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                                                                2021 рік 



                                            1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Назва Програми Програма розвитку ПОКОТИЛІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   «ПУБЛІЧНА 
БІБЛІОТЕКА  ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  на 2021-2025 роки. 
 

 

2. Тип програми Програма розвитку 

3. Нормативно-правова база 
Програми 

- Конституція України. 
- Стратегія розвитку бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року «Якісні зміни 
бібліотек за для забезпечення сталого 
розвитку України». 

- Закон України в редакції від 16.03.2000 
№1561-111 «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу» 

- Закон України «Про культуру» в редакції 
від 24.10.2011 

- Указ Президента України від 20.01.2005 
№ 1497/2005 «Про першочергові завдання 
щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій» 

- Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах 
кризи» прийнятий 07.07.2015. 

- Постанова від 06 лютого 2019 р.№72 «Про 
затвердження Державних соціальних 
нормативів забезпечення населення 
публічними бібліотеками України. 

 

4. Розробки Програми ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПУБЛІЧНА 
БІБЛІОТЕКА  ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  
 

 

5. Мета Програми. Підвищення якості бібліотечного 
обслуговування мешканців громади, залучення 
якомога більшого числа населення до 
користування бібліотекою, що сприятиме росту 
поінформованості, освіченості громадян, їх 
активній участі у житті громади. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

               Програма розвитку ПОКОТИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІЇ ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА   
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» на 2021-2025 роки. 

  на 2021-2025 роки розроблена з метою вдосконалення реалізації державної 
політики у сфері культури, збереження та розвитку культурного потенціалу нашої 
громади, щодо осучаснення бібліотеки, використання інноваційних технологій в 
діяльності бібліотеки, покращення технічного оснащення, розширення переліку 
якісних бібліотечних послуг, надання якісно нових інформаційних послуг у сільській 
місцевості та безкоштовного доступу до світових інформаційних ресурсів через 
Інтернет, надання загального доступу користувачів до необхідної інформації для 
ефективного розвитку освітніх, інтелектуальних, творчих можливостей різновікових 
категорій населення. 

           Нормативно - правову базу, на основі якої розроблено Програму, 
складають: 
– Конституція України, Закони України «Про культуру», «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу», Постанова Верховної Ради України «Про деякі невідкладні 
заходи щодо підтримки закладів культури в період економічної кризи», Указ 
Президента України від 22 березня 2000 року № 490/2000 «Про невідкладні заходи 
щодо розвитку бібліотек України», Державної цільової національно-культурної 
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека - ХХІ», 
постанова Кабінету Міністрів «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення 
населення публічними бібліотеками в Україні, «Стратегія розвитку бібліотечної 
справи в Україні до 2025 року» згідно розпорядження КМУ № 219-р від 23.03.16 
року/ та схвалена Президією УБА «Концепція якісних змін бібліотек задля 
забезпечення сталого розвитку України» (до 2025 року).       
       Прийняття «Програми розвитку на 2021-2025 роки» надасть можливість органам 
місцевого самоврядування здійснити заходи щодо розвитку бібліотеки, покращення їх 
матеріально-технічної та інформаційної бази, збільшити внесок бібліотеки у розвиток 
культури, освіти, науки, економіки у регіоні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

  

            ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

 - буде працювати над збільшенням попиту у читачів на книги та інші матеріали, 
що до історії України та краєзнавства. Особливу увагу бібліотека буде надавати 

відродженню духовних традицій української сім*ї, формуванню правдивої історії 
свідомості, збереженню культурних традицій народів. Прилучати читачів до питань 
національної культури до популяризації української літератури. 
   Актуальним для бібліотеки буде залишатися поповнення книжкових фондів за 
рахунок добровільної передачі літератури з приватних книгозбірень читачів та 
мешканців села. 
            ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА -ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

- філія бере на себе відповідальність сприяти розвитку демократії, інтелекту, 
свободи, забезпеченню конфіденційності, розмаїття, доступності, освіти та 
навчання протягом життя,інформації та технологічної грамотності, збереження 
культурного та інтелектуального надбання.     
До послуг ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

 – філія буде надавати чудовий  фонд інформаційних ресурсів універсального 
змісту. Щорічно бібліотеку будуть відвідувати понад тисячі мешканців громади і 
гостей селища. З 2021 року бібліотека буде впроваджувати нові комп’ютерні 
технології.  
ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ – філія при проведенні 
соціокультурних заходів буде влаштовувати мультимедійні презентації. Рекламні 
відеоролики, презентації. Створювати сторінку бібліотеки в соціальних мережах для 
поширення інформації про ресурси та послуги, залучення потенційних користувачів є 
сьогодні важливою складовою бібліотечної діяльності.  
Для освітнього, культурного збагачення та організації дозвілля  в  ПОКОТИЛІВСЬКІЙ 
СЕЛИЩНІЙ БІБЛІОТЕЦІ-ФІЛІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ буде працювати клуб «Femilli» для людей 
поважного віку, клуб «Я знаю!» - для популяризації правових знань для молоді, 
«Літературна вітальня» для масового користувача. Бібліотека буде заохочувати і 
об’єднувати усіх, хто цікавиться історією і культурою селища, збирає та популяризує 
краєзнавчі документи, співпрацює з краєзнавцями,. Розширювати форми виставкової 
бібліотечної діяльності - організовувати персональні та колективні виставки 
образотворчого мистецтва, фотовиставки. 

Бібліотека для дорослих-стане центром розвитку селища Покотилівка для 
людей старшого покоління. 

 

 

 

 

 

 

 



 III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма розвитку ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» -
 розрахована на 2021-2025 роки, визначає стратегію та практичні заходи щодо 
розв’язання основних проблем функціонування та розвитку бібліотеки . 
Метою програми є:   створення сучасної матеріально-технічної бази та 
інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотеки відповідно до міжнародних 
стандартів для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг і універсального 
доступу до інформації  

Завданням програми є: 
Проводити активну подальшу роботу щодо покращення якісної, ефективної 
діяльності бібліотеки шляхом: 

1.  Підвищення комфортності обслуговування і розвиток інфраструктури 

      бібліотеки. 

2.  Забезпечення доступу читачів до світових інформаційних ресурсів. 

3. Забезпечення складу фонду вимогам читачів та збереження фонду, як  

    національного надбання країни. 

4. Висвітлення у оперативному режимі діяльності Покотилівської бібліотеки про  

    політичні, культурні, суспільні події. 

5.  Активізація національно-патріотичної діяльності бібліотеки. 

6.  Головне завдання бібліотеки - це зробити все можливе, щоб сучасна   

     бібліотека розвивалася разом із громадою. 

7. Перспективне завдання, у подальшій роботі, вбачати формування нової,  

     модернізованої моделі   «Бібліотека. – Користувач. – Інформаційний простір», 

     яка, в реаліях сьогодення, буде діяти під девізом «Бібліотека сучасна, 

     креативна, твоя». 
 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

           Основним джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, 
передбачені для цієї мети. Фінансування Програми може здійснюватись з інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснювати за рахунок 
коштів місцевого бюджету на відповідний рік та інших джерел фінансування не 
заборонених чинним законодавством. 

 

 

 

 

 



V. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть змогу: 

- організувати стабільну систему основного фінансування, що забезпечує якісне 
формування бібліотечних фондів та обслуговування користувачів; 

- створити на базі бібліотеки центр інформації для розв’язання соціально 
значущих проблем найбільш вразливих категорій громадян   (доступ до Інтернету, 
безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо); 
- розширити перелік якісно - нових бібліотечних послуг та впровадити сучасні 
дистанційні форми обслуговування користувачів, а також розвиток мобільних 
форм  бібліотечного обслуговування осіб похилого віку, одиноких осіб з 
інвалідністю, дітей-сиріт та малозабезпечених сімей; 
- забезпечити бібліотеку ОТГ книгами, періодичними виданнями та іншими 
документами; 

  

                               VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ 

№ 
п/
п 

Стратегічний 
напрямок 

Назва заходу Термі
н 
викон
ання 
(рр) 

Очікуваний 
результат 

1 Підвищення 
якості фондів 
інформаційних 
ресурсів: 

Систематичний моніторинг 
книжкового ринку, новин видавничої 
галузі, ведення обліку запитів та 
відмов читачам для формування 
якісного списку документів для 
придбання. Акцент на відповідність 
читацьким потребам та 
рейнтинговість, премійованість 
видань, що придбаються за 
бюджетні кошти. 

