
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року № 286
м. Тернопіль

Про внесення змін до програми
розвитку видавничої справи
та інформаційного простору
у Тернопільській області
на 2021-2024 роки

Розглянувши пропозиції Тернопільської обласної державної адміністрації від 
25 червня 2021 року №01-5242/05, враховуючи рекомендації постійної комісії 
Тернопільської обласної- ради з питань духовності, культури, свободи слова, 
інформації та розвитку громадянського суспільства, відповідно до пункт)' 16 частини 
першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Тернопільська обласна рада

ВИРІШИЛА:

Голова Тернопільї 
обласної ради і

1. Внести зміни до програми розвитку видавничої справи та інформаційного 
простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням 
Тернопільської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 43, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської 
обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку 
громадянського суспільств;т.„__
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Додаток
до рішення Тернопільської обласної ради 

від 18 серпня 2021 року №286

ЗМІНИ, 
що вносяться до програми розвитку видавничої справи та інформаційного 

простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки

1. У тексті програми слова „відділ взаємодії із засобами масової 
інформації облдержадміністрації; управління з питань внутрішньої політики, 
релігій та національностей облдержадміністрації” замінити словами 
„управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації”.

2. У пункті 6 розділу І. Паспорт програми слова „управління 
культури” замінити словами „департамент культури та туризму ”.

3. У розділі II. Визначення проблеми, на розв’язання якої 
спрямована програма:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:
„Існує також проблема з виданням соціально значущої літератури та 

літератури для осіб з особливими потребами, яка потрібна для інтелектуального 
збагачення населення області, задоволення культурно-освітніх і краєзнавчих 
уподобань.”;

2) абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
„Основними проблемними питаннями, які вимагають першочергового 

розв’язання, є: створення сприятливих умов для розвитку поліграфічно- 
видавничої сфери в області; забезпечення населення соціально важливою 
україномовною книжковою продукцією та літературою для осіб з особливими 
потребами, популяризація української книги; підтримка місцевих авторів, 
розвиток читацької культури, а також розширення інформаційного простору, 
зокрема і в сільській місцевості, як завдяки збільшенню можливостей доступу 
до каналів інформації, так і завдяки підвищенню її якості. ”.

4. У розділі V. Перелік завдань і заходів програми та результативні 
показники в абзаці другому позицію другу викласти у такій редакції:

„забезпечення (згідно з рішенням видавничої ради) випуску видань 
місцевих авторів художньої, публіцистичної, краєзнавчої та культурно-освітньої 
спрямованості, які мають суспільно-естетичну цінність, антологій, 



енциклопедій, літературно-мистецьких, громадсько-політичних, краєзнавчих 
журналів і альманахів, які здійснюють значний вплив на виховання творчої 
молоді (у тому числі людей з особливими потребами) та широко охоплюють 
громадське, культурне і літературно-мистецьке життя області;”.

5. У таблиці розділу VI. Напрями діяльності та заходи програми у 
колонці „Перелік заходів програми” підпункт 2 пункту 1 викласти у такій 
редакції:

„2. Забезпечення, згідно з рішенням видавничої ради, випуску видань 
місцевих авторів художньої, публіцистичної, краєзнавчої та культурно-освітньої 
спрямованості, що несуть суспільно-естетичну цінність, антологій, 
енциклопедій, літературно-мистецьких, громадсько-політичних, краєзнавчих 
журналів та альманахів, які мають значний вплив на виховання творчої молоді 
(у тому числі людей з особливими потребами) і широко охоплюють громадське, 
культурне та літературно-мистецьке життя області.”.

Керуючий справам: 
виконавчого апара' 
Тернопільської обл О.М.СИРОТЮК
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Додаток
до рішення Тернопільської обласної ради 

від 18 серпня 2021 року №286

ЗМІНИ, 
що вносяться до програми розвитку видавничої справи та інформаційного 

простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки

1. У тексті програми слова „відділ взаємодії із засобами масової 
інформації облдержадміністрації; управління з питань внутрішньої політики, 
релігій та національностей облдержадміністрації” замінити словами 
„управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації”.

2. У пункті 6 розділу І. Паспорт програми слова „управління 
культури” замінити словами „департамент культури та туризму ”.

3. У розділі II. Визначення проблеми, на розв’язання якої 
спрямована програма:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:
„Існує також проблема з виданням соціально значущої літератури та 

літератури для осіб з особливими потребами, яка потрібна для інтелектуального 
збагачення населення області, задоволення культурно-освітніх і краєзнавчих 
уподобань.”;

2) абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
„Основними проблемними питаннями, які вимагають першочергового 

розв’язання, є: створення сприятливих умов для розвитку поліграфічно- 
видавничої сфери в області; забезпечення населення соціально важливою 
україномовною книжковою продукцією та літературою для осіб з особливими 
потребами, популяризація української книги; підтримка місцевих авторів, 
розвиток читацької культури, а також розширення інформаційного простору, 
зокрема і в сільській місцевості, як завдяки збільшенню можливостей доступу 
до каналів інформації, так і завдяки підвищенню її якості. ”.

4. У розділі V. Перелік завдань і заходів програми та результативні 
показники в абзаці другому позицію другу викласти у такій редакції:

„забезпечення (згідно з рішенням видавничої ради) випуску видань 
місцевих авторів художньої, публіцистичної, краєзнавчої та культурно-освітньої 
спрямованості, які мають суспільно-естетичну цінність, антологій, 



енциклопедій, літературно-мистецьких, громадсько-політичних, краєзнавчих 
журналів і альманахів, які здійснюють значний вплив на виховання творчої 
молоді (у тому числі людей з особливими потребами) та широко охоплюють 
громадське, культурне і літературно-мистецьке життя області;”.

5. У таблиці розділу VI. Напрями діяльності та заходи програми у 
колонці „Перелік заходів програми” підпункт 2 пункту 1 викласти у такій 
редакції:

„2. Забезпечення, згідно з рішенням видавничої ради, випуску видань 
місцевих авторів художньої, публіцистичної, краєзнавчої та культурно-освітньої 
спрямованості, що несуть суспільно-естетичну цінність, антологій, 
енциклопедій, літературно-мистецьких, громадсько-політичних, краєзнавчих 
журналів та альманахів, які мають значний вплив на виховання творчої молоді 
(у тому числі людей з особливими потребами) і широко охоплюють громадське, 
культурне та літературно-мистецьке життя області.”.

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
Тернопільської обласної ради

Милий Д.Ю.

О.М.СИРОТЮК
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