
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РО ЗП ОРЯ ДЖЕ Н НЯ
від 2  ̂ .оь.гдгі м.Івано-Франківськ № 5 3 _____________

Про внесення змін 
до Положення про експертну раду 
з питань книговидання та новий склад 
експертної ради з питань книговидання

Відповідно до законів України «Про видавничу справу», «Про 
державну підтримку книговидавничої справи в Україні», рішення Івано- 
Франківської обласної ради від 25.09.2020 № 1568-37/2020 «Про 
виконання регіональної цільової програми підтримки книговидання на 
2016-2020 роки, регіональну цільову програму підтримки книговидання на 
2021 рік» та з метою визначення організаційних, правових та економічних 
засад формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за 
бюджетні кошти;

1. Внести зміни до Положення про експертну раду з питань 
книговидання, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 
04.12.2014 № 735 «Про експертну раду з питань книговидання» (зі 
змінами), доповнивши текст словами «закупівля», «закуплені», «придбані» 
у всіх відмінках.

2. У зв’язку з кадровими змінами затвердити новий склад 
експертної ради з питань книговидання (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження 
облдержадміністрації від 22.03.2018 № 148 «Про внесення змін до 
Положення про експертну раду з питань книговидання» та від 27.12.2019 
№ 697 «Про новий склад експертної ради з питань книговидання».

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



я

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Б. Футерка.

Голова обласної 
державної адміністрації Андрій БОЙЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації 
від 73.0\гогі № ЗЬ

Склад
експертної ради з питань книговидання

ФУТЕРКО Богдан 
Любомирович

ГЛАДІЙ Василь 
Івановиич

ДЖИГІТА Володимир 
Ярославович

КУХАРЧУК 
Дарія Мирославівна

заступник голови облдержадміністрації, 
співголова експертної ради

перший заступник голови обласної ради, 
співголова експертної ради (за згодою)

начальник управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, заступник співголів 
експертної ради

заступник начальника відділу взаємодії із 
засобами масової інформації та книговидання 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної 
державної адміністрації, секретар експертної 
ради

Члени експертної ради:

АДАМОВИЧ 
Сергій Васильович

доктор історичних наук, професор 
Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника, депутат обласної ради 
(за згодою)

БАБІИ
Людмила Василівна

БАБІИ
Ольга Михайлівна

заслужений працівник культури України, 
директор обласної наукової універсальної 
бібліотеки ім. І. Франка (за згодою)

поетеса, заслужений журналіст України, 
лауреат обласних премій ім. В. Стефаника та 
Б. Бойка, член Національної спілки 
письменників України, Національної спілки 
журналістів України (за згодою)



БРЕСЛАВСЬКА- 
КЕМІНЬ Світлана 
Володимирівна

ВАЙНО
Марія Едуардівна

ГРИНЕЧКО 
Мар’яна Валеріївна

ДЕРКАЧОВА 
Ольга Сергіївна

ДОБРЯНСЬКИЙ 
Василь Васильович

ЖЕРНОКЛЕЄВ 
Олег Станіславович

КОСИЛО
Михайло Юрійович

ПЕРЕВІЗНИК 
Віталій Васильович

ПЛАХТА
Вікторія Антонівна

Z

письменниця, перекладачка, літературний 
критик, голова обласної організації 
Національної спілки письменників України 
(за згодою)

письменниця, член Національної спілки 
письменників України та Національної спілки 
кінематографістів України, двічі лауреат 
конкурсу «Коронація слова» (за згодою)

голова постійної комісії обласної ради з 
питань культури, духовності та 
інформаційної політики, журналістка 
(за згодою)

письменниця, доктор філологічних наук, 
професорка Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника (за згодою)

письменник, журналіст, член Національної 
спілки письменників України та 
Національної спілки журналістів України, 
лауреат обласних премій ім. В. Стефаника та 
Б. Бойка, двічі лауреат конкурсу «Коронація 
слова» (за згодою)

доктор наук, професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії Інституту історії і 
політології Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника (за згодою)

голова обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України, директор 
обласного державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді, заслужений 
працівник освіти України (за згодою)

громадський діяч, голова обласної організації 
«Громадський інститут аналітики», 
координатор щорічного літературного 
конкурсу «З точки зору осені» (за згодою)

відповідальний секретар обласної організації 
Національної спілки журналістів України, 
заслужений журналіст України 
(за згодою)



ТКАЧІВСЬКИИ 
Ярослав Васильович

ФЕДОРАК Володимир 
Васильович

ХОРОБ
Степан Іванович

письменник, секретар Національної спілки 
письменників України, головний редактор 
журналу «Перевал» (за згодою)

кандидат історичних наук, начальник 
управління культури, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації

заслужений діяч науки і техніки України, 
доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української літератури 
Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника (за згодою)

З членами експертної ради погоджено:

Начальник управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністра


