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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва  Програми «Програма розвитку КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА 
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНА ХАРКІВ-
СЬКОЇ 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 задля за-
безпечення сталого розвитку Укра-
їни". 

 Закон України в редакції від 
16.03.2000 № 1561-ІІІ «Про бібліо-
теки та бібліотечну справу» 

 Закон України «Про культуру» в 
редакції  від 24.10.2011 

 Указ Президента України від 
20.10.2005  №1497/2005 « Про 
першочергові завдання щодо впро-
вадження новітніх інформаційних 
технологій» 

 Маніфест УБА «Бібліотеки в умо-
вах кризи» прийнятий 7.07.2015  

 Постанова від 6 лютого 2019 р. 
№72 «Про затвердження Держав-
них соціальних нормативів забез-
печення населення публічними бі-
бліотеками в Україні» 

 4. Розробник Програми КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПУБЛІЧ-
НА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНА ХАРКІВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ»                  
 

5. Мета Програми Підвищення якості бібліотечного обслу-
говування мешканців громади, залучення 
якомога більшого числа населення до 
користування бібліотеками, що сприяти-
ме росту поінформованості, освіченості 
громадян, їх активній участі у житті гро-
мади. 
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6. Завдання Програми 1. Розвиток структури бібліотек.   
2. Зберігання та поповнення бібліотечно-
го фонду. 
3. Поповнення бібліотек комп’ютерами 
для користування читачами. 
4. Укріплення матеріально-технічної ба-
зи. 
5. Робота з кадрами. 

7. Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки. 

8. Джерела фінансування Фінансування Програми здійснюється за 
рахунок коштів місцевого бюджету та 
інших джерел фінансування, не заборо-
нених чинним законодавством. 

  9. Очікувані результати вико-
нання Програми 

Забезпечення соціально-економічних та 
організаційних умов для ефективної дія-
льності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАН-
СЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬ-
КОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛА-
СТІ». 
Організація бібліотечно-інформаційного 
обслуговування населення. 

Поповнення бібліотечних фондів. 

Забезпечення збереження бібліотечних 
фондів. 

Комп’ютеризації та автоматизації бібліо-
течно-бібліографічних процесів. 

Зміцнення та розвиток матеріально-

технічної бази бібліотек. 

Удосконалення системи підвищення 
фахової кваліфікації кадрів. 

 

ІI. Загальні положення 

       

Розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод 
людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, приро-
дного та фінансового капіталів країни, реалізація державної політики неможливі без су-
часних бібліотек. 
      Зміни, що проходять в країні (соціальні, культурні, політичні, економічні) суттєво 
змінюють місце і роль бібліотек в суспільстві, ставлять перед останніми нові завдання, 

викликають необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм і методів обслу-
говування різних груп користувачів, нових шляхів і засобів функціонування, організації 
нових взаємовідносин з оточуючим середовищем. 
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       КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД « ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕ-
ЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»-  це безкоштов-
ний центр інформації на різних носіях, центр розвитку, самореалізації, культури і до-
звілля. Це комфортний безкоштовний простір для спільної роботи і творчості. Він важли-
вий для розвитку інформаційної та мовної культури нашого суспільства, патріотичного, 
правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розу-
міння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючої та мисля-
чої нації. 
    В наш час, у зв’язку з орієнтацією діяльності бібліотеки на потреби жителів, інди-
відуалізацією обслуговування користувачів, приділенням особливої уваги забезпеченню 
їхніх інформаційних, культурних, соціальних, побутових запитів, створюється образ біб-
ліотеки як центру громадського життя і культурного спілкування. 

Головне завдання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИ-
СОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАС-
ТІ» – інноваційний підхід до надання інформаційних, культурно-просвітницьких і навча-
льних послуг. 

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА є головною бібліотекою Височанської селищної ради. 

(Місце знаходження: 62459, смт. Високий, вулиця Бібліотечна, будинок 64/32, Харківсь-
ка область, Харківський район). 

