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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання рішення обласної ради

від 11 вересня 2015 року № 1544 „Про Програму підтримки книговидання, сприяння 
книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у Рівненській області

на 2015-2017 роки’'

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 
книгодрукування в області діє Програма підтримки книговидання, сприяння 
книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у
Рівненській області на 2015-2017 роки (схвалена розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 14 серпня 2015 року № 454, затверджена рішенням 
обласної ради від 11 вересня 2015 року № 1544), якою передбачено 
підтримку книговидавничої справи та книгорозповсюдження.

Співвиконавцями Програми підтримки книговидання, сприяння 
книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у
Рівненській області на 2015-2017 роки є управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю, управління культури і туризму, управління 
освіти і науки облдержадміністрації, науково-редакційна група книги 
„Реабілітовані історією. Рівненська область”.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 
13 серпня 2015 року № 192-к „Про передачу функцій щодо забезпечення 
реалізації державної політики у сфері книговидавництва та
книгорозповсюдження” управлінню культури і туризму передано функції 
щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері книговидавництва 
та книгорозповсюдження.

п. 1. Упродовж 2016 року затверджено оновлений склад координаційної 
ради з питань видавничої справи (розпорядження голови
облдержадміністрації від 07 липня 2016 року № 416) та Положення про 
порядок формування переліку кращих творів місцевих авторів, яким 
визначено механізм проведення щорічного конкурсу кращих творів місцевих 
авторів у межах кошторисних видатків (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18 липня 2016 року № 431), у рамках реалізації 
заходів вищевказаної Програми.

У 2016 році проведено 2 засідання координаційної ради з питань 
видавничої справи та конкурс з відбору кращих творів місцевих авторів.

10 лютого 2016 року члени координаційної ради з питань видавничої 
справи підтримали клопотання про виконання боргових зобов’язань перед 
ПП-фірмою „Волинські обереги” за 2013 рік на суму 48600,0 грн. На даний 
час книги видано та передано до бібліотек області.

Крім того, відповідно до даного Положення управлінням культури і 
туризму облдержадміністрації у вересні 2016 року було проведено конкурс 
про відбір кращих творів місцевих авторів.

28 вересня 2016 року відбулося чергове засідання координаційної ради з 
питань видавничої справи. За результатами аналізу конкурсу; згідно . вимог



подано 18 книг на загальну суму 650 270 грн. Членами координаційної ради 
проведено голосування, та за результатами якого підтримано видання творів 
місцевих авторів на загальну суму 150 тис. грн. Твори місцевих авторів, які 
пройшли конкурсний відбір профінансовано та передано згідно Положення 
про порядок формування переліку кращих творів місцевих авторів.

її. 2. Упродовж 2016 року проведено індивідуальні зустрічі з 
керівниками підприємств видавничо-поліграфічної сфери з метою підтримки 
та видання творів місцевих авторів.

Щорічно обласними бібліотеками організовується книжковий ярмарок, 
присвячений Дню працівників видавництв, поліграфії та 
книгорозповсюдження, на якому представляються нові книги місцевих 
видавництв, проходять презентації видань окремих авторів, зустрічі з 
видавцями та письменниками. У рамках заходу значна кількість книг 
дарується бібліотекам.

п. 3. Управління освіти і науки облдержадміністрації щорічно проводить 
конкурс дитячих творчих робіт „Перло многоцінне”, твори переможців 
укладаються у збірку „Проріст”.

Обласним комунальним закладом „Рівненська Мала академія наук 
учнівської молоді” продовжується робота над виданням додатка до збірника 
„Тези наукових робіт” -  альманаху творчості юних літераторів „На 
мольбертах днів”, у якому вміщено кращі поетичні та прозові твори 
гуртківців Рівненської МАН. Загалом запрезентовано десять випусків 
альманаху.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації постійно надається 
інформація закладам та установам освіти області щодо виходу нових видань 
та проведення їх презентації, а саме: другого випуску дитячої книги 
оповідань про сучасних героїв -  учасників війни на Донбасі та героїв Криму 
-  „Героям Слава!” та збірки „Незалежність України” видавництва „Мамине 
сонечко” тощо.

Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України для 
загальноосвітніх навчальних закладів з предмета „Українська література”, 
у кожному класі передбачено 4 години на вивчення теми „Література рідного 
краю”. Так, у навчальні заклади області в рамках раніше започаткованого 
проекту „Урок веде письменник” до проведення уроків запрошуються 
М.Шморгун, Л.Рибенко, П.Кралюк, Л.Пшенична та інші.

У шкільних та публічно шкільних бібліотеках області постійно 
функціонують виставки „Рівненщина літературна”, „Письменники 
Рівненщини”, „Книги Рівненщини”.

Традиційно у закладах освіти проводяться дні та тижні до 
Всеукраїнського дня книги та Всесвітнього дня дитячої книги.

Крім того, щорічно Рівненським державним гуманітарним 
університетом подаються до друку Альманахи творів молодих літераторів 
„Первоцвіт”. На сторінках яких студенти друкують власні творчі доробки.

