Додаток
до рішення сесії міської ради
від 27.12.2017р. №25
Програма
підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у
м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською»
І. Загальні положення
Українська культура є невід’ємною складовою світового процесу. Могутньою гілкою
української культури є література, яка виконує низку важливих функцій: пізнавальну,
освітню, виховну; є незамінним важелем національного і духовного відродження нашого
народу та одним з основних чинників патріотичного виховання.
Значні літературні процеси спостерігаються нині на місцевому рівні, зокрема у
м.Хмельницькому. Місто має своїх обдарованих поетів, прозаїків, краєзнавців. В
Хмельницькому діють обласна та міська організації Національної спілки письменників
України, Хмельницька міська літературна спілка «Поділля», обласна організація
Національної спілки журналістів України, Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської
творчої спілки «Конгрес літераторів України», Хмельницькі обласне та міське об’єднання
товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка. Члени, спілок є лауреатами та
переможцями престижних премій і конкурсів усіх рівнів. Так, міську премію
ім.Б.Хмельницького у галузі літературної діяльності, популяризації української мови
присуджено 22 письменникам та журналістам.
На базі Хмельницької централізованої бібліотечної системи діють потужні творчі
об’єднання, клуби, літературні студії, зокрема: клуби «Гармонія» у бібліотеці - філії №2 та
«У колі друзів» у бібліотеці - філії №7, об’єднання «Барвінок» у бібліотеці - філії № 4 та
«Літературні зустрічі» у бібліотеці - філії №3, суспільно-літературна студія «Слово» у
бібліотеці - філії №8. У їх складі плідно працюють як досвідчені літератори, так і молодь. З
успіхом проводяться літературні свята, презентації книг, зустрічі з різними читацькими
аудиторіями.
В рамках заходів святкування Дня міста Хмельницького щорічно з вересня 2015 року,
проводиться міський літературний фестиваль «Слово єднає!». Напередодні свята протягом
тижня у міських бібліотеках, моно-театрі «Кут» проходить літературний марафон
хмельницьких авторів, літературних об’єднань міста та міст-побратимів Хмельницького. У
«Мистецькому дворику» дитячої музичної школи №1 ім.М.Мозгового виступають авторипочатківці та літератори Хмельниччини. У Хмельницькому обласному літературному музеї
проходять майстер-класи для молодих літераторів та журналістів. Гала-концерт учасників
фестивалю проводиться біля пам’ятника Т.Г.Шевченку. У фестивальних заходах щороку
беруть участь більше сотні літераторів та біля двох тисяч шанувальників українського
художнього слова.
В квітні 2017р. відбувся перший міський конкурс читців-декламаторів «Слово Нації»,
який планується проводити щорічно. Унікальність цього конкурсу полягає у тому, що
учасники декламують поезію виключно подільських авторів: як знаних, так і початківців,
також читають власну авторську поезію.
Щороку готуються до друку нові авторські книги. За час існування спілок місцевими
авторами видано понад 4-х тисяч назв книг різної тематики та літературно-мистецькі
альманахи: «Літературна громада», «Медобори», «Плоскирів, Проскурів, Хмельницький».
Для підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження відповідно рішення
виконавчого комітету від 28.11.2002р. №1004 була створена Координаційна рада по закупівлі
книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні кошти, майже 15 років поспіль
проводяться засідання ради з метою підтримки місцевих авторів та поповнення фондів
бібліотек їх кращими виданнями. Так, було придбано та профінансовано видання більше 600
назв книг з наступною закупівлею на суму майже 420 тис.грн.

Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги
у м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською» (далі Програма) розроблена на
виконання Законів України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»,
«Про видавничу справу», «Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері» (від 28.01.2016
року №954-VIII), «Про культуру» (№2778-IV від 14 грудня 2010 року зі змінами і
доповненнями) та «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (від 27 січня 1995 року №32/35 зі
змінами та доповненнями), Указів Президента України від 21 березня 2006 року №243/2006
«Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні» та від 19 червня 2013 року
№336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і
популяризації читання в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2016 року №111-р «Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку
національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року».
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Вся книжкова продукція виходить у світ за власний кошт літераторів з частковою
спонсорською допомогою. Однак стан книговидавничої справи в Україні, її повна
комерціалізація та значне подорожчання книг нині унеможливлює друк соціально значущих
видань. Особливої допомоги потребує історико-краєзнавча, високохудожня дитяча та
методична література.
Програма поширює свою дію на:
- сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження через підтримку випуску
соціально значущих видань;
- забезпечення поповнення бібліотечних фондів періодикою та книгами місцевих
авторів.
Паспорт Програми наведено у додатку 1.
3. Визначення мети Програми:
Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку
книговидавничої справи, книгорозповсюдження та популяризації української книги,
задоволення потреб містян у книжковій продукції, поширення всебічної інформації про місто
Хмельницький, популяризація культурної спадщини, формування позитивного і
привабливого іміджу міста, а також підтримка сучасних авторів і видавців, створення
сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів
місцевих авторів та забезпечення громади міста соціально важливою книжковою
продукцією, популяризація української книги, розвиток і підтримка читацької культури.
Завдання і заходи Програми наведено у додатку 2.
4.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів
міського бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань,
а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу:
- поліпшити стан забезпечення населення міста українською книгою;
- поповнити фонди публічних бібліотек, бібліотек закладів культури, навчальних
закладів міста суспільно значимими виданнями, у тому числі Подільської краєзнавчої
тематики;
- збільшити асортимент книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних
груп мешканців міста виданнями з різних галузей знань державною мовою;
- поліпшити професійний рівень підготовки видань;

- сприяти поширенню інформації про історичну та культурну спадщину міста
Хмельницького.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організація виконання Програми покладається на управління культури і туризму
Хмельницької міської ради.
Відповідальні виконавці забезпечують виконання заходів, визначених даною
Програмою. Контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія міської ради
з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку
громадянського суспільства, свободи слова та інформації.
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради щороку до 01 березня
інформує постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики,
гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації
про хід виконання програми за звітний період.
Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління культури і туризму

А.Ромасюков

Додаток 1
до Програми підтримки книговидання
місцевих авторів та популяризації
української книги у м.Хмельницькому
на 2018-2020 роки «Читай українською»
ПАСПОРТ
Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у
м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською»
1. Ініціатор розроблення програми Управління культури і туризму Хмельницької
міської ради
2.

Дата, номер і назва
Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської
розпорядчого документа органу ради від 14.12.2017 року №895
виконавчої влади про
розроблення програми

3.

Розробник програми

Управління культури
міської ради

4.

Співрозробник програми

Представники профільних громадських організацій

5.

Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Управління культури
міської ради

6.

Учасники (співвиконавці)
програми

Управління освіти, управління торгівлі, фінансове
управління Хмельницької міської ради, громадські
організації, підприємства, установи, організації
різних форм власності

7.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
(для комплексних програм)

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми

Всього,
тис.грн.:
4290,0

і

і

туризму

туризму

Хмельницької

Хмельницької

у тому числі за роками, тис.грн.
2018

2019

2020

1140,0

1370,0

1780,0

-

-

-

-

9.2. коштів бюджету міста
Хмельницького

3000,0

835,0

970,0

1195,0

9.3. коштів інших небюджетних
джерел

1290,0

305,0

400,0

585,0

всього, у тому числі:
9.1. коштів державного бюджету

Термін проведення звітності: щорічно за звітний рік.
Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління культури і туризму

А.Ромасюков

Додаток 2
до Програми
Напрямки реалізації та заходи
Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м.Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай
українською»
№
п/
п
1.
1.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2.
Розвиток
книговидання
та книжкової
виставкової
діяльності

