ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
УКАЗИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
працівників підприємств, установ, організацій міста Дніпропетровська
(Витяг)
За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста Дніпропетровська,
багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня міста п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ШАМИЧКОВУ Ерну Андріївну – директора Дніпропетровського міського комунального закладу культури
«Централізована система публічних бібліотек для дорослих».
Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
11 вересня 2009 року
№ 731/2009
Уряд. кур’єр. – 2009. – 1 жовт.

Про надання державному закладу
«Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького»
статусу національного
Ураховуючи вагомий внесок державного закладу «Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека
імені М. Горького» у розвиток бібліотечної справи, наукове вивчення, збереження та популяризацію рукописних та
друкованих пам’яток культури, його активну міжнародну діяльність, п о с т а н о в л я ю:
Надати державному закладу «Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»
статус національного і надалі іменувати його – Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені
М. Горького.
Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
17 вересня 2009 року
№ 756/2009
Уряд. кур’єр. – 2009. – 19 верес.
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Про відзначення державними нагородами України
працівників бібліотечної справи
За значний особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, вагомі досягнення у професійній діяльності та
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
ВЕРГУНОВА Віктора Анатолійовича – директора Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Української академії аграрних наук, м. Київ
КИСЕЛЬОВУ Валентину Павлівну – завідувача відділу Державної історичної бібліотеки України, м. Київ
НАВРОЦЬКУ Валентину Дмитрівну – заступника директора Державної історичної бібліотеки України,
м. Київ
РЕВУ Ніну Максимівну – бібліографа, ветерана бібліотечної справи, м. Київ
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
ПРИЛІПКО Тетяну Аркадіївну – головного бібліографа Державної історичної бібліотеки України, м. Київ
Присвоїти почесне звання
«Заслужений працівник культури України»
В'ЯЗОВІЙ Валентині Іларіонівні – директорові Донецької обласної бібліотеки для дітей імені С.М. Кірова
ГОРДІЄНКО Аллі Іванівні – завідувачеві відділу Національної бібліотеки України для дітей, м. Київ
ЖМАЦІ Наталії Володимирівні – начальникові управління Міністерства культури і туризму України
ЗАЇЧКОВІЙ Олені Семенівні – директорові Чернівецької обласної бібліотеки для дітей
КАДАТСЬКІЙ Раїсі Григорівні – директорові Новопсковської централізованої системи бібліотек, Луганська
область
КОВАЛЕНКО Аллі Миколаївні – завідувачеві відділу Державної історичної бібліотеки України, м. Київ
КОНОНЕНКО Валентині Олексіївні – завідувачеві відділу Національної парламентської бібліотеки України,
м. Київ
ЛИСАЧЕНКО Валентині Миколаївні – директорові Ізюмської центральної районної бібліотеки, Харківська
область
ЛУГОВІЙ Ларисі Анатоліївні – заступникові директора Львівської обласної бібліотеки для дітей
МИРОШНІКОВІЙ Валентині Валентинівні – заступникові директора Харківської державної наукової
бібліотеки імені В.Г. Короленка
НЕСЕН Олімпіаді Миколаївні – заступникові директора Дніпропетровського комунального закладу культури
«Централізована система публічних бібліотек для дорослих»
ПОНОМАРЕНКО Людмилі Федорівні – директорові Одеської обласної бібліотеки для юнацтва імені В.В. Маяковського
СКОРОХВАТОВІЙ Аллі Віталіївні – виконуючому обов'язки директора Державної історичної бібліотеки
України, м. Київ
СОКОЛОВІЙ Олені Федорівні – директорові бібліотеки Національної академії образотворчого мистецтва і
архітектури, м. Київ
ЧІЦІ Валентині Дмитрівні – директорові Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, м. Ужгород
ШАРАБУРІ Ользі Іванівні – директорові Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей
ШЕВЧЕНКО Ірині Олександрівні – директорові Інституту післядипломної освіти Державної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, бібліографу, м. Київ.
Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
№ 766/2009
26 вересня 2009 року
Уряд. кур’єр. – 2009. – 14 жовт.

Про надання Державній історичній бібліотеці України
статусу національної
Ураховуючи вагомий внесок Державної історичної бібліотеки України у розвиток бібліотечної справи, наукове
вивчення, збереження та популяризацію рукописних і друкованих пам'яток культури, її активну міжнародну діяльність,
п о с т а н о в л я ю:
Надати Державній історичній бібліотеці України статус національної і надалі іменувати її – Національна
історична бібліотека України.
Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
№ 780/2009
30 вересня 2009 року
Уряд. кур’єр. – 2009. – 14 жовт.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. № 1046
Київ
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2006 р. № 1404
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Абзац тридцять восьмий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 «Питання
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2006 р.,
№ 41, ст. 2752, № 44, ст. 2946, № 51, ст. 3406; 2007 р., № 43, ст. 1715, № 53, ст. 2157, № 56, ст. 2252, № 59, ст. 2344,
№ 91, ст. 3336; 2008 р., № 9, ст. 220, № 63, ст. 2146, № 69, ст. 2322, № 70, ст. 2355, № 81, ст. 2737, № 90, ст. 3004,
№ 95, ст. 3142; 2009 р., № 5, ст. 128, № 43, ст. 1442, № 46, ст. 1550, № 52, ст. 1794) після слів «робіт і послуг» доповнити
словами «, крім передплати періодичних друкованих видань».
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
Уряд. кур’єр. – 2009. – 15 жовт.
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. № 1047
Київ
Про доповнення пункту 12 Порядку подання фінансової звітності
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344, № 42, ст. 1783; 2005 р., № 1,
ст. 14, № 22, ст. 1203; 2006 р., № 18, ст. 1345), абзацом такого змісту:
«Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та МКТ.».
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
Уряд. кур’єр. – 2009. – 13 жовт.
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. № 1049
Київ
Про внесення зміни до пункту 6
Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Абзац третій пункту 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80,
ст. 2692, № 90, ст. 3006; 2009 р., № 20, ст. 628, № 40, ст. 1351, № 50, ст. 1674) після слів «Закупівля товарів, робіт і послуг» доповнити словами «, крім закупівлі періодичних друкованих видань,».
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
Уряд. кур’єр. – 2009. – 14 жовт.
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. № 1061
Київ
Про доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в
Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510 (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 67), новим абзацом першим такого змісту:
«1. У населених пунктах з кількістю жителів до 500 чоловік за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування бібліотечне обслуговування населення здійснюється загальнодоступною бібліотекою або за допомогою
нестаціонарних форм обслуговування (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека).».
У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.
Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Уряд. кур’єр. – 2009. – 16 жовт.
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ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. № 1062
Київ
Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. № 84
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (Офіційний вісник України, 2005 р.,
№ 4, ст. 217) пунктом 3 такого змісту:
«3. Установити, що працівникам державних і комунальних бібліотек, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, виплачується:
допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати);
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі
до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.
Керівнику бібліотеки допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником бібліотеки.».
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Уряд. кур’єр. – 2009. – 20 жовт.
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. № 1073
Київ
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну,
науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку
виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 4, ст. 217, № 15, ст. 758), надбавку за
особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2009 року.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Уряд. кур’єр. – 2009. – 21 жовт.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 вересня 2009 р. № 1202-р
Київ
Про забезпечення своєчасної доставки
друкованих засобів масової інформації за передплатою
З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на інформацію, задоволення інформаційних
потреб підприємств, установ та організацій, удосконалення порядку та дотримання строків доставки періодичних
видань за передплатою Мінтрансзв'язку разом з Держкомтелерадіо:
утворити у триденний строк робочу групу на чолі з першим заступником Міністра транспорту та зв'язку
Шевченком В.В., залучивши до її складу представників НКРЗ, інших заінтересованих центральних органів виконавчої
влади, Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» та державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса», Національної спілки журналістів, редакцій друкованих засобів масової
інформації, а також профспілкових об'єднань, для розроблення пропозицій щодо:
– удосконалення порядку і забезпечення доставки вітчизняних друкованих засобів масової інформації за передплатою у день їх випуску, насамперед тих, які виходять не рідше ніж чотири рази на тиждень;
– організації друкування періодичних видань на поліграфічних підприємствах у регіонах України згідно з потребою;
– затвердження зразка примірного договору про передплату і доставку друкованих засобів масової
інформації;
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забезпечити підготовку і прийняття з урахуванням пропозицій робочої групи проектів нормативно-правових
актів та у разі потреби подати їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
Про результати проведеної роботи поінформувати Кабінет Міністрів України у місячний строк.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Уряд. кур’єр. – 2009. – 15 жовт.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2009 р. № 1226-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи
на період до 2011 року
1. Затвердити план заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
Уряд. кур’єр. – 2009. – 28 жовт.
