
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

П’ЯТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18.07 2016 м.Глухів № 103 

 

Про міську Програму  

книговидання на 2012-2015 роки  

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект 

міської Програми підтримки книговидання на 2016-2020 роки, з метою 

реалізації прав громадян на доступ до культурно-мистецької інформації, 

залучення населення до культурних цінностей, на виконання Закону України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента 

України №243/2006 від 21.03.2006 року «Про деякі заходи з розвитку 

книговидавничої справи в Україні», керуючись статтею 25, пунктом 22 

частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити міську Програму підтримки книговидання на 2016-2020 

роки (додається). 

 2.Виконавчому комітету міської ради щорічно передбачати в міському 

бюджеті кошти на виконання заходів міської Програми підтримки  

книговидання на 2016-2020 роки. 

 3. Організацію виконання вищезазначеної Програми покласти на відділ 

культури міської ради (Васильєва М.І.).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

міської ради Демішеву О.М. та постійну депутатську комісію з питань 

туризму, культури , розвитку та реконструкції історико-культурного центру 

міста, залучення інвестицій та розвитку промисловості  (голова комісії 

Сегеда Т.М.) . 

 

 

Міський голова                                                                       М.Терещенко              
 

               

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

до рішення міської ради 

_________ 2016    № ________ 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

 

ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ  

 

НА 2016-2020 РОКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глухів – 2016 

 

 



1.Паспорт міської  Програми підтримки книговидання  

на 2016-2020 роки 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Відділ культури міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

Розпорядження міського голови від 02.06.2016 

№ 131-ОД «Про розробку проекту міської 

Програми підтримки книговидання на 2016-

2020 роки» 

3. Розробник програми 

 

Відділ культури міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

 

Відділ культури міської ради 

5.  Учасники програми 

 

Заклади культури, громадські організації 

6. Термін реалізації програми 

 

2016-2020 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

 

100 тис.грн. 

 

 

8.1. Кошти міського бюджету 

 

 100 тис. грн. 

8.2. Інші кошти 

 

 

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

 В місті створені і діють ряд літературно-мистецьких об’єднань, 

аматорів художньої самодіяльності, творчих колективів, які своїм 

мистецтвом прославляють історію та культуру рідного міста. Проте, 

відсутність цільової програми не дає змогу комплексно вирішувати питання 

підтримки книговидання в Глухові, в тому числі, презентацію робіт 

талановитих аматорів міста, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, 

організацію та  пропаганду їх творчості. 

 

3. Мета програми 

 Головною метою Програми є:  

          - створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, 

книговидання та книгорозповсюдження, реалізації державної інформаційної 

політики,найбільш повного забезпечення населення міста різноплановою 

інформацією,соціально важливою видавничою продукцією місцевих авторів; 

- випуск книг, брошур, листівок, календарів, буклетів, що пропагують 

історичну спадщину та сьогодення міста; 

- подальший культурний та мистецький розвиток  Глухова;  

- реалізація прав громадян на доступ до інформації, залучення до 

культурних цінностей; 

- підтримка місцевих авторів, публікація їх творів; 

- налагодження ефективної системи інформування населення про 

роботу літературно-мистецьких об’єднань міста. 



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 Книга в сучасному українському суспільстві залишається одним із 

найефективніших засобів передачі інформації в усіх сферах людської 

діяльності. Вона сприяє інтелектуально-освітньому розвитку громадян, 

задоволенню їх культурних і професійних потреб, зміцненню моральних 

засад суспільства і держави.  

 Для розв’язання проблем, пов’язаних з підтримкою книговидання в  

нашому місті, необхідно в цілому 100 тис.грн.: 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

25 тис.грн 25 тис.грн 20 тис.грн 15 тис.грн 15 тис.грн 

  

 Проблема підтримки книговидання в місті може бути вирішена 

шляхом: 

- налагодження ефективної системи інформування населення про 

роботу літературно-мистецьких об’єднань міста; 

- підтримки місцевих авторів, публікації їх творів; 

 - випуску книг, брошур, листівок, календарів, буклетів, що 

популяризуватимуть історичну спадщину та його сьогодення; 

- соціально-економічного та культурного розвитку   Глухова;  

- реалізації прав громадян на доступ до інформації, залучення 

населення міста до культурних цінностей. 

Виконання Програми сприятиме розвитку наукового, просвітницького 

та інформаційного потенціалу міста Глухова. 

 

5. Завдання та заходи програми 

 Основним завданням програми є:  

- координація діяльності об’єднань, місцевих аматорів самодіяльного 

мистецтва щодо пропаганди творчих здобутків широкому загалу населення; 

 - сприяння розвитку місцевого книговидання; 

 - популяризація книжкової продукції та творів місцевих авторів. 

Заходи по виконанню даної програми розроблятиме щорічно відділ 

культури міської ради та затверджуватиме виконавчий комітет міської ради. 

 

6. Джерела фінансування програми 

 Фінансування заходів програми здійснюється в передбаченому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету,виходячи з 

його фінансових можливостей, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

 

7. Організаційне забезпечення 

 Організаційне забезпечення здійснює відділ культури міської ради. 

 

8. Очікувані результати виконання програми 

 Виконання програми дасть змогу: 

- поліпшити стан випуску книг, брошур, листівок, календарів, буклетів, 

що пропагують історичну спадщину та сьогодення міста; 

- покращити подальший соціально-економічний та культурний 

розвиток Глухова; 



- сприяти організації розповсюдження творчих матеріалів серед 

організацій та громад, проведенню інформаційно-просвітницьких заходів; 

- здійснити видання соціально значущих книг місцевих авторів; 

- поповнити основні фонди бібліотек міста; 

- підвищити інтерес громадян до українських поліграфічних видань про 

місто Глухів.  

 

 

Міський голова                                                                              М.Терещенко 

 

 



                                                       


