КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія
РІШЕННЯ
11 червня 2019 року
Про Програму розвитку бібліотек,
книговидання та книгорозповсюдження
в Котелевському районі на 2019-2021 роки
Керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтею 5 Закону України «Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні», з метою створення сприятливих умов для
розвитку книговидання та книгорозповсюдження, підтримки місцевих авторів,
розглянувши подання Котелевської районної державної адміністрації
№ 01-23/217 від 02.05.2019 року та враховуючи рекомендації постійних комісій
районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
Програму
розвитку
бібліотек,
книговидання
та
книгорозповсюдження в Котелевському районі на 2019-2021 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню Котелевської районної державної адміністрації
передбачити кошти на виконання заходів Програми.
3. Сектору культури, спорту і туризму Котелевської районної державної
адміністрації провести роботу щодо осучаснення, оптимізації та підвищення
якості бібліотечного обслуговування мешканців району, а також забезпечити
розвиток кадрового потенціалу районної бібліотечної системи.
4. Організацію виконання рішення покласти на сектор культури, спорту і
туризму Котелевської районної державної адміністрації, контроль – на постійні
комісії районної ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного
розвитку, з питань соціальної і гуманітарної сфери, молодіжної політики,
спорту та туризму.

Голова районної ради

В. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕДЖЕНО
рішення тридцять першої
сесії районної ради
сьомого скликання
від 11 червня 2019 року

РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку бібліотек, книговидання та
книгорозповсюдження у Котелевському районі
на 2019 – 2021 роки
1. Загальна характеристика програми
Програма розвитку книговидання і книгорозповсюдження у Котелевському районі на 2019-2021 роки (далі Програма) є продовженням Програми
розвитку книговидання та книгорозповсюдження в Котелевському районі на
2019-2021 роки.
Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів
України: «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», інших
законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
Розробником Програми є сектор культури, спорту і туризму Котелевської
райдержадміністрації. Відповідальним виконавцем Програми є районна
державна адміністрація. Учасником програми є сектор культури, спорту і
туризму Котелевської райдержадміністрації.
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.
Розроблення даної програми дасть змогу здійснити заходи щодо її
розвитку, істотно покращить матеріально-технічну базу бібліотек для
забезпечення прав громадян на якісне бібліотечне обслуговування, надасть
більш якісний рівень доступу населення до інформації та культурних цінностей
України і світу.
В районі функціонує 18 бібліотек: 15 сільських, одна селищна,
центральна районна бібліотека імені С.А.Ковпака та районна бібліотека для
дітей.
Книжковий фонд складає 173099 екземплярів документів, користувачами
бібліотек є понад 9 тис. чол. При бібліотеках працюють 4 клуби за інтересами.
Кадровий потенціал: всього в системі працюють 28 бібліотечних
фахівців, повну вищу освіту мають 6 бібліотекарів, з них 4 – вищу спеціальну,
17 фахівців мають базову вищу освіту, в т.ч. базову вищу спеціальну –14.
Комп’ютерну техніку на сьогодні мають 7 бібліотек, з них 6 з доступом
до Інтернету.
За останні три роки матеріальну базу бібліотек системи поповнено 2
комп’ютерами, в 2-х - встановлено нові склопакети та замінено вхідні двері. У
2017 році зроблено ремонт в центральній районній бібліотеці, на що витрачено
362тис.грн., замінено 5 дверей на суму 33 тис.грн., придбано карнизи та штори
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на суму 15 тис.грн., проведено ремонт гаража в районній бібліотеці для дітей.
Для всіх бібліотек району придбано вогнегасники.
Комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів надала змогу
створити повноцінний веб-сайт Котелевської ЦБС та блоги ЦРБ, РДБ. Масову
роботу Котелевської ЦРБ, районної бібліотеки для дітей можна переглянути на
сторінці Facebook.
Книжкові фонди є основою життєдіяльності бібліотек. Їх повнота
спрямована на задоволення читацького запиту, реалізацію прав громадян на
доступ до інформації. Проте, сьогодні ця література не в змозі задовольнити
запити сучасних користувачів, бо вона застаріла, зношена. Поповнення
книжкових фондів мізерні.
В бібліотеках району недостатнє матеріально-технічне забезпечення.
Вони оснащені старим обладнанням, через відсутність коштів не має
можливості придбати бібліотечну техніку. Майже половина бібліотек
централізованої системи потребує ремонту та вирішення питання опалення в
зимовий період.
Реалізація заходів Програми сприятиме розвитку інформаційної
книговидавничої сфер та існуючої мережі книгорозповсюдження, забезпечить
підтримку у виданні кращих творів місцевих авторів та книг краєзнавчого
характеру, дасть змогу поповнити та оновити книжкові фонди бібліотек
художньою, документальною та іншою літературою, створить нові точки
книгорозповсюдження для поширення української книги.
3. Мета програми.
Метою Програми є:
- підвищення якості бібліотечного обслуговування мешканців району,
залучення якомога більшого населення району до користування бібліотеками,
забезпечення конституційного права громадян на бібліотечне обслуговування;
- забезпечення бібліотек популярними періодичними виданнями та
істотне поповнення бібліотечних фондів вітчизняними та зарубіжними
виданнями;
- зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек;
- налагодження активної співпраці між районною централізованою
бібліотечною системою та закладами культури, освіти, соціальної сфери,
громадськими організаціями;
- створення умов для використання сучасних інформаційних технологій
та інформаційних ресурсів;
- розвиток кадрового потенціалу районної бібліотечної системи.
- створення системи загального доступу до інформації для всіх
користувачів Котелевської районної централізованої бібліотечної системи;
- надання нових сучасних послуг бібліотеками Котелевської районної
централізованої бібліотечної системи;
- оснащення бібліотек району сучасною комп’ютерною технікою та
обладнанням;
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- забезпечення в усіх бібліотеках району доступу до мережі Інтернет та
якісного Інтернет-зв’язку;
- вирішення питань проведення капітальних та поточних приміщень
бібліотек району.
4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми.
Для розв'язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів
планування та послідовності, чітко визначати перспективи з урахуванням усіх
потреб галузі, використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних
коштів для вирішення першочергових завдань. Необхідна узгодженість та
координація дій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади,
державних та недержавних установ і організацій по напрямках, завданнях,
виконавцях та ресурсах Програми, залучення бюджетних та позабюджетних
коштів.
