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Розроблення електронного масиву документів з питань розвитку книжкової справи в 

Україні у 1985—2012 рр. є продовженням наукової роботи Академії наук Української РСР, 

Центральної наукової бібліотеки та Книжкової палати УРСР імені Івана Федорова з підготовки 

збірника документів і матеріалів "Книга и книжное дело в Украинской ССР" у двох книгах, 

випущеного видавництвом "Наукова думка" в 1985 і 1986 роках, який охоплює періоди з 1917 

по 1940 та з 1941 по 1984 роки. Після розпаду СРСР випуск цього видання було призупинено. 

Проте подібний збірник актуальний і сьогодні. Саме це й викликало потребу в розробленні 

масиву документів з питань розвитку книжкової справи в Україні у період з 1985 по 2012 рр., 

що стало темою однієї з наукових робіт Книжкової палати України на 2013 р.  

Хронологічні межі пошуку та аналізу документів, що здійснено в процесі наукової роботи, 

охоплюють періоди з 1985 по серпень 1991 року, тобто до проголошення незалежності України,  

період становлення й утвердження незалежності України з серпня 1991 по 2000 та сучасної 

України на початку ХХІ ст., з 2001 по 2012 роки. 

В електронному ресурсі в єдиному хронологічному порядку представлені документи 

партійних органів, законодавчі акти органів Радянської влади та незалежної України, рішення 

колегій Держкомтелерадіо України та його попередників, документи відомств, статистичні та 

інші документи. Здійснено наукове редагування цього масиву: відслідковано хронологічний 

порядок розміщення матеріалів, з'ясовано й обумовлено різночитання, що зустрічаються у 

деяких публікаціях статистичного характеру, електронний масив документів за дослідний 

період було звірено з оригіналами, усунуто наявні неточності. 

У науковій роботі над розробленням електронного масиву документів були використані 

фонди Держкомтелерадіо України, Книжкової палати України, Центрального державного 

архіву громадських об'єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України та документи інформаційно-правової системи "Ліга-Закон". 

До електронного масиву документів увійшли: Постанови ЦК Компартії України, Президії 

Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР і Державного комітету СРСР у справах 

видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі та Державного комітету по пресі СРСР; Закони 

України, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови Верховної Ради України, 

Декрети, Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та рішення колегії 

Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі та його 

правонаступників — Державного комітету по пресі УРСР (серпень 1990), Державного комітету 

України по пресі (серпень 1991), Державного комітету України у справах видавництв, 

поліграфії та книгорозповсюдження (травень 1993), Міністерства України у справах преси та 

інформації (листопад 1994), Міністерства інформації (лютий 1997), Державного комітету 
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інформаційної політики України (серпень 1999), Державного комітету інформаційної політики, 

телебачення та радіомовлення України (грудень 1999), Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, також інші документи, спрямовані на розвиток та удосконалення 

діяльності видавництв, видавничих організацій, бібліотек, книготорговельних організацій, 

статистичні, довідкові та інші матеріали, що мають суттєве значення для висвітлення діяльності 

видавничого сектору та характеризують особливості розвитку книжкової справи в Україні на 

зломі ХІХ―ХХ ст. 

Нижче у хронологічному порядку подано перелік документів, які увійшли в електронний 

масив. 
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Перелік документів за 1985––липень 1991 рр. 

1. Інформація про спільне засідання колегії Держкомвидаву України та Президії респуб-

ліканського комітету профспілки працівників культури "Про підсумки роботи галузі у 

1984-му і завдання по виконанню плану та соціалістичних зобов'язань 1985 року, гідній 

зустрічі XXVII з'їзду КПРС" (ДЧ від 26 лютого 1985 року). 

2. Положение о порядке издания министерствами, комитетами, ведомствами и организа-

циями печатной продукции (утверждено приказом Госкомиздата УССР от 20 апреля 

1985 года  № 224).  

3. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР щодо рівня художнього 

оформлення і поліграфічного виконання книжок 1984 року , підсумків роботи оглядової 

комісії по якості (ДЧ від 4 травня 1985 року). 

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1985 року № 196. "Про підсумки фінансово-

господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Держкомвидаву УРСР та 

Державного комітету УРСР по кінематографії за 1984 рік". 

5. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про підсумки квітневого (1985 р.) 

Пленуму ЦК КПРС і завдання працівників галузі по підготовці до XXVII з'їзду КПРС і 

XXVII з'їзду Компартії України" (ДЧ від 13 червня 1985 року). 

6. Инструкция о порядке планирования и подготовки к изданию учебников и учебных 

пособий ( книг ) для высших и средних специальных заведений (утверджено приказом 

Минфина СССР и Госкомиздата СССР от 27 июня 1985 года № 477/289). 

7. Інформація про розширене засідання колегії Держкомвидаву УРСР року "Про настанови 

наради в ЦК КПРС з питань прискорення науково-технічного прогресу" (ДЧ від 10 липня 1985 

року). 

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1985 року № 296 "Про заходи по 

розширенню підготовки і підвищенню кваліфікації кадрів для галузей промисловості, які 

випускають товари народного споживання, та сфери послуг на 1986-1990 роки і на період 

до 2000 року". 

9. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1985 року "Про 

стан і дальше вдосконалення книговидавничої справи в Українській РСР, розвиток і 

зміцнення її матеріально-технічної бази".  

10. Інформація про проведення в 1985 році Московської міжнародної книжкової виставки-

ярмарку (ДЧ від 19 вересня 1985 року).  

11. Інформація Держкомвидаву УРСР про виконання Постанови ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР від 27 серпня 1985 року "Про стан і дальше вдосконалення 
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книговидавничої справи в Українській РСР, розвиток і зміцнення її матеріально-технічної 

бази : Вага людського фактора" (ДЧ від 21 листопада 1985 року).  

12. Інформація Держкомвидаву УРСР про роботу на п'ятій Московській міжнародній 

книжковій виставці-ярмарку українських видавців і книготорговельних працівників 

(ДЧ від 10 жовтня 1985 року). 

13. Постанова Секретаріату ЦК Компартії України від 17 грудня 1985 року, протокол № 119, 

§ 5. "Про роботу видавництва "Веселка" по підвищенню ідейно-художнього рівня творів 

для дітей та юнацтва".  

14. Видання в Українській РСР книг і брошур 1918—1985 (статистичні дані). 

15. Постанова Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1986 року 

№ 1738-XI : Питання оновлення Зводу законів Української РСР. 

16. Інформація про розширене засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про обговорення 

підсумків роботи за одинадцяту п'ятирічку та завдань по виконанню плану і 

соціалістичних зобов'язань 1986 року" (ДЧ від 6 лютого 1986 року). 

17. Інформація про засідання розширеної колегії Держкомвидаву УРСР від 9 квітня 1986 року 

"Про підсумки XXVII з'їзду КПРС і завдання працівників системи по виконанню його 

рішень (ДЧ від 17 квітня 1986 року). 

18. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 8 травня 1986 року № 171 "Про підсумки 

фінансово-господарської  діяльності Міністерства культури УРСР, Деркомвидаву УРСР та 

Державного комітету УРСР по кінематографії за 1985 рік" 

19. Приказ Госкомиздата СССР от 04.06.86 № 127 "Об уточнении профилей, объемов работы, 

структуры и штатов издательств "Урожай", "Тэхника", "Будивэльник ". 

20.  Інформація про вдосконалення випуску серійних видань українськими видавництвами у 

дванадцятій п'ятирічці (ДЧ від 4 вересня 1986 року). 

21. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про організаційно-підготовчу 

роботу та участь українських видавництв у ММКВЯ — 87" (ДЧ  від 4 вересня 1986 року). 

22. Приказ Госкомиздата СССР от 15.09.1986 года № 221 "Об организации выполнения 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по коренному повышению 

качества продукции". 

23. Наказ Держкомвидаву УРСР від 19 вересня 1986 року № 227 "Про додаткові заходи по 

прискоренню впровадження комплексної системи управління якістю продукції у 

видавництвах". 

24. Приказ Госкомиздата УССР от 26.09.1986 года № 228 "О выпуске литературы на экспорт".  

25. Інформація про зустріч письменників і видавців України з керівниками видавництв НРБ, 

УНР, НДР, ПНР, ЧССР, СФРЮ (ДЧ від 25 вересня 1986 року). 
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26. Інформація про семінар-нараду видавців і письменників республіки з керівниками 

видавництв соціалістичних країн Європи (ДЧ від 25 вересня 1986 рок). 

27. Інформація про засідання колегії Держкомвидавцу УРСР "Про заходи на виконання 

пропозицій та критичних зауважень, висловлених на VIII з'їзді письменників СРСР і 

IX з'їзді письменників України" (ДЧ від 9 жовтня 1986 року). 

28. Наказ Держкомвидаву УРСР від 30.09.1986 року № 230 "Про видання книг цільового 

призначення для масових бібліотек за планами випуску літератури республіканських 

видавництв у 1987 році". 

29. Приказ Госкомиздата УССР от 08.10.86. № 235 "О переводе с 1 января 1987 г. на новые 

условия хозяйствования Госкомиздата УССР".  

30. Інформація про республіканську нараду-семінар "Завдання органів народної освіти, 

книготорговельних організацій по забезпеченню підручниками і навчально-методичною 

літературою загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ у світлі рішень 

XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартіїї України, вимог реформи загальноосвітньої і 

професійної школи, вимог реформи загальноосвітньої і професійної школи" (ДЧ від  

6 листопада 1986 року). 

31. Положение о тематическом планировании и координации выпуска литературы в СССР  

(одобрено коллегией Госкомиздата СССР на заседании 20 ноября 1986 г., протокол № 23, 

п. 4).  

32. Основные условия изготовления и поставки производственными полиграфическими 

объединениями и предприятиями издательствам (издающим организациям) книг, 

журналов, изоизданий и другой печатной продукции (утверждены решением Коллегии 

Госкомиздата СССР от 11 декабря 1986 г.). 

33. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про зведений план довідкової 

літератури суспільно-політичної тематики (1986—1990 рр.)" (ДЧ від 1 січня 1987 року). 

34. Наказ Держкомвидаву УРСР від 27.01.87 № 19 "Про зміни в структурі Політвидаву 

України". 

35. Приказ Госкомиздата УССР от 29.01.87 № 26 "Об оперативном издании материалов 

январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС"  

36. Решение коллегии Протокол № 1 п. 1 от 31 января 1987 г. "Об итогах выполнения 

Государственного плана экономического и социального развития за 1986 год 

коллективами издательств, предприятий и организаций системы Госкомиздата УССР и 

задачах по обеспечению выполнения плана 1987 года и социалистических обязательств в 

честь 70-летия Великого Октября". 
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37. Решение коллегии Протокол № 1 п. 4 от 31 января 1987 г. "О подготовке и выпуске 

изданий к 120-летию со дня рождения В. И. Ленина". 

38. Приказ Госкомиздата УССР от 11.02.87 № 39 "О дальнейшем развитии скупки и продажи 

подержанных книг, изданных в социалистических странах, в букинистических магазинах 

облкниготоргов республіки".  

39. Наказ Держкомвидаву УРСР від 17.02.87 № 49 "Про проведення Політвидавом України 

конкурсу на кращий масово-політичний твір, прсв'ячений питанням перебудови та 

прискорення соціально-економічного розвитку України". 

40. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР Протокол № 2, п. 2 від 19 лютого 1987 р. "Про хід 

підготовки до ММКВЯ-87. Доповідна записка про хід підготовки до ММКВЯ-87. 

41. Спільне рішення Держкомвидаву УРСР та Президії правління Добровільного товариства 

любителів книги УРСР. "Про стан книгорозповсюдження на громадських засадах у 

республіці та заходи по дальшому його поліпшенню" 

42. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР Протокол № 2 п. 11, від 19 лютого 1987 р. "Про 

затвердження постійного оргкомітету по підготовці і проведенню на Україні щорічного 

свята дитячої книги". 

43. Приказ Госкомиздата УССР от 27.02.87 № 66 "О разработке комплексной программы 

развития фотонабора в книгоиздании республики на XI и XII пятилетки". 

44. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Української  республіканської 

ради професійних спілок і ЦК ЛКСМ України  від 10 березня 1987 р. № 68 "Про 

організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 

ЦК ВЛКСМ від 5 лютого 1987 р. № 157 "Про заходи по дальшому розвитку самодіяльної 

технічної творчості". 

45. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про стан випуску та реалізації 

літератури на експорт" (ДЧ від 2 квітня 1987 року). 

46. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про підготовку і випуск видань, 

що висвітлюють хід перебудови і прискорення соціально-економічного розвитку країни" 

(ДЧ від 2 квітня 1987 року). 

47. Приказ Госкомиздата УССР от 07.04.87 № 121 "Об оперативном издании брошюры 

"Чернобыль: правда и вымыслы".  

48. Наказ Держкомвидаву УРСР від 08.04.87 № 122 "Про проведення семінару-наради з 

питань пропаганди туризму та поліпшення випуску в республіці туристсько-краєзнавчої 

літератури".  
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49. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про перебудову роботи 

Політвидаву України по забезпеченню випуску суспільно-політичної літератури у світлі 

сучасних вимог" (ДЧ від 28 травня 1987 року). 

50. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 14 мая 1987 года, протокол № 11, п. 1 "О ходе 

работы по перестройке книгоиздательского дела в свете требований январского (1987 г.) 

Пленума ЦК КПСС".  

51. Приказ Госкомиздата УССР от 03.06.87 № 208. "О переводе с 1 июля 1987 г. на новые 

условия хозяйствования предприятий и организаций книжной торговли Госкомиздата 

УССР". 

52. Приказ от 09.06.87 № 217 "О расширении прав и самостоятельности облполиграфиздатов, 

других издающих организаций по выпуску ведомственной печатной продукции". 

53. Решение коллегии Госкомиздата УССР от 24 июня 1987 года, протокол № 7, п. 2 

"О совершенствовании выпуска литературы издательства "Техника" по вопросам развития 

машиностроения на основе ускорения научно-технического прогресса".  

54. Приказ Госкомиздата УССР от 09.07.87 № 252 "О мерах по дальнейшему углублению 

перестройки книгоиздания в республике".  

55. Наказ Держкомвидаву УРСР від 15.06.87 № 221 "Про структуру Головного видавництва 

ВО "Вища Школа".  

56. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про випуск літератури до 

70-річчя Великого Жовтня" (ДЧ від 22 липня 1987 року). 

57. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР Протокол № 8 п. 2, від 22 липня 1987 р. "Про хід 

перебудови організаційно-творчої роботи видавництва "Прапор". 

58. Решение коллегии Госкомиздата УССР от 31 июля 1987 года, протокол № 9, п. 1 

"О задачах коллетивов системы Госкомиздата УССР по осуществлению решений 

июньского (1987г.) Пленума ЦК КПСС и июльского (1987г.) Пленума ЦК Компартии 

Украины о коренной перестройке управления экономикой". 

59. Наказ Держкомвидаву УРСР від 19.08.87 № 294 "Про дальше вдосконалення планування і 

випуску відомчої літератури міністерствами, комітетами, організаціями Української РСР". 

60. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1987 р. № 312 "Про 

організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 

9 липня 1987 р. "Про вдосконалення наукового забезпечення розвитку агропромислового 

комплексу країни". 

61. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР. Протокол № 11 п. 2, від 23 вересня 1987 р. "Про 

заходи щодо дальшого поліпшення підготовки і випуску видань, що сприяли б посиленню 

і вдосконаленню інтернаціонального та патріотичного виховання і населення". 
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62. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР. Протокол № 11 п. 3 від 22 вересня 1987 р. 

"Про підсумки участі видавництв, підприємств і організацій Держкомвидаву УРСР у 

ММКВЯ—87". 

63. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР. Протокол № 11 п. 4, від 23 вересня 1987 р. "Про 

підвищення якості та ефективності роботи видавництва "Мистецтво" по підготовці та 

випуску книжкової, образотворчої продукції і фото видань". Доповідна записка до питання 

порядку денного колегії.  

64. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР. Протокол № 11 п. 6, від 23 вересня 1987 р. "Про 

заходи Держкомвидаву УРСР по виконанню рішень Партії і Уряду про посилення 

боротьби з наркоманією". Заходи. 

65. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР. Протокол № 11 п. 7а, від 23 09 1987 р. "Про випуск 

"Бібліотеки історичної прози". Положення. 

66. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР. Протокол № 11 п. 7б, від 23 09 1987 р. "Про випуск 

серії "Зарубіжна проза ХХ століття". Положення. 

67. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1987 р. № 347 "Про 

організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. 

№ 1058 "Про дальший розвиток радянської архітектури і містобудування". 

68. Інформація про спільне засідання колегії Держкомвидаву УРСР і секретаріату правління  

Спілки письменників України "Стан та шляхи дальшого поліпшення перекладу, випуску 

та розповсюдження творів художньої і дитячої літератури письменників братніх республік 

Союзу РСР, національних літератур", "Про хід впровадження автоматизованих систем 

переробки текстової інформації у видавництвах" (ДЧ від 26 листопада 1987 року). 

69. Рекомендации по организации бригад в издательствах, Москва, 1987 г. (разработаны 

Центром по научной организации труда и управления производством (ЦНОТУП) 

Госкомиздата СССР). 

70. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1987 р. № 388 "Про дальше вдосконалення 

порядку розсилки контрольних і обов'язкових примірників творів друку"  

71. Приказ Госкомиздата УССР от 15.12.87. № 401 "О переводе с 1 января 1988 г. на полный 

хозяйственный расчет и самофинансирование издательств, предприятий, объединений и 

организаций Госкомиздата УССР". 

72. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Стан і заходи по поліпшенню 

випуску й розповсюдженню в республіці творів української дожовтневої літератури" 

(ДЧ від 31 грудня 1987 року). 

73. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про основні тенденції випуску 

літератури в республіці у 1988 році" (ДЧ від 31 грудня 1987 року). 
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74. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про дальшу демократизацію 

організаційно-творчої діяльності видавництв" (ДЧ від 14 січня 1988 року).  

75. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про зведений план випуску 

видань до 45-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" (ДЧ від 

4 лютого 1988 року). 

76. Основні показники випуску книг і брошур у 1985 — І півріччі 1991 року. 

77. Приказ Госкомиздата СССР от 8 января 1988 г. № 11 "О введении в действие "Временных 

типовых нормативных сроков прохождения изданий с использованием фотонабора с 

учетом различных вариантов технологии и организации редакционно-издательского 

процесса и особенностей фотонаборных систем, существующих в типографиях, 

издательствах, межиздательских фотонаборных центрах".  

78. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 21 января 1988 г., протокол № 2, п. 2 "О мерах 

по повышению роли редактора в редакционно-издательском процессе". 

79. Приказ Госкомиздата СССР от 2 февраля 1988 г. № 46 "Об утверждении положения о 

порядке подготовки, выпуска и распространения в стране собраний сочинений, избранных 

произведений писателей и деятелей искусств". 

80. Положение о порядке подготовки, выпуска и распространения в стране собраний 

сочинений, избранных произведений писателей и деятелей искусств. (утверждено 

Приказом Госкомиздата СССР от 2 февраля 1988 г. № 46).  

81. Наказ Держкомвидаву УРСР від 15.02.88 г. № 31 "Про забезпечення практичної реалізації 

рішення колегії Держкомвидаву СРСР від 21.01.88 р. "Про заходи щодо підвищення ролі 

редактора у редакційно-видавничому процесі". 

82. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про розвиток демократичних 

засад і гласності в практиці тематичного планування", "Про докорінне поліпшення 

реклами, пропаганди і розповсюдження поетичних видань", "Схвалення республіканської 

видавничої програми художньої літератури масового попиту на 1986—1990 рр." (ДЧ від 

25 лютого 1988 року). 

83. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про випуск видань з питань 

перебудови і прискорення соціально-економічного розвитку країни" (ДЧ від 31 березня 

1988 року). 

84. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 31 марта 1988 г., протокол № 7, п. 2 "О работе 

Госкомиздата Украинской ССР по демократизации издательского дела". 

85. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 31 марта 1988 г., протокол № 7, п. 3 

"О Всесоюзной издательской программе выпуска детской литературы повышенного 

спроса на русском языке". 
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86. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 31 марта 1988 г., протокол № 7, п. 3 "О Все-

союзной издательской программе выпуска справочной и энциклопедической литературы в 

1989—1990 гг.". 

87. Приказ Госкомиздата СССР от 1 апреля 1988 г. № 136 "О широком развитии 

коллективного и семейного подряда в объединениях, издательствах, на предприятиях и в 

организациях системы Госкомиздата СССР". 

88. Приказ Госкомиздата УССР от 15.04.88 № 102 "О внедрении коллективного подряда на 

предприятиях и в организациях системы Госкомиздата УССР". 

89. Наказ Держковидаву УРСР від 22 квітня 1988 р. № 113 "Положення про порядок випуску 

книг за рахунок коштів автора".  

90. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 12 травня 1988 р., протокол № 5, п. 4 "Про 

реалізацію рішення колегії Держкомвидаву СРСР від 31.08.88 р. "Про роботу 

Держкомвидаву УРСР по демократизації видавничої справи". 

91. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 25 травня 1988 р., протокол № 5, п. 2. "Про 

забезпечення виконання рішень лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС і квітневого (1988 р.) 

Пленуму ЦК Компартії України щодо перебудови школи". Заходи по поліпшенню 

підготовки і випуску видань, що забезпечують навчально-виховний процес у загаль-

ноосвітній та професійній школі. 

92. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 25 травня 1988 р., протокол № 5, п. 3 "Про 

випуск видань серії "Пам'ятки філософської культури українського народу" і бібліотеки 

"Пам'ятки історичної думки України".  

93. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про докорінне поліпшення 

підготовки і випуску видань для забезпечення навчально-виховного процесу в загально-

освітній і професійній школі", "Про випуск видань серії "Пам'ятки філософської культури 

українського народу" і бібліотеки "Пам'ятки історичної думки України" (ДЧ від 2 червня 

1988 року). 

94. Наказ Держкомвидаву УРСР від 04.07.88 № 165 "Про перехід видавництв і поліграфічних 

підприємств УРСР на прямі господарські зв'язки".  

95. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 09.06.88, протокол № 12, п. 12 "О взаимо-

отношениях издательств и полиграфических предприятий работающих в новых условиях 

хозяйствования". 

96. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 21 июля 1988 г., протокол №  15, п. 5 

"О типовом положении о редакционном совете издательства". 

97. Типове положення про редакційну раду видавництва (затверджено рішенням колегії 

Держкомвидаву СРСР від 21.07.88). 
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98. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 21 июля 1988 г., протокол № 15, п. 10 "О мерах 

по сокращению сроков подготовки и выпуска книг". 

99. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 5 серпня 1988 р. № 220 "Про схему 

управління Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торгівлі". 

100. Рішення спільного засідання колегії Держкомвидаву УРСР, республіканського комітету 

профспілки працівників культури, республіканського правління ВНТТ працівників преси 

від 22 серпня 1988 р., протокол № 8, п. 3 "Про умови республіканського конкурсу 

"Мистецтво книги". 

101. Типові умови щорічних республіканських конкурсів "Мистецтво книги" (затверджено 

рішенням колегії Держкомвидаву УРСР від 22 серпня 1988 р.).  

102. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 1 сентября 1988 г., протокол № 18, п. 3 

"О перспективном плане выпуска трудов по отечественной истории видных русских и 

советских философов, экономистов и юристов, длительное время не издававшихся в 

нашей стране".   

103. Наказ Держкомвидаву УРСР від 05.09.88 № 197 "Про реалізацію рішення колегії 

Держкомвидаву СРСР "Про заходи по скороченню строків підготовки і випуску книг". 

104. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 15 сентября 1988 г., протокол № 19, п. 6. 

"О Всесоюзном конкурсе на лучшие массовые политические и справочные издания, 

произведения художественной публицистики". 

105. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 29 сентября 1988 г., протокол № 20, п. 3 

"О совершенствовании организации букинистической торговли".  

106. Наказ Держкомвидаву УРСР від 06.10.88 № 213 "Про поліпшення умов випуску 

малотиражних видань".  

107. Заходи Держкомвидаву УРСР по виконанню Організаційного плану Центрального 

Комітету Компартії України по практичній реалізації у республіці рішень XIX Всесоюзної 

конференції КПРС, липневого і вересневого (1988 р.) Пленумів ЦК КПРС (схвалено 

колегією Держкомвидаву УРСР 30 листопада 1988 року , протокол № 11, п. 2). 

108. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 30 листопада 1988 року, протокол № 11, п. 3 

"Про основні напрями випуску літератури видавництвами УРСР у 1989 році".  

109. Відкритий лист учасників V пленуму правління ДТЛК УРСР до колегії Держкомвидаву 

УРСР, Рад республіканських видавництв (ДЧ від 1 грудня 1988 року).  
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110. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про основні напрями випуску 

літератури у 1989 році", "Про зведений список основних видань, присвячених 50-річчю 

возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній сім'ї радянських народів" (ДЧ від 

30 листопада 1988 року). 

111. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 21 грудня 1988 року, протокол № 12  , п. 2 "Про 

основні напрями розвитку виробничої бази і соціальної сфери галузі в XIII п'ятирічці і до 

2005 року". 

112. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 21 грудня 1988 року, протокол № 12, п. 3 "Про 

роботу об'єднання" Київкнига" по перебудові книгорозповсюдження в нових умовах 

господарювання".  

113. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 21 грудня 1988 року "Про перспективний план 

випуску видавництвами республіки основних видань, присвячених 175-річчю з дня 

народження Т. Г. Шевченка". Довідка до питання порядку денного колегії.  

114. Решение коллегии Госкмиздата СССР от 22 декабря 1988 г., протокол № 26, п. 2 и 

Министерства культуры СССР от 13 января 1989 г., протокол № 8 "О состоянии и мерах 

по улучшению обеспечения библиотек книгами". 

115. Приказ Госкомитета СССР по народному образованию и Госкомиздат СССР от 30 декабря 

1988 г. № 572/437 "О расширении прав издательств в выпуске лекций, учебно-

методических пособий и монографий по общественным наукам". 

116. Лист колегії Держкомвидаву УРСР про відкритий лист учасників V Пленуму правління 

ДТЛК УРСР до колегії Держкомвидаву УРСР, Рад республіканських видавництв (ДЧ від 

19 січня 1989 року). 

117. Рішення спільного засідання колегії Держкомвидаву УРСР та Секретаріату правління 

Спілки композиторів України від 24.01.89, протокол № 1, пункт 3 "Про стан випуску в 

республіці музичних видань та завдання щодо забезпечення повнішого задоволення 

потреб населення, навчальних закладів у цьому виді друкованої продукції". 

118. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про хід виконання Постанови 

ЦК Компартії України щодо реалізації настанов ХХУІІ з'їзду партії, січневого (1987 р.) 

Пленуму ЦК КПРС у галузі національних відносин, посилення інтернаціонального та 

патріотичного виховання населення" (ДЧ від 24 січня 1989 року). 

119. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про розширення сфери платних 

послуг у системі Держкомвидаву УРСР" (ДЧ від 24 січня 1989 року). 

120. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 02.02..89, протокол № 3, п. 2 "О плане 

первоочередных мероприятий Госкомиздата СССР по дальнейшему совершенствованию 

межнациональных отношений в книгоиздании и книгораспространении".  
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121. Приложение к решению коллегии Госкомиздата СССР от 2 февраля 1989 г., протокол № 3, 

п. 2 "План первоочередных мероприятий Госкомиздата СССР по совершенствованию 

межнациональных отношений в книгоиздании и книгораспространении".  

122. Письмо Госкомиздатам союзных республик, издательствам, полиграфическим предприя-

тиям, орнанизациям книжкой торговли "О кооперативной деятельности в книгоизда-

тельской отрасли" (утверждено приказом Госкомиздата СССР от 06.02.89 №° 39). 

123. Приказ от 7 февраля 1989 г. № 41 "Об утверждении новой редакции "Положения о 

выпуске произведений за счет средств автора". 

124. Інформація про розширене засідання Ради директорів видавництв щодо підсумків роботи 

видавництв республіки у 1988 р., завдань по дальшому розширенню демократизації 

видавничої справи, поглибленню економічної реформи, схвалення тимчасового 

Положення про Раду директорів при Держкомвидаві УРСР (ДЧ від 9 лютого 1989 року). 

125. Наказ Держкомвидаву УРСР від 21.02.89 № 29 "Про участь видавництв, облполіграф-

видавів у розробці та реалізації програми формування історичної свідомості населення 

УРСР". 

126. Наказ Держкомвидаву УРСР від 21.02.89 № 30 "Про Раду директорів видавництв при 

Держкомвидаві УРСР". Тимчасове Положення про Раду директорів. 

127. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 22 лютого 1989 р., протокол № 2, п 2 "Про 

підсумки роботи системи Держкомвидаву Української РСР за 1988 рік в умовах повного 

госпрозрахунку і самофінансування". 

128. Наказ Держковидаву УРСР від 22.02.89 № 31 "Про вдосконалення системи тиражування в 

республіці неперіодичних друкованих видань". 

129. Наказ Держкомвидаву УРСР від 22.02.89 № 32 "Про зміни в наказі Держкомвидаву УРСР 

від 29.01.82 р. № 21 та рішенні колегії від 23.01.80 р. (протокол № І, п. 7)". Заходи по 

вдосконаленню системи тиражування літератури. Положення про видавничо-тиражну 

комісію при Держкомвидаві УРСР. 

130. Письмо Госкомиздата УССР Председателю Госкомиздата СССР т. Ненашеву М. Ф. от 

23.03.89 № 6-70-20 "О ходе выполнения решения коллегии Госкомиздата СССР от 31.03.88". 

131. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 29 березня 1989 р., протокол № 4, п. 2 "Про 

виконання постанови ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР та Ради 

Міністрів УСРС від 14.03.89 р. № 84 "Про організацію роботи по вирішенню питань, 

поставлених у ході зустрічей і бесід товариша М. С. Горбачова з трудящими, партійним і 

господарським активом республіки". Основні заходи. 
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132. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 29 березня 1989 р., протокол № 4, п. 12 "Про 

заходи Держкомвидаву УРСР по виконанню рішень партії та уряду з питань розширення і 

вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків". План заходів. 

133. Виписка з протоколу № 4 засідання колегії Держкомвидаву УРСР від 29 березня 1989 року 

"Про хід виконання постанов партії і уряду про дальше вдосконалення книговидавничої 

справи і періодичної преси в Українській РСР і зміцнення їх матеріально-технічної бази". 

134. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 30 марта 1989 г., протокол № 7, п. 8 

"О кардинальном улучшении системы координации выпуска литературы в стране на 

основе электронно-вычислительной техники".  

135. Наказ Міністерства народної освіти УРСР, Держкомвидаву УРСР, постанова правління 

Укоопспілки від 30 березня 1989 р. № 47/68 "Про забезпечення шкіл, ПТУ та інших 

навчальних закладів Української РСР підручниками і навчально-методичною літературою 

на 1989/90 навчальний рік". 

136. Доручення Держкомвидаву УРСР керівникам видавництв, облполіграфвидавів, РПО 

"Поліграфкнига", ОРО "Укркнига", облкниготоргів, підрозділів Держкомвидаву УРСР від 

06.04.89 № 6-219 щодо рішення колегії Держкомвидаву СРСР від 02.02.89 р., протокол 

№ 3, п. 2 "Про план першочергових заходів Держкомвидаву СРСР по дальшому 

вдосконаленню міжнаціональних відносин у книговиданні та книгорозповсюдженні".  

137. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР щодо виконання партійних і 

урядових постанов про дальше вдосконалення книжкової справи і преси на Україні та 

зміцнення їх матеріально-технічної бази, про республіканську видавничу програму випуску 

довідкової та енциклопедичної літератури на 1989―1990 рр. (ДЧ від 6 квітня 1989 року). 

138. Лист Держкомвидаву УРСР керівникам видавництв від 14.04.89 № 2-236 "Про участь у 

конкурсі на кращу редакторську роботу по підготовці до видання масово-політичної книги". 

139. Письмо Госкоиздата СССР Главным управлениям, Всесоюзным объединениям, предприя-

тиям и издательствам союзного подчинения Госкомиздата СССР, Госкомиздатам союзных 

республик от 17.04.89 № 1-1050/80 "О реализации полиграфическими предприятиями 

книжной продукции, отпечатанной на сэкономленной и приобретенной бумаге". 

140. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 28 квітня 1989 р., протокол № 5, п. 2 "Про 

організаційно-творчу роботу видавництв республіки щодо підготовки і випуску літератури 

з питань утвердження здорового способу життя, викоренення пияцтва, алкоголізму, 

наркоманії".  

141. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про стан підготовки і випуску 

видань, присв'ячених 50-річчю возз'єднання Західної України з Українською РСР у складі 

Союзу РСР" (ДЧ від 8 червня 1989 року). 
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142. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 25 травня 1989 р., протокол № 6, п. 2 "Про 

участь працівників системи Держкомвидаву УРСР у виконанні завдань, поставлених 

березневим (1989 р.) Пленумом ЦК КПРС".  

143. Рішення колегії від 25 травня 1989 р., протокол № 6, п. 4 "Про роботу магазину "Сузір'я" 

та заходи по посиленню його ролі в інтернаціональному та патріотичному вихованні, 

поглибленню міжнаціональних зв'язків".   

144. Наказ Держкомвидаву УРСР від 31.05.89 № 90а "Про вдосконалення координації випуску 

літератури".  

145. Решение коллегии Госкомиздата СССР, Секретариата  правления Союза художников 

СССР, Президиума Академии художеств СССР от 8 июня 1989 г., протокол № 12, п. 2 

"О состоянии и мерах по улучшению художественного оформления, конструирования и 

иллюстрирования книжной продукции". 

146. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 липня 1989 р., № 77 "Про реорганізацію видав-

ничого об'єднання "Вища школа".  

147. Наказ Держкомвидаву УРСР від 21.07.89 № 105 "Про реорганізацію видавничого 

об'єднання "Вища школа". 

148. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 липня 1989 р. № 201 "Про організацію роботи, 

матеріально-технічне і фінансове забезпечення підготовки та видання республіканської, 

обласних та Київської міської книг Пам'яті".  

149. Наказ Держкомвидаву УРСР від 25.08.89  № 119 "Про створення республіканського 

бібліографічно-видавничого об'єднання "Книжкова палата УРСР ім. Івана Федорова". 

150. Наказ Держкомвидаву УРСР від 12.09.89 № 124 "Про виконання доручення Постійної 

надзвичайної комісії при Раді Міністрів УРСР".  

151. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 27 вересня 1989 р., протокол № 11, п. 2 "Про 

виконання постанови Ради Міністрів Української РСР "Про заходи щодо реалізації 

постанови З"їзду народних депутатів СРСР "Про основні напрями внутрішньої і 

зовнішньої політики СРСР".   

152. Наказ Держкомвидаву УРСР від 27.09.89 № 130 "Про розширення випуску підручників, 

посібників для вищих, середніх спеціальних навчальних закладів та профтехучилищ". 

153. Наказ Держкомвидаву УРСР від 27.09.89 № 131 "Про розширення випуску шкільних 

підручників та художньої літератури для дітей".  

154. Решение коллегии Госкомиздата СССР от 28 сентября 1989, протокол № 18, п. 2 

"О Всесоюзной программе выпуска юридической литературы по обеспечению правового 

всеобуча в стране (1990-1995 гг.)". 

155. Основные показатели работы отраслей  Госкомиздата УССР за 9 месяцев 1989 г.  



 
18 

156. Інформація про роботу IV з'їзду ДТЛК УРСР (ДЧ від 19 жовтня 1989 року).  

157. Наказ Держкомвидаву УРСР від 06.10.89  № 134. "Про роботу видавництв республіки 

щодо випуску книг Пам'яті".  

158. Наказ Держкомвидаву УРСР від 13.10.89 № 136 "Про перетворення Головної редакції 

Української Радянської Енциклопедії імені М. П. Бажана в республіканське видавництво". 

159. Асоціація українських експортерів друкованої продукції (протокол установчих зборів від 

19.10.1989). 

160. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про підсумки участі видавництв, 

підприємств і організацій галузі в ММКВЯ—89" (ДЧ  від 31 жовтня 1989 року). 

161. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 31 жовтня 1989, протокол № 12, п. 2 "Про 

підсумки роботи системи Держкомвидаву УРСР за 9 місяців 1989 р. в умовах повного 

госпрозрахунку і самофінансування". 

162. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 31 жовтня 1989, протокол № 12, п. 7 "Про 

додаткові заходи по розширенню і вдосконаленню взаємозв'язків з книговидавцями 

братніх республік Союзу РСР".  

163. Наказ Держкомвидаву УРСР від 05.12.89 № 154. "Про назви видавництв і журналу". 

164. Решение коллегии Госкомпечати СССР, Секретариата правления Союза писателей СССР 

от 11 декабря 1989 г, протокол № 24, п. 2 "О сводном плане выпуска собраний сочинений, 

избранных произведений писателей и деятелей искусств на ХІІІ пятилетку (1991—1995 гг.)"  

165. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про критичний стан 

книговидання внаслідок значного зменшення фондів паперу", "Про підготовку і випуск 

видань до 45-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941—1945)" (ДЧ від 14 грудня 

1989 року).  

166. Наказ Держкомвидаву УРСР від 26 грудня 1989 р. № 166 і Міністерства вищої і середньої 

освіти УРСР від 28.12. 89 № 317. "Про затвердження акту про поділ видавничого 

об'єднання "Вища школа" та статутів самостійних видавництв". 

167. Рекомендації Держкомвидаву УРСР керівникам видавництв, об'єднань, облполіграф-

видавів, підприємств, облкниготоргів від 28.12.89 № 2-732 "На виконання постанови Ради 

Міністрів УРСР від 07.12.89  № 302 "Про першочергові заходи щодо організації виконання 

Закону УРСР "Про мови в Українській РСР". 

168. Наказ Держкомвидаву УРСР від 29.12.89 № 171 "Про видання у 1990 році респуб-

ліканськими видавництвами книг для розповсюдження по абонементах в обмін за здану 

макулатуру і вторинні текстильні матеріали".  

169. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про перспективний план (1990—

1995 рр.) випуску творів В. І. Леніна, збірників документів КПРС з актуальних питань 
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національної політики, міжнаціональних відносин", "Обговорення роботи УОРО  

"Укркнига" в нових умовах господарювання" (ДЧ від 11 січня 1990 року).  

170. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности издательств Госкомиздата 

УССР за 1989 год. 

171. Положение о ежегодном Всесоюзном конкурсе на лучшие произведения научно-

популярной литературы (утверждено приказом Ордена Ленина всесоюзного общества 

"Знание" и Госкомиздата СССР).  

172. Лист Головвидаву Держкомвидаву УРСР від 10.01.90 № 2-21 "Про видавничі права ряду 

громадських організацій".  

173. Наказ Держкомвидаву УРСР від 02.02.90 № 6 "Про терміновий випуск російсько-

українських і українсько-російських словників, самовчителів української мови".  

174. Інформація Головвидаву Держкомвидаву УРСР директорам видавництв від 14.02.90 

№ 2-102. "Деякі дані про організацію видавничої діяльності в Українській РСР".  

175. Інформація про розширене засідання ради директорів видавництв" Про актуальні питання 

дальшого поліпшення книговидавничої справи", "Підбиття підсумків за минулий рік" 

(ДЧ від 1 березня 1990 року). 

176. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР від 15 березня 1990 року "Про 

підсумки роботи системи за 1989 рік і завдання на 1990-й" (ДЧ від 29 березня 1990 року). 

177. Приказ Госкомпечати СССР от 16.03.90 № 113 "О выполнении приказа № 41 от 07.02.89 и 

дальнейшем развитии изданий за счет средств автора".  

178. Решение коллегии Госкомпечати СССР от 27 марта 1990 г., протокол № 7, п. 7 

"О состоянии и мерах по совершенствованию выпуска справочной научно-технической 

литературы".  

179. Письмо Госкомпечати СССР Госкомиздатам союзных республик, директорам учебно-

педагогических издательств от 11.04 90 № 3-54/8 "О литературе по проблемам проф-

ориентации молодежи, рекомендуемой к изданию".  

180. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про Республіканську видавничу 

програму підготовки і випуску літератури на 1990—1995 рр. з питань житлової проблеми" 

(ДЧ від 4 травня 1990 року).  

181. Інформація про засідання колегії Держкомвидаву УРСР "Про творчу роботу колективу 

видавництва"Українська Радянська Енциклопедія імені М. П. Бажана" щодо забезпечення 

підготовки випуску Республіканської та Київської міської книг Пам'яті" (ДЧ від 4 травня 

1990 року). 
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182. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР від 25 квітня 1990 р., протокол № 3 "Про стан та 

заходи по покращенню художнього оформлення, конструювання та ілюстрування 

книжкової продукції".  

183. Рішення колегії Держкомвидаву УРСР та Президії Українського республіканського 

комітету профспілки працівників культури від 25 квітня 1990 р., протокол № 3, п. 9 "Про 

умови Республіканського конкурсу "Мистецтво книги". 

184. Приказ Госкомпечати СССР от 15 июня 1990 г. № 240 "О внедрении штриховой 

идентификации книжной продукции в практику работы Госкомпечати СССР". 

185. Лист Держкомвидаву УРСР керівникам видавництв, Київського облполіграфвидаву, 

РВО "Поліграфкнига" від 23.07.90 № 2-424 "Щодо забезпечення постпредств УРСР при 

міжнародних організаціях друкованими виданнями чорнобильської тематики". 

186. Наказ Держкомвидаву УРСР від 31.07.90 № 125 "Про оперативне видання книги"  

33-ій: голод".  

187. Наказ Держкомвидаву УРСР від 14.08.90 № 132 "Про перейменування Держкомвидаву 

УРСР". 

188. Наказ Держкомпреси УРСР від 04.09.90 № 143 "Про перейменування видавництва 

"Промінь" на "Січ". 

189. Наказ Держкомпреси УРСР від 10.09.90 № 145 "Про створення видавництва "Сяйво". 

190. Наказ Держкомпреси УРСР  від 11.09.90 № 147 "Про перебудову діяльності редакційно-

видавничих відділів обласних управлінь по пресі". 

191. Наказ Держкомпреси УРСР від 27.09.90 № 153 "Про випуск історичної бібліотеки журналу 

"Дзвін". 

192. Наказ Держкомпреси УРСР від 03.10.90 № 158 "Про додаткові заходи щодо більш повного 

задоволення потреб читачів в українській художній літературі". 

193. Наказ Держкомпреси УРСР від 04.10.90 № 161 "Про створення видавництва "Бескид".  

194. Наказ Держкомпреси УРСР від 04.10.90 № 162 "Про надання видавничих прав управлінню 

Львівської обласної ради товариства української мови імені Т. Г. Шевченка "Просвіта".  

195. Приказ Госкомпечати СССР от 13.11.90 № 382 "Об уточнении некоторых статей 

"Положения об издании произведений за счет средств автора". 

196. Наказ Держкомпреси УРСР від 13.11.90 № 175 "Про створення малого підприємства ― 

видавництва "Грайлик".  

197. Наказ Держкомпреси УРСР від 28.11.90 № 188 "Про перейменування обласних управлінь 

у справах видавництв і поліграфії. 

198. Наказ Держкомпреси від 01.12.90 № 195 "Про надання видавничих прав 

"РПО "Поліграфкнига". 
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199. Відкритий лист депутатам Верховної Ради УРСР, Уряду України від учасників II пленуму 

правління ДТЛК України: Врятувати книгу як духовне багатство, джерело знань від 

20 листопада 1990 р., м. Запоріжжя. 

200. Відкритий лист Голові Верховної Ради УРСР Л. М. Кравчуку, Голові Ради Міністрів УРСР 

В. П. Фокіну: Звертаємося за допомогою (ДЧ від 13 грудня 1990 року). 

201. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15.12.1990 № 370 "Про затвердження Тимчасового 

положення про Головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших 

засобах масової інформації при Раді Міністрів УРСР". 

202. Наказ Держкомпреси УРСР від 29.12.90 № 205 "Про перейменування Політвидаву 

України. 

203. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности издательств Госкомитета 

УССР по печати за 1990 год. 

204. Випуск книг і брошур у 1985—1990 роках видавництвами та видавничими організаціями 

Української РСР (за даними Книжкової палати УРСР ім. І. Федорова). 

205. Інформація про засідання колегії Держкомпреси УРСР "Про випуск міжвідомчої 

бібліотеки "Літературні пам'ятки України" (ДЧ від 6 лютого 1991 року). 

206. Наказ Держкомпреси УРСР від 08.02.91 № 20 "Про надання видавничих прав малому 

підприємству "Триада".  

207. Наказ Держкомпреси УРСР від 22.02.91 № 27 "Про заходи щодо усунення порушень 

вимог державних стандартів при оформленні книжкових видань". 

208. Наказ Держкомпреси УРСР від 22.02.91 № 28 "Про видавничу діяльність малих 

підприємств "Райдуга", "Вік" і "Глобус". 

209. Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 22 лютого 1991 року № 762-XII "Про 

інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань культури та духовного 

відродження "Про стан роботи органів державного управління по створенню умов для 

розвитку культур національних меншин України".  

210. Наказ Держкомпреси УРСР від 27.03.91 № 42 "Про негативну тенденцію у випуску 

еротико-порнографічних видань". 

211. Наказ Держкомпреси УРСР від 28.03.91 № 43 "Про видавничу діяльність малого 

підприємства "Слово". 

212. Наказ Держкомпреси УРСР від 04.04.91 № 46. "Про уточнення державного замовлення 

видавництвам на випуск друкованої продукції і додаткове виділення фондів паперу на 

1991 рік". 
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213. Наказ Держкомпреси УРСР від 10.04.91 № 48 "Про оперативний випуск Земельного 

Кодексу Української РСР, Положення про порядок надання та вилучення земельних 

ділянок та форм державних актів на право володіння і користування землею". 

214. Наказ Держкомпреси УРСР від 23.04.91 № 55 "Про видавничу діяльність малого 

підприємства "Елісс". 

215. Наказ Держкомпреси УРСР від 20.05.91 № 62 "Про ініціативу видавництва "Веселка" 

щодо виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" по підготовці та випуску у 

світ книжок для дітей у серії "Родинне коло". 

216. Рішення колегії Держкомпреси УРСР від 12 червня1991 р., протокол № 3, п. 1 "Про хід 

виконання Комплексної програми основних напрямів розвитку культури в Українській 

РСР до 2005 року".  

217. Наказ Держкомпреси УРСР від 24.06.91 № 72 "Про видавничу діяльність малого 

підприємства "Коркон". 

218. Наказ Держкомпреси УРСР від 25.06.91 № 76 "Про заходи у зв'язку з виданням 

"Українського правопису" (1990 р.)". 

219. Наказ Держкомпреси УРСР від 04.07.91 № 80 "Про заснування та затвердження Статуту 

державного малого підприємства "Оріон". 

220. Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 5 липня 1991 року N 1316-XII "Про 

інформацію Комісій Верховної Ради Української РСР з питань народної освіти і науки, з 

питань культури та духовного відродження, з питань гласності та засобів масової 

інформації щодо державного захисту книговидання та преси в Українській РСР в умовах 

переходу до ринкової економіки". 

221. Открытое письмо руководителей отрасли периодической прессы и книгоиздания союзных 

республик Президенту СССР, Кабинету Министров СССР, правительствам союзных 

республик: Перед обществом в долгу (газета "Правда" от 25 июля 1991 года № 177. 

222. Інформація Головного економічного управління Держкомпреси УРСР "Про основні 

показники роботи за І півріччя 1991 року". 
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Перелік документів з 24 серпня 1991––2000 рр. 

1. Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 року № 1427-XII "Про проголошення 

незалежності України".  

2. Наказ Держкомпреси України від 27 серпня 1991 року № 95 "Про припинення розсилки 

контрольних примірників творів друку". 

3. Лист Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1991 року "Про впорядкування розсилки 

контрольних примірників творів друку". 

4. Наказ Держкомпреси України від 04.10.91 № 107 "Про перейменування видавництва 

"Радянська школа" на "Освіту". 

5. Наказ Держкомпреси України від 10.10.91 № 110 "Про скасування заборон і обмежень у 

випуску навчальних та наукових видань вищими навчальними закладами, науково-

дослідними установами, бібліотеками, музеями України". 

6. Наказ Держкомпреси України від 06.10.91 № 113 "Про перехід у відання Державного 

комітету України по пресі підприємств, установ та організацій союзного 

підпорядкування". 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1991 року № 273 "Про додаткові 

заходи щодо забезпечення видання Книги Пам'яті" (із змінами і доповненнями, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 року № 1367).  

8. Перелік державного майна України, що передається до власності адміністративно-

територіальних одиниць (комунальної власності) (затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 листопада 1991 р. № 311). 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1991 р. № 341 "Про передачу 

колишніх партійних видавництв у відання Державного комітету України по пресі". 

10. Інформаційний лист Держкомвидаву України директорам видавництв, поліграфпід-

приємств та інших установ про зміну назви видавництва "Радянський письменник" на 

"Український письменник" від 24.12.91. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 1992 р. № 6 "Про затвердження  

Положення про головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших 

засобах масової інформації при Кабінеті Міністрів України". 

12. Наказ Держкомпреси України від 8.01.92 № 2 "Про головну і базові організації із 

стандартизації". 

13. Наказ Держкомпреси України від 17.01.92 № 8 "Про прийняття на баланс Державного 

комітету по пресі колишніх партійних видавництв". 
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14. Наказ Держкомпреси України від 24.01.92 № 10 "Про перейменування видавництва 

"Українська радянська енциклопедія імені М. П. Бажана" на "Українську енциклопедію 

імені М. П. Бажана". 

15. Указ Президента України від 6 лютого 1992 року № 75 "Про невідкладні заходи щодо 

соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових 

відносин". 

16. Закон України "Основи законодавства України про культуру" від 14.02.92 № 2117. 

17. Закон України Про оподаткування доходів підприємств і організацій від 21 лютого 

1992 року № 2146-XII.  

18. Наказ Держкомпреси України від 25.02.92 № 20 "Про перейменування Республіканського 

бібліографічно-видавничого об'єднання "Книжкова палата УРСР ім. Івана Федорова" на 

"Національне науково-виробниче об'єднання "Книжкова палата України". 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992 року № 131 "Про додаткові 

заходи щодо забезпечення видання томів Зводу пам'яток історії та культури України". 

20. Наказ Держкомпреси України від 19 березня 1992 року № 1-45-40/24 "Питання 

оформлення друкованих видань". 

21. Постанова Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 року  № 2256-XII "Про 

підготовку багатотомного науково-документального видання про жертви репресій на 

Україні". 

22. Наказ Держкомпреси України від 07.04.92 № 25 "Про організацію виконання постанови 

Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо забезпечення видання томів 

Зводу пам'яток історії та культури України".  

23. Наказ Держкомпреси України від 09.04.92 № 26 "Про державне замовлення на випуск 

друкованої продукції у 1992 році". 

24. Наказ Держкомпреси України від 09.04.92 № 27 "Про створення Торговельно-видавничого 

підприємства "Хмельницьккнига". 

25. Лист Держкомпреси України директору видавництва "Час", генеральному директору 

ВО "Поліграфкнига", начальнику Головполіграфпостачу від 10.04.92 № 04п-68 про 

виконання доручення Прем'єр-міністра України т. Фокіна В. П. щодо видання 

"Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні". 

26. Наказ Держкомпреси України від 10.04.92 № 28 "Про створення книготорговельного 

підприємства "Вінницякнига". 

27. Указ Президента України від 4 травня 1992 року № 292 "Про Книгу Пам'яті України". 

28. Наказ Держкомпреси України від 14.05.92 № 33 "Про створення видавничо-книготорго-

вельного підприємства "Тернопількнига". 
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29. Лист Міністерства фінансів України Державним податковим інспекціям по Республіці 

Крим, областях, мм. Києву і Севастополю, фінансовим управлінням Ради Міністрів 

Республіки Крим, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад 

народних депутатів, Держкомпреси України "Про пільги по податку на доходи 

видавництв" від 20.05.92 № 12-101. 

30. Наказ Держкомпреси України від 02.06.92 № 37 "Про Національний Технічний комітет по 

стандартизації у видавничій справі". 

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1992 року № 309 "Питання 

українського правопису". 

32. Лист Держкомпреси України керівникам виробничих об'єднань, обласних управлінь по 

пресі, поліграфічних підприємств від 08.06.92 № 04м-10 щодо обмеження поширення 

певного роду інформації.  

33. Наказ Держкомпреси України від 23.06.92 № 44 "Про заходи у зв'язку з впровадженням 

третього видання "Українського правопису". 

34. Наказ Держкомпреси України від 29.06.92 № 45 "Про оперативне видання "Кобзаря" 

Т. Г. Шевченка до Всесвітнього форуму українців". 

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376 "Про впорядкування 

розсилки контрольних примірників творів  друку". 

36. Наказ Держкомпреси України від 28.07.92 № 52 "Про виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376 "Про впорядкування розсилки контрольних 

примірників творів друку". 

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 443 "Питання Державного 

комітету України по пресі". 

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466 "Про затвердження 

Положення про Державний реєстр національного культурного надбання". 

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. № 472 "Про спеціалізовані 

редакції для випуску літератури мовами національних меншин України".  

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 р. № 530 "Про підготовку і 

випуск серії книг "Реабілітовані історією". 

