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ПАСПОРТ 

Програми розвитку комунальної установи «Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. О. Гончара» на ІІ-ІV квартали 2016р. 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Верховна Рада України 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

 

Закон України«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження контрактної 

форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення 

керівників державних та комунальних 

закладів культури» №955-18 від 

28.01.2016р. 

3 Розробник Програми Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Директор Полтавської обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. Олеся 

Гончара 

 

5 Учасники Програми Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

6 Термін реалізації Програми 01.04.2016 р. – 24.12.2016р. 

 

7 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

 

Обласний 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

3334897,00грн. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення ________сесії 

Полтавської  обласної  радиVII скликання 

«______»_____________2016 р. 

 

 

1. Загальна частина 

Сталий розвиток громадянського суспільства, дотримання прав і свобод 

людини, поступове примноження інтелектуального, соціального, 

технологічного та фінансового капіталів країни, ефективна реалізація 

державної політики неможливі без участі сучасних бібліотек. 

Саме бібліотеки відіграють важливу роль у розвитку інформаційної 

культури суспільства, організації патріотичного, правового та екологічного 

виховання, формування стійкого інтересу до вивчення національної історії та 

культури. 

Загальна інформатизація суспільства, впровадження нових освітніх та 

культурних програм, необхідність підвищення кваліфікації і перекваліфікації 

кадрів, подорожчання книговидавничої продукції та потяг громадян до 

особистого спілкування дозволяють прогнозувати подальше зростання 

розвиток бібліотек.  

Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара заснована 

в 1976 році Полтавською обласною радою на майні, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ та міст Полтавської області. Бібліотека 

підзвітна і підконтрольна Полтавській обласні раді, підпорядкована  

Управлінню культури Полтавської ОДА.  

Основною функцією бібліотеки є надання послуг з бібліотечно-

бібліографічного та науково-інформаційного обслуговування населення 

області,  культурно-просвітницька робота з молоддю, науково-методична 

допомога всім  бібліотекам  області у бібліотечно-бібліографічному 

обслуговуванню юнацтва. 

Програма розвитку комунальної установи «Полтавська обласна бібліотека 

для юнацтва ім. Олеся Гончара» на 2016 рік розроблена відповідно до Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про бібліотеки і бібліотечну 

справу»,«Про національну програму інформатизації». 

У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, 

Господарським кодексом України, Законами України  «Про культуру», «Про 

авторське право та суміжні права», «Про захист інформації в автоматизованих  

системах», Указами та Розпорядженнями Президента України, Постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і інструкціями 

Міністерства культури України, розпорядженнями голови Полтавської ОДА, 

рішеннями Полтавської обласної ради, наказами управління культури 



Полтавської ОДА, Статутом Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. 

Олеся Гончара. 

Завдяки гарантованому фінансуванню за рахунок обласного бюджету 

бібліотека має можливість стабільно утримувати в належному стані 

приміщення, вчасно оновлювати та поповняти фонди. Станом на 01.01.2016р. 

фонд складається з 146834 одиниць обліку, серед них 118189 - книги, 23737 -

періодичні видання. Як свідчить статистика основних показників роботи 

бібліотеки за 2012-2015 р.р. кількість читачів та відвідувань бібліотеки щорічно 

збільшується на 2-3%.  Наприклад, в 2015 році послугами бібліотеки  

скористалися 25505 чоловік,  серед них 63,4% - учні й молодь у віці до 21 року. 

Організаційна структура закладу складається з адміністрації, 9 відділів, 

3 секторів, бухгалтерської та господарської служб, в яких працюють 56,75 

штатних одиниць. 

Бібліотека має власну будівлю, яка знаходиться у задовільному стані  й 

частково потребує капітального чи поточного ремонту окремих приміщень, 

облаштування їх пожежною сигналізацією та системою відеоспостереження.  

Враховуючи, що на даний час бібліотека є найбільш доступним 

інформаційно-дозвіллєвим закладом для жителів області й для молоді 

обласного центру та зважаючи на успішне втілення таких інноваційних 

бібліотечних послуг, як єдина в області школа вивчення української мови для 

національних общин, школа медіакультури та медіаграмотності «Відкритий 

простір», психологічний тренінговий центр «Генезис», доцільним є  зміцнення 

кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази закладу. 

Реалізація даної Програми забезпечить  вирішення питань упорядкування 

і належного утримання комунального майна громади та питань, пов’язаних з 

виконанням статутних завдань установи. 

 

2. Мета та основні завдання. 

