і
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ
засідання експертної ради з питань випуску соціально значущих книг
авторів Полтавської області
05 лютого 2019 року

м. Полтава

№ 1

Засідання проводив заступник голови Полтавської обласної ради Ханко
Анатолій Миколайович, заступник голови експертної ради
Присутні:
Пилипенко
Вікторія Миколаївна

директор Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
заступник голови експертної ради

Лісан
Оксана Романівна

начальник відділу інформаційно-видавничої діяльності
управління з
питань інформаційної
політики
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації, секретар ради

Балагура
Тетяна Іванівна

вчитель української мови та літератури Полтавського
багатопрофільного ліцею №1 ім. І. П. Котляревського,
Гер ой України

Вождаєнко
Валентина Володимирівна

директор
Департаменту
облдержадміністрації

Гавриш
Римма Леонідівна

доцент
Полтавського
обласного
післядипломної
педагогічної
ім. М.В. Остроградського

Гудим
Валентина Володимирівна

директор Державного архіву Полтавської області

Демченко
Микола Миколайович

директор
Полтавського
музичного
ім. М.В.Лисенка, заслужений працівник
України

Закапко
Тетяна Іванівна

заступник начальника управління - начальник відділу
координації роботи вищих навчальних закладів,
наукової діяльності та професійно-технічної освіти
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Зеленська
Тетяна Іванівна

директор обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. І.П. Котляревського

Максименко (Склярова)
Марина Григорівна

директор бібліотеки для юнацтва ім. О.Гончара

культури

і

туризму
інституту
освіти

училища
культури

Неживий
Олексій Іванович

доктор філологічних наук, професор Полтавського
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М.В. Остроградського, головний редактор журналу
«Полтавська криниця» (за згодою)

Ольховська
Людмила Василівна

провідний
науковий
співробітник
меморіального музею ім. В.Г.Короленка

Степаненко
Микола Іванович

ректор Полтавського національного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка, доктор філологічних
наук, професор

Фесик
Катерина Борисівна

заступник директора Полтавського краєзнавчого музею
ім. В.Кричевського

літературно-

Відсутні:

Авраменко
Інна Леонідівна

голова постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, інформаційної
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав
учасників АТО

Білокінь
Микола Іванович

заступник голови - керівник апарату обласної
державної адміністрації, голова експертної ради

Кудряшов
Гліб Олексійович

доцент
кафедри
журналістики
національного
педагогічного
ім.В.Г.Короленка, кандидат наук
комунікацій

Нестуля
Олексій Олексійович

ректор Полтавського університету економіки і торгівлі,
доктор історичних наук, професор

Полтавського
університету
із соціальних

Порядок денний:
1. Про подання видавництвами та видавничими організаціями області
заявок на конкурс соціально значущих видавничих проектів для реалізації їх за
кошти обласного бюджету.
2. Визначення відповідності поданих видавничих проектів критеріям
соціальної значущості.
3. Відбір видавничих проектів до проекту Плану випуску соціально
значущих книг на 2019 рік.
1. СЛУХАЛИ:
Ханка А.М., заступника голови обласної ради, заступника голови
експертної ради, який зазначив, що заходами Комплексної програми
комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в
Полтавській області на 2016-2020 роки передбачено підтримку україномовного
книговидання шляхом реалізації соціально значущих видавничих проектів

