
                                                                                                                                                                                                  Додаток 

      До програми підтримки 

                                                                                                                                                                                                                                         книговидання місцевих авторів 

                                                                                                                                                                                                                                         на 2022-2024 рр. 

  

Заходи програми підтримки книговидання  

місцевих авторів на 2022-2024 рр. 

 

                                                                                 

№ 
п\п 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
викона

ння 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис.грн.) 

Очікуваний результат 

ВСЬОГО 2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 
 

 

1.  

Надання фінансової 

підтримки випуску видань 
місцевих авторів 

 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-
ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Покращення забезпечення громади 
творами місцевих авторів 

 
 
 
 

 

2. 

Систематично 
інформувати мешканців 

Бурштинської ТГ про нові 
книги, видані за сприяння 
Програми 

 

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-
ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Популяризація творів місцевих 
авторів 

 

3. 

Організація та проведення  
заходів, присвячених Дню 

української писемності та 
мови, Всесвітньому дню 
книги та авторського 

права, всеукраїнському 
Дню бібліотек, 

презентації творів 
місцевих авторів 
 

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-
ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Популяризація української книги, 
залучення широкого кола 
громадськості, передусім дітей і 
молоді до читання, відвідування 
бібліотек 



4. Поповнити книжковий 

фонд бібліотек громади 
книгами місцевих авторів 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Поповнення книжного фонду 
бібліотек громади  

5 Створення сприятливих 
умов для розвитку 

інформаційної сфери, 
книговидання та 

книгорозповсюдження 

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-

ної громади 

В межах  

кошторисних 

призначень  

 

- - - Реалізації державної інформаційної 
політики, найбільш повного 
забезпечення населення міста 
різноплановою інформацією, 
соціально важливою видавничою 
продукцією місцевих авторів 

6 Випуск книг, брошур, 
листівок, календарів, 

буклетів  

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-
ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Пропагування історичної спадщини 
та сьогодення ТГ 

7 Реалізація прав громадян 

на доступ до інформації, 
залучення до культурних  

цінностей 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-
ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Популяризація книги, інформування 
про заходи  

8 Підтримка випуску та 
закупівля  

публіцистичних творів,   
видань відомих 

зарубіжних авторів, 
виданих українською 
мовою та творів, виданих 

мовами  нацменшин 

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-

ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Популяризація кращих 
публіцистичних творів, забезпечення 
доступу до надбань світової культури, 
поповнення бібліотечних фондів 
громади суспільно важливою 
книжковою продукцією 

9 Підтримка випуску та 
закупівля суспільно 

значущих  художніх 
творів письменників та 

наукової інтелігенції 
Прикарпаття 

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-

ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Популяризація творчості  та 
покращення забезпечення 
бібліотечних закладів громади 
творами письменників та наукової 
інтелігенції Прикарпаття 



10 Підтримка випуску та 

закупівля історико-
патріотичної  літератури, 
краєзнавчих видань 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

- 

- - Покращення забезпечення 
бібліотечних закладів громади 
краєзнавчою, патріотичною 
літературою, поширення інформації 
про життя та діяльність видатних 
постатей  національної історії, 
культури, науки 

11  Підтримка випуску та      
закупівля дитячої 

художньої та науково-
пізнавальної літератури 

2022-
2024 

Відділ культури, 
туризму і зовнішніх 

звُязків 
Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 
Бурштинської 

міської 
територіаль-

ної громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

- - - Покращення забезпечення  бібліотек 
громади  дитячою літературою, 
популяризація  читання серед молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                                                               Ю. СТЕПАСЬ 