Пошук і залучення позабюджетних 
джерел фінансування на 
комплектування фондів. Організація 
благодійних акцій, фандрайзингова 
діяльність 

Систематична робота по 
звільненню фондів від пасивної 
його частини. Вивчення фонду, 
списання неактуальних, передача 
дублетних книг в інші бібліотеки, що 
їх потребують. 

Видове урізноманітнення фондів: 
Придбання настільних, логічних 
ігор, пазлів, лего (для видачі 
додому) відео-ігор. Придбання 
інших видів інформаційних та 

2021-

2025р
р. 

Збільшення 
кількості 
запитуваних 
видань і таким 
чином збільшення 
читацької 
аудиторії і рівня 
задоволення її 
потреб. 

Збільшення 
показника 
оновлюваності 
фонду та його 
якості. 

Підвищення якості 
фондів та 
часткове 
вивільнення 
приміщення для 
іншої діяльності 

Залучення нових 
користувачів.   

 



розвиваючих матеріалів: 
ліцензійованих музичних дисків, 
ліцензійованих фільмів із захистом 
від копіювання. 

2. Модернізація 
бібліотечного 
простору в бік 
гнучкості, 
покращання 
його 
функціонально
сті: 

Модернізація простору 
абонементу бібліотеки:Звільнення 
фонду від дублетних видань, 
передача у відділ читальної зали ; 

- модернізація простору із умовами 
виділення зон: 

-зона користування періодичними 
виданнями 

-зона користування безпроводовою 
мережею Wi-Fi 

-зона роботи з книгами та іншими 
матеріалами 

-зона настільних ігор: електронних 
та шахів. 

Cтворення в читальній залі 
підросткового куточка з 
інтелектуальними іграми, 

спеціальними коробками-полицями 
на колесах з  книгами та журналами 

для пенсіонерів, забезпеченням 
матеріалів для ветеранської ради. 

2021 

2021-

2022 

2021-

2022 

Створення 
додаткових 
зручностей для 
користувачів, 
дружелюбної 
атмосфери, 
підвищення 
інформаційної 
культури 
користувачів, 
розвиток 
самообслуговуван
ня 

Збільшення 
кількості 
користувачів 
бібліотечних 
послуг через їх 
урізноманітнення 
та покращання 
умов комфортного 
проведення часу у 
бібліотеці. 

Дружнє і 
комфортне 
середовище 
бібліотеки для 
відвідування 
підлітків та людей 
старшого віку. 

3. Сприяння 
свободі 
творчості, 
задоволенню 
культурно-

мистецьких та 
комунікативних 
потреб: 

Проведення культурно-

просвітницької діяльності з 
метою поширення книги, 
підтримки та розвитку читання. 

Організація зустрічей з авторами, 
презентацій, лекторіїв, тематичних 
виставок. Використання 
інтерактивних форм популяризації 
книги та читання, долучення до 
заходів віддаленої аудиторії через 
Інтернет. 

Створення сектору культурних 
програм у відділі краєзнавчої 
літератур . Проект 
«Бібліотека+театр». Виставкова 
діяльність, мистецькі вечори, 
відеолекторії, перегляди 

2021- 

2025 

2022-

2025 

Активізація 
інтелектуального і 
культурного 
середовища 
місцевої громади і 
сприйняття 
бібліотеки як його 
невід’ємної 
частини. Сприяння 
розвитку читання 
та підвищення 
інтелектуального 
рівня читачів 
Покотилівки. 

Наближення 
літератури в 
театральному 



театральних постановок за 
кращими творами української і 
світової драматургії. 

Створення зали культурних та 
громадських 
ініціатив                                             

                        

форматі до 
користувачів, 
популяризація 
театрального 
мистецтва, 
розвиток 
глядацької і 
читацької 
культури, 
підтвердження 
статусу бібліотеки 
як привабливого 
третього місця. 

 

4. Розвиток 
бібліотеки як 
навчального, 
інноваційного 
та 
соціокультурно
го центру 
громади 

Інформаційна підтримка та 
сприяння розвитку малого та 
середнього бізнесу. Створення 
інформаційної бази з питань 
розвитку малого та середнього 
бізнесу, про інфраструктуру 
підтримки малого підприємництва, 
включаючи фонди, агенції, асоціації 
та громадські організації, співпраця 
з центром зайнятості, 
консультативна допомога у 
користуванні веб-порталом 
адміністративних послуг в селищі 
Покотилівки. 