41. Наказ Міністерства статистики України від 11 вересня 1992 року № 147 "Про 

затвердження форми державної статистичної звітності для видавництв і видавничих 

організацій".  

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. № 537 "Про заходи щодо 

видання Книги Пам'яті України".  
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43. Наказ Головного управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах 

масової інформації при Кабінеті Міністрів України від 24.09.92 № 105 "Про відміну наказу 

ГУОТу України" ( щодо розсилки обов'язкових примірників видань ). 

44. Наказ Держкомпреси України від 24.09.92 № 61 "Про випуск навчальних посібників 

видавництва "Либідь" на засадах державного замовлення". 

45. Наказ Держкомпреси України від 25.09.92 № 62 "Про створення Національного агентства 

в Міжнародній системі стандартної нумерації книг (ISBN) і Національного центру в 

Міжнародній системі даних серіальних видань(ISDS) України". 

46. Наказ Держкомпреси України від 30.09.92 № 63 "Про форми державної статистичної 

звітності для видавництв і видавничих організацій". 

47. Наказ Держкомпреси України від 07.10.92 № 68 "Про участь Держкомітету України по 

пресі у Всесвітньому форумі  українців". 

48. Лист Держкомпреси України  директорам видавництв від 30.10.92 № 2-537 щодо обсягів 

фінансування літератури, яка пропонується до випуску на засадах державного замовлення 

у 1993 році. 

49. Наказ Держкомпреси України  від 13.11.92 № 76 "Про ліквідацію Держкомітету України 

по пресі".  

50. Наказ Держкомпреси України від 13.11.92 № 77 "Про роботу по організації реклами книги 

і книжкових виставок". 

51. Лист Держкомпреси України керівникам підрозділів Державного комітету України по 

пресі від 08.12.92 № 2-606 щодо надання  необхідної допомоги Головній спеціалізованій 

редакції літератури мовами національних меншин. 

52. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 14-92 "Про податок на 

добавлену вартість". 

53. Наказ Держкомпреси України від 25.01.93 № 6 "Про ліквідацію Українського оптово-

роздрібного об'єднання книжкової торгівлі "Укркнига" Держкомпреси України". 

54. Наказ Держкомпреси України від 29.01.93 № 8 "Про затвердження "Інструкції по 

заповненню форми № 1 "Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і здачу 

друкованої продукції". 

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 1993 року № 194 "Про державну 

підтримку творчих спілок преси та книговидавничої справи". 

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1993 року "Про утворення 

Державного комітету України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження".  

57. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 377 "Про деякі питання 

охорони державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації".  
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58. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року № 511 "Про затвердження 

Положення про Державний комітет України по охороні державних таємниць у пресі та 

інших засобах масової інформації". 

59. Постанова Президії Верховної Ради України від 16 вересня 1993 року № 3448-XII "Про 

видання "Історії України-Руси" М. С. Грушевського".  

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 року № 944 "Питання 

Державного комітету України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження".  

61. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1993 року № 1023-р на виконання 

Указу Президента України від 30 липня 2993 року № 86/93-рп "Про заходи щодо 

державної підтримки преси". 

62. Лист Держкомвидаву України директорам, головним редакторам видавництв, видавничих 

організацій від 13.12.93 № 6-307 про доповідну записку відділу з питань науки Кабінету 

Міністрів України щодо української наукової і технічної термінології. 

63. Доповідна записка Головного економічного управління колегії Держкомвидаву України 

"Про підсумки роботи видавництв, поліграфічних підприємств та підприємств 

книгорозповсюдження Держкомвидаву за 1993 рік".  

64. Рішення колегії Держкомвидаву України від 31 березня 1994 року, протокол № 2, п. 1 

"Про підсумки роботи видавництв, поліграфічних підприємств, підприємств книгорозпов-

сюдження і організацій Держкомвидаву України у 1993 році". 

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 402 "Про підготовку і 

видання "Українського правопису" у новій редакції". 

66. Наказ Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших 

засобах масової інформації, Державного митного комітету України від 22 серпня 

1994 року № 99/252 "Про затвердження Інструкції про порядок переміщення через 

державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів". 

67. Рішення колегії Держкомвидаву України від 07.09.1994 , протокол № 7, п. 3 "Про підсумки 

роботи видавництв, поліграфічних підприємств, організацій Держкомвидаву за 8 місяців 

1994 року". 

68. Рішення Ради Глав Урядів співдружності незалежних держав від 9 вересня 1994 року "Про 

заходи щодо завершення роботи над Книгами Пам'яті загиблих у роки Великої 

Вітчизняної війни 1941—1945 років". 

69. Рішення Ради Глав Урядів співдружності незалежних держав від 9 вересня 1994 року "Про 

заходи щодо видання короткого біографічного збірника "Кавалери ордена Слави трьох 

ступенів". 
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70. Указ Президента України від 18 листопада 1994 року № 689/94 "Про утворення 

Міністерства України у справах преси та інформації". 

71. Державна тематична програма випуску літератури мовами національних меншин України 

на 1995 рік. 27 грудня 1994 р. 

71а.  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 № 334/94-ВР 

72. Указ Президента України від 2 січня 1995 року № 9/95 "Про Положення про Міністерство 

України у справах преси та інформації". 

73. Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу". 

74. Наказ Мінпресінформу України від 10.02.95 № 8 "Про підсумки проведення аналізу ви-

конання показників ефективності та умов контрактів з керівниками підприємств за 1994 рік" 

75. Угода держав співдружності від 10 лютого 1995 року "Про співробітництво в галузі 

книговидання, книго розповсюдження і поліграфії".  

76. Рішення колегії Мінпресінформу України від 22 лютого 1995 року, протокол № 1, п. 3/2 

"Про забезпечення реалізації тематичної програми випуску видань, присвячених 50-річчю 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні." 

77. Указ Президента України від 28 лютого 1995 року № 158/95 "Про Державну програму 

розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року".  

78. Постанова Верховної Ради України від 3 березня 1995 року № 88/95-ВР "Про перелік 

об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням". 

79. Наказ Мінпресінформу України від 30.03.95 № 24 "Про організацію виконання Указу 

Президента України "Про державну програму розвитку національного книговидання і 

преси на період до 2000 року". 

80. Рішення колегії Мінпресінформу України, ради Української асоціації недержавних 

видавництв і Спілки художників України "Про проведення конкурсу "Мистецтво книги 

України" 29 березня 1995 р. 

81. Рішення колегії Мінпресінформу України від 31 травня 1995 року, протокол № 5, п.1 "Про 

організаційно-творчу роботу у видавництві "Либідь" при Київському університеті". 

82. Рішення колегії Мінпресінформу України від 31 травня 1995 року, протокол № 5, п. 2 

"Про хід підготовки та випуску шкільних підручників до 1995—96 навчального року". 

83. Рішення колегії Мінпресінформу України від 31 травня 1995 року, протокол № 5, п. 5 

"Про галузеву програму ринкових перетворень підприємств і організацій Мінпресінформу 

України на 1995 рік".  

84. Розпорядження Президента України від 16.06.95 № 101/95-рп "Про видання підручників та 

навчальних посібників для загальноосвітніх шкіл".  
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85. Наказ Мінпресінформу України від 14.07.95 № 55 про затвердження заходів 

Мінпресінформу щодо виконання Постанови Кабміну від 29.05.95 № 366 "Про Програму 

правової освіти населення України" 

86. Наказ Мінпресінформу України від 21 липня 1995 року № 57 "Про видання 

творів видатного українського письменника, лауреата Державної премії України 

імені Т. Г. Шевченка Гуцала Є. П. у п'яти томах". 

87. Рішення колегії Мінпресінформу України від 29 серпня 1995 року, протокол № 7, п. 2 

"Про організаційно-творчу роботу Всеукраїнського багатопрофільного видавництва 

"Каменяр", спрямовану на підготовку і випуск україномовних видань". 

88. Рішення колегії Мінпресінформу України від 29 серпня 1995 року, протокол № 7, п. 3 

"Про відзначення 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні та заснування Дня 

книги". 

89. Наказ Мінпресінформу України від 21.09.95 № 79 "Про реорганізацію (злиття) видавництв 

"Будівельник" і "Техніка". 

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року № 1057 "Про хід 

виконання Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 

2000 року".  

91. Національна Програма "Діти України" (затверджено Указом Президента України від 

18 січня 1996 року): Основні заходи щодо забезпечення виконання програми.  

92. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 року № 184 "Про затвердження 

Типового положення про комітет у справах преси та інформації обласної, Київської 

міської державної адміністрації". 

93. Рішення колегії Мінпресінформу України від 16 лютого 1996 року, протокол № 3, п.1 "Про 

підсумки роботи Міністерства , видавництв, підприємств і організацій галузі в 1995 році та 

завдання на нинішньому етапі" 

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 265 "Про державну 

підтримку видання Юридичної енциклопедії".  

95. Наказ Мінпресінформу України від 29 лютого 1996 року № 20 "Про утворення Робочої 

групи з впровадження в Україні міжнародної стандартної нумерації друкованих видань". 

96. Рішення колегії Мінпресінформу України від 27 березня 1996 року, протокол № 4, п. 1 

"Про роботу Головного управління книговидання та книгорозповсюдження по виконанню 

Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року".  

97. Рішення колегії Мінпресінформу України від 27 березня 1996 року, протокол № 4, п. 4 

"Про участь видавців України у міжнародних книжкових ярмарках та завдання щодо 

розширення поглиблення міжнародного співробітництва". 
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98. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 року № 405 "Про продовження 

випуску Книги Пам'яті України".  

99. Наказ Мінпресінформу України від 23.05.96 № 69 "Про заходи з підготовки та відзначення 

5-річчя незалежності України".  

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 року № 574 "Про впровадження 

штрихового кодування товарів". 

101. Постанова Президії Верховної Ради України від 17 червня 1996 року № 409/96-ПВ "Про 

організацію видання збірника "Закони України" та забезпечення ним державних органів, 

установ і організацій". 

102. Рішення колегії Мінпресінформу України від 1 липня 1996 року, протокол № 6, п. 1 "Про 

стан виконання Державної програми розвитку української мови та інших національних 

мов на період до 2000 року у книговидавничій справі України". 

103. Доповідна записка Колегії Мінпресінформу України про хід виконання Закону України 

про мови та Державної програми розвитку української мови та інших національних мов на 

період до 2000 року у книговидавничій продукції. 

104. Рішення колегії Мінпресінформу України від 1 липня 1996 року, протокол № 6, п. 3 "Про 

стан книгорозповсюдження в Україні та заходи щодо вдосконалення цієї роботи". 

105. Рішення колегії Мінпресінформу України від 1 липня 1996 року, протокол № 6, п. 4 "Про 

діяльність робочої групи з впровадження в Україні міжнародної стандартної нумерації 

друкованих видань" 

106. Доповідна записка Колегії Мінпресінформу України "Про стан книгорозповсюдження в 

Україні та заходи щодо вдосконалення цієї роботи". 

107. Постанова Верховної Ради України від 22 листопада 1996 року № 542/96-ВР "Про 

внесення змін і доповнень до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з 

їх загальнодержавним значенням".  

108. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 2 грудня 1996 року № 570 "Про 

затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів 

України".  

109. Основні показники фінансово-господарської діяльності видавництв (1991—1996 рр.). 

110. Лист МінінформуУкраїни до Президента України Кучми Л.Д. від 13.02.97 № 6-111-1а 

щодо питань приватизації державних видавництв, підприємств поліграфії і книгороз-

повсюдження. 

111. Указ Президента України від 19 лютого 1997 року № 160/97 "Питання Міністерства 

інформації України". 
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112. Розпорядження Президента України від 20 лютого 1997 року № 91/97-рп "Про підготовку і 

видання Білої книги з оборонних питань України". 

113. Наказ Мінінформу України від 21.02.97 № 6 "Про передачу функцій Національного 

агентства ISBN Книжковій палаті України". 

114. Лист Мінінформу України від 24.02.97 № 3/1-20 керівникам видавництв, поліграфічних 

підприємств і організацій, які знаходяться в сфері управління Мінінформу України щодо 

приватизації підприємств поліграфії, видавництв та інших організацій. 

115. Закон України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість". 

116. Висновки і рекомендації Міжнародної конференції "Законодавство в світі книги : шляхи 

реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи ", 21—22 квітня 1997 року, Київ. 

117. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року № 510 "Про мінімальні 

соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні". 

118. Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1997 року № 170 "Про затвердження 

Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та 

навчально-методичних посібників". 

119. Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР "Про видавничу справу". 

120. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року № 998 "Про затвердження 

Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови". 

121. Указ Президента України від 23 грудня 1997 року № 1375/97 "Про відзначення 1000-річчя 

літописання і книжкової справи в Україні". 

122. Рішення колегії Мінінформу України від 21 січня 1998 року, протокол № 2, п. 3 "Про план 

заходів з підготовки та відзначення 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні". 

123. Річна доповідь Міністерства інформації України за 1997 рік. 

124. Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 190/98-ВР "Про підготовку 

видання Зводу законів України". 

125. Доповідна записка Віце-прем'єр-міністра України В. Смолія Прем'єр-міністру України 

В. П. Пустовойтенку від 17.03.98 щодо ситуації у справі книговидання і книгорозпов-

сюдження. 

126. Рішення колегії Мінінформу України від  25 березня 1998 року, протокол № 4, п. 3 "Про 

підсумки роботи Міністерства, видавництв, поліграфічних підприємств, установ і 

організацій, що входять до сфери функціонального управління Мінінформу України у 

1997 році та завдання на нинішньому етапі". 

127. Асоціація "Навчальна книга", березень 1998 року. 

128. Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 06.04.98 № 3728/10/23-3117 

"О программировании печатной продукции". 
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129. Лист Державної податкової адміністрації України видавничому дому "Альтернативи" від 

07.04.98 щодо оподаткування податком на додану вартість. 

130. Указ Президента України від 14 травня 1998 року № 471/98 "Про встановлення 

Всеукраїнського дня бібліотек". 

131. Рішення колегії Мінінформу України від 20 травня 1998 року, протокол № 6, п. 3 "Про 

стан та заходи щодо поліпшення випуску енциклопедичної літератури державним 

спеціалізованим видавництвом "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана. Доповідна 

записка до питання порядку денного колегії. 

132. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 року № 1128 "Про поступовий 

перехід з 1 січня 1999 р. на вільний продаж підручників і навчальних посібників для учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів".  

133. Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 816/98 "Про деякі питання державної 

підтримки книговидавничої справи". 

134. Лист Фонду державного майна України регіональним відділенням та представництвам 

Фонду державного майна України від 11.08.98 № 10-16-8203 щодо питання державної 

підтримки книговидавничої справи. 

135. Указ Президента України від 16 вересня 1998 року № 1033/98 "Про вдосконалення 

державного управління інформаційною сферою". 

136. Рішення колегії Мінінформу України від 16 09 1998 р., протокол № 10 п. 1 "Про 

відзначення 1000-річчя літописання та книжкової справи в Україні". 

137. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 року № 1540 "Про Державний 

реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції". 

138. Основні показники фінансово-господарської діяльності видавництв Мінінформу України 

за 9 місяців 1998 року. 

139. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1998 року № 1720 "Про утворення 

Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".  

140. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 року № 1870 "Про 

забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-полі-

графічне об'єднання". 

141. Річна доповідь Міністерства інформації України за 1998 рік. Протокол засідання колегії 

1 від 13 січня 1999 р. Розділ: "Книговидання, поліграфія, книгорозповсюдження".  

142. Рішення колегії Мінінформу України від 17 лютого 1999 року, протокол № 3, п. 3 "Про 

творчий конкурс видавництв і видавничих організацій під час проведення Всеукраїнських 

днів преси та книги—99". 
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143. Закон України від 9 квітня 1999 року № 595-XIV"Про обов'язковий примірник 

документів."  

144. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1999 року № 344-р щодо 

віднесення до сфери управління Державного комітету інформаційної політики державних 

підприємств, що належали до сфери управління Мінінформу. 

145. Указ Президента України від 11.05.1999 № 494/99 "Про додаткові заходи щодо 

забезпечення випуску історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України". 

146. Указ Президента України від 25.05.1999 № 563/99 "Про День працівників видавництв, 

поліграфії і книгорозповсюдження". 

147. Указ Президента України від 25 травня 1999 року № 567/99 "Про Положення про 

книжкову серію "Президентська бібліотека : духовні першоджерела України". 

148. Закон України від 7 липня 1999 року № 847-XIV "Про перелік об'єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації". 

149. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1331 "Питання 

Державного комітету інформаційної політики".  

150. Указ Президента України від 23 липня 1999 року № 921/99 "Про національну юридичну 

бібліотеку". 

151. Указ Президента України від 7 серпня 1999 року № 967/99 "Про розвиток національної 

словникової бази". 

152. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 року № 795-р щодо 

проведення з 24 по 27 серпня 1999 року в Києві першої Міжнародної книжкової виставки-

ярмарку. 

153. Указ Президента України від 19 серпня 1999 року № 1017/99 "Про Положення про 

Державний комітет інформаційної політики України". 

154. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1716 "Про 

затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000—2005 роки". 

155. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1999 року № 2018 "Про створення 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України". 

156. Указ Президента України від 12 листопада 1999 року № 1459/99 "Про створення 

літературно-мистецького літопису "Золотий фонд України". 

157. Наказ Держкомінформу України від 29.11.99 № 26 "Про державний реєстр видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції". 

158. Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1537/99 "Про зміни у структурі 

центральних органів виконавчої влади". 

159. Основні показники фінансово-господарської діяльності видавництв за 1999 рік. 
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160. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2000 року № 446 "Про затвердження 

нового складу спостережної ради та призначення правління Державної акціонерної 

компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання". 

161. Розпорядження Президента України від 4 березня 2000 року № 96/2000-рп "Про 

підготовку багатотомного видання "Політична історія України XX століття". 

162. Доповідь Президента Української асоціації видавців О. Афоніна на зібранні української 

інтелігенції напередодні Шевченкового свята: "Національна книга. Нинішній стан, його 

причини, наслідки і перспективи", м. Київ, березень 2000 рік.  

163. Закон України від 16.03.2000 № 1561-III "Про внесення змін до Закону України "Про 

бібліотеки і бібліотечну справу". 

164. Закон України від 16 березня 2000 року № 1562-III  "Про внесення змін до Закону України 

"Про єдиний митний тариф". 

165. Указ Президента України від 22 березня 2000 року № 490/2000 "Про невідкладні заходи 

щодо розвитку бібліотек України". 

166. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 оку № 210-р "На виконання 

Указу Президента України від 12 листопада 1999 р. № 1459 "Про створення літературно-

мистецького літопису "Золотий фонд України". 

167. Рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, прийняті 

за результатами слухань від 12 травня 2000 року. 

168. Письмовий текст доповіді голови Української асоціації видавців Афоніна О. В. на 

Слуханнях в Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності від 

12 травня 2000 року. 

169. Письмовий текст доповіді голови Держкомінформу України Драча І. Ф. на Слуханнях в 

Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності від, 12 травня 2000 року. 

170. Звернення учасників Всеукраїнських зборів видавців, поліграфістів, книгорозпов-

сюджувачів до Президента України Л. М. Кучми, Голови Верховної Ради України 

І. С. Плюща, Прем'єр-міністра України В. А. Ющенка щодо стану книговидання в Україні, 

від 26 травня 2000 року. 

171. Розпорядження Президента України від 12 червня 2000 року № 226/2000-рп "Про 

відзначення 40-річчя від дня заснування Національної премії України імені Тараса 

Шевченка". 

172. Решение Совета глав правительств содружества независимых государств от 20 июня 

2000 года "О завершении издания Книг Памяти, сборника "Кавалеры ордена Славы трех 

степеней", об издании книги о Героях Социалистического Труда военных лет (1941—1945 гг.)". 
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173. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000 року № 1004 "Про внесення 

змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 998". 

174. Указ Президента України від 25 липня 2000 року № 919/2000 "Про Державний комітет 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України". 

175. Указ Президента України від 1 серпня 2000 року № 940/2000 "Про вшанування пам'яті 

Тараса Григоровича Шевченка". 

176. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року № 363-р "Про заходи 

щодо вшанування пам'яті Олександра Смакули". 

177. Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1217/2000 "Про додаткові заходи 

щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження". 

178. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2000 року № 464-р "Про 

першочергові завдання із створення національної словникової бази". 

179. Указ Президента України від 11 грудня 2000 року № 1328/2000 "Про забезпечення 

підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та 

культури України". 

180. Основні показники фінансово-господарської діяльності видавництв Держкомінформу 

України за 1999―2000 рр. 
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Перелік документів за 2001––2012 рр. 

1. Наказ Держкомінформу України від 19.04.2001 № 93 "Про затвердження Положення про 

Національну програму випуску суспільно-необхідних видань для забезпечення 

загальнодержавних потреб". 

2. Закон України від 17 травня 2001 року № 2410-III "Про внесення змін до деяких законів 

України з питань оподаткування". 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2001 № 426 "Про Положення про 

Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників відповідно до Державного 

стандарту початкової загальної освіти". Положення. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 № 440 "Про затвердження 

Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню 

грифів і свідоцтв Міністерства освіти і науки України". Порядок.  

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2001 № 447 "Про затвердження 

Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 

закладів". Положення.  

6. Закон України від 12 липня 2001 року № 2657-Ш "Про внесення змін до Закону України  

від 07.07.2001 № 847-XIV "Про перелік об'єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації". 

7. Розпорядження Президента України від 13 липня 2001 року № 188/2001-рп "Про серію 

подарункових видань "Книга від Президента України". Положення про серію  

подарункових видань "Книга від Президента України". 

8. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2001 року № 8/1-19 "Про 

результати апробації навчальної літератури у 2000/2001 навчальному році". Доповідна 

записка до питання порядку денного колегії.  

9. Указ Президента України від 1 серпня 2001 року № 574/2001 "Про Національний атлас 

України". 

10. Постанова колегії Держкомінформу України від 2 серпня 2001 року № 9/32 "Про хід 

виконання Указу Президента України від 09.11.2000 року № 1217 "Про додаткові заходи 

щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження". 

Доповідна записка до питання порядку денного колегії.  

11. Наказ Держкомінформу України від 16.08.2001 № 198 "Про корпоратизацію державних 

підприємств". 

12. Наказ Держкомінформу України від 30.08.2001 № 217 "Про хід виконання Указу 

Президента України від 09.11.2000 № 1217 "Про додаткові заходи щодо державної 

підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження". 
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13. Лист Державної податкової адміністрації України від 24.09.2001 № 12762/7/15-1217 "Про 

застосування норм пунктів 7.19 та 7.20 Закону України "Про оподаткування прибутку 

підприємств". 

14. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 

23.10.2001 року № 06-10/609 щодо застосування окремих норм Закону України від 

17.05.2001 року № 2410-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань 

оподаткування". 

15. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 

07.11.2001 № 06-10/631 "Про пільгування доходів, отриманих від продажу видавничої 

продукції. 

16. Указ Президента України від 8 листопада 2001 року № 1055/2001 "Про вшанування пам'яті 

Івана Яковича Франка". 

17. Лист Державної податкової адміністрації України від 13.11.2001 № 15327/7/15-1217 "Про 

призупинення дії листа ДПА України від 24.09.2001 № 12762/7/15-1217".  

18. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708 "Про 

затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 

з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання". 

Інструкція . 

19. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року 

№ 709 "Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему".  

Положення.  

20. Наказ Держкомінформу України від 26.11.2001 року № 260 "Про утворення видавничого 

обєднання "Україна". 

21. Наказ ДержкомінформуУкраїни від 26.11.2001 № 261 "Про створення дирекції Міжна-

родних книжкових ярмарків та поліграфічно-видавничих виставок". 

22. Лист Держкомінформу України до ДПА України від 27.11.2001 № 3508/24/9 відносно 

визначення понять "видавнича продукція", "замовник видавничої продукції", "безпосеред-

ній споживач видавничої продукції". 

23. Лист Державної податкової адміністрації України від 30.11.2001 № 16353/7/16-1217-20 

щодо пільгового оподаткування ПДВ операцій з видання художніх творів українською 

мовою. 
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24. Розпорядження Президента України від 2 грудня 2001 року № 338/2001-рп "Про заходи 

щодо популяризації творів лауреатів Національної премії України імені Тараса 

Шевченка". 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1650 "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266". Порядок 

формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних 

потреб і контролю за їх виконанням  

26. Наказ Держкомінформу України від 14.12.2001 року № 330 щодо створення при 

Держкомінформі України Художньої ради.  

27. Наказ Держкомінформу України від14.12.2001 року № 331 щодо створення при 

Держкомінформі України Експертної ради. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 року № 1709 "Про затвердження 

переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до 

Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 

1997 року № 174".  

29. Основні показники фінансово-господарської діяльності видавництв за 2001 рік. 

30. Наказ Держкомінформу України від 25.01.2002  № 23 щодо реорганізації Державного 

спеціалізованого видавництва "Україна" і Державного спеціалізованого видавництва 

"Вища школа". 

31. Лист Державної податкової адміністрації України від 14.02.2002 № 2685/7/15-1217 щодо 

звільнення від оподаткування доходів, отриманих від продажу видавничої продукції. 

32. Постанова колегії Держкомінформу України від 28 лютого 2002 року № 1/1 "Про підсумки 

роботи Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

України за 2001 рік та завдання щодо формування і здійснення державної інформаційної 

політики". 

33. Указ Президента України від 13.03.2002 № 239/2002 "Про створення літопису народної пам'яті".  

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2002 року № 362 "Про заходи щодо 

вдосконалення порядку випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів". 

35. Лист Держкомінформу України від 27.03.2002 № 962/24/9 щодо роз'яснення Державної 

податкової адміністрації України від 14.02.2002 № 2685/7/15-1217.  

36. Лист Держкомінформу України від 05.04.2002 № 1093/34/9 щодо оподаткування доходів, 

отриманих від продажу видавничої продукції. 

37. Постанова колегії Держкомінформу України  від 26 квітня 2002 року № 3/3 "Про роботу 

Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України зі 

здійснення заходів, спрямованих на формування Державної інформаційної політики". 
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38. Постанова колегії Держкомінформу України від 26 квітня 2002 року №3/5 "Про виконання 

Національної програми випуску соціально значущих видань за 2000, 2001 роки та 

завдання реалізації Програми у 2002 році". 

39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2002 року № 239-р "Про видання 

Книги Пошани України". 

40. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 1/9-223 щодо проведення 

інвентаризації бібліотечних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах та визначення 

стану придатності підручників для подальшого використання.  

41. Наказ Держкомінформу України від 10.05.2002 року № 129 "Про утворення Експертної 

ради Держкомінформу України". Положення.  

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 "Про порядок доставляння 

обов'язкових примірників документів".  

43. Постанова колегії Держкомінформу України від 13 травня 2002 року № 4/11 "Про стан 

видавничої справи в Україні та необхідність здійснення заходів, спрямованих на її 

підтримку й розвиток". 

44. Лист  Держкомрегуляторної  політики  та  підприємництва  України  від  15.05.2002 

№ 2-532/2646 щодо оподаткування операцій з продажу видавничої продукції. 

45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року № 281-р "Про вшанування 

пам'яті великих українських вчених-садівників Л. П. Симиренка та В. Л. Симиренка". 

46. Наказ Держкомінформу України від 03.06.2002 № 154 "Про затвердження Положення про 

формування та виконання Національної програми випуску соціально значущих видань для 

забезпечення загальнодержавних потреб". Положення  

47. Наказ Держкомінформу України від 03.06.2002 № 159 "Про стан видавничої справи в 

Україні та необхідність здійснення заходів, спрямованих на її підготовку й розвиток". 

48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 року № 316-р "Про 

видання збірки поетичних творів "Кобзар" до 190-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка".  

49. Постанова колегії Держкомінформу України від 20 червня 2002 року № 5/12 "Про стан і 

перспективи формування інформаційного простору  Автономної Республіки Крим". .  

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 900 "Про затвердження 

Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року". Програма. 

51. Постанова колегії Держкомінформу України від 17 липня 2002 року № 6/17 "Про хід 

виконання Указу Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 

моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя" від 15.03.02 р. 
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№258/2002 за результатами моніторингу програм телебачення загальнонаціональних і 

мережевих каналів" Довідка до питання порядку денного колегії. 

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року № 1057 "Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (щодо нормативу рентабельності 

виробництва). 

53. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2002 року № 434 "Про проведення 

апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2002/2003 

навчальному році". 

54. План заходів на 2003 рік Міністерства Російської Федерації у справах преси, 

телерадіомовлення і засобів масових комунікацій та Державного комітету інформаційної 

політики, телебачення і радіомовлення України щодо реалізації Угоди між Урядом 

Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співробітництво у галузі 

інформації від 27 лютого 1998 року та Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом 

Міністрів України про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення від 23 жовтня 

2000 року" від 2 серпня 2002 року.   

55. Указ Президента України від 13.08.2002 № 713/2992 "Про історико-меморіальний серіал 

"Книга Пам'яті України". 

56. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 472-р "Про 

віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання". 

57. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2002 року № 483 "Про внесення 

змін та доповнень до Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та 

підручників відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти". 

58. Лист Держкомінформу України від 03.09.2002 № 2793/23/9 "Методичні рекомендації щодо 

застосування положень нормативно-правоих актів стосовно здійснення реєстрації 

друкованих засобів масової інформації та ведення Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції". 

59. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2002 № 541-р "Про утворення 

постійно діючої експертно-аналітичної робочої групи із забезпечення супроводу проекту 

Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" у Верховній 

Раді України, підготовки відповідних проектів актів Кабінету Міністрів України та 

подальшого моніторингу реалізації зазначеного Закону". 

60. Постанова колегії Держкомінформу України від 23 вересня 2002 року № 8/28 "Про 

Порядок формування та виконання державного замовлення на видання книжкової 

продукції за програмою випуску соціально значущих видань". Порядок. 
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61. Порядок формування виконання державного замовлення на видання книжкової продукції 

за програмою випуску соціально значущих видань (затверджено наказом Держкомінформу 

України від 02.10.2002 р. № 285). 

62. Наказ Держкомінформу України від 04.10.2002р. № 287 "Про Художню раду Держкомін-

форму України". Положення. 

63. Перелік пріоритетних міжнародних книжкових та поліграфічних виставок-ярмарків для 

участі видавців, поліграфістів, книгорозповсюджувачів України у 2003 році, органі-

затором яких є Держкомінформ України. Затверджено  Наказом Держкомінформу України 

від 15.11.2002 № 320. 

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1748 "Про першо-

чергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними 

посібниками". 

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1765 "Про внесення 

змін до Статуту Державної акціонерної компанії "Українське виробничо-поліграфічне 

об'єднання". 

66. Лист Державної податкової адміністрації України від 18.11.2002 щодо необхідності 

отримання підтверджуючих документів на право користування пільгою по податку на 

додану вартість. 

67. Постанова Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року № 292-IV "Про 

вшанування пам'яті Героя України В. М. Чорновола". 

68. Основні показники фінансово-господарської діяльності видавництв за 2002 рік. 

69. Наказ Держкомінформу України від 04.02.2003 № 27 "Про затвердження складу і 

Положення про Експертну раду Держкомінформу України". Положення. 

70. Рішення колегії Держкомінформу України від 6 лютого 2003 р. № 1/1 "Про підсумки 

роботи Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 

України за 2002 рік і основні завдання на поточний рік". 

71. Рішення колегії Держкомінформу України від 6 лютого 2003р. № 1/3 "Про проведення 

Року Росії в Україні".  

72. Наказ Держкомінформу України від 19.02.2003 р. № 38 "Про заходи на виконання Указу 

Президента України від 31.01.2003 № 54 "Про перейменування Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України"  

73. Лист Держкомтелерадіо України від 19.02.2003 № 542/30/5-2 щодо розсилки обов'язкових 

примірників видань. 

74. Закон України від 6 березня 2003 року № 601-IV "Про державну підтримку книговидав-

ничої справи в Україні". 
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75. Постанова Верховної Ради України від 6 березня 2003 року № 607-IV "Про Рекомендації 

парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1032—1933 років". 

Рекомендації. 

76. Наказ Держкомінформу України від 31.03.2003 № 64 "Про затвердження Порядку 

формування та реалізації програм випуску соціально значущих видань". Порядок. 

77. Наказ Держкомінформу України від 07.04.2003 р. № 73 "Про забезпечення проведення 

книжкових, інформаційних, поліграфічних виставок та ярмарків, що організовуються 

Комітетом спільно з іншими організаціями". 

78. Заходи за результатами парламентських слухань "Про функціонування української мови в 

Україні". Затверджено наказом Держкомінформу України від 14.04. 2003 № 77. 

79. Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2003 року № 269 "Про Положення 

про Всеукраїнський конкурс навчальних програм і підручників для загальноосвітніх 

навчальних закладів". Положення. 

80. Наказ Держкомінформу України від 27.05.2003 № 113 "Про затвердження складу 

експертної групи при Комітеті".  

81. Положення про експертну групу при Держкомтелерадіо України з науково-технічних 

питань видавничо-поліграфічного комплексу. 

82. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 793 "Деякі питання 

Державної акціонерної компанії "Українське виробничо-поліграфічне об'єднання". 

83. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 червня 2003 року № 6/29 "Про 

визначення основних пріоритетних напрямів і науково-технічного розвитку книговидання 

та преси до 2010 року". 

84. Наказ Держкомтелерадіо України від 10.07.2003 № 163 "Про заходи на виконання 

Національної програми "Закордонне українство" на період до 2005 року". Заходи. 

85. Наказ Держкомтелерадіо України від 21.07.2003 № 180 "Про затвердження Основних 

напрямів науково-технічного розвитку книговидання та преси до 2010 року". 

86. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 липня 2003 року № 8/35 "Про підсумки 

роботи Держкомтелерадіо України у першому півріччі 2003 року та завдання на 

перспективу". 

87. Тези виступу Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Чижа І. С. 

на колегії Комітету з питання : "Про підсумки роботи  Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України за перше півріччя 2003 року" від 30 липня 2003 року. 

88. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 липня 2003 року № 8/36 "Про стан 

інформаційної галузі Харківської області" Довідка до питання порядку денного колегії.  
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89. Указ Президента України від 27 серпня 2003 року № 920/2003 "Про Положення про 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України". Положення. 

90. Тези виступу Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Чижа І. С. 

на колегії з питання "Про невідкладні завдання Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України щодо реалізації державної інформаційної політики, визначені 

у  виступі  Президента  України  Л. Д. Кучми  на  урочистому  зібранні, присвяченому 

12-й річниці Незалежності України". 

91. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27 серпня 2003 року № 9/42 "Про стан 

інформаційного простору Закарпатської області".Довідка до питання порядку денного колегії  

92. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27 серпня 2003 року № 9/48 "Про стан 

інформаційного простору Івано-Франківської області". Довідка до питання порядку 

денного колегії.  

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 року № 1378 "Про 

вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками 

та посібниками". 

94. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 08.09.2003 № 11/49 "Про підсумки 

соціально-економічного розвитку України в інформаційній і видавничій сферах за 

8 місяців 2003 року та виконання Держкомтелерадіо Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України". Довідка до питання порядку денного колегії.  

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 року № 1478 "Про 

затвердження Порядку ведення обліку отриманих валових доходів і валових витрат під час 

провадження видавничої діяльності, виготовлення і розповсюдження книжкової 

продукції". Порядок. 

96. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1539 "Про підтримку 

діяльності творчих спілок та книговидавничої справи". 

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546 "Про затвердження 

Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 — 2010 роки". 

Державна програма. 

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 1643 "Про 

затвердження Порядку спрямування коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових 

пільг, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і впровадження 

новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції". Порядок. 

99. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 15 жовтня 2003 року № 14/55 "Про стан 

виконання постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань 

"Про функціонування української мови в Україні та реалізацію рекомендацій Рахункової 
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палати України за результатами аналізу виконання Комплексних заходів щодо всебічного 

розвитку та функціонування української мови, планування та використання коштів 

Держбюджету України на їх впровадження". Довідка до питання порядку денного колегії . 

100. Рішення колегії  Держкомтелерадіо України від 29 жовтня 2003 року № 15/59 "Про стан 

інформаційної галузі Чернігівської області". Довідка до питання порядку денного колегії.  

101. Заходи на виконання Державної програми розвитку і функціонування української мови на 

2004—2010 роки (затверджено наказом Держкомтелерадіо України від 11.11.2003 № 286). 

102. Закон України від 20.11.2003 № 1300-IV "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні". 

103. Заходи Держкомтелерадіо на виконання Державної програми забезпечення позитивного 

міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки (затверджено наказом Держкомтелерадіо 

України від 21.11.2003 № 294). 

104. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26.11.2003 № 16/66 "Про стан 

інформаційного простору Львівської області. Довідка до питання порядку денного колегії.  

105. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26.11.2003 № 16/71 "Про фестивально-

виставкову діяльність у 2004 році". 

106. Розпорядження Президента України від 02.12.2003 № 396/2003-рп "Про заходи щодо 

вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". 

107. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 763-р "Деякі 

питання Книжкової палати України". 

108. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24 грудня 2003 р. № 17/79 

"Про концептуальні засади формування і реалізації Програми випуску соціально значущих 

видань". 

109. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2028 "Про затвердження 

Програми підготовки та видання Національного атласу України". Програма. 

110. Заходи Держкомтелерадіо на виконання Державної програми інформування громадськості 

з питань європейської інтеграції України на 2004—2007 роки" (затверджено наказом 

Держкомтелерадіо України від 29.12.2003 № 328). 

111. Заходи Держкомтелерадіо на виконання Державної програми інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004—2007 роки (затверджено наказом 

Держкомтелерадіо України від 29.12.2003 № 329).  

112. Положення про порядок підготовки та видання підручників і навчальних посібників для 

аграрних вищих навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства аграрної 

політики України від 29 грудня 2003 року № 473). 
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113. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 32 "Про Премію Кабінету 

Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та 

юнацтва". 

114. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 39 "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 року № 1870" (щодо 

забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-

поліграфічне об'єднання"). 

115. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 січня 2004 р. № 1/1 "Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України за 2003 рік і основні 

завдання на поточний рік". 

116. Лист Міністерства юстиції України від 31.01.2004 № 20-50-222 щодо порядку оподат-

кування у 2004 році видавничої справи в Україні. 

117. Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для 

загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України від12.02.2004 № 108). 

118. Наказ Держкомтелерадіо України від 12.02.2004 № 37 "Про Громадську експертну раду з 

питань захисту суспільної моралі". 

119. Наказ Держкомтелерадіо України від 16 лютого 2004 р. № 42 "Про реалізацію рішення 

колегії Держкомтелерадіо України від 26.11.2003 р. №16/71. 

120. Наказ Держкомтелерадіо України від 24.02.2004 № 51 "Про Концепцію формування і 

реалізації програми випуску соціально значущих видань". Концепція. 

121. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 лютого 2004 року № 2/5 "Про стан 

інформаційного простору Кіровоградської області". Довідка до питання порядку денного 

колегії.  

122. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 187-р "Про 

видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека". 

123. Наказ Держкомтелерадіо України від 23 квітня 2004 року № 130 "Про перейменування 

Державного підприємства Головної спеціалізованої редакції літератури мовами національ-

них меншин України". 

124. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 28 квітня 2004 року № 4/17 "Про стан 

інформаційного простору Луганської області". 

125. Указ Президента України від 30 квітня 2004 року № 501/2004 "Про вшанування пам'яті 

Дмитра Івановича Яворницького". 

126. Наказ Держкомтелерадіо України від 14 травня 2004 року № 141 "Про затвердження 

Положення про Громадську раду з питань захисту суспільної моралі". Положення. 
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127. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27 травня 2004 року № 5/23 "Про стан 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати в системі Держкомтелерадіо України".  

128. План заходів Державного комітету телебачення і радіомовлення України на виконання 

положень протоколу про затвердження Програми "Рік Польщі в Україні: Польща і Україна 

разом в Європі" (затверджено наказом Держкомтелерадіо України від 28.05.2994 № 164). 

129. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24 червня 2004 року № 7/32 "Про стан 

інформаційного простору Хмельницької області". Довідка до питання порядку денного 

колегії.  

130. Рішення спільного засідання колегій Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України 

від 13 липня 2004 року № 8/35-8-7/3 "Про координацію дій центральних органів 

виконавчої влади щодо реалізації державної мовної політики та виконання постанови 

Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань "Про функціонування 

української мови в Україні". 

131. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2004 року, Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України від 26 липня 2004 року № 606/224 "Про затверд-

ження Порядку видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека".  

Порядок. 

132. Наказ Держкомтелерадіо України від 21 серпня 2004 року № 248 "Про перейменування 

Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва "Українська енциклопедія" 

імені М. П. Бажана". 

133. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1085 "Про затвердження Дер-

жавної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського на 2005 — 2010 роки". Державна програма. 

134. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 серпня 2004 року № 10/42 "Про стан 

інформаційного простору Чернівецької області" Довідка до питання порядку денного 

колегії.  

135. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1241 "Про віднесення наукових 

об'єктів до таких, що становлять національне надбання". 

136. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 вересня 2004 року № 11/47 "Про стан 

телерадіоінформаційного простору м. Києва". Довідка до питання порядку денного колегії  

137. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 вересня 2004 року № 11/48 "Про стан  

виконання Указу Президента України "Про Національну програму "Закордонне українство" 

на період до 2005 року". 
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138. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 21 жовтня 2004 року № 13/58 "Про стан 

інформаційного простору Львівської та інших прикордонних областей". Довідка до 

питання порядку денного колегії. 

139. Наказ Держкомтелерадіо України від 25 жовтня 2004 року № 314 "Про створення 

державного підприємства "Дирекція фестивально-виставкової діяльності". 

140. Наказ Держкомтелерадіо України від 4 листопада 2004 року № 336 "Про затвердження 

складу і Положення про Експертну раду Держкомтелерадіо України". Положення. 

141. Рішення колегії  Держкомтелерадіо України від 25 листопада 2004 р. № 15/62 "Про стан 

інформаційного простору Одеської області". Довідка до питання порядку денного колегії  

142. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 листопада 2004 р. № 15/64 "Про хід 

виконання Указу Президента України "Про історико-меморіальний серіал "Книга Пам'яті 

України" від 13.08.2002 № 713". 

143. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2004 року № 973 "Про 

затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному 

обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України". Порядок. 

144. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27 січня 2005 року №1/1 "Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2004 році та основні 

завдання на 2005 рік"  

145. Лист Державної податкової адміністрації від24.02.2005 № 3445/7/15-1117 щодо деяких 

питань, пов'язаних із податковим обліком видавничої діяльності.  

146. Звернення українських письменників до Президента України В. Ющенка, Прем'єр-

міністра Юлії Тимошенко та віце-прем'єра Миколи Томенка щодо здійснення 

першочергових заходів для виведення видавничої галузі з кризового стану: Виживання 

українського книговидання (газета "Літературна Україна", від 10 березня 2005 року).  

147. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 20 квітня 2005 року № 5/20 "Про стан 

інформаційного простору Дніпропетровської області". Довідка до питання порядку 

денного колегії.  

148. Лист Мінфіну України від 29.04.2005 № 31-17120-04-10/7999 "Щодо пільгового 

оподаткування книговидавничої діяльності". 

149. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 травня 2005 року № 321 "Про видання, 

придбання та доставлення підручників за державним замовленням у 2005 році". 

150. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 23 червня 2005 року № 8/29 "Про 

проблеми і перспективи розвитку видавничої справи в Україні". 

151. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 21 липня 2005 року № 9/34  "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2005 року". 
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152. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 року № 761 "Про затвердження 

Порядку використання коштів державного бюджету для випуску книжкової продукції за 

програмою "Українська книга". Порядок. 

153. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 31 серпня 2005 року № 11/40 "Про стан 

інформаційного простору Вінницької області". Довідка до питання порядку денного колегії.  

154. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 20 жовтня 2005 року № 12/47 "Про 

підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України за 9 місяців 2005 року, 

заходи з розв'язання першочергових проблем у IV кварталі поточного року та пріоритетні 

напрямки у 2006 році". 

155. Наказ Міністерства культури і туризму України від 20 жовтня 2005 року № 749 "Про 

затвердження Порядку розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для 

поповнення фондів публічних бібліотек у межах реалізації постанови Кабінету Міністрів 

України від 02.10.2003 № 1546 "Про затвердження Державної програми розвитку і 

функціонування української мови на 2004—2010 роки". Порядок. 

156. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2005 № 617 "Про затвердження 

Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти". Положення. 

157. Наказ Міністра оборони України від 1 листопада 2005 року № 654 "Про затвердження 

Інструкції про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових 

публікацій у Збройних Силах України". Інструкція. 

158. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 3 листопада 2005 року № 13/50 "Про стан 

інформаційного простору Автономної Республіки Крим". Довідка до питання порядку 

денного колегії.  

159. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2005 року № 647 "Про 

внесення змін до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному 

обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 973, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 26/10306". 

160. Розпорядження Президента України від 14 листопада 2005 року № 1230/2005-рп "Про 

заходи щодо вшанування пам'яті останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра 

Калнишевського". 

161. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 листопада 2005 року № 14/58 "Про стан 

інформаційного простору Тернопільської області". Довідка до питання порядку денного 

колегії.  

162. Розпорядження Президента України від 2 грудня 2005 року № 1260/2005-рп "Про 

вшанування пам'яті Джеймса Мейса". 
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163. Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року № 3197-IV "Про видання 

оновленого тексту Конституції України". 

164. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2005 року № 1264 "Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 

підтримки культурологічних видань та видань літературно-художнього напряму". 

Порядок. 

165. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2005 року № 1295 "Про забезпечення 

офіційного видання Конституції України". 

166. Наказ Держкомтелерадіо України від 16 січня 2006 року № 12 "Про створення Громад-

ської ради з розвитку поліграфічної галузі". 

167. Наказ Держкомтелерадіо України від 21 січня 2006 року № 13 "Про затвердження Плану 

заходів Комітету, пов'язаних із 20-ю річницею Чорнобильської катастрофи". План заходів. 

168. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 січня 2006 року  № 1/1"Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2005 році та основні 

завдання на 2006 рік". Довідка до питання порядку денного колегії.  

169. Інформаційно-аналітична довідка Держкомтелерадіо України  про стан книговидання та 

книгорозповсюдження в Україні на виконання Окремого доручення Кабінету Міністрів 

України від 08.02.2006 № 2682/0/1-06 у зв'язку з проведенням у Кабінеті Міністрів України 

наради з проблемних питань вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.  

170. Протокольне рішення за підсумками наради з проблемних питань вітчизняного 

книговидання та книгорозповсюдження під головуванням Віце-прем'єр-міністра України 

Кириленка В. А. 

171. Наказ Держкомтелерадіо України від 22 лютого 2006 року № 36 "Про створення 

Громадської ради з питань видавничої діяльності". 

172. Наказ Держкомтелерадіо України від 22 лютого 2006 року № 37 "Про створення 

Громадської Ради з питань відновлення Всеукраїнської мережі книгорозповсюдження".  

173. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 23 лютого 2006 року № 2/6 "Про Порядок 

формування та реалізації Програми "Українська книга".  

173а.Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 23 лютого 2006 року № 2/7 "Про 

забезпечення участі суб'єктів видавничої справи у міжнародних книжкових виставково-

ярмаркових заходах". 

174. Наказ Держкомтелерадіо України від 27 лютого 2006 року № 43 "Про реалізацію рішення 

колегії Держкомтелерадіо України від 23 лютого 2006 року № 2/6"  Порядок формування 

та реалізації Програми "Українська книга".  
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175. Наказ Держкомтелерадіо України від 28 лютого 2006 року № 51 "Про перейменування 

Державного спеціалізованого видавництва "Основа" при Харківському університеті". 

176. Наказ Держкомтелерадіо України від 15 березня 2006 року № 59 "Про затвердження 

Положення про Національний конкурс "Краща книга України". Положення. 

177. Указ Президента України від 21 березня 2006 року № 243/2006 "Про деякі заходи з 

розвитку книговидавничої справи в Україні". 

178. Наказ Держкомтелерадіо України від 21 березня 2006 року № 62 "Про внесення змін до 

складу Експертної ради Держкомтелерадіо України". 

179. Наказ Держкомтелерадіо України від 4 квітня 2006 року № 74 "Про затвердження 

Галузевого плану щодо виконання у 2006 році Державної програми інформування гро-

мадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки". Галузевий план. 

180. Наказ Держкомтелерадіо України від 6 квітня 2006 року № 79 "Про створення фонду 

видавничої продукції у Державній науковій установі "Книжкова палата України імені 

Івана Федорова". 

181. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 6 квітня 2006 року № 4/18 "Про стан справ 

в інформаційній та видавничій сферах України за підсумками роботи у першому кварталі 

2006 року". Довідка до питання порядку денного колегі.ї  

182. Наказ Держкомтелерадіо України від 7 квітня 2006 року № 80 "Про перейменування 

державного підприємства — Державного спеціалізованого видавництва "Либідь" при 

Київському університеті". 

183. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 року № 538 "Про затвердження 

переліку закладів культури, навчальних закладів та наукових установ, до яких 

надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від 

сплати мита". Перелік. 

184. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 травня 2006 року № 104 "Про затвердження 

Галузевого плану щодо виконання у 2006 році Державної програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки". Галузевий план. 

185. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 травня 2006 року № 105 "Про перейменування 

Державного спеціалізованого видавництва "Здоров'я". 

186. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 293-р "Про 

утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та 

книго розповсюдження". 

187. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 травня 2006 року № 6/28 "Про стан 

інформаційного простору Сумської області". Довідка до питання порядку денного колегії 
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188. Указ Президента України від 15 червня 2006 року № 521/2006 "Про вшанування пам'яті 

Сергія Єфремова". 

189. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1034 "Про затвердження 

Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року". 

Державна програма. 

190. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 458-р "Про 

продовження роботи над пошуково-видавничим проектом "Книга Пам'яті України". 

191. Указ Президента України від 18 серпня 2006 року № 688/2006 "Про відзначення 200-річчя 

від дня народження Миколи Васильовича Гоголя". 

192. Указ Президента України від 27.08.2006 № 727/2006 "Про заходи щодо вивчення та 

популяризації духовної спадщини Івана Франка". 

193. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 серпня 2006 року № 9/40 "Про підсумки 

роботи Держкомтелерадіо України у першому півріччі 2006 року, стан інформаційної 

безпеки країни та шляхи удосконалення механізмів формування і реалізації національної 

інформаційної політики". Довідка до питання порядку денного колегії.  

194. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 серпня 2006 року № 9/41 "Про хід 

реалізації Указу Президента України від 21.03.2006 року № 243 "Про деякі заходи 

розвитку книговидавничої справи в Україні". Довідка до питання порядку денного колегії . 

195. Наказ Держкомтелерадіо України від 6 вересня 2006 року № 242 "Про затвердження 

заходів Держкомтелерадіо на виконання у 2006 — 2010 роках Державної програми 

співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року". Заходи. 

196. Наказ Держкомтелерадіо України від 8 вересня 2006 року № 244 "Про перейменування 

Всеукраїнського Державного багатопрофільного видавництва "Донбас". 

197. Указ Президента України від 14 жовтня 2006 року № 879/2006 "Про всебічне вивчення та 

об'єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу 

національного примирення". 

198. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 № 1432 "Про заходи щодо 

підвищення ефективності управління Державною акціонерною компанією "Українське 

видавничо-поліграфічне об'єднання". 

199. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 10 листопада 2006 року № 10/45 "Про стан 

інформаційного простору Полтавської області". Довідка до питання порядку денного 

колегії.  

200. Указ Президента України від 24 листопада 2006 року № 998/2006 "Про вшанування пам'яті 

Олександра Довженка". 
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201. Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2006 року № 815 "Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс  рукописів підручників для 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти". Положення. 

202. Указ Президента України від 15 грудня 2006 року № 1088/2006 "Про проведення в Україні 

у 2007 році Року української книги". 

203. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1846 "Про внесення 

змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна". 

204. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2007 року № 13 "Про 

затвердження Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої 

продукції для дітей". Державні санітарні норми і правила. 

205. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 1 лютого 2007 року № 1/1"Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2006 році та основні 

завдання на 2007 рік". 

206. Указ Президента України від 7 лютого 2007 року № 85/2007 "Про вшанування пам'яті 

Івана Огієнка". 

207. Лист Державної митної служби України, Департаменту аналізу ризиків та аудиту від 

15.02.2007 № 1-12/184-ЕП "Про надання пільг зі сплати ввізного мита". 

208. Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 

20.02.2007 "Критерії віднесення друкованої, аудіовізуальної , електронної та іншої 

продукції, в тому числі реклами, а також переданих та отриманих по комунікаційних 

лініях повідомлень та матеріалів до розряду порнографічної або еротичної продукції". 

209. Указ Президента України від  5 березня 2007 року № 177/2007 "Про вшанування пам'яті 

Петра Григоренка". 

210. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 534 "Про затвердження 

Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 

випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (із змінами та допов-

неннями). Порядок. 

211. Наказ Держкомтелерадіо України від 22 березня 2007 р. № 84 "Про перейменування 

Державного спеціалізованого видавництва "Світ". 

212. Положення про Науково-експертну раду Держкомтелерадіо Україн. (затверджено наказом 

Держкомтелерадіо України від 26 березня 2007 р № 94). 

