
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 IV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  Програми 

Підтримка видавництва книг,

 інформаційних видань, брошур на 2021 рік»

      Розглянувши клопотання місцевих авторів, відповідно до ст.91 
Бюджетного Кодексу України та п.7 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  міська рада вирішила:

      1. Затвердити  Програму « Підтримка видавництва книг,

           інформаційних видань, брошур на 2021 рік » (далі – Програма) згідно

           з додатком.

                    2.  Виділити передбачені в бюджеті м.Стрия кошти в сумі 170,0 тис.грн.

                    3.  Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно 

                          п.2 даного рішення.

                     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію 

                        з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Т.Василів)

                      

Міський голова Олег Канівець

     28 січня 2021 р.                                            м. Стрий                                           № 91



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                     Міський голова м.Стрия
         
                                                                                  ____________ О.Канівець
                                                                                 «      »________2021 року

Програма: «Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур» на       
2021 рік 

Погоджено:                                                             Погоджено:
Голова постійної комісії з                                                    Голова постійної комісії з
питань бюджету та економіки                                             питань освіти ,культури
                                                                                                молоді, фізкультури та спорту
___________С.Ковальчук                                                    ____________  Т.Василів
«      »_____ 2021 року                                                        «     »________2021 року                              

Погоджено :                                                           Погоджено :
Заступник міського голови                                                 Начальник фінансового 
                                                                                                управління
___________ Х.Грех                                                            _____________ Л.Коваль
«      »_____ 2021  року                                                        «     »________2021 року
МП                                                                                        МП

Погоджено :                                                           Погоджено :
Начальник відділу                                                               Начальник управління культури
економічного розвитку                                                       молоді та спорту
та стратегічного планування
 Стрийської міської ради 
_______________ Г.Баран                                                  ______________ Б.Бойко
«      »________2021 року                                                  «      »________2021 року
                                                                                              МП

м.Стрий
2021 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 



Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур 
на 2021 рік

                                                                             

1. Ініціатор розроблення програми  управління культури, молоді та спорту
                                                                 Стрийської міської ради.

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :  рішення сесії МР від  28 січня  2021 року  
№___

                                              

3. Розробник програми   Управління культури, молоді та спорту
                                             Стрийської МР

4. Відповідальний виконавець програми : Управління культури, молоді та 
спорту                                        
                                                                            Стрийської МР

5. Учасники програми   письменники, упорядники, видавництва тощо

6. Термін реалізації програми  протягом 2021 року

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн.,                                 170,0 тис.грн

Керівник установи-
головного розпорядника коштів                                         Б.Бойко

Відповідальний виконавець
Програми                                                                                Б.Бойко
Тел.7-11-64

        

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,  НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНА  ПРОГРАМА



               Програма спрямована на фінансову підтримку письменникам, 
упорядникам книг, інформаційних видань, брошур у подальшому їх виданні у 
зв’язку з їх неспроможністю самостійно нести витрати по видавництву книг, які 
будуть  культурним, духовним надбанням для міста.
            Національна держава й національна книга, книговидання взаємозалежні. 
Інтереси  держави передусім ідеологічні книга один із наріжних каменів 
творення нації, її самоусвідомлення та суверенності. Видавці очікують від 
держави сприяння у  вирішенні  передусім економічних питань, створення 
правового поля, в якому  видавнича галузь  могла б успішно й прогнозовано 
розвиватися, була захищена.
             Важливим кроком для допомоги книговидавцям стало прийняття 
місцевих програми розвитку книговидавничої сфери. Вона передбачає низку 
конкретних заходів підтримки місцевого книговидання, зокрема 
культурологічно тематики.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

              Надати фінансову  підтримку місцевим письменникам  та упорядникам у  
видавництві книг та брошур
               Дані книги увійдуть в історичну спадщину стрийщини, відповідно 
залишивши  пам'ять про місцевих письменників, діячів культури, відомих людей 
м.Стрия,  стрийщини
          Усе це потребує консолідованої роботи  місцевих письменників, 
упорядників з місцевими органами влади. 