Мета програми полягає в забезпеченні прав і законних інтересів 

мешканців області, підприємств, установ і організацій щодо отримання якісних 

послуг у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування, задоволення 

потреб молоді в науково-інформаційному та культурно-просвітницькому 

обслуговуванні, а також реалізації основних статутних завдань, покладених 

засновником на комунальну установу. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання:  

- формування інформаційних ресурсів ( оптимального складу фонду 

різноманітних видань з позиції економічного обгрунтування та предметно-

орієнтованої направленості); 

- розширення спектру комплектування з урахуванням перспективних 

напрямків наукових досліджень, освітніх і культурних програм, 

моніторингу книгозабезпеченості навчальних дисциплін та незабезпечених 

запитів користувачів, доукомплектування лакун; 



- організація та забезпечення вільного доступу користувачів до 

фонду відділу обслуговування; 

- активізація роботи з накопичення, систематизації й організації 

зберігання електронних ресурсів та надання  можливості доступу до них; 

- створення бази даних електронних видань з авторизованим 

доступом через електронний каталог  в мережі Інтернет; 

- розширення репертуару електронного бібліотечного сервісу, 

вдосконалення сервісу «віртуальна довідка», бази даних відповідей; 

- співробітництво зі спеціалізованими видавництвами щодо 

придбання навчальних документів на електронних носіях і організація 

доступу до них; 

- забезпечення збереження паперових та електронних ресурсів; 

- удосконалення довідково-бібліографічного апарату, пропагування 

інформаційних ресурсів бібліотеки; 

- модернізація бібліотечних послуг шляхом використання нових 

моделей бібліотечного обслуговування з елементами консультування і 

навчання, забезпечення комфортності використання приміщень бібліотеки 

користувачами і співробітниками; 

- надання методичної допомоги новоствореним бібліотекам 

об’єднаних територіальних громад та існуючим структурним підрозділам; 

- відображення досягнень і досвіду бібліотеки у ЗМІ; 

- підвищення професійної компетентності співробітників та розвиток 

кадрового потенціалу бібліотеки; 

- модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-

технічного забезпечення; 

- участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

науково-практичних конференціях, формування позитивної громадської 

думки; 

- оперативне інформаційне наповнення сайту бібліотеки. 

 

3. Фінансове забезпечення 

Фінансування Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. 

Гончара проводиться за рахунок коштів обласного бюджету та джерел, не 

заборонених законодавством (коштів, отриманих від надання платних послуг, 

спонсорських коштів, отриманих від громадян, установ, організацій, 

підприємств, бюджетних коштів та інше). 

 

 

 

 



4. План заходів на виконання Програми 

(II-IVкв. 2016 р.) 

 

№ 

п\п 

Найменування заходу Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

грн. 

 Матеріально-технічне забезпечення (оплата послуг)  
1. Комунальні послуги (електро-, тепло-, волопостачання та 

водовідведення 

163455,00 

2. Вивезення сміття 665,37 

3. Обслуговування ліфта 1871,10 

4. Профілактична дезінфекція 1663,20 

5. Послуги зв’язку 5850,00 

6. Вимірювання опору ізоляції 550,33 

7. Сервісне обслуговування кондиціонерів 3000,00 

8. Супроводження програм бух. Обліку та звітності 6300,00 

9 Перезарядка вогнегасників 1700,00 

10. Охоронна сигналізація 2700,00 

11. Монтаж та установка пожежної сигналізації 90000,00 

12. Забезпечення послуг науково-практичної конференції 8000,00 

 Матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар) 

 

13. Бібліотечна техніка(картки, формуляри, роздільники тощо) 3000,00 

14. Комплектуючі та витратні матеріали для комп’ютерної техніки) 1000,00 

15. Канцтовари 1000,00 

16. Миючі засоби, електротовари, будівельні матеріали, інструмент 4600,00 

17. Матеріальне забезпечення конференції 7000,00 

   

18. Видатки на відрядження 8000,00 

19 Утримання штатних одиниць (в т.ч. нарахування) 2589442,00 

 Бюджет розвитку  

20. Капітальний ремонт будівлі 100000,00 

21. Придбання книг  147000,00 

22. Підписання періодичних видань 182000,00 

23 Придбання обладнання для велопарковки 4000,00 

24. Страхування членів пожежної дружини 2100,00 

 ВСЬОГО 3334897,00 

 

 

 

 

 

 

 



5. Очікувані результати. 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- задовольнити потреби територіальних громад та окремих громадян з 

питань бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного та культурно-

просвітницького обслуговування, насамперед  задоволення інформаційних 

потреб юнацтва віком від 14 до 21 року, студентів та працюючої молоді. 

- розширити перелік та підвищити  якість бібліотечно-інформаційних 

послуг з використанням сучасного сервісу та врахуванням специфіки 

обслуговування людей з особливими потребами; 

- забезпечити належне утримання та експлуатацію майна комунальної 

власності, закріпленого за установою засновником; 

- створити умови для гарантованого збереження бібліотечного фонду; 

- зміцнити матеріально-технічну базу установи та покращити соціально-

правові умови для ефективної роботи працівників. 

 

 


