
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року       № ___ 

м. Олександрія 
 

Про затвердження Програми 
розвитку бібліотек Олександрійської 
територіальної громади на 2022 – 
2026 роки  

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для 
забезпечення сталого розвитку України», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2016 року № 219-р, рішення виконавчого комітету міської ради  
від 09 грудня 2021 року № 921 «Про затвердження Програми розвитку бібліотек 
Олександрійської територіальної громади на 2022-2026 роки», та з метою створення 
правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку бібліотек та 
бібліотечної справи в Олександрійській територіальній громаді, враховуючи висновки 
постійних комісій міської ради 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму розвитку бібліотек Олександрійської територіальної громади 

на 2022 – 2026 роки (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді та спорту 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 

 
 
 

Міський голова                                                                     Сергій КУЗЬМЕНКО  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Рішення міської ради  
від «    » грудня 2021 року №  

 
ПРОГРАМА 

розвитку бібліотек Олександрійської територіальної громади 
на 2022 – 2026 роки 

 
І. Паспорт Програми 

 
Основні параметри Зміст 

Назва Програми Цільова Програма розвитку бібліотек Олександрійської 
територіальної громади на 2022-2026 роки 

Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління культури і туризму Олександрійської міської ради 

Правове обґрунтування 
Програми 

Заходи Програми розроблені відповідно до чинних 
нормативно-правових актів, що визначають правові, 
організаційні та фінансові засади функціонування бібліотечної 
справи; згідно зі Стратегією розвитку бібліотечної справи на 
період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення 
сталого розвитку України», затвердженої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р 

Розробник Програми Управління культури і туризму Олександрійської міської ради 
Відповідальний 
виконавець Програми 

Управління культури і туризму Олександрійської міської ради 

Учасники Програми Управління культури і туризму Олександрійської міської ради 
Олександрійська міська централізована бібліотечна система 
(ОМЦБС) 

Термін реалізації 
Програми 

2022-2026 роки 

Перелік бюджетів, що 
беруть участь у 
виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

У рамках затвердженого обсягу видатків на галузь «Культура і 
мистецтво» на відповідний бюджетний період загальний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –  
7 602 тис. грн 

Головна мета Програми Створення правових, економічних та організаційних умов для 
подальшого розвитку бібліотек та бібліотечної справи в 
Олександрійській територіальній громаді 

 
Програма є відкритою, що передбачає внесення до неї змін і доповнень, виходячи з 

реалій розвитку економіки громади, наявності фінансових та інших видів ресурсів. 
 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і 
свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, 
природного та фінансового капіталів країни, реалізація державної політики неможливі без 
сучасних бібліотек. 

Бібліотеки Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи є базовим 
елементом культурної, освітньої, інформаційної інфраструктури Олександрійської 
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територіальної громади. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури 
нашого суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування 
стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури, формування 
культурного, креативного середовища громади, яке продукуватиме нові ідеї та практики. 
Бібліотеки сприяють розбудові читаючої та мислячої нації. 

Олександрійська міська централізована бібліотечна система складається з 16 установ: 
Центральна міська бібліотека, Центральна міська бібліотека для дітей, Бібліотека для 
юнацтва та 13 бібліотек-філій у різних мікрорайонах міста Олександрія, в селищі 
Олександрійське, селах: Головківка, Ізмайлівка, Марто-Іванівка, Піщаний Брід. Бібліотечний 
фонд Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи нараховує близько  
370 тис. видань. Щороку бібліотеки, що входять до ОМЦБС, обслуговують понад 27 тис. 
користувачів, яким видається понад 550 тис. примірників друкованих та електронних видань. 

Статистичні дані останніх п’яти років свідчать про велику популярність бібліотек серед 
громади, як найдоступнішого закладу для отримання інформації, навчання, самоосвіти, 
формування світогляду, цікавого та корисного дозвілля. Також залишається стабільним 
попит користувачів на асортимент безкоштовних соціальних, консультативних послуг, що 
надаються в бібліотеках, гуртків та читацьких об’єднань для членів громади. Бібліотеки 
Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи є «Офіційними Хабами» 
національного проєкту «Цифрова освіта. Дія», в рамках якого проводиться навчання 
цифровій грамотності для різних груп користувачів. Все це говорить про необхідність 
бібліотек в Олександрійській територіальній громаді. Дві бібліотеки ЦБС ( Центральна 
міська бібліотека та бібліотека-філія №8 для юнацтва) з 9 липня 2021 року – є Пунктами 
проведення Іспитів на рівень володіння державною мовою (згідно Договору про співпрацю 
між Національною комісією зі стандартів державної мови в особі Голови Комісії Демської 
Орисі Мар’янівни, яка діє на підставі Положення про Національну комісію зі стандартів 
державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 № 
911, та Олександрійською міською централізованою бібліотечною системою, в особі 
директора Троцюк Тетяни Володимирівни). 