з
місцевих авторів, які випускають у світ місцеві видавництва за кошти
обласного бюджету.
На виконання Указу Президента України від 09.11.2000 № 1217/2000
«Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання
і книгорозповсюдження» в області, починаючи з 2000 року, реалізовуються
програми підтримки книговидання, зокрема випуску соціально значущих книг
за кошти обласного бюджету.
За цей час було видано понад 120 назв соціально значущих книг
загальним тиражем близько 79 тисяч примірників, з обласного бюджету на їх
видання було виділено більше 4, 3млн. грн. Це літературно-художні видання,
історико-краєзнавча та дитяча література, довідкові та інформаційні видання.
Лісан О.Р., секретаря експертної ради, яка поінформувала присутніх про
виконання Плану випуску соціально значущих видань на 2018 рік та розподіл
тиражів видань. Повідомила, що заявки на конкурс соціально значущих видань
видавництвами подані із дотриманням вимог чинного Положення про
підготовку та реалізацію Плану випуску соціально значущих видань (далі План), оголосила перелік видавничих проектів, поданих на розгляд експертної
ради (додаток 1).
Заявки з пропозиціями щодо реалізації книговидавничих проектів за
кошти обласного бюджету надійшли від 7 видавництв:
комунальні - «Полтавський літератор»
(11 видавничих проектів),
«Лубни» (1) та «Гадяч» (2);
інші - ТОВ «АСМІ» (4), ПП ХРА «Дивосвіт» (8), «Техсервіс» (1), ПП
Щербатих О.В. (2).
Всього на розгляд експертної ради подано 29 видавничих проектів:
- історико - краєзнавче видання - 6
- видання для дітей та юнацтва - 7
- художня література - 7
- наукова та науково-популярна література - 1
- видання національно - патріотичного спрямування - 5
- мистецтво, образотворче видання - 1
- довідкові та інформаційні видання - 2.
Також секретар експертної ради повідомила, що до керівництва
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради
надійшли звернення від директора Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка
Національної академії наук України академіка НАН України Жулинського
М. Г. та генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського члена-кореспондента НАН України Дубровіної Л.А. щодо
підтримки друку енциклопедичного бібліографічного словника «Полтавщина
літературна» Петра і Олександра Ротачів (у 3-х томах) з нагоди відзначення у
2020 році 95-річчя від дня народження полтавського поета, літературознавця
П.П.Ротача.

1. УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Ханка А.М., Лісан О.Р. взяти до відома.
2. Провести голосування щодо допуску до розгляду
видавництвами заявок.
1. ГОЛОСУВАЛИ:
За
Проти
Утримались

поданих

15;
0;
0.

2. СЛУХАЛИ: членів експертної ради з обговоренням видавничих проектів (по
кожному окремо), що були подані видавництвами для включення до плану
випуску соціально значущих книг.
*

Член експертної ради Неживий О.І. подав письмову заяву голові
експертної ради стосовно утримання від голосування за видавничий проект
«Григір Тютюнник. Мануйлівський записник», оскільки є його упорядником.
Також О.Неживий заявив про зняття з конкурсного відбору книги «Вода з
колодязя», автором якої він є.
2. УХВАЛИЛИ:
1. Інформації членів експертної ради взяти до відома.
2. Провести голосування по кожному видавничому проекту:
2. ГОЛОСУВАЛИ:
Історико-краєзиавче видання
1. «Краєзнавчі сторінки Лубенщини»/ Олександр Карпенко, Комунальне
видавництво «Лубни».
Голосували:
За
6
Проти
0
Утримались
9
2. «Моє життя - то творення любові» / Автор-упорядник Юрій Роговий, ПП
«ХРА «Дивосвіт».
Голосували:
За
5
Проти
0
Утримались
10
3. «Безкровна війна» / Олесь Воля, Видавництво «Полтавський літератор».
Голосували:
За
7
Проти
0
Утримались
8
4. «Листи з Америки:(культурологічні нариси про життя мисткині у вигляді
листів до України)» / Катерина Кричевська-Росандіч, Видавництво ТОВ
«АСМІ»
Голосували:
За
0
Проти
0
Утримались
15

5. «Військова слава Полтавського краю». Командний склад Збройних сил СРСР
у роки Радянсько-німецької та Радянсько-японської війн (1941-1945). Книга 1/
Сергій Литвин, ПП «ХРА «Дивосвіт».
Голосували:
За
4
Проти
0
Утримались
11
6. "Українське прізвище в етнографії та географічних назвах"/ Анатолій
Недавній, Видавництво «Полтавський літератор».
Голосували:

