
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

VІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 23 грудня 2016 року          № 443 
 

 

Про затвердження Програми 

розвитку видавничої справи м. 

Бережани на 2017-2019 роки 

 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись 

статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, 

молоді, культури, спорту та туризму, Бережанська міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Затвердити Програму розвитку видавничої справи м. Бережани на 2017-

2019 роки. (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Затверджено 

рішенням сесії міської ради 

№ 443 від  23 грудня 2016 року 

 

 

Програма 

 розвитку видавничої справи м. Бережани  на 2017-2019 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Бережанський міський музей книги 

2. Розробник Програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, 

Бережанський міський музей книги 

3. Співрозробники Програми - 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, 

Бережанський міський музей книги 

5. Учасники Програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, 

Бережанський міський музей книги 

6. Термін реалізації Програми 2017-2019 роки 

7. Фінансування Програми місцевий бюджет 

8. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, у тому 

числі: 

80 тисяч гривень 

8.1 Коштів місцевого бюджету 80 тисяч гривень 

8.2 Коштів інших джерел - 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої  

спрямована Програма 

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо створення 

належних умов для розвитку книговидавничої справи. 

 

3. Визначення мети Програми 

Головною метою Програми є створення умов для розвитку видавничої 

діяльності в місті, забезпечення жителів міста та туристів українською 

книжковою продукцією, популяризацією української книжки серед населення, 

підтримка місцевих авторів, розвиток читацької літератури, презентація та 

реклама м. Бережани в туристичній сфері. Особлива увага Програми 

спрямовуватиметься на видання історико-краєзнавчої літератури, альманахів і 

часописів, буклетів та покажчиків. 



 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи 

виконання Програми 

Основні завдання, які випливатимуть зі змісту даної Програми, можуть 

вирішуватися шляхом: 

 стимулювання розвитку місцевого книговидавництва; 

 популяризація творчості місцевих авторів, рекламних проспектів для 

розвитку туристичної сфери; 

 пропаганда читання, як засобу виховання молоді, підростаючого 

покоління; 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконан-

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Розвиток 

видав-

ничої 

справи м. 

Бережани 

Організація роботи 

міської видавничої 

ради Бережанської 

міської ради 

Постійно Відділ 

культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради, 

Бережанський 

міський музей 

книги 

Не потребує 

фінансування 

 Визначення 

переліку 

книжкових 

видань до 

друку 

 

Забезпечення, 

згідно з рішення 

видавничої ради, 

випуску видань 

краєзнавчої та 

культурно-освітньї 

спрямованості, що 

охоплюють 

культурне, 

літературно-

мистецьке життя 

міста та мають 

естетичну цінність 

2017 Учасники 

програми 

Міський 

бюджет 

20 Випуск 

видань 

згідно з 

рішеннями 

міської 

видавничої 

ради 
2018 30 

2019 30 

 Фінансове 

сприяння 

в організації та 

проведенні 

Регіонального 

книжкового 

фестивалю «У 

храмі книг» 

2017 Бережанськи

й міський 

музей книги 

Міський 

бюджет 

          6  

2018          7 

2019          7 

 Поповнення 

бібліотечних 

фондів закладів 

культури  та освіти 

примірниками 

книжкової 

продукції, 

виданими 

відповідно до 

рішень міської 

видавничої ради 

 Бережанськи

й міський 

музей книги 

Не потребує 

фінансування 
 Наповнення 

бібліотечног

о фонду 



 реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист видавничої 

справи в м. Бережани 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017-2019 років. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік. 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми становить 

80 тис. грн. 

Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, 

є фінансове управління Бережанської міської ради. 

 

Ресурсне забезпеченя Програми: 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2017 рік 2018 рік 2019 рік Усього витрат на 

виконання 

Програми 

Обсяг ресурсів, 

всього, в тому числі: 

20 30 30 80 

місцевий бюджет 20 30 30 80 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

 розвиток місцевої видавничої справи; 

 популяризація українських видань серед населення; 

 популяризація місцевого книговидання; 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми координація та 

контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконавці Програми є відповідальними за виконання передбачених 

Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені 

терміни, подають відповідну інформацію в Бережанську міську раду до 20 січня 

упродовж терміну дії Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Бережанська міська рада. 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради інформує 

Бережанську міську раду про стан виконання заходів, визначених цією 

Програмою, щороку до 1 лютого упродовж терміну дії Програми. 

Основні заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням економічної 

ситуації в місті. 

 

 

Секретар міської ради      ГОНЧАР П.В. 


