
  
   

ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія VII скликання
 

Р І Ш Е Н Н Я

від  «______»_____________2018 року

Про затвердження  Програми  розвитку
бібліотечної  справи  Чугуївського
району на 2019-2022 роки

Відповідно  до  Законів  України  «Про  культуру»,  «Про  бібліотеки  і
бібліотечну  справу»,  керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядуванні в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку бібліотечної справи Чугуївського району
на 2019-2022 роки (додається).

2. Рекомендувати  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  щороку
під  час  формування  районного  бюджету  передбачати  кошти  на  реалізацію
Програми розвитку бібліотечної  справи  Чугуївського  району  на
2019-2022 роки, виходячи з можливостей бюджету.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
гуманітарних  питань,  соціального  захисту  і  охорони  здоров’я  населення,
засобів  масової  інформації  та  зв’язків  з  громадськими  організаціями
(Лихачова М.Б.).

     Голова  
районної ради                                                                                    А. Бабієць



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  сесії  районної  ради
від  «___»  _________2018  року
(______сесія VII скликання)

                

                                                                       

ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ
НА  2019–2022 РОКИ

Чугуїв-2018



І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

У Чугуївському районі існує мережа масових бібліотек, яка обслуговує всі
без виключення верстви населення.

Програма  розвитку  бібліотечної  системи  Чугуївського  району  (далі  -
Програма)  розроблена  відповідно  до  Законів  України  «Про  культуру»,
«Про бібліотеки та бібліотечну справу».

Програма розроблена з метою збереження та розвитку масових бібліотек,
як  культурно-просвітницьких,  інформаційних  закладів.  Програма  дозволяє:
запроваджувати  інноваційні  форми  культурно-просвітницької  діяльності
бібліотек;  здійснювати  сучасні  заходи  по  збереженню  бібліотечних  фондів;
опановувати  нові  інформаційні  технології,  забезпечувати  доступ читачів   до
світового інформаційного простору.

Важливе  значення  в  діяльності  бібліотек  має  поліпшення  якості
бібліотечних  фондів,  їх  оновлення,  зростання  інформаційного  потенціалу.
Бібліотечні  фонди  знаходяться  в  динаміці,  вони  завжди  мають  залишатись
актуальними,  містити  літературу,  що  постійно  запитується  користувачами.
Основним  завданням  є  забезпечення  бібліотек  соціально  значущими
періодичними  виданнями  та  ретельно  сформованим  репертуаром  як
вітчизняної,  так  і  зарубіжної  друкованої  продукції  відповідно  до  статусу
бібліотек,  культурно-економічним профілем комплектування фондів,  складом
користувачів.  Проблеми  фондів  є  пріоритетними  в  бібліотечній  галузі.  Від
їхнього  якісного  складу,  відповідності  сучасному  розвитку  суспільства
залежить престиж бібліотеки.

Для  реалізації  Програми  найважливішим  на  сьогодні  є  збереження та
розвиток  Централізованої  бібліотечної  системи  Чугуївського  району
(далі – ЦБС),  що дає можливість:  оптимально використовувати бібліотечний
фонд району; розширювати обсяг бібліотечно-бібліографічних послуг; сприяти
економному  і  раціональному  використанню  коштів,  що  виділяються  на
бібліотечну роботу району; відродити існування єдиного бібліотечного фонду
бібліотек, що входять до складу ЦБС, добирати кваліфіковані бібліотечні кадри
для бібліотек Чугуївського району.

Існування  ЦБС  забезпечує  централізоване  комплектування  і  обробку
літератури,  оперативність  надходження  нових  документів  у  всі  підрозділи
системи, ведення суворого контролю за рухом бібліотечного фонду.

Складовою Програми є використання  норм на організацію і поповнення
бібліотечних фондів  Чугуївського району.  Фонди бібліотек  району застарілі,
80% –  це видання 60-70-х років. Зменшення надходжень до фондів бібліотек
ще більш поглиблює відставання в сфері освітніх, науково-технічних досягнень
та технологій і створює інформаційний дефіцит.

Створення комфортних умов для користувачів та зберігання книжкового
фонду, сучасне оформлення інтер’єрів, забезпечення технічними засобами стає
чи не найважливішою складовою успішної діяльності бібліотек.