За
Проти
Утримались

-

З
0
12

Видання для дітей та юнацтва
1. «Казкові пригоди у звичайному лісі»/ Надія Крамаренко, Видавництво
«Гадяч».
Голосували:
За
15
Проти
0
Утримались
0
2. «Щука»/ Олександр Черкаський, Видавництво «Приватний підприємець
Щербатих Олександр Васильович»
Голосували:
За
5
Проти
0
Утримались
10
3. «Небесне ягнятко» / Тетяна Горицвіт», Видавництво ПП «ХРА «Дивосвіт».
Голосували:
За
6
Проти
0
Утримались
9
4. «Казки бабусі Ліди» / Лідія Кобзар, Видавництво ПГ1 «ХРА «Дивосвіт».
Голосували:
За
5
Проти
0
Утримались
10
5. «Пригоди кота Мурчика в Полтаві» / Любов
Видавництво 1111 «ХРА «Дивосвіт».
Голосували:
За
Проти
Утримались
6. «Первісні пригоди дівчинки Уди та мамонтеняти
Видавництво «Полтавський літератор».
Голосували:
За
Проти
Утримались
-

Гевленко, Ганна Грибан,
13
0
2
Мо» / Людмила Яковлева,
2
0
13

7. «Нащо равликові хатка?» / Галина Пустовгар, Видавництво «Полтавський
літератор».
Голосували:
За
15
Проти
0
Утримались
0

Художня література
1. «Мливо Мойри» Вибрані твори в трьох томах. Томи 2-3 / Любивий М.Г.,
Видавництво ТОВ «АСМІ».
Голосували:
За
2
Проти
0
Утримались
13
2. «Віха»/ Іван Чайка, Видавництво «Гадяч».
Голосували:
За
Проти
Утримались
-

14
0
1

3. «Добрий день» / Галина Вовченко, Видавництво ПП «ХРА «Дивосвіт».
Голосували:
За
6
Проти
0
Утримались
9
4. «Галілеї» / Михайло Олефіренко, Видавництво «Полтавський літератор».
Голосували:
За
4
Проти
0
Утримались
11
5.
«Григір Тютюнник. Мануйлівський записник»/
Видавництво «Полтавський літератор».
Голосували:
За
14
Проти
0
Утримались
1

Олексій

Неживий,

6.
"Калинове гроно. Том V. Антологія творів полтавських літераторів XXXXI століть для дітей" / за редакцією М.Г. Любивого та інш., Видавництво
«Полтавський літератор».
Голосували:
За
15
Проти
0
Утримались
0
Наукова та науково-популярна література
1.
«До вас я маю особливу симпатію...Листи Григорія Костюка до Олекси
Ізарського»" / автор-упорядник О.П. Ротач, Видавництво ПП «ХРА «Дивосвіт».

%

7

Голосували:

За
Проти
Утримались

-

14
0
1

Видання національно-патріотичного спрямування
1. «Шляхами неоголошеної війни» / Вікторія Сусід, Видавництво «Полтавський
літератор».
Голосували:

За
Проти
Утримались

-

13
0
2

2. «Герої згадую ть...(2014-2018)»/ Ксенія Сізова, Наталія Алексеенко,
Видавництво «Приватний підприємець Щербатих Олександр Васильович»
Голосували:
За
4
Проти
0
Утримались
11
3. «Славні отамани Полтавщини» / Олекса Пугач, Микола Найда, Видавництво
«Полтавський літератор».
Голосували:
За
7
Проти
0
Утримались
8
4. «Антон «Еней» Цедік - правдива Душа у пошуках Істини»/ упорядник Олена
Стоцька, Олена Голтвяниця, Ольга Цедік, Видавництво ТОВ «Фірма
«Техсервіс».
Голосували:
За
15
Проти
0
Утримались
0
5. «Ангели Любові» / Тетяна Домашенко, Видавництво TOB «АСМІ».
Голосували:
За
5
Проти
0
Утримались
10
Мистецтво, образотворче видання
1. «Структура тональної системи» /
Олексій Оголевець, Видавництво
«Полтавський літератор».
Голосували:
За
1
Проти
0
Утримались
14
Довідкові та інформаційні видання
1. "Привіт із Полтави" (Ілюстрований каталог поштових карток з видами
міста та околиць. Частина друга)/ Є. Аничин, Видавництво ТОВ «АСМІ».
Голосували:
За
15