Буде продовжено позитивні напрацювання щодо здійснення
переорієнтації методів управління бібліотечною справою – від керування до
творчої діяльності, координації та підтримки ініціатив на засадах прозорості і
публічності, а також щодо інноваційного підходу до вирішення питань галузі на
основі активного діалогу з творчою громадськістю. Це стане можливим завдяки
спільній роботі Департаменту культури облдержадміністрації, Сектору
культури, спорту і туризму Котелевської районної державної адміністрації,
сільських та селищних рад.
Передбачені програмою завдання можуть бути вирішені шляхом:
- створення в районі оптимальної інформаційної інфраструктури,
підвищення її ефективності, зростання ролі бібліотек як соціокультурних
центрів громади, які поєднують традиційну культуру спілкування з книгою та
нові інформаційні технології, дозволить розширити можливості щодо
забезпечення конституційних прав громадян на інформацію, сприятиме
залученню громадськості до процесів формування державної політики,
прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у
засобах масової інформації;
- з метою покращення інформаційно-технічного забезпечення бібліотек
району, необхідно надати фінансову підтримку централізованій бібліотечній
системі;
- фінансова підтримка районної бібліотеки для дітей, центральної
районної та сільських бібліотек-філіалів дасть можливість регулярно
отримувати значущі періодичні видання;
- виділення коштів на книговидання сприятиме популяризації творчості
місцевих авторів, поповненню бібліотечних фондів їх творами, а також книгами
краєзнавчого характеру;
- сприятиме розвитку інформаційної сфери, підвищенню ролі книги у
формуванні світогляду громадянина, його патріотизму.
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5. Основні завдання Програми.
5.1. Головним завданням Програми є:
- створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери,
книговидання та книгорозповсюдження Котелевщини;
- реалізація державної інформаційної політики, найбільш повного
забезпечення населення району різноплановою інформацією, соціально
важливою видавничою продукцією місцевих авторів;
- фінансова підтримка випуску соціально значущих видань місцевих
авторів та видань краєзнавчого характеру;
- поповнення бібліотечних фондів соціально значущими книгами
українською мовою;
- поліпшення матеріально-технічної бази бібліотечних установ;
- забезпечення потреб усіх соціальних груп населення у виданнях з різних
галузей знань, популяризація вітчизняної книжкової продукції.
5.2.Результативними показниками Програми є:
1) показники затрат:
- фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з
районного, селищного та сільських бюджетів, інших не заборонених
законодавством джерел.
- загальний обсяг фінансування, всього коштів: 1900.0 тис.грн., в тому
числі: районний бюджет – 1900.0 тис.грн.
2) показники продукту:
поліпшення
якості
організації
бібліотечно-інформаційного
обслуговування та зростання кількості відвідувачів бібліотек:
- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;
- комп’ютеризація та автоматизація бібліотечно-бібліографічних
процесів:
- покращення фінансового стану бібліотечних установ, що надають
послуги з інформаційного обслуговування населення;
- поповнення бібліотечних фондів новою книжковою продукцією,
творами місцевих авторів та виданнями краєзнавчого характеру;
- підвищення читацьких інтересів, виховання культури читання та любові
до друкованого слова на кращих зразках української літератури.
6.Напрями діяльності та Заходи Програми.
Основними напрямками Програми є:
1. Розвиток книговидання та книго розповсюдження:
- забезпечити випуск видань місцевих авторів та книг краєзнавчого
характеру;
- поповнення бібліотечних фондів сучасною книжковою продукцією, в
т.ч. і на електронних носіях;
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- забезпечення бібліотек системи необхідним обсягом періодичних
видань.
2. Розвиток мережі Інтернет, комп’ютеризація та інформатизація:
- забезпечення бібліотек району комп’ютерною технікою з підключенням
до мережі Інтернет для надання якісних бібліотечних послуг;
- придбання копіювальної, відео, аудіотехніки (принтери, проектор,
екран);
- сприяти розвитку мережі Інтернет в бібліотеках району, створенню
суспільно значущих інтернет-проектів спрямованих на популяризацію книги,
розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання;
- організація та проведення на базі бібліотек, музеїв, клубів презентацій
суспільно значущих видань місцевих авторів, що сприяють залученню
населення до читання.
3. Кадрове забезпечення та професійний розвиток:
- забезпечення участі бібліотекарів у конкурсах, семінарах, тренінгах, та
інших заходах різних рівнів та підвищенні кваліфікації;
- надання методичної і практичної допомоги сільським бібліотекарям під
час виїздів на місця.
4. Покращення матеріально-технічної бази бібліотек району.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Координація виконання Програми покладається на сектор культури,
спорту та туризму Котелевської райдержадміністрації.
Сектор культури, спорту і туризму Котелевської райдержадміністрації
щоквартально інформує районну державну адміністрацію про хід виконання
Програми, а після закінчення терміну дії Програми інформує районну раду про
результати її виконання.
Контроль за виконання заходів Програми покладається на постійну
комісію районної ради з питань соціальної і гуманітарної сфери, молодіжної
політики, спорту та туризму.

