
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 25 травня 2006 р. № 293-р  

Київ  

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння 

розвитку вітчизняного книговидання та 

книгорозповсюдження  
Із змінами і доповненнями, внесеними 

 постановою Кабінету Міністрів України 

 від 8 грудня 2006 року № 1694, 

 розпорядженням Кабінету Міністрів України 

 від 9 червня 2011 року № 534-р, 

 постановами Кабінету Міністрів України 

 від 20 травня 2013 року № 381, 

 від 16 травня 2014 року № 143, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

 від 26 листопада 2014 року № 1172-р 

(Зміни до цієї постанови, передбачені пунктом 3 Змін, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 листопада 2014 року № 687, внесені не будуть у 

зв'язку з викладенням додатка з 26 листопада 2014 року у 

новій редакції розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 26 листопада 2014 року № 1172-р) 

 

 

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання 

та книгорозповсюдження у складі згідно з додатком.  

Надати голові Комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу, залучати в 

установленому порядку до роботи фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій.  

 

 

2. Комісії розробити та подати до 1 липня 2006 р. Кабінетові Міністрів України план 

заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та 

книгорозповсюдження.  

   

Прем'єр-міністр України  Ю. ЄХАНУРОВ  

 

 

Інд. 51  

(на часткову зміну пункту 1 затверджено новий 

склад комісії згідно з розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 09.06.2011 р. № 534-р, постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 381, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

26.11.2014 р. № 1172-р) 



   

 

 

СКЛАД 

Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та 

книгорозповсюдження 
Віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, 

голова Комісії 

Голова Держкомтелерадіо, заступник голови Комісії 

Директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо, секретар Комісії 

Перший заступник Міністра культури 

Заступник Міністра освіти і науки 

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

Заступник Міністра фінансів — керівник апарату 

Заступник директора департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного 

захисту — начальник управління з питань торговельного захисту на внутрішньому та 

зовнішньому ринках Мінекономрозвитку 

Директор департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери Мінекономрозвитку 

Заступник директора департаменту інформаційної політики — начальник відділу 

законопроектної роботи Держкомтелерадіо 

Начальник управління департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з 

питань оподаткування ДФС 

Начальник управління департаменту митної справи ДФС 

Народні депутати України (за згодою) 

Радник Віце-прем'єр-міністра України 

Директор державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

(за згодою) 

Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" 

(за згодою) 

Генеральний директор Національної парламентської бібліотеки (за згодою) 

Директор державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво "Либідь" (за 

згодою) 

Президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів (за згодою) 

Президент громадської організації "Форум видавців" (за згодою) 

Президент Української бібліотечної асоціації (за згодою) 

Директор ТОВ "Гамазин" (за згодою) 

Директор ТОВ "Смолоскип", Українське незалежне видавництво" (за згодою) 

Директор громадської організації "Науково-видавниче об'єднання "Дух і Літера" (за 

згодою) 

Директор ТОВ "Видавництво Старого Лева" (за згодою) 

Директор ТОВ "Кальварія" (за згодою) 

Генеральний директор ТОВ "Видавництво "Фоліо" (за згодою) 

Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів 

України 

від 25 травня 2006 р. № 293-р 

(у редакції розпорядження Кабінету 

Міністрів України  

від 26 листопада 2014 р. № 1172-р) 



Директор дочірнього підприємства "Самміт-книга" (за згодою) 

Письменники (за згодою) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1694, 

 у редакції розпорядження Кабінету 

 Міністрів України від 09.06.2011 р. № 534-р, 

 постанови Кабінету Міністрів 

 України від 20.05.2013 р. № 381, 

 із змінами, внесеними згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 143, 

у редакції розпорядження Кабінету 

 Міністрів України від 26.11.2014 р. 

№ 1172-р) 

 

 

 

(зміни, передбачені пунктом 3 Змін, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. 

№ 687, внесені не будуть у зв'язку з викладенням цього 

додатка з 26.11.2014 р. у новій редакції розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1172-р) 


