УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
31.10.12

Ужгород

№ 389

Про міську Програму розвитку
бібліотек та бібліотечної
справи на 2013 – 2015 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України, Законів України «Про бібліотеки та
бібліотечну справу», «Про культуру», Державної цільової національнокультурної Програми створення єдиної інформаційної системи «БібліотекаХХІ» з метою удосконалення роботи і розвитку бібліотек та бібліотечної
справи, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити Програму розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 20132015 роки (додаток 1).
2. Доручити управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді
(Бобров Є.В.) винести на розгляд сесії Ужгородської міської ради Програму
розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2013-2015 роки, в межах
визначених видатків (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Белякова Ю.В.

Міський голова

В. Погорелов

Додаток 1
до рішення виконкому
від 31.10.12 № 389

Програма
розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2013-2015 роки
І. Паспорт програми
Дана Програма розроблена на підставі Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Указу Президента
України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» від 22
березня 2000 року № 490/2000.
Ініціатор розроблення Програми: Управління у справах культури, спорту,
сім’ї та молоді.
Розробник Програми: управління у справах культури, спорту, сім”ї та
молоді.
Відповідальний виконавець Програми: управління у справах культури,
спорту, сім”ї та молоді.
Учасники Програми: управління у справах культури, спорту, сім”ї та молоді,
централізована бібліотечна система міста.
Термін реалізації Програми: 2013-2015 роки.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
всього 206 тис. грн.
У тому числі коштів міського бюджету:
2013 рік – 60 тис. грн.
2014 рік – 37 тис. грн.
2015 рік – 40 тис. грн.
коштів інших джерел не заборонених законодавством
2013 рік – 10 тис. грн.
2014 рік – 29 тис. грн.
2015 рік – 30 тис. грн.
ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Інформація – найважливіший стратегічний ресурс розвитку суспільства.
Якісне формування інформаційної інфраструктури міста – запорука високого
рівня розвитку його наукового, технологічного й культурного потенціалу, який
є неможливим без бібліотек.
Централізована бібліотечна система міста складається з 6 установ:
центральна міська бібліотека, центральна дитяча бібліотека та 4 бібліотекифілії у різних районах міста. Бібліотечний фонд централізованої бібліотечної
системи нараховує 167 182 примірників видань. За підрахунками ЦБС щороку

бібліотеки, що входять до централізованої системи приймають понад 21 500
користувачів.
Статистичні дані останніх п’яти років свідчать про збільшення інтересу до
бібліотек серед молоді та юнацтва, що пов’язане в першу чергу з необхідністю
отримання інформації для навчання, самоосвіти та формування світогляду.
Однак фонди бібліотек міста щорічно зменшуються через відсутність коштів на
придбання літератури.
Так, для порівняння, у 2005 році централізованою бібліотечною системою
було оформлено підписку на 70 періодичних видань, у 2012 році підписано 56
періодичних видань (31 журнал та 25 газет) на суму 15 тис. грн. (для шести
бібліотек).
Наявний стан матеріально-технічної бази бібліотек не дозволяє робити
впевнених перспективних висновків щодо подальшого розвитку бібліотечної
системи. Залишаються серйозні проблеми, пов’язані з забезпеченням
збереження бібліотечних фондів та їх поповненням новими сучасними
періодичними
виданнями,
творами
сучасних
українських
авторів,
впровадженням прогресивних систем обслуговування читачів.
В умовах значного дефіциту бюджетних коштів, видатки передбачені на
утримання бібліотечних установ не забезпечують повною мірою потреб галузі.
Враховуючи специфіку часу, ЦБС повсякчас мусить доводити суспільству,
владі необхідність свого існування, вишукуючи нові форми роботи.
Розробка цієї програми зумовлена необхідністю забезпечення оновлення та
збереження інформаційного потенціалу бібліотек міста, їх поповнення новими
сучасними періодичними виданнями, творами сучасних українських авторів,
впровадженням прогресивних систем обслуговування читачів, що суттєво
вплине на якість бібліотечного обслуговування.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є підвищення якості бібліотечного
обслуговування, залучення якомога більшого числа населення міста до
користування бібліотеками, що сприятиме росту інформованості, освіченості
громадян, їх активній участі у житті громади.
Основні завдання Програми:
- поповнення бібліотечних фондів, забезпечення
бібліотек міста
необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції,
періодичних видань;
- популяризація книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчокомунікативні заходи;
- всебічне сприяння освіті та навчанню, розвитку інформаційної
грамотності населення, збереження інтелектуальної спадщини нації;
- створення умов для ініціювання бібліотечними працівниками новацій,
спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібліотечноінформаційного обслуговування різних груп користувачів;
- використання сучасних інформаційних технологій та інформаційних
ресурсів;

- підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, здійснення наукових
досліджень, партнерських програм тощо;
- розширення доступу до інформаційних ресурсів урядових, громадських
та міжнародних організацій, інших електронних бібліотек за допомогою
інтернет-технологій.
Програма також має на меті покращення можливостей щодо забезпечення
більш якісним рівнем інформування широкого загалу населення, шляхом
надання додаткових видів платних послуг.
ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування,
строки реалізації Програми
Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься
в межах видатків, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік, та за
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
України.
Форми і методи розв’язання проблем, зазначених у Програмі,
реалізовуватимуться відповідно до законодавчих та нормативних актів, які
визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування галузі
культури.
Реалізація Програми розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2013-2015
роки дасть змогу здійснювати оперативне та повне задоволення потреб і запитів
користувачів, розширення можливостей та збільшення надання додаткових
платних послуг.
Реалізація Програми розрахована на 3 роки. Протягом її дії планується
використати всього 206 тис. грн. З них 137 тис. грн. з міського бюджету для
придбання ліцензійної бібліотечної програми «Ірбіс» та поповнення
бібліотечних фондів:
2013 рік - підписка 56 назв періодичних видань, придбання 215 примірників
книг;
2014 рік - підписка 60 назв періодичних видань, придбання 400 примірників
книг;
2015 рік - підписка 65 назв періодичних видань, придбання 400 примірників
книг.
Заходи щодо реалізації програми (додаток 1 до Програми).
V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація виконання Програми здійснюється управлінням у справах
культури, спорту, сім’ї та молоді.

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Д. Геворкян

Додаток 2
до рішення виконкому
від 31.10.12 № 389

Розрахунок потреби коштів
для реалізації Програми розвитку бібліотек та бібліотечної справи на
2013-2015 роки
(ресурсне забезпечення Програми)
Обсяг коштів
на виконання
Програми
(тис. грн.)

Строки виконання Програми

(тис. грн.)
Усього
витрат для
виконання
Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Міський бюджет

60,0

37,0

40,0

137,0

Інші джерела

10,0

29,0

30,0

69,0

Усього:

70,0

66,0

70,0

206,0

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Д. Геворкян

Додаток 1
до Програми
Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2013-2015
роки
№
п/п

Назва
напряму
діяльності

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Обсяги фінансування
тис. грн.

2013 рік

1

2

3

4

1.

Підвищеня
інформаційного
потенціалу

Поповнення
та збереження
бібліотечних
фондів

2013 2015 роки

Управління
ЦБС

Підтримка
електронни
х баз даних

Придбання
ліцензійної
бібліотечної

2013 рік

Управління
ЦБС

2.

5

Очікуваний
результат

2014 рік

міський
бюджет

інші
джере
ла

міський
бюджет

6

7

8

2015 рік

інші
джере
ла

міський
бюджет

інші
джере
ла

9

10

11

25,0

10,0

37,0

13,0

40,0

35,0

-

-

-

-

16,0

-

12
Забезпечення
інформаційних
потреб
користувачів,
формування
максимально
повного репертуару
вітчизняних
та
зарубіжних
документів.
Оновлення фондів
сучасною
літературою
до
призведе
збільшення
кількості
відвідувачів.
Створення
електронних
каталогів,

програми
«Ірбіс»

3.

Забезпечен
ня
технічними
засобами.

Придбання
мультимедійного
обладнання в
ЦМБ, ЦДБ

2014 2015
роки

4.

Створення
умов для
ефективної
та
стабільної
роботи
бібліотечних установ

Придбання
компютерних
столів,
стільців,
стелажів.

20142015
роки

Всього:

управління,
ЦБС

Управління
ЦБС

-

-

-

7,0

-

7,0

-

-

-

9,0

-

7,0

60,0

10,0

37,0

29,0

40,0

30,0

досягнення
найбільшої повноти
і оперативності
обслуговування
користувачів,
надання додаткових
видів платних
послуг.
Якісне проведення
просвітницьких
заходів,
з
можливістю
проведення наочних
презентацій.

Оновлення
матеріальнотехнічної
бази,
поліпшення
комфортних умов
для
роботи
користувачів
та
працівників
бібліотеки.