Соціокультурні  перетворення  на  селі  вимагають  оновлення  діяльності
сільської  бібліотеки,  адже  саме  сільська  бібліотека  є  найбільш  доступним
закладом для всієї місцевої громади. І якщо образ бібліотеки не є привабливим,
вона не буде популярною у населення. Це означає, що потрібна модернізація та
інший  підхід  до  виконання  існуючих,  а  можливо  освоєння  нових,  більш
престижних функцій. 

ІІ.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головною  метою  Програми  є  підтримка  бібліотек  як  головних  центрів
інформування  населення  в  усіх  галузях  знань,  забезпечення  високого  рівня
просвітницької  та  культурно-дозвільної  роботи,  визначення  головних
напрямків  та  практичних  заходів  з  вирішення  основних  проблем
функціонування та розвитку бібліотек.

Програма  націлена  на  виконання  таких  основних  завдань:  поповнення
бібліотечних  фондів  ЦБС  та  бібліотек-філій  Чугуївського  району  згідно  з
нормами  поповнення  фондів  на  період  до  2022  року;  створення  необхідних
умов  для  збереження  та  оптимального  використання  бібліотечних  ресурсів;
створення публічної бібліотеки, як місцевого інформаційного центру; надання
користувачам необхідного  доступу  до  інформації  в  усіх  можливих сучасних
формах;  укріплення  матеріально-технічної  бази  масових  бібліотек  ЦБС;
ефективне  управління  діяльністю  бібліотек;  підвищення  якості  роботи
спеціалістів бібліотечної справи шляхом удосконалювання фахового рівня.

III.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ 

Виконання Програми дасть змогу: своєчасно поповнювати книжкові фонди
бібліотек та  приймати заходи по їх збереженню; забезпечувати своєчасне та
повне  надання  інформації  користувачам;  надавати  необхідний  доступ
користувачам  до  світової  інформаційної  мережі;  закріплювати  кадровий
потенціал  бібліотек  Чугуївського  району  та  якісно  підвищувати  його
кваліфікацію.

 



IV. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

1.  Забезпечення бібліотек періодичними виданнями

№
з/п

Заходи
Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,

(тис. грн)

Зміст заходу
Відповідальні

виконавці
На
рік

Районний
бюджет

Місцевий
бюджет

Позабюджетні
кошти

Всього
на

період
2019-
2022
р.р.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Центральна 

районна 
бібліотека

відділ культури
і туризму 
районної 
державної
адміністрації

30,0 30,0 - - 120,0

2 Бібліотеки-
філії

відділ культури
і туризму 
районної 
державної
адміністрації

80,0 80,0 - - 320,0

ЗАГАЛОМ: 110,0 110,0
- -

440,0

2. Забезпечення бібліотек району
вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією

№
з/п

Заходи Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,
(тис.грн)

Зміст
заходу

Відповідальні
виконавці

На
рік

Район-
ний 
бюджет

Місце-
вий 
бюджет

Позабюджетні
кошти

Всього 
на 
період
2019-
2022 р.р.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Центральна 

районна 
бібліотека

відділ культури
і туризму 
районної
державної
адміністрації

50,0 50,0 - - 200,0

2 Бібліотеки-
філії

відділ культури
і туризму 
районної
державної
адміністрації

100,0 100,0 - - 400,0

ЗАГАЛОМ: 150,0 150,0 - - 600,0



3. Створення інформаційного середовища в мережі «інтернет» та
модернізація бібліотек, запровадження нових технологій

№
з/п Найменування робіт

Термін
придбання та

кількість

Потреба
у коштах

Виконавці

2019-2020 
р.р.

2021-
2022 р.р.

2019-
2020р.р.

2021-
2022р.р.

1 2 3 4 5 6 7
1 Придбання комп’ютерів 5 шт. 2 шт. 70,0

тис.грн.
28,0

тис.грн.
відділ

культури і
туризму
районної

державної
адміністрації

2 Придбання  принтерів,
ксероксів  та  іншої
множувальної техніки

5 шт. 2 шт. 37,5 
тис.грн.

15,0
тис.грн.

