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1.1 Загальна характеристика  Програми 

 

1. Ініціатор  розроблення 

Програми  

Новоселицька міська рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого  документу  про 

розроблення Програми  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  “Про 

інформацію”,  “Про видавничу справу”, 

“Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні”. 

3. Розробник Програми  Новоселицька міська рада 

4. Співрозробники Програми    

5. Термін реалізації Програми  2022-2023 роки 

  

6. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм ) 

 Щорічно 

7. Перелік  бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський  бюджет, а також небюджетні 

кошти(власні надходження,  отримані від 

фінансово-господарської діяльності 

установ культури,   спонсорська  

допомога) 

8. Загальний обсяг  фінансових 

ресурсів,  необхідних для 

реалізації Програми (всього) 

тис.грн. 

500,0 

9. - кошти міського бюджету 500,0 

- небюджетні кошти - 
 

 

1.2.  Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма. 

 

Книговидавництво та засоби масової інформації відіграють важливу роль 

у становленні та зміцненні української державності, а також національної 

свідомості та гідності громадян.  

Мас-медіа є однією з базових комунікативних ланок між владою і 

громадськістю. Вони впливають на формування громадської думки, політичної 

свідомості та разом з книгами формують базис світогляду людини. Реалізація 

поданої Програми сприятиме розвитку видавничої та інформаційної сфер 

громади і збагачуватиме розвиток духовної і політичної культури українського 

суспільства. 

Програма розроблена згідно з указами Президента України від 01.08.02р. 

№ 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 

органів державної влади” та від 09.11.2000 р. №1217 “Про додаткові заходи 

щодо державної підтримки національного книговидання та 

книгорозповсюдження”, для посилення підтримки розвитку інформаційної 

сфери громади, її інфраструктури, а також з метою подолання кризи у 



вітчизняному книговиданні, надання йому державної підтримки та створення 

умов для подальшого розвитку. 

Програма визначає основну стратегію розвитку вітчизняного 

книговидавництва та інформаційної сфери громади, створення належних умов, 

що сприятимуть творчій діяльності засобів масової інформації, забезпеченню 

конституційних гарантій на свободу слова в Україні. 

Зазначена Програма є основним орієнтиром для розвитку 

книговидавництва та інформаційної  сфери в Новоселицькій МТГ на 2022-2023 

роки. 

  

 

1.3. Мета Програми. 

 

Програма спрямована на реалізацію державної політики в інформаційній 

та видавничій сферах, на забезпечення свободи слова, думки, доступу до 

інформації, на створення належних умов для розвитку видавничої та 

інформаційної сфер. 

Пріоритетними напрямками та основними завданнями Програми є: 

-   забезпечення повноцінного висвітлення діяльності органів виконавчої  

влади та органів місцевого самоврядування; 

-    державна підтримка національного книговидання та 

книгорозповсюдження; 

-    пріоритетна підтримка випуску соціально значущих видань митців 

Новоселицької МТГ; 

-    поповнення бібліотечних фондів творами місцевих авторів. 

 

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,  

терміни та етапи виконання Програми. 

 

Книговидання в громаді, як і у всій державі, зазнало серйозної руїнації. 

Існує значна кількість видавничих проектів, які потребують державної 

фінансової підтримки.  

Вирішення цієї проблеми сприяло б забезпеченню населення 

Новоселицької МТГ книгами місцевих авторів та патріотичному вихованню 

молоді, розвитку культурних надбань краю. 

          Термін дії Програми – 2020-2021 роки. 

 

 

1.5. Завдання Програми та результативні показники 

 Основними  завданнями  Програми є: 

- налагодження ефективної системи інформування населення про діяльність 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

- підтримки місцевих авторів, публікації їх творів; 

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



популяризуватимуть історичну спадщину та сьогодення; 

- реалізації прав громадян на доступ до інформації, залучення жителів 

громади до культурних цінностей. 

Очікувані результати: 

- зростання обсягів випуску творів місцевих авторів; 

-  поповнення книжкового фонду  бібліотек; 

-  вивчення творів місцевих авторів; 

-  підвищення інтересу мешканців громади  до українських книжкових 

видань. 

- збільшення кількості та якості видань місцевих авторів;  

- активізація діяльності митців; 

- організація презентацій творів та книжкових виставок. 

 
 

     

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Марія НІКОРИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Додаток №1 

                               до  Програми розвитку інформаційної сфери та 

видавництва Новоселицької МТГ на 2022-2023 роки,  

 затвердженої     рішенням  ХУІ сесії     

                                                        Новоселицької міської ради VIIІ скликання        

                                                    від «27» січня 2022 р. № 16 /5                                 

 

 

1.6 Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 
Всього витрат на 

виконання Програми 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому 

числі: (тис.грн.) 

250 тис. грн. 250 тис. грн. 500 тис. грн. 

-  міський бюджет 250 тис. грн. 250 тис. грн. 500 тис. грн. 

- кошти 

небюджетних джерел 

- - - 

 

 

 

            

Секретар міської ради                                                          Ірина МИРОНЕНКО  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

                                                      Додаток №2 

                               до  Програми розвитку інформаційної сфери та 

видавництва Новоселицької МТГ на 2022-2023 роки,  

 затвердженої     рішенням  ХУІ сесії     

                                                        Новоселицької міської ради VIIІ скликання        

                                                    від «27» січня 2022 р. № 16 /5                                  

 

 

1.7  Напрями діяльності і заходи Програми 

 

№ 

п/

п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін  

вико-

нання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

(тис.грн.) 

1 Забезпечити випуск 

кращих видань 

краєзнавчої, 

історичної, дитячої, 

художньої літератури 

місцевих авторів у 

відповідності з 

державною 

концепцією 

національного 

книговидання. 

2022-

2023 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

міський 

бюджет 

2022-40,0 

2023-40,0 

2 Вживати заходів 

щодо поповнення 

бібліотечних фондів 

громади книгами 

місцевих авторів 

2022-

2023 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

міський 

бюджет 

2022-20,0 

2023-20,0 

3 Забезпечити 

висвітлення 

діяльності органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування на 

офіційному сайті 

Новоселицької 

міської ради   та в 

засобах масової 

інформації 

2022-

2023 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

міський 

бюджет 

2022-160,0 

2023-160,0 

4 Забезпечити 

виготовлення та 

2022-

2023 

виконавчий 

комітет 

міський 

бюджет 

2022-15,0 

2023-15,0 



розповсюдження 

брошур, буклетів, 

постерів  до 

загальнодержавних, 

обласних та місцевих 

свят, а також різної 

тематики реформ 

України 

 

міської ради, 

в.о.старост 

5 Розміщення 

інформаційних 

матеріалів про 

діяльність 

Новоселицької ОТГ у 

ЗМІ, інформаційних 

та рекламних щитах 

2022-

2023 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

в.о.старост 

міський 

бюджет 

2022-15,0 

2023-15,0 

6 Проведення 

розгорнутих 

книжкових виставок 

«Книга 

Новоселиччини» в 

місті Новоселиця та 

селах громади.  

2022-

2023 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

в.о.старост 

 Коштів не 

потребує  

 Коштів не 

потребує  

 

 

Секретар міської ради                                                          Ірина МИРОНЕНКО  
 