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. № 1226-р
ПЛАН
заходів щодо розвитку бібліотечної справи
на період до 2011 року
1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект:
Закону України щодо заборони відчуження нерухомого майна закладів культури і освіти.
МКТ, Мін'юст, МОН, МОЗ, Мінфін,
Мінекономіки, Національна академія наук.
Листопад 2009 року;
Концепції Державної цільової програми поповнення бібліотечних фондів на 2010-2015 роки.
МКТ, Держкомтелерадіо, МОН, МОЗ, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст, Національна академія наук,
Українська академія аграрних наук.
Листопад 2009 року;
Концепції Державної цільової програми інформатизації бібліотек на 2010-2015 роки.
Держкомінформатизації, Мінтрансзв'язку, МКТ, МОН, МОЗ,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст,
Держкомтелерадіо, Державний
департамент інтелектуальної власності,
Національна академія наук,
Українська академія аграрних наук.
Листопад 2009 року;
Нормативно-правового акта щодо діяльності бібліотек Українського товариства сліпих.
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, МКТ.
Листопад 2009 року.
2. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:
звільнення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів під час ввезення на митну територію
України книжкової продукції у рамках благодійної діяльності та/або міжнародних програм з обміну книжками.
Мінекономіки, Мінфін, МКТ, МОН, МОЗ,
Держмитслужба, Мінагрополітики,
Мін'юст, Національна академія наук.
Листопад 2009 року;
віднесення працівників спеціалізованих та спеціальних бібліотек до категорій педагогічних або наукових
працівників.
Мінпраці, МОН, МКТ, МОЗ, Мінфін,
Мінекономіки, Національна академія наук,
Українська академія аграрних наук.
Листопад 2009 року;
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встановлення для бібліотек пільг на користування послугами зв'язку, у тому числі Інтернетом.
Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінекономіки,
МКТ, МОН, Держкомінформатизації,
Національна академія наук,
Українська академія аграрних наук.
Листопад 2009 року.
3. Розробити та затвердити план заходів на 2011-2015 роки з питань зміцнення матеріально-технічної бази
бібліотек, створення умов для збереження Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності
бібліотек, особливо у сільській місцевості.
МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Національна академія наук,
Українська академія аграрних наук.
Друге півріччя 2010 року.
4. Забезпечити під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2010 рік та складання проектів
державного бюджету на наступні роки віднесення видатків на поповнення бібліотечних фондів до переліку захищених
статей.
Мінфін, Мінекономіки, МКТ, МОН, МОЗ,
Національна академія наук.
Постійно.
5. Активізувати роботу з комплектування та обслуговування бібліотечних фондів з урахуванням інтересів
осіб, які мають особливі потреби.
МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки,
Держкомтелерадіо,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
Національна академія наук.
2010 і 2011 роки.
6. Забезпечити централізацію зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів на базі національних бібліотек.
МКТ, МОН, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки,
Національна академія наук,
Українська академія аграрних наук.
2010 і 2011 роки.
7. Внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо будівництва нового корпусу Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського та проведення ремонту приміщень інших національних бібліотек.
Національна академія наук, МКТ,
Мінфін, Мінекономіки, Мінрегіонбуд,
Київська міська держадміністрація.
Листопад 2009 року.
Уряд. кур’єр. – 2009. – 28 жовт.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 вересня 2009 р. № 1228-р
Київ
Про схвалення Концепції
Державної цільової програми підтримки та розвитку читання
на період до 2015 року
1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року,
що додається.
Визначити МКТ державним замовником Програми.
2. МКТ разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у
шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми підтримки та розвитку читання
на період до 2015 року.
Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
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СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. № 1228-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми підтримки та розвитку читання
на період до 2015 року
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
В умовах розвитку науково-технічного прогресу, зокрема інформаційних технологій, існує проблема зниження
рівня читацької культури населення, а також інтересу до користування друкованою книгою як джерелом інформації,
особливо у молодого покоління.