Перелік заходів
Програми
3.
1.1. Організація роботи
Координаційної ради з
питань
закупівлі
та
книговидання книжкової
продукції місцевих авторів
за бюджетні кошти
1.2. Вживання заходів
щодо
укомплектування
місцевою
книжковою
продукцією публічних та
шкільних бібліотек міста,
виданих
в
рамках
програми

1.3.
Безкоштовне
розповсюдження
надрукованої книжкової та
поліграфічної продукції
1.4. Підготовка до друку,
друк
та
допоміжні
послуги,
пов'язані
з
друкуванням поетичної та
прозової збірки авторів
профільних
творчих
спілок та громадських

Строк
виконання
заходу

Виконавці

4.

5.

6.

2018-2020

Управління
культури і
туризму

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Джерела
фінансування

Очікувані обсяги фінансування, тис.грн.
у тому числі
всього

Очікувані
результати

2018

2019

2020

7.

8.

9.

10.

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Управління
культури і
туризму

Бюджет міста

450,0

100,0

150,0

200,0

Управління
освіти
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму

Бюджет міста

300,0

50,0

100,0

150,0

Інші джерела

120,0

30,0

40,0

50,0

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Підтримка
розповсюдженн
я поліграфічної
продукції
місцевих
авторів

Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності

Бюджет міста

190,0

50,0

60,0

80,0

Інші джерела

150,0

30,0

50,0

70,0

Підтримка
місцевого
книговидання
та діяльності
профільних
творчих спілок

11.
Визначення
переліку
книжкових
видань до друку
Випуск
соціально –
значущих
видань, з метою
поповнення
бібліотечних
фондів

організацій
м.Хмельницького,
суспільно значущих творів
письменників і наукової
інтелігенції міста, з них
періодичних видань:
Альманах
обласної
Хмельницької організації
Спілки
письменників
України «Південний Буг»
(2 випуски на рік)
- Часопис Хмельницької
міської
літературної
спілки
«Поділля»
«Літературна громада»
(2 випуски на рік)
Альманах
Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської
творчої спілки «Конгрес
літераторів
України»
«Медобори»
(2 випуски на рік)
- збірка творів учасників
літературного фестивалю
«Слово єднає»
(1 випуск на 2 роки )

серія
«Хмельницький
хмельничани»

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

збірок
та
2018-2020

Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм

Бюджет міста
Інші джерела

190,0
300,0

50,0
50,0

60,0
100,0

80,0
150,0

Бюджет міста
Інші джерела

85,0
85,0

20,0
20,0

30,0
30,0

35,0
35,0

Бюджет міста
Інші джерела

85,0
85,0

20,0
20,0

30,0
30,0

35,0
35,0

Бюджет міста
Інші джерела

60,0
60,0

30,0
30,0

-

30,0
30,0

Бюджет міста
Інші джерела

65,0
95,0

15,0
15,0

20,0
20,0

30,0
60,0

збірка
матеріалів
Всеукраїнської науковопрактичної
конференції
«Літературні візії Івана
Іова» (до 70-річчя від
народження
видатного
хмельницького поета)
біобібліографічні
словники
«Лауреати
міської
премій
ім.Б.Хмельницького»
та
«Лауреати міської премій
ім. М.Орловського (один
випуск на п’ять років)
- «Книга Пам’яті загиблих
у АТО хмельничан»

2018

2019

2018-2020

- збірка міського конкурсу
читців – декламаторів
навчальних закладів міста
Хмельницького
«Слово
нації» (щорічно)
- збірка тез Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Святослав
Караванський – борець за
волю, борець за мову» (до
100-річчя
від
дня
народження
видатного
українського
письменника, мовознавця і
дисидента)
1.5. Підтримка випуску та

2018-2020

2018-2020

2018-2020

власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності
Управління
культури і
туризму
Установи,
організації
різних форм
власності

