018

0

6.

Організація діяльності експертної
ради з питань книговидання,
робочої групи з питань сприяння
розвитку книговидання та
книгорозповсюдження, сприяння
оперативній взаємодії з
видавництвами, видавничими
організаціями, поліграфічними
підприємствами та
підприємствами
книгорозповсюдження

Районна рада

2018

-

7.

Створення тематичних
спеціальних рубрик у друкованих
засобах масової інформації з
метою популяризації книги і
читання, запровадження галузевих
стандартів у видавничій сфері

Районна рада

Червень
2018

8.

Підтримка випуску та закупівля
книг місцевих авторів дитячої
навчальної, художньої та науковопізнавальної літератури

Районна рада

Липень
2018

0

150.00
Всього:

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

