27.04.2018

№

276

Про внесення змін до розпорядження
голови обласної державної
адміністрації від 10.05.2006 № 183
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“
внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 10.05.2006 № 183 „Про обласний огляд-конкурс видавничих організацій“
(далі – розпорядження) зі змінами, внесеними розпорядженням обласної
державної адміністрації від 29.04.2016 № 217, такі зміни:
1. Затвердити новий склад комісії з проведення обласного оглядуконкурсу видавничих організацій, що додається.
2. Додаток 1 до розпорядження викласти в новій редакції, що додається.
3. Пункт 5 розпорядження викласти в такій редакції:
„5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації Коваля В. В.
і Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної
державної адміністрації“.

Голова

Ю. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Черкаської обласної
державної адміністрації
27.04.2018 № 276
СКЛАД
комісії з проведення обласного огляду-конкурсу
видавничих організацій

КОВАЛЬ
Віталій Володимирович

− перший заступник голови Черкаської обласної
державної адміністрації, голова комісії

ТАРАСЕНКО
Валентин Петрович

− перший заступник голови Черкаської обласної
ради, заступник голови комісії (за згодою)

ФЕДОРОВА
Тетяна Миколаївна

– начальник відділу інформаційної діяльності
управління взаємозв’язків з громадськістю та
інформаційної
діяльності
Департаменту
культури та взаємозв’язків з громадськістю
Черкаської обласної державної адміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:

КАЛИНОВСЬКА
Тетяна Станіславівна

– голова
Черкаської
Національної спілки
(за згодою)

КАПКАЄВА
Лілля Павлівна

–

директор

обласної
організації
журналістів України

комунального

закладу

„Обласна універсальна наукова бібліотека
імені

Тараса

Шевченка“

Черкаської

обласної ради (за згодою)
МЕЛЬНИЧЕНКО
Василь Миколайович

– голова
правління
Черкаської
обласної
організації Національної спілки краєзнавців
України, кандидат історичних наук, професор
(за згодою)

ПОЛІЩУК
Володимир Трохимович

– голова
Черкаської
обласної
організації
Національної спілки письменників України

(за згодою)
СТАДНИК
Ірина Юріївна

– завідувач кафедри історії України та
суспільних дисциплін Черкаського державного
технологічного університету (за згодою)

ШАБАТІН
Олександр Олексійович

– директор
Департаменту
культури
та
взаємозв’язків з громадськістю Черкаської
обласної державної адміністрації

Керівник апарату

О. Компанієць

Додаток 1
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 10.05.2006 № 183
(у редакції розпорядження
Черкаської обласної державної
адміністрації
27.04.2018 № 276)

УМОВИ
проведення щорічного обласного огляду-конкурсу видавничих організацій
Щорічний
обласний
огляд-конкурс
видавничих
організацій
(далі – огляд-конкурс) проводиться з метою піднесення рівня книговидавничої
справи в області, поліпшення якості художньо-поліграфічного виконання,
активізації
розповсюдження
української
книги,
запровадження
заохочувальних стимулів у діяльності авторів і видавничо-поліграфічних
підприємств та організацій.
Огляд-конкурс проводиться щорічно з червня поточного по травень
наступного року. Учасниками огляду-конкурсу є підприємства, установи,
організації усіх форм власності, автори книг.
Огляд-конкурс проводиться в таких номінаціях:
№ з/п
1
1.

Основні критерії
визначення переможців у номінації
2
3
„Краща книга місцевого 1. Актуальність та соціальна значущість
автора“
видання, його змістовність, духовний,
моральний і виховний вплив на читача.
2. Відображення життя Черкащини
в історичному та сучасному плані.
3. Високий рівень художнього оформлення та
поліграфічного виконання.
4. Популярність видання.
Назва номінації
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2.

3.

4.

„Краща видавнича
організація“

1. Високий художньо-технічний та
естетичний рівень оформлення видань, річна
кількість назв.
2. Різноманітність жанрової тематики.
3. Якість видавничого виконання:
редагування, верстка, дизайн.
4. Видання книг місцевих авторів.
„Краще поліграфічне
1. Виробництво високоякісної,
конкурентоспроможної поліграфічної
підприємство“
продукції.
2. Асортимент продукції, у тому числі
кількість назв книг та їх тираж, собівартість
виготовлення.
3. Результативність роботи з питань
технічного та технологічного оновлення
виробництва, соціального захисту
працюючих, охорони праці, створення
належних виробничих умов.
4. Культура виробництва.
„Краща
1. Популяризація української книги,
книгорозповсюджувальн наявність спеціалізованого відділу
а організація“
української книги.
2. Асортимент книжкової продукції, питома
вага вітчизняних видань, обсяги їх реалізації.
3. Співпраця з вітчизняними
книговидавничими організаціями.
4. Розповсюдження видань книговидавництв
області.

Матеріали на огляд-конкурс подаються за підписом керівників
видавничих організацій, поліграфічних і книгорозповсюджувальних
підприємств, авторів книг до Департаменту культури та взаємозв’язків
з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації до 20 травня
особисто або на поштову адресу: 18000,м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185,
каб. 151, з поміткою „Огляд-конкурс видавничих організацій“.
Матеріали, що надійшли на огляд-конкурс, розглядаються комісією
з проведення обласного огляду-конкурсу видавничих організацій
(далі – конкурсна комісія), склад якої затверджується розпорядженням
Черкаської обласної державної адміністрації.
Засідання конкурсної комісії проводяться в міру необхідності та
вважаються правоможними за наявності більшості її членів. Рішення
конкурсної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням
більшістю голосів присутніх членів комісії та оформляється протоколом.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної
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комісії, а за його відсутності – заступника голови чи визначеного членами
конкурсної комісії головуючого.
Відповідно до рішення конкурсної комісії переможці в кожній номінації:
нагороджуються дипломами, грошовими винагородами, сувенірною продукцією,
можуть визначатися в кількості більше одного.
Підсумки огляду-конкурсу затверджуються розпорядженням Черкаської
обласної державної адміністрації, де зазначаються переможці конкурсу та
відповідні нагороди.
Проведення огляду-конкурсу здійснюється за кошти обласного
бюджету,
передбачені
Департаменту
культури
та
взаємозв’язків
з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації відповідно до
затвердженого кошторису по КПКВК 1018420 „Інші заходи у сфері засобів
масової інформації“ та оголошуються, як правило, до Дня працівників
видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (остання субота травня).
Хід огляду-конкурсу та його підсумки висвітлюються в засобах масової
інформації.

Керівник апарату

О. Компанієць