Але стан інформаційно-документальних ресурсів бібліотек міста не відповідає 
сучасним інформаційним потребам суспільства та вимогам міжнародних стандартів. 
Бібліотечні фонди фактично на 70% укомплектовані застарілою літературою. Недостатнє 
фінансування на поповнення бібліотечних фондів з міського бюджету не тільки згубно 
впливає на престиж бібліотек, але перш за все знижує якість культурного та інформаційного 
обслуговування членів громади. Загальна інформатизація та діджиталізація суспільства, 
впровадження нових навчальних програм у закладах освіти, необхідність підвищення 
кваліфікації і перекваліфікації кадрів, подорожчання книговидавничої продукції дозволяють 
прогнозувати подальше зростання затребуваності бібліотек. Згідно з міжнародними 
стандартами (ІФЛА), які, за умови відсутності вітчизняних, є орієнтовними, фонди 
бібліотеки мають оновлюватися кожні 10 років та мати не менше 5% книжкових новинок за 
поточний рік. Оновлення ж фондів бібліотек Олександрії за останні роки здійснюється, 
переважно, за державною програмою «Українська книга» та за рахунок дарунків читачів. 
З місцевого бюджету кошти на придбання нової літератури виділяються в дуже малому 
обсязі. 

Сучасна бібліотека – це інформаційний центр, в якому кожен мешканець може 
безкоштовно отримати необхідну інформацію про життєдіяльність громади, країни, 
спеціальну інформацію з різних сфер діяльності. Недостатність забезпечення сучасною 
комп’ютерною технікою, зношеність існуючої техніки в бібліотеках громади (70%) не 
дозволяє задовольнити підвищений попит до інформації та соціальних послуг, які надаються 
в цифровому середовищі. Для організації цієї роботи необхідно придбання нових 
комп’ютерів та спеціалізованих ліцензійних програм. Крім того, більшість приміщень 
бібліотек потребують проведення капітальних та поточних ремонтів, гостро відчувається 
брак необхідного устаткування, оргтехніки, спеціальних меблів тощо. 
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Прийняття Програми розвитку публічних бібліотек міста Олександрії на 2022-
2026 роки дасть змогу здійснити заходи щодо розвитку бібліотек Олександрійської 
територіальної громади, покращення їх інформаційно-ресурсної та матеріально-технічної 
бази для забезпечення прав громадян на якісне бібліотечне обслуговування, загальну 
доступність до інформації та культурних цінностей. 

 
ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

 
Основною метою Програми є підвищення якості бібліотечного обслуговування, 

залучення якомога більшого числа населення Олександрійської територіальної громади до 
користування бібліотеками, що сприятиме росту інформованості, освіченості громадян, їх 
активній участі у житті громади. Програма також має на меті покращення можливостей щодо 
забезпечення більш якісним рівнем інформування широкого загалу населення, шляхом 
надання додаткових видів платних послуг. 

Основні завдання Програми: 
- поповнення бібліотечних фондів, забезпечення бібліотек Олександрійської 

територіальної громади  необхідним мінімумом вітчизняної книжкової продукції, 
періодичних видань; 

- популяризація книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчо-
комунікативні 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 бібліотечно-інформаційного обслуговування 
різних груп користувачів; 

- підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, сприяння проєктній діяльності, 
партнерським програмам, тощо; 

- здійснення безбар'єрного доступу до бібліотек людям з інвалідністю; 
- оснащення бібліотек міста сучасною комп’ютерною технікою, оргтехнікою та 

спеціалізованими бібліотечними програмами; 
- оновлення дизайну приміщень бібліотек, оснащення бібліотек новими меблями; 
- реорганізація бібліотечного простору; 
- запобігання скороченню чисельності штату бібліотечних працівників ЦБС; 
- проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень бібліотек міста. 
Очікувані результати виконання Програми: здійснення більш якісного 

обслуговування користувачів бібліотек ЦБС; створення сучасного мультифункціонального 
публічного простору в бібліотеках; поповнення бібліотечних фондів новою літературою; 
укріплення матеріально-технічної бази бібліотек; подальше впровадження автоматизації і 
комп’ютеризації бібліотек. 

Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності 
бібліотек Олександрійської територіальної громади передбачає: 

- контроль з боку органів місцевого самоврядування щодо виконання Закону України 
«Про бібліотеки та бібліотечну справу»; 

- збереження та розвиток існуючої мережі бібліотек, недопущення її ліквідації та 
недоцільної реорганізації. 

 
ІV. Шляхи та 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. 
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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 дасть змогу здійснювати оперативне та повне задоволення потреб 
і запитів користувачів, розширення можливостей та збільшення надання додаткових платних 
послуг. 

Реалізація Програми розрахована на 5 років. Протягом її дії планується використати 
всього 7 602 тис. грн. З них:  7 367 тис. грн – з міського бюджету; 235 тис. грн – з інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація виконання Програми здійснюється управлінням культури і туризму 
Олександрійської територіальної громади. 

 
 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ КОШТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

НА 2022-2026 РОКИ 
(Ресурсне забезпечення Програми) 

 
Обсяг коштів 
на виконання 

Програми 
(тис. грн) 

Строки виконання Програми Усього витрат 
для виконання 

Програми 
(тис. грн) 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Міський 
бюджет 

1391 1391 1341 1572 1672 7367 

Інші джерела 47 47 47 47 47 235 
Разом: 1438 1438 1388 1619 1719 7602 
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Додаток до Програми 

 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО  

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ТГ 
НА 2022-2026 РОКИ 

 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 

виконавець 

Обсяги фінансування (тис. грн) 

Очікуваний результат 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 
міський 
бюджет 

інші 
джерела 

міський 
бюджет 

інші 
джерела 

міський 
бюджет 

інші 
джерела 

міський 
бюджет 

інші 
джерела 

міський 
бюджет 

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Модернізація 

матеріально-
технічної бази 
та 
інформаційно-
технологічної 
інфраструкту-
ри бібліотек 

Капітальні та 
поточні 
ремонти 
бібліотек. 
Підготовка 
проєктно-
кошторисної 
документації 
на 
проведення 
капітальних 
ремонтів 
бібліотек  

2022-2026 
рр. 

Управління 
культури і 
туризму 

Олександрійської 
територіальної 
громади (УКіТ 

ОТГ) 

500,0 10,0 500,0 10,0 500,0 10,0 500,0 10,0 500,0 10,0 Створення сучасної 
матеріально-технічної 
бази та інформаційно-
технологічної 
інфраструктури 
бібліотек відповідно 
до міжнародних 
стандартів для надання 
якісних бібліотечно-
інформаційних послуг 
та універсального 
доступу до інформації. 
Забезпечення 
стабільної та 
повноцінної роботи 
бібліотек, утримання 
приміщень бібліотек в 
належному стані. 

  Модернізація 
бібліотечного 
простору, 
покращання 
його 
функціональ-
ності. 
Придбання 
нових 
сучасних 
меблів  

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 100,0 10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 Створення додаткових 
зручностей для 
користувачів, 
дружелюбної 
атмосфери, 
підвищення 
інформаційної 
культури користувачів, 
розвиток 
самообслуговування. 
Збільшення кількості  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  (столів, 

стільців, 
стелажів, 
виставок, 
кафедр, 
безкаркасних 
меблів, 
дитячих 
куточків) 

            користувачів 
бібліотечних послуг 
через їх 
урізноманітнення та 
покращання умов 
комфортного 
проведення часу у 
бібліотеці. 
Дружнє і комфортне 
середовище бібліотеки 
для відвідування 
батьків з дітьми 

  Створення 
умов для 
відвідування 
людей з 
особливими 
потребами. 
Облаштуван
ня східців в 
бібліотеках-
філіях № 5, 
8, 10, 12 
пандусами 
для людей на 
візках. 
Забезпечення 
спеціальним
и сканерами, 
електронним
и лупами, 
аудіокнигам
и для людей 
з вадами 
зору, 
відеофільма
ми з 
субтитрами 
для людей з 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 20,0 3,0 20,0 3,0 20,0 3,0 20,0 3,0 20,0 3,0 Створення 
безбар’єрного 
середовища та 
відповідних умов і 
послуг для охоплення 
бібліотечним 
обслуговуванням 
людей з особливими 
потребами. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
вадами 
слуху. 
Придбання 
дитячих 
інтерактивни
х столів TM 
INTBOARD 
для інклюзії 

2. Підвищення 
інформацій-
ного 
потенціалу. 
Забезпечення 
періодичними 
виданнями 
бібліотеки 
громади 

Поповнення 
та 
збереження 
бібліотечних 
фондів. 
Підвищення 
якості 
фондів 
інформаційн
их ресурсів 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 250,0 5,0 250,0 5,0 250,0 5,0 300,0 5,0 300,0 5,0 Забезпечення 
інформаційних потреб 
користувачів, 
формування 
максимально повного 
репертуару 
вітчизняних 
документів. 
Оновлення фондів 
сучасною літературою 
призведе до 
збільшення кількості 
відвідувачів бібліотек. 

