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Шановний Юріє Євгенійовичу!

Міністерство культури та інформаційної політики України в межах 

компетенції розглянуло Ваш інформаційний запит від 31 січня 2021 року 

(вхідний реєстраційний МКІП від 01 лютого 2021 року № П-81/21) щодо надання 

інформації стосовно книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор 

О’Нілл Кейті, 2019 року) та інформує про наступне.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення системи державного управління у 

книговидавничій сфері» та наказом Міністерства культури України від 28 липня 

2016 року № 612 утворено державну установу «Український інститут книги» 

(далі – Інститут). Метою діяльності Інституту є підтримка книговидавничої 
справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності та 

популяризація української літератури у світі.  Таким чином, відповідно до Закону 

України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському 

інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації 
української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2019 року № 638, Інститут виконує Програму придбання 

книжкової продукції для поповнення фондів публічних бібліотек (далі – 

Програма). Зазначена Програма сприяє розвитку навичок та мотивації до 

читання, підтримці державної мови та книговидавничої діяльності.

mailto:xxxx@xxxx.xxx.xx


2

Враховуючи зазначене та відповідно до Порядку відбору книжкової 
продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, 
затвердженого наказом Міністерства культури України від 10 вересня 2018 року 

№ 797, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27 вересня 2018 року 

за № 1110/32562 (далі – Порядок), Інститут у 2019 році збирав пропозиції щодо 

закупівлі книжкової продукції від суб’єктів видавничої справи, внесених до 

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої 
продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу 

справу». Суб’єкти видавничої справи для участі у відборі подавали до Інституту 

необхідні документи та інформацію визначену Порядком, зокрема щодо 

підтвердження наявності виключних майнових прав інтелектуальної власності 
на використання твору (творів). У разі відповідності поданих пропозицій 

вимогам Порядку, примірники книжкової продукції подавалися на розгляд 

Експертної ради з відбору книжкової продукції, що пропонуються до закупівлі 
для поповнення бібліотечних фондів (далі – Експертна рада), яка утворювалась 

Інститутом відповідно до чинного законодавства. До складу Експертної ради 

входило 50 осіб, серед яких були книжкові оглядачі, керівники бібліотек, 
журналісти, освітяни тощо (склад експертів доступний за посиланням - 

http://book-institute.org.ua/public_info). Окрім цього, оцінку відповідним 

пропозиціям від суб’єктів видавничої справи (2779 пропозицій було отримано) 
надавали обласні бібліотеки, за книгу «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» 

(автор О’Нілл Кейті, 2019 року) проголосувало 19 із 26 обласних бібліотек.
За результатами тематичної та змістовної оцінок книжкової продукції 

Експертною радою Інституту було сформовано проєкт переліку книжкової 
продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, та 

надіслано його структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, національним і державним бібліотекам сфери 

управління Мінкультури для формування потреби бібліотек у книжковій 

продукції.
Таким чином, у 2019 році відповідно до Порядку сформовано та 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року 

№ 598 Перелік книжкової продукції, що придбавається для поповнення 

бібліотечних фондів (далі – Перелік). Відповідно до Переліку книга 

«Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О’Нілл Кейті, 2019 року), у 

граничній кількості 1240 примірників, була придбана для поповнення 

бібліотечних фондів на загальну суму 124 тис. грн (постачальник – приватне 

підприємство «Рідна мова»). Виділення коштів здійснювалося за напрямом 

«Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів» 
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бюджетної програми 1801560 «Забезпечення діяльності Українського інституту 

книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української 
літератури в світі». Розподіл придбаної книжкової продукції між структурними 

підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління 

Мінкультури здійснювався Інститутом з урахуванням потреби книжкової 
продукції для адміністративно-територіальних одиниць та фактично закуплених 

обсягів книжкової продукції. В подальшому книжкова продукція розподілялася 

на рівні областей структурними підрозділами у сфері культури обласних та 

Київської міської державних адміністрацій. 
Також інформуємо, що на підставі наказу Міністерства культури та 

інформаційної політики України від 17 червня 2020 року № 1906, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29 липня 2020 року за 

№ 713/34996, Порядок втратив чинність, водночас було затверджено Порядок 

відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення 

бібліотечних фондів.

З повагою

Державний секретар   Ярема ДУЛЬ

Головченко Ю. Д.
234-62-20