Посилення освітньої функції. 
Бібліотека   - цифровий 
навігатор. Постійне вдосконалення 
фахового рівня персоналу через 
організацію тренінгів та 
семінарських занять, самоосвіта 
бібліотекарів як інформаційних 
клерків. Надання професійної 
допомоги в інформаційному пошуку, 
оцінці джерел та аналізі 
інформації. Реклама можливостей 
бібліотеки. 

Бібліотека+старша 
школа. Поширення літератури та 
читання серед старшокласників, 
просвітництво, уроки інформаційної 
грамотності. 

Електронне урядування для 
початківців. Навчальні заняття з 
користування інтернет-сервісами 
для отримання державних послуг 
он-лайн. Поповнення інформацією 
блоку «Адміністративні е-послуги» 

2017-

2021 

2021-

2025 

2021- 

2025 

   202

1- 

2025 

2021 - 

2025 

2021-

2025 

Залучення нової 
категорії 
користувачів, 
покращання іміджу 
бібліотеки. 

Підтримка та 
розвиток читання, 
покращання рівня 
інформаційної 
культури 
учнівської молоді. 

Підвищення 
цифрової 
грамотності 
громадян, 

збільшення 
кількості 
користувачів он-

лайн послугами. 

Задоволення 
освітніх та 
комунікативних 
потреб соціально-

незахищених 
верств населення 

Підвищення рівня 
соціального 
включення людей 
похилого віку. 

. 



на сайті бібліотеки.  

ІТ підвладний кожен 
вік. Продовження навчання людей 
страшого віку основам комп’ютерної 
та Інтернет-грамотності (Інтернет-

центр бібліотеки) з подальшим 
акцентом на різноманітні громадські 
онлайн – сервіси 

5. Бібліотека для 
розвитку 
культурного 
туризму 

Формування на базі відділу 
краєзнавчої літератури 
інформаційної підтримки туризму в 
селищі Покотилівка: 

комплектування відділів 
документами краєзнавчої тематики, 
та презентацій. 

2021-

2025 

Сприяння 
формуванню 
позитивного 
Височанської ОТГ, 
допомога в 
організації 
екскурсій. 

6. Фандрайзингов
а діяльність. 
Розширення 
спектру 
додаткових 
сервісних 
послуг. 

Використання ринкових 
інструментів (менеджмент, 
маркетинг, фандрайзинг) задля 
залучення грошових коштів та інших 
ресурсів, що необхідні   для 
реалізації якісних змін в діяльності 
бібліотеки 

Розвиток взаємовигідного 
партнерства. Залучення 
позабюджетного фінансування. 
Участь у грантових програмах. 

Розширення спектру надання 
сервісних (платних) послуг. 

Створення на сайті розділу 
«Підтримай бібліотеку». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ 

               VIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть змогу: 

-підвищити комфортність обслуговування і розвиток Публічної бібліотеки; 
- створити новий імідж бібліотеки і задовольнити потреби жителів селища 
Покотилівка; 

- організувати «Територію інформаційного простору для розвитку різновікової аудиторії» 
в рамках дизайн – проекту «Бібліотека – медіа-центр» ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   «ПУБЛІЧНА 
БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» покращити якість бібліотечних фондів бібліотеки шляхом 
закупки нової літератури та збільшення кількості назв періодичних видань шляхом 
оформлення передплати щорічно; 
-значно покращити стан бібліотечного обслуговування населення селища 
Покотилівка та інформаційної роботи бібліотеки; 

- надати безперервний доступ до комп’ютерів та мережі Інтернет для жителів  

   селища, насамперед, мало захищених верств населення; 

-покращити умови для роботи «Інтернет- центрів»; 

-вирішити комплекс соціально-економічних проблем галузі та забезпечити 
функціонування селищної бібліотеки на сучасному рівні.                          

 

 

                          

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

       Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію з гуманітарних 
питань, питань регламенту, депутатської етики, антикорупційної діяльності та 
забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян. 

                                                           

 

 

 


