
Затверджено 

Голова Сокальської районної 

державної адміністрації 

 

______________ Р.Н.ТОКАЙ 

 

«__» __________ 2018 р. 

МП 

 

 

 
Затверджено  

Рішенням   сесії  Сокальської  

районної ради  Львівської області 

№_____ від «_____»_______20__ р 

Голова Сокальської районної ради  

 

________________ М.М.ПАСЬКО 

«__» __________ 2018 р. 

МП 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

видавництва презентаційних книг 

у Сокальському районі 

в 2018 році 
 

 
Погоджено 

Голова постійної комісії  
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 _________________ Копейка М..В. 

«__» __________ 2018 року 

 

 



 
 

 

 

Загальні положення 

 

Програму видавництва презентаційних книг у Сокальському районі в 

2018 році (далі – Програма) розроблено відповідно до: 

- Законів України «Про видавничу справу», «Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні», «Про місцеве самоврядування в 

Україні»;  

-  Указів Президента України: від 21.03.2006 року №243/2006 «Про 

деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні»; від 19.06.2013 

року №336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки 

книговидавничої справи і популяризації читання в Україні». 

Програма спрямована на реалізацію в районі державної політики у 

сфері  книговидавничої справи, з метою забезпечення доступу громадян до 

інформації, повнішого задоволення потреб населення у видавничій 

продукції,. 

 Реалізація заходів Програми сприятиме розвитку книговидавничої 

сфери, забезпечить підтримку у виданні кращих творів місцевих авторів, 

дасть змогу поповнити книжкові фонди бібліотек та презентувати 

Сокальщину під час міжнародних, культурно – мистецьких та спортивно - 

масових заходах. 

 

Мета Програми 

Прийняття Програми сприятиме розвитку інформаційної сфери, 

підвищенню ролі книги у формуванні світогляду громадянина, підвищенню 

рівня патріотизму в справі виховання підростаючого покоління, збереження 

історії Сокальського району. 

 

Завдання Програми 

- створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, 

книговидання у районі; 

- забезпечення випуску кращих видань краєзнавчої, історичної, дитячої, 

художньої літератури місцевих авторів відповідно до державної концепції 

національного видання;  

- поповнення бібліотечних фондів творами місцевих авторів, виданих 

як за рахунок бюджетних коштів, так і інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством; 

 - популяризація творів місцевих авторів під час проведення різних 

культурно – мистецьких та спортивно – масових заходів. 

 

Механізм реалізації Програми 

1.   Збір та систематизація матеріалів. 

2.   Укладення угоди з видавцем. 



3. Передбачені в районному бюджеті кошти спрямовуватимуться  

видавцю згідно угоди та акту виконаних робіт; 

4.    Видана книга продажу не підлягає. 

По завершенню видання автор зобов'язаний провести презентацію 

книги на сесії районної ради. 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми 

Реалізація Програми здійснюватиметься відповідно до вимог чинного 

законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Головним виконавцем  Програми, розпорядником коштів районного 

бюджету, які виділяються на виконання Програми є Сокальська районна 

державна адміністрація. 

 

Організаційне забезпечення Програми 

З метою забезпечення презентаційною продукцією у Сокальському 

районі  здійснюється випуск  видань за кошти районного бюджету. 

Формування та реалізація випуску видань проводиться  Сокальською 

районною державною адміністрацією, яка виступає замовником підготовки 

до друку, виготовлення, розповсюдження  літератури. 

 Пропозиції приймаються у вигляді листа-заявки з обґрунтуванням  

значимості  видання, до якого обов’язково додається розширена анотація 

твору, рукопис книги в друкованому або електронному вигляді, або 

оригінал-макет, плановий кошторис витрат та наявність двох незалежних 

позитивних рецензій відповідних профільних фахівців, членів творчих 

спілок. Пропозиції надсилаються до райдержадміністрації.  

Розподіл тиражів книжкових видань, виготовлених за рахунок коштів 

районного бюджету, здійснюється  Сокальською райдержадміністрацією та 

Сокальською районною радою відповідно  50 % - 50 % з метою презентації 

району на різноманітних заходах,  згідно з актом передачі.     

 

Очікувані результати реалізації Програми 

Виконання Програми сприятиме: 

- підвищенню інтересу громадян до книжкових видань; 

- зростанню обсягів випуску книг як за назвами, так і за тиражами; 

- поповненню книжкових фондів бібліотек; 

- забезпечення презентації Сокальщини під час проведення 

міжнародних, культурно – мистецьких та спортивно – масових заходів. 