  Придбання 
періодичних 
видань для 
16 бібліотек 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 150,0 5,0 150,0 5,0 Оперативне надання 
інформації 
користувачам 
бібліотек. 

3. Комп’ютериза
ція бібліотек 
громади та 
системи 
обслуговуванн
я користувачів. 
Створення 
електронного 
каталогу та 
підтримка 
електронних 
баз даних 

Придбання 
нової 
комп’ютерно
ї техніки, 
обладнання 
для інтернет-
з’єднання, 
оплата 
інтернет-
зв’язку на 
рік, 
оновлення 
існуючого 
обладнання 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 150,0 5,0 150,0 5,0 150,0 5,0 200,0 5,0 250,0 5,0 100 % 
комп’ютеризовані 16 
бібліотек системи та 
підключені до 
Інтернету. 
Надання доступу до 
мережі Інтернет, 
збільшення 
посадкових місць в 
Інтернет-центрах, 
облаштування 
безкоштовних Wi-Fi 
зон в бібліотеках. 
Безперервність 



8 
Продовження додатка до Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Придбання 
спеціалізова
ного 
програмного 
забезпечення 
(АБІС) 

модернізації бібліотек 

  Придбання 
сучасної 
мультимедій
ної та 
оргтехніки 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 70,0 1,0 70,0 1,0 70,0 1,0 100,0 1,0 150,0 1,0 Проведення 
бібліотечних заходів 
та високому 
технологічному рівні, 
як в бібліотеках, так і 
за їх межами, надання 
додаткових платних 
послуг в бібліотеках 

4. Створення 
краєзнавчого 
порталу 
«Олександрій-
ці, об’єднані 
пам’яттю» 

Придбання 
спеціалізо-
ваного 
обладнання 
(книжковий 
сканер, 
сканер для 
газет, 
комп’ютер) 
для 
електрон-
ного архіву 
місцевих 
друкованих, 
періодичних 
видань ХІХ-
ХХ ст. 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 100,0 5,0 100,0 5,0 50.0 5,0 50,0 5,0 50,0 5,0 Всебічне сприяння 
освіті та навчанню, 
збереження 
інтелектуальної та 
історичної спадщини 
нації 

5. Координація 
діяльності 
бібліотек різної 
відомчої 
підпорядкован
ості, 
активізація 
роботи зі 

Консультати
вна та 
методична 
допомога 
бібліо-
текарям 
навчальних 
закладів 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 1,0 0 1,0 0 1,0 0 2,0 0 2,0 0 Підвищення 
професійної 
компетентності 
бібліотекарів 
навчальних закладів 
громади, якісне 
обслуговування 
користувачів закладів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
створення 
сукупних 
інформаційних 
ресурсів, їх 
ефективного 
використання 
для поліпшен-
ня інформацій-
ного обслуго-
вування 
населення ОТГ 

Олександрій
ської 
громади. 
Проведення 
тренінгів та 
майстер-
класів з 
комп’ютерно
ї грамотності 

у локальному і 
віддаленому режимі з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій 

 Створення 
інноваційних 
сервісів та 
можливостей 
в бібліотеках 
ЦБС. 
Реорганізація 
бібліотечних 
просторів. 
 

Організація 
сучасного 
мультифунк
ціонального 
публічного 
простору в 
бібліотеках: 
створення 
ігрових, 
навчальних, 
івент-
локацій, 
коворкінгу 
та 
мейкерспейс
у. 
Відкриття 
нових 
навчальних 
напрямків у 
ВНШ. 

2022-2026 
рр. 

УКіТ ОТГ 100,0 3,0 100,0 3,0 100,0 3,0 150,0 3,0 150,0 3,0 Формування 
культурного, 
креативного 
середовища громади, 
яке продукуватиме 
нові  ідеї та практики 

Разом: 1391 47 1391 47 1341 47 1572 47 1672 47 7602,0 
 
 
 


