
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 15 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження Програми підтримки 

обдарованих особистостей, 

популяризації української книги та української 

культури Шепетівської міської територіальної 

громади  на 2021 – 2025 роки 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", вимог 

законів України "Про видавничу справу" (із змінами), "Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні", "Про інформацію",  «Про культуру»,  Указу Президента 

України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки 

книговидавничої справи і популяризації читання в Україні", з метою забезпечення доступу 

жителів територіальної громади до книг місцевих авторів, виготовлених місцевими 

видавництвами та поліграфічними підприємствами, популяризації  високохудожньої, 

соціально значимої літератури,   міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити Програму підтримки підтримки обдарованих особистостей, 

популяризації української книги та української культури Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки (додається). 

        2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради (Г.Безкоровайну), начальника відділу культури  

(С. Джус)  та на  постійну комісію міської ради  з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту  (голова комісії  

Н.Собчук). 

 

 

 

Міський голова                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Додаток  

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 15 

 

 

ПРОГРАМА 
підтримки обдарованих особистостей, популяризації української книги та української 

культури Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 – 2025 роки 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
             Програма підтримки обдарованих особистостей, популяризації української книги та 

української культури Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 – 2025 роки  

(далі – Програма) розроблена з метою реалізації в місті державної політики у сфері 

книговидавничої справи, популяризації високохудожньої, соціально значимої літератури і на 

виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про 

видавничу справу" (із змінами), "Про державну підтримку книговидавничої справи в 

Україні", Указу Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо 

державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні". 

Необхідність розроблення та прийняття Програми обумовлена тим, що заходи, передбачені у 

Програмі, популяризують місцевих авторів, українську книгу, аматорів сцени, музикантів, 

художників та скульпторів Шепетівської міської територіальної громади. 

Програма сприятиме  забезпеченню якісними суспільно значимими виданнями 

бібліотек громади, знайомству, популяризації та вивченню творчості кращих авторів, 

музикантів, художників  Шепетівської міської територіальної громади серед різних категорій 

населення. 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку творчих 

особистостей,  книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та 

забезпечення громади міста соціально важливою, національно-державницькою 

україномовною книжковою продукцією, а також вивчення та  популяризації української 

народної музики, підтримка місцевих авторів, музикантів, художників, скульпторів  та 

розвиток загальної культури тощо. 

Основними завданнями є: 

1) забезпечення доступу жителів  міської територіальної громади до книг місцевих 

авторів, виготовлених місцевими видавництвами та поліграфічними підприємствами; 

2) залучення провідних фахівців сфери книговидання та книгорозповсюдження, 

представників навчальних закладів i для експертної оцінки творів місцевих авторів з точки 

зору їхньої наукової, художньої i культурної вагомості та соціальної значимості; 

3) проведення виставок-ярмарків книжкової продукції, різноманітних конкурсів 

місцевих авторів, художників, музикантів тощо; 

4) надання організаційної та фінансової підтримки місцевим авторам у виданні книг з 

власними творами; 

5) надання організаційної та фінансової підтримки місцевим музикантам, 

художникам, скульпторам. 

3. ОЧIКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА РИЗИКИ 
            Виконання Програми сприятиме підвищенню інтересу громади до українських 

книжкових видань, зростанню обсягів випуску книг як за назвами, так і за тиражами, 

поповненню книжкових фондів бібліотек, популяризації творів місцевих авторів через 

засоби масової інформації та шляхом організації виставок-ярмарків книжкової продукції, 



розвитку народної творчості ( музики, декоративно-прикладного мистецтва) та підвищення 

позивного іміджу громади  за її межами шляхом впровадження проєктів та громадських 

ініціатив, проведенню презентацій та конкурсів кращих творчих особистостей тощо. 

Ризики: відсутність фінансування. 

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті  

громади на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

Головним  розпорядником коштів по фінансуванню даної програми  є відділ культури  

Шепетівської міської ради. 

Видатки на реалізацію заходів Програми передбачаються  щороку у міському бюджеті 

по фінансуванні  галузі "Культура і мистецтво" в межах наявних фінансових ресурсів. 

5. ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ШЕПЕТІВЩИНИ 
1. При формуванні бюджету вносити на розгляд Шепетівської міської територіальної 

громади  пропозиції щодо виділення коштів на виконання програмних завдань. 

Строк виконання: 2021 – 2025 роки. 

2. Забезпечити виконання організаційних заходів щодо видання кращих творів 

місцевих авторів за кошти місцевого бюджету громади, що передбачені для реалізації 

Програми. 

Строк виконання: 2021 – 2025 роки. 

3. Поповнювати фонди централізованої бібліотечної системи, публічних, шкільних 

бібліотек громади  новою українською літературою. 

Строк виконання: 2021 – 2025 роки. 

4. З метою популяризації української книги проводити в бібліотеках   міської 

територіальної громади заходи до Всеукраїнського дня книги, Всеукраїнського дня бібліотек 

і Дня української писемності та мови, Тижня дитячої та юнацької книги, культурно-

просвітницькі заходи до ювілейних дат у літературному житті громади, тематичні книжкові 

виставки, читацькі конференції, літературні свята, зустрічі з письменниками, краєзнавцями, 

видавцями, презентації книг місцевих авторів, виготовлених місцевими видавництвами та 

видавцями. 

Строк виконання: 2021 – 2025 роки. 

           5.  Сприяти розвитку народної творчості ( музики, декоративно-прикладного 

мистецтва) та підвищити позитивний імідж громади за його межами шляхом впровадження 

проєктів та громадських ініціатив. 

 Строк виконання: 2021 – 2025 роки. 

6. Створити комісію  з питань підтримки творчих особистостей громади. До її складу 

ввести представника постійної комісії  Шепетівської міської територіальної громади 

відповідного профілю, викладачів навчальних закладів, працівників бібліотек, викладачів 

шкіл естетичного виховання, керівників творчих колективів громади. Склад комісії з питань 

підтримки творчих особистостей громади затвердити розпорядженням міського голови. 

 

 

 Начальник відділу культури                                                                             Світлана ДЖУС 

 

 

 Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 

 