Управління

Бюджет міста
Інші джерела

10,0
10,0

10,0
10,0

-

-

Бюджет міста
Інші джерела

30,0
5,0

10,0
-

20,0
5,0

-

Бюджет міста
Інші джерела

20,0
10,0

20,0
10,0

-

-

Бюджет міста
Інші джерела

45,0
35,0

10,0
5,0

15,0
10,0

20,0
20,0

Бюджет міста
Інші джерела

15,0
10,0

-

-

15,0
10,0

Бюджет міста

100,0

30,0

30,0

40,0

Підтримка

закупівля
дитячої
навчальної, художньої та
науково-пізнавальної
літератури
місцевих
авторів для публічних та
шкільних бібліотек міста
1.6. Підготовка до друку,
друк
та
допоміжні
послуги,
пов'язані
з
друкуванням
книжкової
продукції
місцевих
авторів,
поліграфічної
продукції
1.7.
Розробка
та
виготовлення
інформаційних,
презентаційних матеріалів,
просвітницької продукції,
про місто Хмельницький

культури і
туризму

Інші джерела

100,0

30,0

30,0

40,0

Управління
освіти

Бюджет міста
Інші джерела

100,0
100,0

30,0
30,0

30,0
30,0

40,0
40,0

2018-2020

2018-2020

Структурні
підрозділи
міської ради

Бюджет міста

365,0

120,0

120,0

125,0

1.8.
Виготовлення
та
розповсюдження
інформаційнопросвітницької продукції
про героїчну боротьбу
українського народу за
незалежність, суверенітет
та
територіальну
цілісність
України,
просування національних
патріотичних цінностей,
зміцнення
державності,
історичної
пам'яті,
консолідації
громадянського

2018-2020

Структурні
підрозділи
міської ради

Бюджет міста

365,0

120,0

120,0

125,0

Структурні
підрозділи
Хмельницької
міської ради

місцевого
книговидання.
Підвищення
зацікавленості
до читання
Підтримка
місцевого
книговидання

Бюджет міста

365,0

120,0

120,0

125,0

Презентація
міста
Хмельницького
на теренах
країни та за її
межами.
Випуск видань
історичного,
краєзнавчого та
туристичного
характеру
Випуск
соціальнозначущих
видань, з метою
поповнення
бібліотечних
фондів та
інформування
хмельничан з
пріоритетних
напрямків
суспільнополітичного,
соціальноекономічного та

суспільства

1.9.Проведення
загальноміських
презентацій
книжкової
продукції
місцевих
поліграфічно-видавничих
підприємств
1.10.Сприяння
участі
місцевих
поліграфічновидавничих підприємств у
міських,
регіональновсеукраїнських
та
міжнародних книжкових
виставках-ярмарках

2018-2020

2018-2020

Всього за напрямом:

2

Управління
культури і
туризму
Управління
торгівлі
Поліграфічно
-видавничі
підприємства
Управління
культури і
туризму
Управління
торгівлі
Поліграфічно
-видавничі
підприємства
Всього у т.ч.:
Міській
бюджет
Кошти
інших
джерел

Бюджет міста

15,0

5,0

5,0

5,0

Бюджет міста

30,0

5,0

10,0

15,0

Інші джерела

45,0

10,0

15,0

20,0

Бюджет міста

30,0

5,0

10,0

15,0

Бюджет міста

30,0

5,0

10,0

15,0

Інші джерела

30,0

5,0

10,0

15,0

4185,0

1120,0

1310,0

1755,0

2945,0

825,0

940,0

1180,0

1240,0

295,0

370,0

575,0

історикокультурного
розвитку міста
та із метою
увічнення в
місті пам’яті
захисників
України
Підтримка
розповсюдженн
я поліграфічної
продукції
місцевих
авторів та
видавців
Підтримка
розповсюдженн
я поліграфічної
продукції
місцевих
авторів та
видавців

Популяризація
місцевого
книговидання
та читання
2.1.
Покращення
поінформованості
населення міста про події
під
час
національновизвольних змагань та