відділ
культури і
туризму
районної

державної
адміністрації

3 Придбання  інтерактивної
дошки

1 шт. 22,0 тис.грн відділ
культури і
туризму
районної

державної
адміністрації

ЗАГАЛОМ: 172,5 тис.грн

V.  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№
з/п

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні

1 2 3 4
1 Проведення  семінарів,

практикумів, участь у
науково-практичних
конференціях

згідно з планом проведення директор  центральної
районної  бібліотеки,  головні
спеціалісти  центральної
районної бібліотеки

2 Організація  школи
молодого  спеціаліста
на базі ЦБС

протягом 2019 року завідуючий  відділом  з
організаційно-методичної
роботи ЦБС

3 Проведення
тематичних  оглядів
фахових  видань  для
спеціалістів району

щомісяця – на семінарських 
заняттях

директор  центральної
районної  бібліотеки,  головні
спеціалісти  центральної
районної бібліотеки



1 2 3 4
4 Створення

інформаційних текстів:
Законодавство України
в галузі культури; нове
в  бібліотечній  справі.
Ведення  картотеки
«Методичні  матеріали
на  допомогу
бібліотечній справі»

протягом дії програми директор  центральної
районної бібліотеки,
завідуючий  відділом  з
організаційно-методичної
роботи

5 Надання методичної та
практичної  допомоги
бібліотекам району під
час  виїздів  головних
спеціалістів
центральної  районної
бібліотеки до району

згідно з графіком виїздів спеціалісти  центральної
районної бібліотеки

6 Розробка  матеріалів
консультацій,
методичних
інструктажів,  порад
тощо

протягом дії
програми

спеціалісти  центральної
районної бібліотеки

7 Робота з планування та
звітності в центральній
районній  бібліотеці  та
в  бібліотеках-філіях
району

щороку в грудні директор  центральної
районної бібліотеки,
завідуючий  відділом  з
організаційно-методичної
роботи

8 Аналіз  роботи
бібліотек  району  за
минулий рік

щороку в січні завідуючий  відділом  з
організаційно-методичної
роботи

VI. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

№
з/
п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні

1 2 3 4
1 Забезпечення  належних  умов

збереження бібліотечних фондів
протягом
дії програми

завідуючі  бібліотеками-
філіями району

2 Проведення  практичних  занять,
семінарів  за  темою  «Збереження  та
використання бібліотечних фондів»

щороку завідуючий  відділом  з
організаційно-методичної
роботи ЦБС

3 Проведення  найпростіших  елементів
реставраційних робіт книг: відбір щокварталу

завідуючі  відділами
центральної районної 



1 2 3 4
книг  для  реставрації;  проведення
відповідних робіт

бібліотеки,  завідуючі
бібліотеками-філіями
району

4 Дотримання  правил  протипожежної
безпеки

протягом року завідуючі  бібліотеками-
філіями

5 Здійснення  контролю  за  веденням
обліку  та  зберіганням  книжкового
фонду районної бібліотечної системи

згідно з графіком 
виїздів

спеціалісти  центральної
районної бібліотеки

6 Здійснення  контролю  за
збереженням  цінної  літератури  та
періодичних видань

згідно з графіком 
виїздів

спеціалісти  центральної
районної бібліотеки

        
VII.  ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

БІБЛІОТЕК РАЙОНУ

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні

1 2 3 4
1 Проведення  поточного  ремонту

бібліотек  системи  згідно  з  графіком
на 2019-2022 рр.

протягом
 2019-2022 рр.

завідуючі  бібліотеками-
філіями,  відділ  культури  і
туризму  районної
державної
адміністрації

2 Проведення  капітального  ремонту
приміщення бібліотек:
-ЦРБ (книгосховища)
-Есхарівської
-Кочетоцької
-Мосьпанівської
-Великобабчанської

протягом
 2019-2022 рр.

директор  центральної
районної бібліотеки,
завідуючі  бібліотеками-
філіями,відділ  культури  і
туризму  районної
державної адміністрації

3 Придбання нових меблів до бібліотек-
філій:  стільців,  столів  книжкових,
стелажів,   книжкових та  каталожних
шаф

протягом 
2019-2022 рр.

відділ  культури  і  туризму
районної державної
адміністрації

4 Придбання  до  центральної  районної
бібліотеки: конференц-столу, стільців
(15 шт.), письмового столу, шафи для
книг

протягом 
2019-2022 рр.