     Структура ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ включає:  
 Директор. 
 Відділ обслуговування користувачів: 

-  бібліотечний фонд для дошкільників та читачів: дітей 1-9 класів; 
-  бібліотечний фонд для дорослого читача; 
-  читальний зал, з доступом до мережі інтернет. 

 Бібліотеки-філії об’єднаної територіальної громади, що розташовані в її межах 
на правах філій та інші структурні підрозділи – відповідно до кількості її кори-
стувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – веб-сайту та соціокультурних 
заходів), рівня впровадження інформаційних технологій. 

            ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА має відокремлені підрозділи (далі- бібліотеки-філії):  
- БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ (63403 смт. Бабаї, площа Михайлівсь-
ка, 2-А, Харківського району Харківської області); 
 - ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ (62458 смт. 
Покотилівка, вул. Незалежності, 37, Харківського району Харківської області);  
- ПОКОТИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ (62458 смт. Поко-
тилівка, вул.  Незалежності, 33, Харківського району Харківської області); 
- РЖАВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ (62459, село Ржавець, вул. Залізнична, 
9А, Харківського району Харківської області). 

Із метою залучення дітей і молоді до читання й організації дозвілля бібліотеки ор-
ганізовують Свято дитинства, Свято Масниці, Свято «День бібліотеки», акції, флешмоби, 
творчі конкурси, майтер-класи, книжкові виставки, перегляди літератури та інші заходи. 
При проведенні соціокультурних заходів влаштовуються мультимедійні презентації, ре-

http://library.kntu.kr.ua/struktura.html#3
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кламні відеоролики, презентації. Розширюються форми виставкової бібліотечної діяль-
ності - організуються персональні та колективні виставки поробок, фотовиставки.  

Роботі бібліотек сприяють ділові й творчі зв’язки з представниками органів держа-
вної влади та місцевого самоврядування, культурно-мистецькими й навчально-

просвітницькими закладами, соціальними службами, громадськістю. 

      Бібліотеки є головним центром, де зосередженні книги.  Бібліотечний фонд   ста-
новить близько 46704 одиниць, на суму  545526,98 грн., тому бібліотеки забезпечують 
різноманітні потреби населення в інформації, освіті, культурі. Користувачами бібліотек є 
4691 мешканців нашої Височанської громади. Бібліотеки КЗ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА»  

Височанської селищної ради  ради утримуються за рахунок місцевого бюджету. Всі біблі-
отеки Височанської ОТГ мають комп’ютери, які підключені до мережі Інтернет. Ство-
рення сторінок бібліотек в соціальній мережі Фейсбук для поширення інформації про 
ресурси та послуги, залучення потенційних користувачів,  є сьогодні важливою складовою 
бібліотечної діяльності.  

Стан інформаційно-документальних ресурсів бібліотек не в повній мірі відповідає 
сучасним інформаційним потребам суспільства. Значна кількість фондів укомплектована 

застарілою літературою, що знижує якість культурного та інформаційного обслуговування 
населення. Загальна інформатизація суспільства, впровадження нових навчальних про-
грам у закладах освіти, необхідність підвищення кваліфікації і перекваліфікації кадрів, 
подорожчання книговидавничої продукції дозволяють прогнозувати подальше зростання 
затребуваності бібліотек. Згідно з міжнародними стандартами, фонди бібліотеки мають 
оновлюватися  кожні 10 років та мати не менше 5% книжкових новинок поточного року.  
      Прийняття Програми розвитку бібліотек КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПУБЛІ-
ЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  на 2021 – 2025 роки» надасть змогу здійснити заходи щодо 
розвитку наших бібліотек, покращення їх інформаційно-ресурсної та матеріально - техні-
чної бази для забезпечення прав громадян на якісне бібліотечне обслуговування, загальну 
доступність до інформації та культурних цінностей.   