Проти
Утримались

-

О
О

3. СЛУХАЛИ:
1. Лісан О.Р., секретаря експертної ради, стосовно тиражів та вартості
запропонованих до Плану видавничих проектів з урахуванням поданих
видавництвами кошторисів.
2. Зеленську Т.І., Степаненка М.І., членів експертної ради, які внесли
рекомендації щодо оформлення видавничого проекту «Шляхами неоголошеної
війни»/
В. Сусід,
Видавництво
«Полтавський
літератор».
Зокрема,
удосконалити змістову конструкцію, додавши елементи апарату книги та
складники службової частини (алфавітний та хронологічний покажчики), а
також бібліографічний опис до кожної статті.
3. Ханка А.М., заступника голови експертної ради, який враховуючи
обговорення, пропозиції та зауваження членів ради та обсяги фінансування, що
заплановані Комплексною програмою комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020, оголосив
перелік видань, що пропонується включити в проект плану випуску соціально
значущих книг на 2019 рік.
3. УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити перелік видань, що пропонується включити до проекту плану
випуску соціально значущих видань на 2019 рік (додаток 2).
Голосували:

За
Проти
Утримались

-

15
0
0

2. Рекомендувати видавництвам, видавничі проекти яких включені до проекту
плану випуску соціально значущих видань на 2019 рік, переглянути вартість
цих проектів та частково її зменшити (не менше 10 відсотків).
Голосували:

За
Проти
Утримались

-

15
0
0

3. Видавничий проект «Славні отамани Полтавщини» / Олекса Пугач, Микола
Найда, Видавництво «Полтавський літератор» розглянути на наступному
засіданні Експертної ради після доопрацювання оригінал-макету.
4. Рекомендувати Видавництву «Полтавський літератор» удосконалити
змістову конструкцію видавничого проекту «Шляхами неоголошеної війни»/
В. Сусід, додавши елементи апарату книги та складники заключної частини
(алфавітний та хронологічний покажчики), а також бібліографічний опис до
кожної статті.
5.
Зобов’язати видавництва, видавничі проекти яких за результатами
конкурсного відбору рекомендовані до проекту Плану випуску соціально
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значущих видань, що видаються за кошти обласного бюджету на 2019 рік,
забезпечити дотримання видавничо - поліграфічних стандартів відповідно до
чинного законодавства.
6.
З метою збільшення фінансування з обласного бюджету соціально
значущих видань із застосуванням процедури тендерних закупівель
видавництвам, при подачі заявок на розгляд Експертної ради з випуску
соціально значущих видань додавати авторське свідоцтво на твір.
7. З нагоди відзначення у 2020 році 95-річчя від дня народження полтавського
поета, літературознавця Петра Ротача рекомендувати реалізацію видання
«Полтавщина літературна». Енциклопедичний бібліографічний словник у трьох
книгах. / П.П. Ротач, О.П. Ротач окремим проектом у повному обсязі за кошти
обласного бюджету в рамках заходів Комплексної програми комунікацій влади
з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2016-2020 роки.
Еолосували:
За
15
Проти
0
Утримались
0
Додатки:
1) перелік видавничих проектів, поданих видавництвами для включення
до проекту Плану випуску соціально значущих книг - додаток № 1 на 6-ти арк.);
2) проект плану випуску соціально значущих видань, що видаються за
кошти обласного бюджету на 2019 рік (додаток № 2 на 1-му арк.)
Заступник голови експертної ради
Заступник голови
Полтавської обласної ради

А.М.Ханко

Секретар
Начальник відділу інформаційновидавничої діяльності Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації

О.Р. Лісан

