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Про тематичний план 
випуску творів на 2021 рік

Відповідно до законів України «Про видавничу справу» та «Про 
державну підтримку книговидавничої справи в Україні», розпорядження 
облдержадміністрації від 04.12.2014 № 735 «Про експертну раду з питань 
книговидання» (зі змінами), з метою підтримки книговидавничої справи і 
популяризації читання, поліпшення забезпечення населення області 
українською книгою та відповідно до ріш ення експертної ради з питань 
книговидання (протокол від 09.06.2021 №  2):

1. Затвердити Перелік книг, які пропонується видати у 2021 році за 
кошти регіональної цільової програми підтримки книговидання на 
2021 рік (додається).

2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації (В. Д ж игіта) організувати видання 
зазначених книг. З тиражу кожного видання 80 відсотків передати у. 
заклади та установи сфери культури, освіти і науки області, решту -  
залишити в управлінні для представлення на книжкових виставках та 
ярмарках, передачі інституціям громадянського суспільства, культурно- 
просвітницьким товариствам області, а також для представницьких цілей 
обласної державної адміністрації та обласної ради. Управління може 
додатково, за зверненням автора, книга якого друкується вперше, 
розглянути можливість безоплатної передачі йому до 15 відсотків тиражу 
для проведення презентацій.

3. Координацію  роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (В. Джигіта).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Б. Футерк

Голова обласної 
держ авної адміністрації



ЗАТВЕРДЖ ЕН О  
розпорядження  
облдерж адміністрації 
від І

П ерелік книг, які пропонується видати у 2021 році 
за кошти регіональної цільової програми підтримки книговидання

на 2021 рік

1. Упорядник Алиськевич А. «М. Ломацький. Гомін гуцульської 
давнини».
2. Упорядник Алиськевич А. «М. Ломацький. Верховино, світку ти наш».
3. Упорядники Баран Є., Грицюк М. «Ю рій Стефаник. Вибране».
4. Батіг М. «Ave Maria, або Життя, віддане на вівтар». А
5. Білавич-Кузич Л. «Сибірська Голгофа Західної України у XX столітті»
6. Буджак М. «Казки Ділу». Книга 1.
7. Упорядник Винничук Ю. «Лесь М артович. Забобон».
8. Упорядник Герасим ’юк В. «Василь Портяк. Вибір Скорого».
9. Горак Р. «Лесь М артович. Біографія».
10. Дзюба М. «Писане серце».
11. Деркачова О. «Пальто британської королеви».
12. Упорядник Іваночко В. «25 есе про головне».
13. Карп’юк В. «Олекса Довбуш. Лігво Арідника».
14. Качкан В. «Одкровення». Том 4.
15. Киселюк Р. «Єзик не має слабости: гуцульські приповідки, прислів’я, 
прокльони».
16. Корній Д. «Бузинова сопілка діда Всевіда».
17. Лесюк М. «Словник мови художніх творів Василя Стефаника 
(фрагмент -  літери Г -3)» .
18. Нагірняк В. «Орфей Собору Нації».
19. Процюк С. «Гіркий світ, солодкий світ».
20. Упорядник Пуш ик А. «З останніх десятиліть: Щ оденники Степана 
Пушика». Том 1.
21. Сіреджук П. «Січові стрільці і старшини Галицької Гуцульщини».
22. Слоньовська О. «Василь Стефаник: маестро української новели».
23. Стефурак Н. «Подорожні».
24. Хороб С. «Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах».
25. Ш курган В. «Повертин».
26. Ш курган В. «Делінь».
27. Ясіньський Я. «Кураї».

Начальник управління інформаційної 
діяльності та комунікацій  
з громадськістю облдержадміністрацГ