 

Координація та контроль за реалізацією Програми 

Координацію заходів по виконанню Програми здійснює Сокальська 

районна державна адміністрація, контроль - постійна комісія Сокальської 

районної ради з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, 

децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з 

ЗМІ. 



Розробник Програми -відділ молоді та спорту райдержадміністрації. 

Учасники програми: відділ з питань культури, охорони культурної 

спадщини, туризму та релігій райдержадміністрації.  

Виконавцем Програми є Сокальська районна державна адміністрація. 

  

 

Прикінцеві положення 

 

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюється на підставі 

подання районної державної адміністрації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до Програми видавництва презентаційних книг  
у Сокальському районі в 2018 році 

 

Паспорт 

Програми видавництва презентаційних книг у Сокальському районі  

в 2018 році 

1. Ініціатор розробки програми: Сокальська районна державна 

адміністрація. 

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення районної 

ради від ___________________________________ «Про затвердження 

Програми видавництва презентаційних книг у Сокальському районі в 

2018 році». 

 

3. Розробник програми: відділ молоді та спорту Сокальської 

райдержадміністрації. 

 

4. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна державна 

адміністрація. 

 

5. Учасники програми: відділ з питань культури, охорони культурної 

спадщини, туризму та релігій райдержадміністрації. 

 

6. Термін реалізації програми: 2018 рік. 

 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:      

районний бюджет. 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 

      20 000 грн.; 

    8.1. в тому числі : 

- кошти обласного бюджету: ----------- 

- кошти районного бюджету: 20 тис. грн.  

- кошти місцевих бюджетів ----------- 

 
 

Начальник відділу молоді та  

спорту Сокальської РДА                   Мар’яна Копейка



Додаток 2 
до Програми видавництва презентаційних книг  

у Сокальському районі в 2018 році 
 

 
Ресурсне забезпечення районної (бюджетної)  

 

Програми видавництва презентаційних книг в Сокальському районі на 2018 рік 

тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 
2018 рік 

Усього витрат на виконання 

Програми 

Усього, 20,0  20,0  

у тому числі   

обласний бюджет   

районні, міські  (міст обласного 

підпорядкування)  бюджети 

20,0  20,0  

бюджети сіл, селищ, міст районного 

підпорядкування* 

  

кошти небюджетних джерел   

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                            Василь  Бойко 
 

 

 
 

 

 



Додаток 3 до Програми видавництва презентаційних книг  

у Сокальському районі в 2018 році 
 

            Перелік завдань, заходів та показників  

Програми видавництва презентаційних книг  у Сокальському районі в 2018 році 
2018  

№ 

з/п 
Назва завдання  

Перелік заходів 

завдання  

Показники виконання 

заходу, один. виміру  

Виконаве

ць заходу, 

показника 

Фінансування  
Очікува 

ний результат 
роки 

обсяги, 

тис. грн 

1. 

 

 

 

 

 

- створення сприятливих умов 

для розвитку інформаційної 

сфери, книговидання у районі; 

- забезпечення випуску кращих 

видань краєзнавчої, історичної, 

дитячої, художньої літератури 

місцевих авторів відповідно до 

державної концепції 

національного видання;  

- поповнення бібліотечних 

фондів творами місцевих 

авторів, виданих як за рахунок 

бюджетних коштів, так і інших 

джерел, не заборонених 

чинним законодавством; 

 - презентація Сокальщини під 

час проведення різних 

культурно – мистецьких та 

спортивно – масових заходів. 

Забезпечити 

випуск 

видавництва 

презентаційних 

книг 

 

Показник затрат –  обсяг 

видатків на видавництво 

книги – в межах бюджетних 

призначень 

 

Показник продукту – 

кількість примірників, що 

будуть видані –  130 шт 

 

Показник ефективності -   
вартість видавництва книги – 

20 тис грн. 

Показник якості – 

покращення іміджу району  

 

 

2018 

 

 

20,0  

 

 

Збереження історії 

Сокальщини, 

наповнення 

бібліотечного фонду, 

презентація 

Сокальщини під час 

проведення 

міжнародних, 

культурно – 

мистецьких та 

спортивно – масових 

заходів. 

Разом у 2018 році 20,0   

Усього на Програму 20,0  

  

Заступник голови районної ради                                                                                            Василь  Бойко 