                 

ІІІ. Мета і основні завдання Програми 

 

Ця Програма є стратегічним, рамковим документом, що формує бачення, визначає 
пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін у КОМУНАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬ-
КОГО РАЙОНА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2021-2025 роки. 
    Метою Програми є створення умов для розвитку бібліотечної справи Височанської  
громади шляхом реалізації комплексу заходів, а саме: 

- забезпечення конституційного права громадян на бібліотечне обслуговування, за-
гальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 
надаються в тимчасове користування бібліотеками; 



6 

 

- забезпечення бібліотек періодичними виданнями та поповнення бібліотечних фо-
ндів вітчизняною та зарубіжною літературою; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек; 
-  автоматизація бібліотечних процесів; 

- розвиток діяльності бібліотек та удосконалення бібліотечного обслуговування на 
базі запровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної та телекомуніка-
ційної техніки; 

- збереження бібліотечного фонду та всебічне сприяння розвитку інформаційного, 
науково-технічного, економічного і культурного потенціалу Височанської громади. 

 

                    ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ на 2021-2025 р.р. 
 

№ 
п/п 

Стратегічний 
напрямок 

Назва заходу Термін 

виконання 
(рр) 

Очікуваний результат 

1 Підвищення 
якості фон-
дів інфор-
маційних 
ресурсів: 

Систематичний моніторинг кни-
жкового ринку, новин видавни-
чої галузі, ведення обліку запитів 
та відмов читачам для форму-
вання якісного списку докумен-
тів для придбання.  
Акцент на відповідність читацьким 
потребам та рейнтинговість, премі-
йованість видань, що придбаються 
за бюджетні кошти. 
Пошук і залучення позабюджетних 
джерел фінансування на комплек-
тування фондів. Організація благо-
дійних акцій, фандрайзингова дія-
льність. 
Систематична робота по звільнен-
ню фондів від застарілої його час-
тини. Вивчення фонду, списання 
неактуальних, передача дублетних 
книг в інші бібліотеки, що їх пот-
ребують. 
Придбання настільних, логічних 
ігор, пазлів, лего ,відео-ігор. Прид-
бання інших видів інформаційних 
та розвиваючих матеріалів: ліцен-
зійованих музичних дисків, ліцен-
зійованих фільмів із захистом від 
копіювання. 

2021-

2025рр. 
Збільшення кількості 
запитуваних видань і 
таким чином збіль-
шення читацької ауди-
торії і рівня задово-
лення її потреб. 
Збільшення показника 
оновлюваності фонду 
та його якості. 

Підвищення якості 
фондів та часткове ви-
вільнення приміщення 
для іншої діяльності 

 

Залучення нових ко-
ристува-
чів.                           

 

 

Через гру – до книги. 



7 

 

 

2 Модерніза-
ція бібліоте-
чного прос-
тору в бік 
гнучкості, 
покращання 
його функ-
ціональнос-
ті: 

Модернізація простору відділу 
обслуговування користувачів бі-
бліотеки  із умовами виділення 
зон: 
-зона користування періодичними 
виданнями; 
-зона користування безпроводовою 
мережею Wi-Fi; 

-зона роботи з книгами та іншими 
матеріалами; 
-зона настільних ігор та шахів. 
Cтворення дитячого куточка з іг-
рашками, спеціальними полицями з 
дитячими книгами та журналами, 
забезпеченням чергування «бібліо-
няні» (поки батьки користуються 
бібліотечними послугами). 

2021-

2022рр. 
 

Створення додаткових 
зручностей для корис-
тувачів, дружелюбної 
атмосфери, підвищен-
ня інформаційної ку-
льтури користувачів, 
розвиток самообслу-
говування 

Збільшення кількості 
користувачів бібліоте-
чних послуг через їх 
урізноманітнення та 
покращання умов ко-
мфортного проведення 
часу у бібліотеці. 
Дружнє і комфортне 
середовище бібліотеки 
для відвідування бать-
ків з дітьми. 

3 Створення 
умов для 
відвідуван-
ня людей з 
особливими 
потребами 

Облаштування східців бібліотек 

пандусами для людей на візках. 

