
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від «24» лютого 2022 р.             Стрий                        №   986

Про затвердження  Програми «Підтримка видавництва
книг, інформаційних видань, брошур» на 2022 рік

Відповідно до статей 28, 32 та 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до рішення Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області від 23 грудня 2021 року № 790  «Про 
бюджет Стрийської міської територіальної громади» на 2022 рік, 
розглянувши клопотання місцевих авторів, міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму «Підтримка видавництва книг, інформаційних 
видань, брошур на 2022 рік » (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування 
відповідно до затвердженої Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех та на  постійну комісію з питань освіти, 
культури, молоді , фізкультури та спорту (Т.Василів) .

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



І.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур»
на 2022 рік

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

2. Дата, номер документа про затвердження програми:
рішення сесії МР від 24.02.2022 року  №986

3. Розробник програми:Управління  культури, молоді та спорту
           Стрийської міської ради

4. Відповідальний виконавець програми : Управліннякультури,
молоді та спорту                                                                                              
Стрийськоїміської ради

5. Учасники програмиписьменники, упорядники, видавництва тощо

6. Термін реалізації програми протягом 2022 року

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього 99,8тис.грн..

Начальник управління культури,
молоді та спорту І. Пукас

Відповідальний виконавець
Програми І. Пукас
Тел. 0677290374                                                                                   



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 територіальної громади.

Національна держава й національна книга, книговидання взаємозалежні. 
Інтересидержави передусім ідеологічні,а книга один із наріжних каменів 
твореннянації, її самоусвідомлення та суверенності. Письменники та 
упорядники очікують від держави сприяння увирішенні  передусім 
економічних питань, створення правового поля, в якому літературна галузь 
могла б успішно й прогнозовано розвиватися, була захищена.

Важливим кроком для допомоги письменникам та упорядникам стало 
прийняття місцевих  програми розвитку книговидавничої сфери. Вона 
передбачає низку конкретних  заходів підтримки місцевого  книговидання, 
зокрема культурологічноїтематики.

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 Стрийської 
територіальної громади.

Усе це потребує консолідованої роботи  місцевих письменників, упорядників 
з
місцевими органами влади.



V. Ресурсне забезпечення бюджетної цільової програми
«Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур»  на 2022 рік

(назва програми)

Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на 
виконанняпрограми

Усього витрат 
на виконання програми

тис.грн
Усього, 99,8
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 99,8
|коштинебюджетнихджерел**

VI.  Координація та контроль за ходомвиконання програми.

Координацію підтримки  Програми  забезпечує Управління культури, 
молоді та спорту Стрийської міської ради.

Звіт про використання Програми подається щопівріччя фінансовому   
управлінню та відділу економіки Стрийськоїміської ради за встановленою 
формою до 25 числа місяця , наступного за звітним та не пізніше, ніж через 
місяць після завершення року.
При уточненні бюджету, вносяться зміни до Програми.

Примітка :
1. Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у 

міському бюджеті на відповідний рік. У разі уточнення міського 
бюджету на 2022рік у Програму вносяться зміни. За потребою, між 
заходами Програми в межах року можливі переміщення коштів.

2. Розподіл фінансової підтримки авторів проводиться комісією 
відповідно до Положення про порядок надання фінансової підтримки 
видавництва книг, інформаційних видань, брошур, затвердженого 
Рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради №149 від 20 
травня 2021 року.

Керівник установи-
головного розпорядника коштів І.Пукас

Відповідальний  виконавець 
Програми І.Пукас
Тел. 0677290374                                                                                   



Затверджено
Міськийголова
Олег Канівець

«___» _________    2022року

Програма: «Підтримка видавництва 
книг, інформаційних видань, брошур»

на 2022 рік

Погоджено
Головапостійноїкомісіїзпитань 

планування, 
фінансів,бюджетутасоціально-

економічного 
розвиткуСтрийськоїміськоїради

_________   __С.Ковальчук__
«___»   __________   2022року

Погоджено
Голова постійної комісії  з питань 

освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту 

Стрийської міської ради
____________   __Т.Василів_

«__________     2022року

Погоджено
Перший заступникміськогоголови

________    _М.Дмитришин__

«___»   __________  2022року

Погоджено
Заступникміськогоголови

________    _Х.Грех __

«___»   __________  2022року

Погоджено
Начальник

фінансовогоуправління
Стрийськоїміськоїради

________    _Л.Коваль___
«____»   ________   2022року

МП

Погоджено
Начальникуправліннякультури,

молоді та спорту
Стрийськоїміськоїради

________    ___І.Пукас____
«___»  _________ 2022року

МП

м. Стрий
2022 рік