2018-2020

Управління
культури і
туризму
Управління
освіти

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Популяризація
кращих зразків
книжкової
продукції
історичної

війн,
визначних
і
пам’ятних дат шляхом
проведення у бібліотеках,
навчальних і культурноосвітніх
закладах
читацьких конференцій,
книжкових
та
ілюстративних експозицій,
презентацій нових книг
місцевих авторів вказаної
тематики
2.2.
Реалізація
медіапроектів, спрямованих на
популяризацію
книги,
розвиток
читацької
активності і соціальної
реклами книги і читання
2.3.
Сприяння
формуванню електронної
бібліотеки,
розміщенню
електронних версій книг,
виданих за підтримки
Програми, на веб-сайті
ЦБС
2.4. Популяризація та
підтримка
української
книги місцевих авторів
шляхом
проведення
творчих
літературних
вечорів
зустрічей
з
письменниками,
краєзнавцями, видавцями
міста
у
бібліотеках,
навчальних і культурноосвітніх закладах
2.5.
Проведення
Всеукраїнського
літературного фестивалю

тематики

2018-2020

Управління
культури і
туризму
Управління
освіти
Управління
молоді і
спорту

Фінансування
не потребує

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

-

-

Популяризація
творчості
місцевих
авторів.
Підвищення
зацікавленості
до читання

-

Покращення
доступу читачів
до книжкової
продукції

2018-2020

Управління
культури і
туризму
Управління
освіти

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Популяризація
кращих зразків
книжкової
продукції.
Підвищення
зацікавленості
до читання

2018-2020

Управління
культури і
туризму

Бюджет міста
Кошти інших
джерел

20,0
20,0

-

20,0
20,0

-

Сприяння.
розвитку
літературної,

«Слово єднає» за участі
письменників сходу і
заходу України (один раз
на два роки)
Презентація
збірки
матеріалів
Всеукраїнського
літературного фестивалю
«Слово єднає»

2.6.
Проведення
щорічного
міського
конкурсу
читців
–
декламаторів навчальних
закладів
міста
Хмельницького
«Слово
нації»

2.8.
Організація
співробітництва публічних
бібліотек з бібліотеками
навчальних закладів з
формування
інформаційної
компетентності
та
читацької культури дітей
та юнацтва
2.9.
Проведення
регулярного моніторингу

2018

Управління
культури і
туризму

Бюджет міста

5,0

5,0

-

-

Міський
бюджет
Кошти інших
джерел

30,0

5,0

10,0

15,0

30,0

10,0

10,0

10,0

журналістської
та інших видів
колективної та
авторської
творчості для
популяризації
міста
Хмельницького,
підсилення
впливу
авторського
українського
мистецтва у
естетичному
вихованні дітей
і молоді,
читачів
бібліотек міста.
Сприяння.
розвитку
літературної,
журналістської
та інших видів
колективної та
авторської
творчості для
популяризації
міста
Хмельницького

2018-2020

Управління
освіти

2018-2020

Управління
культури і
туризму
Управління
освіти

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Підвищення
рівня надання
послуг
бібліотечних
закладів

2018-2020

Управління
культури і

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Підвищення
рівня надання

читацького
попиту
у
бібліотеках
міста
та
соціологічні дослідження з
метою визначення рівня
доступності
місцевої
книжкової продукції та її
популярності
серед
читачів
Всього за
напрямом:
Міський
бюджет
Кошти інших
джерел
Всього за
програмою:
Міський
бюджет
Кошти інших
джерел

туризму
Управління
освіти

послуг
бібліотечних
закладів

105,0

20,0

60,0

25,0

55,0

10,0

30,0

15,0

55,0

10,0

30,0

10,0

4290,0

1140,0

1370,0

1780,0

3000,0

835,0

970,0

1195,0

1290,0

305,0

400,0

585,0

Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління культури і туризму

А.Ромасюков