 

2023-2025 Створення без-
бар’єрного середови-
ща та відповідних 
умов і послуг для охо-
плення бібліотечним 
обслуговуванням лю-
дей з особливими пот-
ребами. 

4 Сприяння 
свободі тво-
рчості, задо-
воленню ку-
льтурно-

мистецьких 
та комуні-
кативних 
потреб: 

Проведення культурно-

просвітницької діяльності з ме-
тою поширення книги, підтрим-
ки та розвитку читання.  

Організація зустрічей з авторами, 
презентацій, лекторіїв, тематичних 
виставок. Використання інтеракти-
вних форм популяризації книги та 
читання, долучення до заходів від-
даленої аудиторії через Інтернет. 

Створення сектору культурних 
програм у відділі дитячої літерату-
ри . Проект «Бібліотека+театр». 
Виставкова діяльність, мистецькі  

2021- 2025 

 

Активізація інтелекту-
ального і культурного 
середовища місцевої 
громади і сприйняття 
бібліотеки як його не-
від’ємної частини.  
Сприяння розвитку 
читання та підвищен-
ня інтелектуального 
рівня Височанської 
громади. 
Наближення літерату-
ри в театральному фо-
рматі до користувачів. 
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вечори, відео лекторії.  
5 Розвиток 

бібліотеки 
як навчаль-
ного, інно-
ваційного та 
соціокуль-
турного 
центру гро-
мади 

Посилення освітньої функції. Бі-
бліотека   - цифровий навіга-
тор. Постійне вдосконалення фахо-
вого рівня персоналу через органі-
зацію тренінгів та семінарських за-
нять, самоосвіта бібліотека-
рів. Надання професійної допомоги 
в інформаційному пошуку, оцінці 
джерел та аналізі інформа-
ції. Реклама можливостей бібліоте-
ки. 
Навчальні заняття з користування 
інтернет-сервісами для отримання 
державних послуг он-лайн.  
ІТ підвладний кожен 
вік. Навчання людей старшого віку 
основам комп’ютерної та Інтернет-

грамотності (Інтернет-центр бібліо-
теки) з подальшим акцентом на рі-
зноманітні громадські онлайн – 

сервіси. 

2021-2025 

 

Залучення нової кате-
горії користувачів, по-
кращання іміджу біб-
ліотеки. 
 

 

 

Підвищення цифрової 
грамотності громадян, 
збільшення кількості 
користувачів он-лайн 
послугами. 

Підвищення рівня со-
ціального включення 
людей похилого віку. 

 

6 Бібліотека 
для розвит-
ку культур-
ного туриз-
му 

Формування, на базі краєзнавчої 
літератури, інформаційної підт-
римки туризму в Височанській 
ОТГ: комплектування документа-
ми краєзнавчої тематики, реклам-
но-інформаційних матеріалів, рек-
ламних відеороликів та презента-
цій. 
Робота по краєзнавству, а саме:  

- Розробка та популяризація 
туристичних маршрутів 
«Люби і знай свій рідний 

край». Мета – зібрати інфор-
мацію про цікаві знакові 
об’єкти територіальної гро-
мади, сформувати базу даних, 
скласти туристичний марш-
рут, проводити екскурсії. 

- Продовжити наповнення «Іс-
торія селища». Мета – зібра-
ти інформацію, документи і 

2021-2025 Сприяння формуван-
ню позитивного імі-
джу Височанської 
ОТГ, допомога в орга-
нізації екскурсій. 
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матеріали про населений 
пункт з часу його виникнення 
і до сьогодення, вести пос-
тійно хронологію знакових 
подій. 

- «Стара фотографія розпові-
дає». Мета – зібрати серед 
односельчан старі фотографії 
ХІХ-ХХ ст., які є свідками 
побуту, культури, звичаїв і 
традицій селища, впорядку-
вати у портфоліо, популяри-
зувати серед користувачів як 
історичне минуле. 

7 Реклама бі-
бліотеки та 
бібліотечних 
послуг. 