Додаток
до районної Програми розвитку
бібліотек, книговидання та
книгорозповсюдження у
Котелевському районі
на 2019 – 2021 роки

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань районної програми
1. Розвиток книговидання та книгорозповсюдження.

1.

Найменування заходу

Виконавець

1.1. Забезпечити випуск видань
місцевих авторів та
книг
краєзнавчого характеру.
1.2. Поповнення бібліотечних
фондів
сучасною
книжковою
продукцією, в т.ч. і на електронних
носіях
1.3.
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бібліотек
системи
необхідним
обсягом
періодичних видань

Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації
Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації

110.0

20.0

40.0

50.0

20.0

40.0

50.0

130.0

40.0

40.0

50.0

40.0

40.0

50.0

Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації

150.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

390.0

110.0

130.0

150.0

110.0

130.0

150.0

30.0

30.0

30.0

Усього по розділу:
2.

Всього

№

Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис.грн.)
Загальна сума коштів
Селищний та сільські
Районний бюджет
бюджети
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

2. Розвиток мережі Інтернет, комп’ютеризація та інформатизація.
2.1. Забезпечення бібліотек району Сектор культури,
30.0
30.0
30.0
90.0
комп’ютерною
технікою
з спорту і туризму
підключенням до мережі Інтернет райдержадміністрації
для надання якісних бібліотечних
послуг
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3.

4.

Виконавець

2.2. Придбання копіювальної, відео,
аудіотехніки (принтери, проектор,
екран)
2.3. Сприяти розвитку мережі
Інтернет в бібліотеках району,
створенню суспільно значущих
інтернет-проектів спрямованих на
популяризацію книги, розвиток
читацької активності і соціальної
реклами книги і читання
2.4. Організація та проведення на
базі бібліотек, музеїв, клубів
презентацій суспільно значущих
видань місцевих авторів, що
сприяють залученню населення до
читання.
Усього по розділу:

Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації
Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації

55.0

Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації

15.0

Всього

Найменування заходу

Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис.грн.)
Загальна сума коштів
Селищний та сільські
Районний бюджет
бюджети
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
14.0
20.0
21.0
14.0
20.0
21.0

30.0
10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

65

66

5.0

5.0

5.0

5.0

10

10

500.0

550.0

59
65
66
59
3. Кадрове забезпечення та професійний розвиток.
3.1.
Забезпечення
участі Сектор культури,
5.0
5.0
5.0
5.0
15.0
бібліотекарів
у
конкурсах, спорту і туризму
семінарах, тренінгах, та інших райдержадміністрації
заходах різних рівнів та підвищенні
кваліфікації.
3.2.
Надання
методичної
і Сектор культури,
5.0
5.0
5.0
5.0
15.0
практичної допомоги сільським спорту і туризму
бібліотекарям під час виїздів на райдержадміністрації
місця
Усього по розділу:
10
10
10
10
30.0
4. Покращення матеріально-технічної бази. Поточні, капітальні ремонти та модернізація бібліотек району.
4.1. Поточні та капітальні ремонти Сектор культури,
150.0 500.0
550.0
150.0
1200
приміщень бібліотечних закладів,
спорту і туризму
облаштування територій.
райдержадміністрації

190
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Виконавець

Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис.грн.)
Всього

Найменування заходу

4.2. Встановлення протипожежної
сигналізації, охоронної сигналізації,
відеоспостереження у бібліотечних
закладах
4.3. Придбання бібліотечного
обладнання та бібліотечної техніки
для бібліотек району (столи, стільці,
стелажі, журнали обліку роботи,
читацькі формуляри і тд.)
Усього по розділу
Усього

Загальна сума коштів

Селищний та сільські
бюджети

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Районний бюджет
2019

2020

2021

Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації

60.0

15.0

20.0

25.0

15.0

20.0

25.0

Сектор культури,
спорту і туризму
райдержадміністрації

30.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

1290
1900

175.0

530.0

585.0

175.0

530.0

585.0

354

735

811

354

735

811

Заступник голови райдержадміністрації

Г.І. Кравченко