Аналіз причин виникнення проблеми
Інтенсивна інтеграція України у світовий інформаційний простір у сучасних умовах глобалізації та екстенсивного науково-технічного прогресу призводить до того, що разом із поширенням кращого світового досвіду у сфері
інформаційного забезпечення суспільства країна повною мірою зазнає наслідків загальносвітових негативних тенденцій,
зокрема певного зниження інтересу до читання. Сучасна соціокультурна ситуація призвела до зниження авторитету друкованого слова, посилення факторів, які впливають на читацьку активність населення, особливо молоді. Загрозливі тенденції
щодо скорочення мережі книжкових магазинів і бібліотек призводять до зниження освітнього, загальнокультурного рівня
громадян, порушення процесу розвитку особистості, що може спричинити виникнення загрози втрати здатності суспільства
до розвитку та призвести до зниження рівня соціально-економічного розвитку країни в цілому. У той же час від рівня
культурної компетентності громадян великою мірою залежить конкурентоспроможність країни та її національна безпека.
Складна ситуація з розвитком читання пов'язана насамперед з:
невизначеністю на законодавчому рівні напрямів інформаційної політики у сфері підтримки та розвитку
читання;
низьким рівнем усвідомлення громадянами важливості процесу читання;
недостатньою законодавчою підтримкою діяльності бібліотек для дітей та юнацтва як методичних,
консультаційних, інформаційних центрів;
розвитком нових моделей і напрямів застосування засобів масової інформації та способів електронної
комунікації.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та освіти і розв'язання проблеми зниження
рівня читацької активності населення, підвищення рівня культурної компетентності громадян, обізнаності молоді із
найзначнішими здобутками духовної культури людства необхідно розробити Державну цільову програму підтримки
та розвитку читання на період до 2015 року (далі – Програма).
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності громадян, запобіганні негативним наслідкам
науково-технічного прогресу у сфері розвитку електронних засобів інформації в результаті виконання таких завдань:
розвиток заінтересованості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом
інформації;
заохочення громадян, насамперед дітей та юнацтва, до систематичного читання;
підвищення рівня читацької компетентності населення.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Можливі три варіанти розв'язання проблеми.
Одним із варіантів є здійснення на місцевому рівні заходів, пов'язаних із стимулюванням інтересу до читання
дітей та юнацтва із зміцненням матеріально-технічної бази бібліотек, поповнення бібліотечних фондів.
Другий варіант передбачає забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, спрямованих
на розвиток читання, зокрема удосконалення нормативно-правової бази, здійснення підготовки та перепідготовки
фахівців бібліотечної справи.
Третій варіант, який є оптимальним, передбачає поєднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої
влади, бібліотек, закладів освіти, громадських організацій, представників бізнесу, спрямованих на заохочення громадян, особливо молоді, до активного читання; надання державної підтримки для поповнення бібліотечних фондів,
видання книжкової продукції, що стимулюватиме інтерес до читання.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
Програму планується виконувати двома етапами.
На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:
удосконалення законодавчої бази з питань діяльності бібліотек для дітей та юнацтва як методичних,
консультаційних, інформаційних центрів;
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підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань дитячого та юнацького читання з метою
популяризації методик і технологій читання;
проведення наукових, психолого-педагогічних досліджень щодо проблем методики розвитку читання;
привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій, засобів масової
інформації до проблеми зниження рівня читацької активності;
забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення
умов для підтримки та розвитку читання.
На другому етапі (2012-2015 роки) передбачається:
забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку читання;
широка популяризація сучасної української та світової літератури для дітей та юнацтва;
проведення всеукраїнських конкурсів, фестивалів, що сприятиме підвищенню престижності читання;
підготовка і видання науково-методичної літератури з питань підтримки та розвитку читання;
активізація залучення інформаційних ресурсів бібліотек у навчальний процес;
поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання.
Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, навчальних закладів, установ культури, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку читання;
створити загальнонаціональну систему підтримки та розвитку читацької культури, духовно-ціннісних орієнтацій
та естетичних потреб особистості;
збільшити частку населення, залученого до здійснення ефективних заходів щодо популяризації читання;
підвищити рівень культурної, зокрема читацької, компетентності населення;
виховати у молодого покоління потребу в систематичному читанні.
Оцінка фінансових та матеріальних ресурсів,
необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також
інших джерел.
Уряд. кур’єр. – 2009. – 28 жовт.
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