Ви в Інтернеті? Бібліотека по-
руч! Підтримка в активному стані 
сторінок у соціальних мережах. 
Просування бібліотеки в інформа-
ційному просторі. Створення веб-

сайту бібліотеки. 
Помітна бібліотека. Розробка си-
стеми ефективної зовнішньої рек-
лами. Виготовлення штендера (ве-
ликоформатного рекламного пос-
тера з логотипом, виготовлення ро-
здаткових форм реклами. Надання 
естетичного вигляду фасаду при-
міщення, вставнолення рекламного 
слогана. 
Використання фліпчарту (офис-
ный мольберт — магнитно-

маркерная доска с креплением для 
листа или блока бу-
маги). Застосування фліпчарту у 
фойє для отримання відкритих пи-
сьмових анонімних відповідей ко-
ристувачів на поставлені запитання 
щодо покращання обслуговування. 
Бібліотека і ЗМІ. Побудова ефек-
тивної комунікації та обрання вда-
лих месседжів для ЗМІ (підготовка 
анонсів, прес-релізів, статтей; орга-
нізаційні зв’язки з партнерами). 

2021-2025 

 

Спілкування з реаль-
ними, віртуальними та 
потенційними корис-
тувачами, залучення 
нових користувачів. 

Покращання зовніш-
нього вигляду примі-
щення, привернення 
уваги потенційних  
користувачів. 

Вивчення побажань 
користувачів задля 
вжиття заходів для 
покращання бібліоте-
чного сервісу. 

Залучення нових ко-
ристувачів, посилення 
у наявних користува-
чів відчуття переваг, 
що дає користування 
бібліотекою. 

Формування позитив-
ного іміджу бібліоте-
ки, реклама послуг. 

Покращання   видимо-
сті та іміджу. Залу-
чення нових користу-
вачів. 



10 

 

8 Формування 
і розвиток 
кадрового 
потенціалу, 
соціальний 
розвиток 
колективу 

Кадрове планування, навчання і 
розвиток персоналу; постійне 
підвищення кваліфікації персо-
налу для досягнення високих 
якісних результатів. Забезпечення 
підготовки, перепідготовки й під-
вищення кваліфікації працівників 
бібліотек відповідно до сучасних 
вимог (менеджмент якості, марке-
тингові дослідження). 

Організація й проведення конкур-
сів, семінарів, тренінгів, майстер-

класів, конференцій із питань біб-
ліотечної справи. 
Застосування системи мотивації і 
стимулювання праці. 
Орієнтація персоналу на творчу ро-
боту, навчання здатності до публі-
чної імпровізації. 
Проведення атестації працівників 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСО-
ЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАР-
КІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

2021-2025 Розвиток професійно-
го самоусвідомлення. 
Підвищення статусу 
бібліотеки і бібліоте-
каря як менеджера ін-
формаційних ресурсів. 
Створення професій-
ної команди для за-
безпечення високого 
рівня бібліотечних по-
слуг. 

9 Фандрайзи-
нгова діяль-
ність. Роз-
ширення 
спектру до-
даткових 
сервісних 
послуг. 

Використання ринкових інструмен-
тів (менеджмент, маркетинг) задля 
залучення грошових коштів та ін-
ших ресурсів, що необхідні   для 

реалізації якісних змін в діяльності 
бібліотеки. 
Розвиток взаємовигідного партнер-
ства. Залучення позабюджетного 
фінансування. Участь у грантових 
програмах. 
 

2021-2025 Залучення додаткових 
ресурсів на розви-
ток, покращання рівня 
сервісу. 

10 Зміцнення й 

розвиток 
матеріаль-
но-технічної 
бази бібліо-
тек 

Оновлення технічного устатку-
вання бібліотек, створення комфор-
тного середовища для бібліотечно-
го обслуговування, придбання су-
часних меблів і бібліотечної техні-
ки. 
Придбання комп’ютерної техніки 

2021-2025 Сприяння формуван-
ню позитивного імі-
джу Височанської 
ОТГ 
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для створення Пунктів вільного ко-
ристування Інтернет-мережою для 
користувачів бібліотек та копіюва-
льно-розмножувальної техніки, му-
льтимедійного обладнання й про-
грамного забезпечення. 