Крім того, упродовж звітного періоду проведено низку заходів, метою 
яких є підтримка книговидавничої справи та популяризація кращих творів 
місцевих авторів, зокрема:



-презентація дитячої книги А.Лимич „Мура-Гламура” та збірника 
поезій В. У шару к „Вірність між рядків” (грудень, 2016р.; КЗ „Рівненська 
обласна бібліотека для дітей” POP);

-  презентації поетичної збірки В.Пиво вар „Жнива”, книги А.Пастушенка 
„Верніться живими”, книги М.Оттова „Митрополит” (КЗ „Рівненська обласна 
універсальна наукова бібліотека” POP);

-  презентації книг таких відомих рівненських письменників, а саме: 
Н.Дворницької, М.Тимчака, С. Бабія, В. Ти бел я (КЗ „Рівненська обласна 
бібліотека для молоді” POP).

п. 4. Упродовж 2016 року в бібліотеках області реалізовано широкий 
спектр різноманітних заходів для різних категорій читачів, а саме: огляди 
і перегляди літератури, читацькі конференції, бесіди і обговорення цікавих 
публікацій, літературні вечори, презентації книг, зокрема, основні:

-  виставку Кобзарів Т.Шевченка, у результаті чого видано каталог збірок 
Шевченкіани у музеї книги та друкарства державного історико-культурного 
заповідника м. Острог;

-обласне свято української писемності і Першокниги „Пересопницьке 
Євангеліє” ;

-  традиційний фестиваль інноваційного бібліотечного досвіду 
„Бібліофест”;

-  обласний тур Всеукраїнський тиждень дитячого читання;
-обласний конкурс „Краща книга Рівненщини 2016”;
-  огляди і перегляди літератури, читацькі конференції, бесіди 

і обговорення цікавих публікацій, літературні вечори. Презентації книг;
-роботу літніх читалень під відкритим небом, під час яких читачі могли 

обмінятися літературою;
-  виставки-рейтинги „Читайте українські журнали”, „Сучасні 

письменники -  підліткам”, „Краще. Сучасне. Популярне”, „Книга -  
безмежний Всесвіт”, „Книги сучасних майстрів прози”, „Письменники, які 
живуть поруч”, „Читаємо всією родиною”, „ Книжкові новинки літа/осені”, 
„Літнє чтиво: гаряча десятка”, „Улюблені книги: осінні відкриття”, „10 
рейтингових книг для молоді”.

-  ілюстративно"книжкові виставки (виставки-іисталяції, виставки- 
кросворди, виставки-персоналії) приурочені відомим літературним, 
мистецьким, історичним, державним діячам та приурочених визначним 
суспільно-політичним подіям та знаменним датам українського народу та 
держави;

-  свято книги „Книга — тисячолітнє минуле, чудове сучасне, прекрасне 
майбутнє”.

На підтримку вищезазначених заходів упродовж 2016 року було 
виділено коштів з бюджетів усіх рівнів близько 25 тис.грн.

Разом з тим, упродовж 2016 року, для поповнення фондів з місцевих 
бюджетів закуплено літератури на загальну суму 857.2 тис.грн.

У звітному періоді з літераторами краю було проведено 11 зустрічей, 
в яких взяли участь 573 мешканці області. Інформація та фотозвіт про 
проведені зустрічі публікувалися на сайтах бібліотек, на їхніх сторінках в



соціальних мережах.
Значну увагу бібліотеки області приділяють популяризації книг 

виробничого спрямування: екологічні проблеми на Рівненщині, фінансово- 
економічні питання, проблеми фермерських господарств та продовольчого 
ринку, альтернативних джерел паливно-енергетичного комплексу України, 
питання профорієнтації молоді на робітничі та інженерні професії.

п. 5. Рішенням Рівненської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 28 
„Про обласний бюджет на 2016 рік” управлінню культури і туризму 
облдержадміністрації за КТКВК 250404 „Інші видатки” для функціонування 
науково-редакційної групи книги „Реабілітовані історією. Рівненська область” 
на 2016 рік передбачено 263,3 тис.грн., профінансовано 410,5 тис.грн. на 
редакційну групу та 148,0 тис.грн. на видання 6 тому книги „Реабілітовані 
історією. Рівненська область”.

У місцевих засобах масової інформації повідомлялося про презентацію 
книги пам’яті „Революція гідності. Війна” (упорядник А.Лимич). До неї 
увійшли 117 творів членів Рівненської обласної НСПУ, присвячених 
загиблим учасникам АТО та Революції Гідності.

Рішення голови обласної ради від 11 вересня 2015 року № 1544 „Про 
програму підтримки книговидання, сприяння книгорозповсюдженню та 
популяризації історичних досліджень у Рівненській області на 
2015-2017 роки” знаходиться на постійному контролі в облдержадміністрації. 
Наступна інформація про виконання рішення буде надана у лютому 
2018 року.

Заступник голови 
адміністрації

Вик.: ».Мельник, 26-95-87,