213. Наказ Держкомтелерадіо України від 26 березня 2007 р. № 95 "Про затвердження 

Галузевого плану щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004—2007 роки. Галузевий 

план.  
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214. Наказ Держкомтелерадіо України від 26 березня 2007 р. № 102 "Про перейменування 

Всеукраїнського державного багатопрофільного видавництва "Таврія". 

215. Указ Президента України від 28 березня 2007 року № 250/2007 "Про заходи у зв'язку з 

75-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років в Україні". 

216. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року № 547 "Про затвердження 

Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на 

видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для студентів вищих 

навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

та вихованців дошкільних навчальних закладів". Порядок. 

217. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 28 березня 2007 року № 3/9 "Про перелік 

міжнародних книжкових виставок, участь України в яких забезпечуватиме Держком-

телерадіо України у 2007 році". 

218. Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Року української 

книги до органів Державної влади та органів місцевого самоврядування від 6 квітня 

2007 року.  

219. Наказ Держкомтелерадіо України від 11 квітня 2007 р. № 126 "Про припинення дії наказів 

Комітету". 

220. Указ Президента України від 12 квітня 2007 року № 297/2007 "Про заходи з відзначення 

90-річчя подій Української революції 1917—1921 років та вшанування пам'яті її учасників". 

221. Постанова Верховної Ради України від 12 квітня 2007 року № 925-V "Про вшанування 

пам'яті видатної української та російської письменниці Марка Вовчка (Марії Олександ-

рівни Вілінської). 

222. Наказ Держкомтелерадіо України від 19 квітня 2007 р. № 142 Про внесення змін до наказу 

Держкомтелерадіо від 26 березня 2007 року № 94 "Про затвердження Положення про 

Науково-експертну раду Держкомтелерадіо України". 

223. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2007 року № 330 "Про 

вдосконалення підготовки, видання та використання навчальної літератури для 

професійно-технічних навчальних закладів". 

224. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 квітня 2007 року № 4/12 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому кварталі 2007 року". 

225. Наказ Держкомтелерадіо України від 8 травня 2007 року № 166 "Про зміну Складу журі 

Національного конкурсу "Краща Книга України". 

226. Наказ Держкомтелерадіо України від 8 травня 2007 року № 169 "Про реалізацію рішення 

колегії Держкомтелерадіо України від 26 квітня 2007 р. № 4/13". 
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227. Указ Президента України від 16 травня 2007 року № 419/2007 "Про вшанування пам'яті 

Ярослава Стецька і Ярослави Стецько". 

228. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 284-р "Про 

затвердження плану заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного 

книговидання та книгорозповсюдження". План заходів. 

229. План заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громад-

ськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004—2007 роки (затверджено 

наказом Держкомтеле радіо України від 16 травня 2007 р. № 1). 

230. Наказ Держкомтелерадіо України від 17 травня 2007 року № 178 "Про скасування наказу 

Комітету" (щодо науково-технічної ради). 

231. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 травня 2007 року № 5/16 "Про стан 

інформаційного простору Запорізької області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

232. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 378-р "Про 

проведення Київської міжнародної книжкової виставки".   

233. План роботи з виконання Плану заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку 

вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження (затверджено наказом 

Держкомтелерадіо від 12 червня 2007 р. № 225). 

234. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2007 року № 592 "Про створення і 

видання Книги педагогічної слави України". 

235. Наказ Держкомтелерадіо України від 16.07.2007 № 278 "Про проведення щорічного 

конкурсу на краще представлення Української книги в друкованих та електронних засобах 

масової інформації". Положення. 

236. Наказ Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету телебачення 

і радіомовлення України від 27 серпня 2007 року № 49/765/3027/308 "Про затвердження 

Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну" на 2007 — 2012 роки". Міжгалузева програма. 

237. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 серпня 2007 року № 9/31 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2007 року". 

Довідка до питання порядку денного колегії. 

238. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2007 року № 59 "Про проведення  

Шевченківських читань" 

239. Указ Президента України від 18 вересня 2007 року № 892/2007 "Про відзначення Дня 

партизанської слави". 

240. Указ Президента України від 20 вересня 2007 року № 902/2007 "Про Форум видавців у 

Львові". 
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241. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року № 908-р "Про 

видання науково-документальної монографії "Уряди України (1917 — 2007)". 

242. Постанова Президії Національної академії наук України від 24 жовтня 2007 року № 273 

"Про підготовку до видання академічного зібрання творів І. Я. Франка у ста томах". 

243. Указ Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1014/2007 "Про відзначення 90-ї річ-

ниці подвигу Героїв Крут". 

244. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 6 листопада 2007 року № 11/45 "Про 

підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України за 9 місяців 2007 року". 

Довідка до питання порядку денного колегії. 

245. Постанова Президії Національної академії наук України від 7 листопада 2007 року № 287 

"Про заходи із вшанування пам'яті жертв голодомору 1932—1933 рр.". 

246. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1026-р "Про 

затвердження Плану заходів на 2007—2008 роки у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 

1932—1933 років в Україні". План заходів. 

247. Указ Президента України від 28 листопада 2007 року № 1156/2007 "Про додаткові заходи 

з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та 

культури України". 

248. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 листопада 2007 року № 13/55 "Про стан 

інформаційного простору Чернігівської області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

249. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 листопада 2007 року № 13/57 "Про стан 

книгорозповсюдження в Україні та проект Концепції відновлення Всеукраїнської 

книготорговельної мережі".  

250. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 листопада 2007 року № 13/58 "Про стан 

виконання показників фінансових планів державними підприємствами, що входять до 

сфери управління Держкомтелерадіо України". 

251. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 18 грудня 2007 року № 14/62 "Про хід 

виконання Плану заходів з підготовки та проведення у 2007 році Року української книги" 

Довідка до питання порядку денного колегії. 

252. Розпорядження Голови Держкомтелерадіо України від 18 грудня 2007 року № 19 "Про 

допомогу у забезпеченні книжковою продукцією Бібліотеки української літератури у 

м. Москва". 

253. Наказ Державного комітету статистики України від 27 грудня 2007 року № 475 "Про 

скасування наказу Міністерства статистики України від 11.09.2007 № 147 "Про 

затвердження форми державної статистичної звітності для видавництв і видавничих 

організацій".  
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254. Перелік міжнародних книжкових виставок-ярмарків, в яких участь України в 2008 році 

забезпечує Державний комітет телебачення та радіомовлення України. 

255. Указ Президента України від 30 січня 2008 року № 67/2008 "Про вшанування пам'яті 

Василя Стуса". 

256. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 1 лютого 2008 року № 1/2 "Про підсумки 

роботи Держкомтелерадіо України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік" Довідка до 

питання порядку денного колегії. 

257. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від28 лютого 2008 року № 3/7 "Про перелік 

виставкових заходів Держкомтелерадіо України у 2008 році, що фінансуються з 

Державного бюджету України". Перелік.  

258. Наказ Держкомтелерадіо України від 25.03.2008 № 82 "Про затвердження рекомендацій 

щодо мінімального забезпечення громадян книготорговельними послугами в кожній 

адміністративно-територіальній одиниці". Рекомендації. 

259. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 року № 569-р "Про 

затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності централь-

них органів виконавчої влади у 2008 році". План заходів. 

260. Указ Президента України від 11 квітня 2008 року № 343/2008 "Про відзначення 170 річчя 

від дня народження Павла Чубинського". 

261. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 379 "Про порядок 

використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, 

придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих 

навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 

та вихованців дошкільних навчальних закладів". 

262. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24 квітня 2008 року № 5/13 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому кварталі 2008 року".  

263. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 729-р "Про заходи з 

відзначення 90-річчя подій Української революції 1917—1921 років та вшанування пам'яті 

її учасників". План заходів. 

264. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 772-р "Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидав-

ничої продукції на 2009—2012 роки". Концепція. 

265. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 травня 2008 року № 6/19 "Про стан 

інформаційного простору Автономної Республіки Крим". Довідка до питання порядку 

денного колегії. 
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266. Наказ Держкомтелерадіо України від 13 червня 2008 року № 167 "Про виконання 

Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2008—2011 роки". План заходів. 

267. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537 "Про 

затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному 

обладнанню грифів і свідоцтв Міністерства освіти і науки України". Порядок. 

268. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24 червня 2008 року № 5/14 "Про 

необхідність перенесення на електронні носії  історичних фондів Державного архіву друку 

Державної наукової установи"Книжкова палата України імені Івана Федорова". 

269. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року № 886-р "Про участь 

України у Міжнародній книжковій виставці-ярмарку." 

270. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року № 902-р "Про вимоги 

щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукціє". Вимоги. 

271. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2008 року № 588 "Щодо видання 

навчальної літератури для вищої школи". Методичні рекомендації 

272. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 липня 2008 року № 649 "Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів". Положення. 

273. Наказ Держкомтелерадіо України від 17 липня 2008 року № 192 "Про виконання Державної 

цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України 

на 2008—2011 роки". План заходів. 

274. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 року № 1053-р "Про заходи 

щодо підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав і 20-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан". 

План заходів. 

275. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 31 липня 2008 року № 8/26 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року". 

276. Наказ Держкомтелерадіо України від 15 серпня 2008 року № 227 "Про виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року № 902-р "Про вимоги 

щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією" . 

277. Наказ Держкомтелерадіо України від 26.08.2008 № 235 "Про підготовку проекту 

Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 

2009—2012 роки". 

278. Закон України від 18 вересня 2008 року № 521-VI "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні". 
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279. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 вересня 2008 року № 9/33 "Про стан 

інформаційного простору Дніпропетровської області" Довідка до питання порядку 

денного колегії. 

280. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1345-р "Про віднесення 

наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання". 

281. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 жовтня 2008 року № 11/43 "Про 

підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України за дев'ять місяців 2008 року". 

282. Розпорядження Президента України від 8 грудня 2008 року № 333/2008-рп "Про надання 

підтримки Президента України художньому виданню "Сучасне мистецтво України 

періоду незалежності: 100 імен." 

283. Наказ Держкомтелерадіо України від 11 грудня 2008 року №334"Про затвердження форм 

звітності № 1-В(книги) (квартальна)"Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) 

(піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та 

інструкцій щодо їх заповнення". 

284. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1575-р "Про проведення 

Київської міжнародної книжкової виставки "Книжкові контракти". 

285. Наказ Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2008 року № 875 "Про 

підготовку та видання книжкової серії "Історія вищої аграрної освіти України". 

286. Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 6/2009 "Про деякі невідкладні заходи 

щодо підтримки культури і духовності в Україні". 

287. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року № 22-р "Про забез-

печення розповсюдження Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932—1933 років 

в Україні". 

288. Постанова Верховної Ради України від 16 січня 2009 року № 901-VI "Про запровадження 

мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів 

культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження 

книг та преси". 

289. Наказ Держкомтелерадіо України від 19.01.2009 № 9 "Про виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та 

поступальний розвиток". 

290. Наказ Держкомтелерадіо України від 20 січня 2009рку № 11 "Про відзначення 75-річчя 

Державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури 

"Веселка". План заходів. 
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291. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 січня 2009 року № 1/3 "Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення та радіомовлення України у 2008 році та основні 

завдання на 2009 рік". 

292. Наказ Держкомтелерадіо України від 30.01.2009 № 32 "Щодо виконання Постанови 

Верховної Ради України від 16.01.2009 № 901". 

293. Закон України від 4 лютого 2009 року № 911-VI "Про внесення змін до статті 9 Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна" щодо книговидавничої справи". 

294. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 лютого 2009 року № 36 "Про внесення змін до 

наказу Держкомтелерадіо від 06.09.2006 № 242". Заходи Держкомтелерадіо на виконання 

у 2006—2010 роках Державної програми співпраці із закордонними українцями на період 

до 2010 року". 

295. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140-р "Про схвалення 

Концепції Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 

2009—2015 роки". Концепція. 

296. Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Державним комітетом телебачення та 

радіомовлення України, галузевими громадськими організаціями та суб'єктами госпо-

дарювання видавничої галузі України від 16.02.2009.  

297. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24.02.2009 № 2/6 "Про переліки міжнарод-

них виставкових заходів Держкомтелерадіо у 2009 році, що фінансуються з Державного 

бюджету України та за рахунок дольової участі вітчизняних видавців". 

298. Наказ Держкомтелерадіо України від 25 лютого 2009 року № 63 "Про затвердження Основ 

політики Держкомтелерадіо на 2009 рік". 

299. Указ Президента України від 1 березня 2009 року № 111/2009 "Про вшанування пам'яті 

Володимира Івасюка". 

300. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року № 181 "Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на видання, 

придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів 

вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 

закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів". Порядок. 

301. Наказ Держкомтелерадіо України від 11.03.2009 № 89 "Про затвердження Порядку 

формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою 

"Українська книга", та шляхи реалізації програми". Порядок. 

302. Наказ Держкомтелерадіо України від 11 березня 2009 року № 90 "Про затвердження 

Положення про Громадську раду при Державному комітеті телебачення та радіомовлення 

України". Положення . 
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303. Наказ Держкомтелерадіо України від 11.03.2009 № 91 "Про затвердження Положення про 

Експертну раду Державного комітету телебачення та радіомовлення з формування 

програми "Українська книга" та складу Експертної ради". Положення.  

304. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 березня 2009 року №3/9 "Про стан 

виконання у 2008 році держаних цільових програм інформування громадськості з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції на 2008—2011 роки". 

305. Наказ Держкомтелерадіо України від 1 квітня 2009 року № 132 "Щодо звітування 

управлінь у справах преси та інформації (управлінь інформації та зв'язків з громадськістю) 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій". 

306. Наказ Держкомтелерадіо України від 10 квітня 2009 року № 148 "Про склад громадської 

ради при Державному комітеті телебачення та радіомовлення України". 

307. Постанова Верховної Ради України від 15 квітня 2009 року № 1271-VI "Про внесення змін 

та доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на 

виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому 

числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження". 

308. Указ Президента України від 22.04.2009 № 260/2009 "Про деякі заходи щодо популяри-

зації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини". 

309. Наказ Держкомтелерадіо України від 28 квітня 2009 року №168 "Про затвердження Плану 

заходів Держкомтелерадіо з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади 

розвитку громадянського суспільства  на 2009 рік". План заходів. 

310. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 квітня 2009 року № 4/13 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому кварталі 2009 року". 

311. Наказ Держкомтелерадіо України від 3 червня 2009 року № 194 " Про затвердження форм 

звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) 

(піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та 

інструкцій щодо їх заповнення". 

312. Указ Президента України від 12 червня 2009 року № 432/2009 "Про додаткові заходи щодо 

вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні". 

313. Лист Міністерства освіти і науки України, інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 12.06.2009 № 1.4/18-2219 ректорам(директорам) вищих навчальних закладів 

I—IV рівнів акредитації, директорам видавництв щодо порядку надання навчальним 

виданням грифів і свідоцтв Міносвіти і науки України. 

314. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 597 "Про затвердження 

Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск 
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та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами 

розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень". Порядок.  

315. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 червня 2009 року № 5/20 "Про стан 

інформаційного простору Черкаської області" Довідка до питання порядку денного 

колегії. 

316. Наказ Держкомтелерадіо України від 30 червня 2009 року № 234 "Про затвердження 

Плану заходів Держкомтелерадіо з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої 

влади розвитку громадянського суспільства на 2009 рік". План заходів. 

317. Розпорядження Кабінету Міністрів України від01.07.2009 № 737-р "Про проведення 

щорічного Міжнародного форуму видавців" 

318. Наказ Держкомтелерадіо України від 2 липня 2009 року № 238 "Про виконання Державної 

цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 

2011 року". План заходів. 

319. Наказ Держкомтелерадіо України від 3 липня 2009 року № 241 "Про внесення змін до 

наказу Держкомтелерадіо від 8 травня 2007 року № 166 (щодо конкурсу "Краща книга 

України"). 

320. Наказ Держкомтелерадіо України від 6 липня 2009 року № 244 "Про затвердження форми 

довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції 

державною мовою". 

321. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 липня 2009 року № 6/25 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2009 року".  

322. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 липня 2009 року №6/29 "Про внесення 

змін до переліків міжнародних виставкових заходів Держкомтелерадіо у 2009 році, що 

фінансуються з Державного бюджету України та за рахунок дольової участі видавців".  

323. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2009 року № 710 "Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 

10—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів". Положення. 

324. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, 

Держкомтелерадіо України від 21.08.2009 № 770/39/290 "Щодо затвердження Положення 

про щорічний регіональний конкурс "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу". Положення. 

325. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 1038-р "Про 

віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання". 

326. Міністерство освіти і науки України від 9 вересня 2009 року № 836 "Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів". 
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327. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 1024 "Про особливості 

закупівлі послуг з випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга". 

328. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24 вересня 2009 року № 8/40 "Про стан 

надходження та зберігання друкованої продукції в Державному архіві друку ДНУ 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова". 

329. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1061 "Про доповнення 

пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними 

бібліотеками в Україні". 

330. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1226-р "Про 

затвердження Плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року". 

План заходів. 

331. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1228-р "Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на 

період до 2015 року". Концепція. 

332. Наказ Держкомтелерадіо України від 7 жовтня 2009 року № 339 "Про виконання Плану 

заходів Річної Національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття 

членства в Організації Північноатлантичного договору". План заходів. 

333. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року № 1080 "Про 

затвердження Порядку використання  у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для 

забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" в рамках 

здійснення заходів з підтримання зв'язків із закордонними українцями". Порядок. 

334. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 жовтня 2009 року № 9/44 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України за дев'ять місяців 2009 року". 

335. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 жовтня 2009 року № 9/46 "Про стан 

функціонування об'єктів книжкової торгівлі". 

336. Наказ Держкомтелерадіо України від 02.11.2009 № 362 "Про створення Ради директорів 

державних видавництв". Положення. 

337. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 року № 1328-р "Про 

вшанування пам'яті жертв голодоморів у листопаді 2009 року". План заходів. 

338. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року №1429-р "Про 

затвердження Плану заходів на 2009—2010 роки із вшанування пам'яті жертв Голодомору 

1932—1933 років в Україні, дальшого дослідження теми голодоморів в Україні". План 

заходів. 

339. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 листопада 2009 року № 10/51 "Про 

підсумки участі українських видавців у міжнародних книжкових виставках-ярмарках". 



 
63 

340. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 листопада 2009 року № 10/50 "Про стан 

інформаційного простору Рівненської області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

341. Указ Президента України від 16.12.2009 № 1058/2009 "Про щорічну премію Президента 

України "Українська книжка року". Положення. 

342. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1579-р "Про 

схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення 

єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека — XXI". Концепція. 

343. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25 грудня 2009 року № 11/57 "Про стан 

реалізації програми "Українська книга" 2009 року". 

344. Лист Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 31.12.2009 № 1.4/18-5362 "Про якість підготовки рукописів для надання грифів 

МОН України". 

345. Наказ Держкомтелерадіо України від 19 січня 2010 року № 8 "Про затвердження Складу 

журі щорічного конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та 

електронних засобах масової інформації". 

346. Указ Президента України від 20 січня 2010 року № 47/2010 "Про заходи щодо вшанування 

пам'яті Павла Полуботка". 

347. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 28 січня 2010 року № 2 "Про перелік 

міжнародних книжкових виставкових заходів, участь України у яких забезпечує 

Держкомтелерадіо України у 2010 році". 

348. Наказ Держкомтелерадіо України від 04.02.2010 № 27 "Про реалізацію рішення колегії 

Держкомтелерадіо України від 28.01.2010 № 2". 

349. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 лютого 2010 року № 29 "Про затвердження Плану 

заходів Держкомтелерадіо з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади 

розвитку громадянського суспільства". План заходів. 

350. Указ Президента України від 19 лютого 2010 року №197/2010 "Про надання державному 

спеціалізованому видавництву дитячої літератури "Веселка" статусу національного". 

351. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 2 березня 2010 року № 1/5 "Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення та радіомовлення України у 2009 році та основні 

завдання на 2010 рік". 

352. Наказ Держкомтелерадіо України від 30 березня 2010 року № 75 "Про затвердження 

Положення про Громадську раду при Державному комітеті телебачення  та радіомовлення 

України. Положення.  

353. Наказ Держкомтелерадіо України від 30 березня 2010 року № 77 "Про затвердження 

Основ політики Держкомтелерадіо на 2010 рік". Основи політики (щодо книговидання) 
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354. СтанДержавного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 

Держкомтелерадіо України на 01.04.2010.  

355. Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 

20 квітня 2010 року № 3 "Щодо затвердження рекомендацій щодо визначення ознак 

віднесення друкованої,аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих 

та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції 

порнографічного характеру". Рекомендації. 

356. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 22 квітня 2010 року № 3/12 "Про стан 

інформаційного простору Львівської області". Довідка до питання порядку денного 

колегії. 

357. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 квітня 2010 року 3/16 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому кварталі 2010 року". 

358. Закон України від 20 травня 2010 року № 2274-VI "Про посилення захисту майна редакцій 

засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, 

творчих спілок". 

359. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 року № 363 "Про порядок 

використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, 

придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів 

вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 

закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів". 

360. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24 червня 2010 року № 5/21 "Про стан 

інформаційного простору Волинської області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

361. Наказ Держкомтелерадіо України від 1 липня 2010 року № 164 "Про внесення змін до 

наказу Держкомтелерадіо України від 11 березня 2009 року № 91 (щодо Експортної ради). 

362. Наказ Держкомтелерадіо України від 12 липня 2010 року № 185 "Про утворення науково-

технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо". Положення 226. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 598 "Питання Державної 

акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання". 

363. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 22 липня 2010 року № 6/27 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2010 року". 

364. Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2010 року № 680 "Про 

затвердження Порядку погодження до видання підручників для учнів 10 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів". Порядок.  

365. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 "Деякі питання 

забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних 



 
65 

закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців 

дошкільних навчальних закладів". 

366. Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 

30.08.2010 № 3 "Про правовий механізм запобігання обігу не території України 

друкованих видань, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі". 

Довідка до питання порядку денного колегії. 

367. Наказ Держкомтелерадіо України від 29 вересня 2010 року № 259 "Про створення 

Консультативно-експертної ради з питань видавничої сфери при Держкомтелерадіо 

України". Положення.  

368. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 вересня 2010 року № 8/38 "Про 

фінансово-економічну оптимізацію підприємств та організацій видавничої сфери шляхом 

реформування збиткових і нерентабельних видавництв". 

369. Указ Президента України від 4 жовтня 2010 року № 932/2010 "Питання Національної 

премії України імені Тараса Шевченка". Положення про Національну премію України 

імені Тараса Шевченка. 

370. Наказ Держкомтелерадіо України від 19 жовтня 2010 року № 278 "Щодо затвердження 

Типового договору на випуск друкованої продукції". 

371. Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2010 року № 1042 "Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 

11 класу загальноосвітніх навчальних закладів". Положення. 

372. Наказ Міністерства науки і освіти України від 2 листопада 2010 року № 1044 "Про 

організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека". Порядок 

проведення конкурсу. 

373. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2010 року № 1097 "Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загаль-

ноосвітніх навчальних закладів". 

374. Наказ Держкомтелерадіо України від 24 листопада 2010 року № 319 "Про затвердження 

нового Складу журі щорічного конкурсу на краще представлення української книги в 

друкованих та електронних засобах масової інформації". 

375. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.  

376. Лист Міністерства освіти і науки України. Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 08.12.2010 № 1.4/18-4779 "Про підготовку рукописів підручників на конкурс". 

377. Статистичні дані про випуск книг і брошур в Україні (1991—2010 рр.) (за даними 

Книжкової палати України). 
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378. Наказ Держкомтелерадіо України від 31 грудня 2010 року № 392 "Про орієнтовний 

перелік міжнародних книжкових виставок, ярмарків, участь України в яких забезпечує 

Держкомтелерадіо у 2011 році". 

379. Узагальнені дані Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 

видавничої продукції станом на 1 січня 2011 року.  

380. Наказ Держкомтелерадіо України від 25 січня 2011 року № 11 "Про внесення змін до 

складу журі щорічного конкурсу на краще представлення української книги в друкованих 

та електронних засобах масової інформації". 

381. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 17 лютого 2011 року № 1/1 "Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2010 році та основні 

завдання на 2011 рік". Довідка до питання порядку денного колегії. 

382. Тези до виступу Голови Держкомтелерадіо України Плаксюка Ю. О. на засіданні колегії з 

питання "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

у 2010 році та основні завдання на 2011 рік". 

383. Розпорядження Президента України від 22 лютого 2011 року № 76/2011-рп "Про 

вшанування пам'яті жертв Куренівської катастрофи". 

384. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 28 лютого 2011 року № 2/4 "Про 

організацію і участь Держкомтелерадіо України у міжнародних книжкових виставкових 

заходах у 2011 році, що фінансуються з Державного бюджету України". 

385. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 31 березня 2011 року №3/8 "Про заходи 

щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах сфери 

управління Держкомтелерадіо, дебіторської заборгованості за програмою "Українська книга". 

386. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 31 березня 2011 року № 3/10 "Про стан 

виконання у 2010 році Державної цільової програми інформування громадськості з питань 

європейської інтеграції на 2008—2011 роки". Довідка до питання порядку денного колегії. 

387. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 419 "Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску 

книжкової продукції за програмою "Українська книга". Порядок. 

388. Закон України від 21.04.2011 № 3274-VI "Про внесення зміни до статті 2 Закону України 

"Про приватизацію невеликих державних підприємств(малу приватизацію)" щодо 

заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні 

видавництва". 

389. Указ Президента України від 07.05.2011 № 559/2011 "Про Положення про Державний 

комітет телебачення і радіомовлення України". Положення. 
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390. Закон України від 12 травня 2011 року № 3352-VI "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах держав-

ного замовлення". 

391. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 12 травня 2011 року № 4/12 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому кварталі 2011 року". 

Довідка до питання порядку денного колегії. 

392. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 26 травня 2011 року № 5/18 "Про 

міжнародне співробітництво та міжнародну діяльність Держкомтелерадіо України". 

393. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 534-р "Про 

затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного 

книговидання та книгорозповсюдження". 

394. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30 червня 2011 року № 6/20 "Про стан 

інформаційного простору Кіровоградської області". Довідка до питання порядку денного 

колегії. 

395. Наказ Держкомтелерадіо України від 1 липня 2011 року № 169 "Про затвердження 

Типового договору на випуск книжкової продукції на умовах державного замовлення за 

програмою "Українська книга". 

396. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 11 липня 2011 року № 26 "Про підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2011 року". 

Довідка до питання порядку денного колегії. 

397. Наказ Держкомтелерадіо України від 12 липня 2011 року № 177 "Про виконання 

державного замовлення та ефективне використання коштів на випуск книжкової продукції 

за програмою "Українська книга". 

398. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 28 липня 2011 року № 7/28 "Про експертні 

пропозиції, надані Громадською організацією "Інститут Медіа Права" за результатом 

проведення громадської експертизи діяльності Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України у сфері його діяльності за програмою "Українська книга". Довідка 

до питання. порядку денного колегії. 

399. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 28 липня 2011 року № 7/29 "Про 

результати роботи за 2010 рік та I квартал 2011 року госпрозрахункових підприємств 

сфери управління Держкомтелерадіо України". 

400. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року № 956 "Про затвердження 

Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної 

бібліотеки системи "Бібліотека — XXI". Державна програма. 
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401. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від23.08.2011 № 988 "Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 

1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів". Положення.  

402. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 №1063 "Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1—4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів". 

403. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29.09.2011 № 10/42 "Про стан інфор-

маційного простору Донецької області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

404. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 вересня 2011 року №10/44 "Про роботу 

державних видавництв за період з 2007 по червень 2011 року та оптимізацію їхньої 

діяльності". Довідка до питання порядку денного колегії. 

405. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 18 жовтня 2011 року № 11/47 "Про 

внесення змін до "Порядку формування переліку книжкових видань, передбачених до 

випуску за програмою "Українська книга", та шляхи реалізації програми". 

406. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 1 листопада 2011 року № 12/50 "Про 

висунення Держкомтелерадіо України твору на здобуття Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка у 2012 році". 

407. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 1 листопада 2011 року № 12/51 "Про 

реорганізацію державних видавництв, що належать до сфери управління Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України". Довідка до питання порядку денного колегії. 

408. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 листопада 2011 року № 13/58 "Про стан 

реалізації програми"Українська книга" на 2011 рік". Довідка до питання порядку денного 

колегії. 

409. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29 листопада 2011 року № 13/59 "Про 

підсумки участі українських видавців у міжнародних виставкових книжкових заходах у 

2011 році". Довідка до питання порядку денного колегії. 

410. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 грудня 2011 року № 339 "Про реорганізацію 

шляхом приєднання Державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво 

"Здоров'я".  

411. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 грудня 2011 року № 340 "Про реорганізацію 

шляхом приєднання Державного підприємства "Ордена "Знак Пошани" книжково-жур-

нальне видавництво "Урожай". 

412. Наказ Держкомтелерадіо України від 22 грудня 2011 року № 360 "Про затвердження 

Програми стандартизації в галузі книговидання і преси на 2012—2016 роки". Програма. 
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413. Рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 грудня 

2011 року № 5/8-19 "Про виконання державного замовлення на видання навчальної 

літератури в 2011 році, про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 

учнів 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та затвердження Переліку навчальної 

літератури, що може видаватись за державним замовленням 2012 року". Перелік. 

414. Інформація Держкомтелерадіо України  "Книжкові магазини України" — (Перелік станом 

на 2011 рік).  

415. Інформація Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Київської і 

Севастопольської міських державних адміністрацій "Кількість об'єктів роздрібної торгівлі 

книжковою продукцією" станом на 1 січня 2012 року". 

416. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 січня 2012 року № 1 "Про реорганізацію шляхом 

приєднання Державного підприємства "Спеціалізоване видавництво літератури мовами 

національних меншин України "Етнос". 

417. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 січня 2012 року № 2 "Про реорганізацію шляхом 

приєднання Державного підприємства "Харківське багатопрофільне видавництво "Основа". 

418. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 січня 2012 року № 3 "Про реорганізацію шляхом 

приєднання Державного підприємства "Всеукраїнське видавництво "Січ". 

419. Наказ Держкомтелерадіо України від 5 січня 2012 року № 4 "Про реорганізацію шляхом 

приєднання Державного підприємства "Видавництво "Таврія". 

420. Наказ Держкомтелерадіо України від 6січня 2012 року № 6 "Про реорганізацію шляхом 

приєднання Державного підприємства "Всеукраїнське державне багатопрофільне видав-

ництво "Маяк". 

421. Наказ Держкомтелерадіо України від 6лютого 2012 року № 27 "Про реорганізацію шляхом 

приєднання Державного підприємства "Інформаційно-аналітичний центр "Донбасінформ". 

422. Наказ Держкомтелерадіо України від 25 січня 2012 року № 15 "Про затвердження Складу 

та Положення про Експертну раду з формування державного замовлення на випуск 

видавничої продукції при Держкомтелерадіо України". Положення.  

423. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури 

України 25.01.2012 № 61/58 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 

"Шкільна бібліотека". Положення.  

424. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 31 січня 2012 року № 1/1 "Про підсумки 

роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2011 році та основні 

завдання на 2012 рік" Довідка до питання порядку денного колегії. 
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425. Наказ Держкомтелерадіо України від 02.02. 2012 № 21 "Про орієнтовний перелік між-

народних книжкових виставок, ярмарків, участь України у яких забезпечує Держкомте-

лерадіо України у 2012 році".  

426. Наказ Держкомтелерадіо України від 20.02. 2012 № 45 "Про затвердження нового Складу 

журі щорічного конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та 

електронних засобах масової інформації". 

427. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29.03. 2012 № 3/8 "Про проект Закону 

України "Про Державну наукову установу "Книжкова палата України імені Івана 

Федорова". Довідка до питання порядку денного колегії. 

428. Указ Президента України від 11.04.2012 № 257 "Про додаткові заходи з підготовки та 

відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка". 

429. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 24.04. 2012 № 4/13 "Про хід проведення 

реорганізації державних видавництв". Довідка до питання порядку денного колегії. 

430. Наказ Держкомтелерадіо України від 18.05. 2012 № 134 "Про заходи Держкомтелерадіо 

України щодо реалізації Указу Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та 

відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка". План заходів.  

431. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 486 "Про затвердження переліку 

закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та 

видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом". 

432. Постанова Верховної Ради України від 24.05.2012 № 4831-VI "Про проведення 

парламентських слухань на тему: "Українська книга: реалії сьогодення та перспективи 

розвитку вітчизняного книговидавництва та книгорозповсюдження". 

433. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 29.05. 2012 № 5/16 "Про стан інформаційного 

простору міста Києва та Київської області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

434. Наказ Міністерства культури України від 18.06.2012 № 635 "Про затвердження Порядку 

відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек". Порядок. 

435. Наказ Держкомтелерадіо України від 04.07. 2012 № 179 "Про затвердження Положення 

про Всеукраїнський конкурс "Краща книга України". Положення.  

436. Наказ Державної податкової служби України від 06.07. 2012 № 589 "Про затвердження 

Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку оподаткування операцій, перерахованих 

у підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України". 

437. Наказ Держкомтелерадіо України від 27.07. 2012 № 197 "Про участь у підготовці та 

проведенні Книжкової виставки-ярмарку до Дня Знань". 

438. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.08.2012 № 1/9-552 "Про 

використання навчальної літератури". 
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439. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850 "Про затвердження Порядку 

формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розпов-

сюдження". Порядок. 

440. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25.09. 2012 № 7/27 "Про стан виконання 

фінансових планів госпрозрахунковими підприємствами у 2011 році та першому півріччі 

2012 року". 

441. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25.09. 2012 № 7/28 "Про стан проведення 

реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо 

України". Довідка до питання порядку денного колегії. 

442. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 10.10.2012 № 624 "Про 

затвердження Порядку подання і опрацювання рукописів видань для підготовки та 

випуску на умовах державного замовлення". 

443. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 10.10.2012 № 623 "Про 

затвердження Положення про порядок формування державного замовлення на підготовку 

та випуск видавничої продукції Національної академії наук України". Положення. 

444. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30.10. 2012 № 8/32 "Про стан інформацій-

ного простору Житомирської області". Довідка до питання порядку денного колегії. 

445. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 30.10. 2012 № 8/33 "Про стан виконання 

Плану заходів Держкомтелерадіо України щодо реалізації Указу Президента України від 

11.04.2012 № 257 "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка". Довідка до питання порядку денного колегії. 

446. План заходів Держкомтелерадіо України щодо реалізації Указу Президента України від 

11.04.2012 № 257 "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка" (затверджено наказом Держкомтелерадіо України від 

07.11. 2012 № 295). Довідка до питання порядку денного колегії. 

447. Лист Держкомтелерадіо України від 07.11.2012 № 5860/35/4 відносно тлумачення терміну 

"видання(книга) вітчизняного виробництва". 

448. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №1124 "Про додаткові заходи щодо 

забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг "Реабілітовані 

історією". 

449. Наказ Держкомтелерадіо України від 28.11. 2012 № 313 "Про затвердження Порядку 

реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська 

книга". Порядок. 
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450. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25.12. 2012 № 10/45 "Про перелік міжнародних 

книжкових виставок, ярмарків, участь України у яких забезпечуватиме Держкомтелерадіо 

України у 2013 році". Довідка до питання порядку денного колегії.  

451. Інформація Держкомтелерадіо України про стан Державного реєстру видавців, виготів-

ників і розповсюджувачів видавничої продукції на 01.01.2013.  

452. Рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25.02. 2012 № 2/4 "Про підсумки роботи 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2012 році та основні 

завдання на 2013 рік". 
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