  Здійснення роботи щодо участі в 
проєктах і конкурсах, інвестицій-
них грантах, залучення позабюдже-
тних надходжень на розвиток КЗ 
«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА». 

  

  Утримання приміщень бібліотек у 

належному стані, реконструкція, 
капітальні й поточні ремонти 
приміщень бібліотек. 
Установка велопарковок для пар-
кування велосипедів відвідувачів 
бібліотек. 

  

  Озеленення та устаткування под-
вір’я бібліотек, установка арт-

об’єктів для привабливості, ком-
форту обслуговування користува-
чів. 

  

11 Комп'юте-
ризація й 
автоматиза-
ція бібліоте-
чно-

бібліографі-
чних проце-
сів 

Запровадження й удосконалення 
довідкових послуг у режимі WiFi-
доступу до мережі Інтернет. 
Модернізація існуючої комп’ютер-

ної системи КЗ»ПУБЛІЧНА БІБ-
ЛІОТЕКА».  
Забезпечення ремонту й технічного 
обслуговування комп’ютерної та 
оргтехніки. 

2021-2025 Залучення нових ко-
ристувачів, посилення 
у наявних користува-
чів відчуття переваг, 
що дає користування 
бібліотекою. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на 
відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодав-
ством. 
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 Щорічно при  формуванні  селищного бюджету  планується  передбачати, виходя-
чи із  реальних фінансових  можливостей, цільові  кошти  для забезпечення  виконання 
заходів  Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням Височансь-
кої селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програ-
ми. 

 VI. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми значно сприятиме позитивному й динамічному розвитку біб-
ліотечної справи в громаді, створить умови для статутної діяльності КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВ-
СЬКОГО РАЙОНА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Виконання заходів забезпечить: 

1. Розширення асортименту бібліотечних послуг, модернізація бібліотечного 
простору, залучення нових користувачів. 

2. Збільшення кількості запитуваних видань і таким чином збільшення читацької ау-
диторії і рівня задоволення її потреб.   

3. Збільшення показника оновлюваності фонду та його якості.  
4. Залучення нових користувачів.  
5. Створення додаткових зручностей для користувачів, дружелюбної атмосфери, 

підвищення інформаційної культури користувачів, розвиток самообслуговування. 

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

7. Дружнє і комфортне середовище бібліотеки для відвідування батьків з дітьми. 
8. Створення безбар’єрного середовища та відповідних умов і послуг для охоплення 

бібліотечним обслуговуванням людей з особливими потребами. 
9. Активізація інтелектуального і культурного середовища  місцевої громади і 

сприйняття бібліотеки як його невід’ємної частини. Сприяння розвитку читання та 
підвищення інтелектуального рівня населення Височанської громади. 

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

11.  Збільшення кількості користувачів онлайн послугами. 
12. Задоволення освітніх та комунікативних потреб соціально-незахищених верств 

населення. 
13. Підвищення рівня соціального включення людей похилого віку. 
14. Спілкування з реальними, віртуальними та потенційними користувачами. 

15. Формування позитивного іміджу бібліотек, реклама послуг. 

16.  Покращання умов вільного доступу до мережі Інтернет, кількості віртуальних 
відвідувань. 

17. Розвиток професійного самоусвідомлення. Підвищення статусу бібліотеки і бібліо-
текаря. 
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18. Залучення додаткових ресурсів на розвиток, покращення рівня сервісу. 
 

VII. Контроль за виконанням Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ культури, мо-
лоді і спорту Височанської селищної ради, постійна комісія з питань планування, фінан-
сів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Внесення змін і доповнень до Програ-
ми здійснює Височанська селищна рада за поданням відділу культури, молоді і спорту. 
   

                                                     

Предендент на посаду Директора  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ВИСОЧАНСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»       Н.О.Федорова 