відділ  культури  і  туризму
районної державної
адміністрації

VIII. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів,
передбачених  у  районному бюджеті  на  відповідний рік,  а  також за  рахунок
інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.



Основними механізмами реалізації  Програми на  період  до 2022 року є:
здійснення контролю і розгляд ходу реалізації Програми у визначені терміни;
аналіз  наданої  іншими виконавцями  аналітичної  та  статистичної  інформації
про хід виконання Програми; забезпечення використання бюджетних коштів за
призначенням і з найбільшою ефективністю; залучення до виконання Програми
інших  джерел  фінансування  (спонсори,  благодійна  допомога  громадських
організацій  і  фондів);  удосконалення  і  координація  роботи  всіх  ланок,  що
беруть участь у виконанні Програми.

 Заступник голови 
районної ради                                                                               І. Ковтун



Пояснювальна записка
до  проекту  рішення  районної  ради  «Про  затвердження  Програми

розвитку бібліотечної справи Чугуївського району на 2019–2022 роки»

Програма  розвитку   бібліотечної  справи  Чугуївського  району  на
2019–2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України
«Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу».

Програма розроблена з метою збереження та розвитку масових бібліотек
як культурно-просвітницьких, інформаційних закладів. 

Програма  дозволяє:  запроваджувати  інноваційні  форми  культурно-
просвітницької діяльності бібліотек; здійснювати сучасні заходи зі збереження
бібліотечних фондів; опановувати нові інформаційні технології; забезпечувати
доступ  читачів  до  світового  інформаційного  простору,  оптимально
використовувати бібліотечний фонд району; розширювати обсяг бібліотечно-
бібліографічних послуг; сприяти економному та раціональному використанню
коштів,  що  виділяються  на  бібліотечну  роботу  району;  відродити  існування
єдиного бібліотечного фонду бібліотек, що входять до складу централізованої
бібліотечної системи; добирати кваліфіковані бібліотечні кадри для бібліотек
району,  забезпечувати централізоване  комплектування й  обробку  літератури,
оперативність надходження нових документів у всі підрозділи системи, ведення
суворого контролю за рухом бібліотечного фонду, тощо.

Складовою Програми розвитку бібліотечної системи Чугуївського району
на  2019-2022  роки  є  використання  норм  на  організацію  та  поповнення
бібліотечних фондів району. 

Головною метою Програми є створення підтримки бібліотек як головних
центрів  інформування  населення  в  усіх  галузях  знань,  підвищення  рівня
просвітницької та культурно-дозвіллєвої роботи, визначення головних напрямів
та  практичних  заходів  щодо  рішення  основних  проблем  функціонування  та
розвитку бібліотек.

Програма націлена на виконання таких основних завдань:
поповнення бібліотечних фондів централізованої бібліотечної системи та

бібліотек-філій району згідно з нормами поповнення фондів на період до   2022
року;  створення  необхідних  умов  для  збереження  та  оптимального
використання  бібліотечних  ресурсів;  створення  публічної  бібліотеки  як
місцевого інформаційного центру; надання користувачам необхідного доступу
до  інформації  в  усіх  можливих  сучасних  формах.  Найбільш  доступним
сучасним  інформаційним  середовищем  є мережа  Інтернет; укріплення
матеріально-технічної  бази  масових  бібліотек  Чугуївської   централізованої
бібліотечної  системи  району;  ефективне  управління  діяльністю  бібліотек;
підвищення  якості  роботи  спеціалістів  бібліотечної  справи  шляхом
удосконалення фахового рівня.

Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система  надалі  буде
сприяти  запровадженню  інноваційних  форм  культурно-просвітницької
діяльності бібліотек, здійсненню сучасних заходів зі збереження бібліотечних
фондів,  опануванню нових інформаційних технологій,  забезпеченню доступу



читачів  до  світового  інформаційного  простору,  покращенню  матеріально-
технічної бази бібліотек-філій, підвищенню ролі бібліотек на селі.

Заходи  Програми  будуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів  районного
бюджету  та  інших  джерел  фінансування,  незаборонених  чинним
законодавством.

Начальник відділу культури і
туризму районної державної адміністрації                              Т. КУЛЕШОВА
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