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Завдання та основні напрямки діяльності бібліотек Волочиської ОТГ  

в 2017 році були спрямовані на виконання Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» та інших урядових документів з питань розвитку культури 

в Україні, формування здорового способу життя, моральних орієнтирів, 

толерантного ставлення до прав і свобод людини, з реалізації місії: бібліотека – 

інформаційний центр; бібліотека – центр підтримки освіти; бібліотека – центр 

дозвілля. Значна увага приділялася національно-патріотичному вихованню 

дітей та молоді, роз’ясненню  статей Конституції України, вивченню історії 

рідного краю, звичаїв і традицій народу України. 

Робота бібліотек Волочиської ОТГ була спрямована на створення образу 

закладу, де уважно прислухаються до думок і побажань різних вікових та 

соціальних груп, а також до одинокого голосу конкретної людини, яка має 

потребу не тільки в інформації, а й у психологічній підтримці. 

 Розвиваючи традиції  культурно-просвітницького закладу, бібліотеки 

активно співпрацювали з установами та організаціями, зацікавленими у 

спільній професійній, культурній та інтелектуальній діяльності. 

Постійно продовжувалася робота по формуванню книжкового фонду 

творами української та світової літератури, суспільно-політичних, 

природничих, прикладних наук, по історії Української держави, книгами про 

традиції, обряди та побут українського народу. 

Центр  вільного доступу громадян до ресурсів Інтернет   пропонував  

користувачам: безкоштовний доступ до  інформації в мережі Інтернет, 

безкоштовне навчання  роботі на комп'ютері, заняття з інформаційної 

грамотності, спілкування в соціальних мережах, використання електронної 

пошти, спілкування в скайпі, запис отриманої інформації на диск чи флеш-

накопичувач. 

Бібліотеки Волочиської ОТГ приймала участь у комплексних 

загальнодержавних та регіональних соціальних програмах, розширювали 

співпрацю з різними соціальними інституціями, громадськими організаціями, у 

реалізації національних, регіональних проектів, конкурсів, програм. 

Мережа бібліотек  Волочиської ОТГ  нараховує 21  бібліотечний заклад: 

ЦБ, ДБ, 1 міська та 18 сільських бібліотек.  Крім того, бібліотечне 

обслуговування здійснювали 4  пункти видачі. Згідно наказу №42-н відділу 

культури і туризму Волочиської міської ради від 1.12.2017 року «Про надання 

дозволу на закриття бібліотечного пункту та обслуговування читачів в 

с.Мирівка книгоношенням»  у зв’язку із зміною цільового використання 

приміщення бібліотечний пункт закрито. 

Кадри  

Бібліотечне обслуговування жителів ОТГ  здійснювали 40 працівників. 

82% - спеціалісти із вищою та базовою спеціальною освітою. Відсоток фахівців  

по сільських філіях становить 72%. 65% бібліотечних працівників мають стаж 

бібліотечної роботи понад 20 років. Переважна більшість (75%) – віком від 45 

до 60 років. 

 



Аналіз основних показників  

Протягом року бібліотеки Волочиської ОТГ  регулярно відвідувало  

16365  користувачів, що в порівнянні з минулим роком на 1260 менше. 

Процент охоплення  жителів громади бібліотечним обслуговуванням становить  

49,9%. 16% від   загальної кількості користувачів є діти шкільного віку, 14% -  

читачі юнацького віку.  45,7% користувачів обслужено сільськими 

бібліотеками, 27,5% - центральною бібліотекою. В  середньому по сільських 

бібліотеках 1 бібліотекар обслуговує  415 користувачів.  

В результаті проведення індивідуальної роботи з користувачами, 

організації та проведення соціокультурних заходів, організації книжкових 

виставок, тематичних полиць, акцій тощо, за звітний період було видано 328985 

прим. документів при планових показниках – 323800 прим. документів                        

( виконання плану складає – 101,6%). 

У 2017 році число відвідувань по Волочиській ОТГ складає 135569 , при 

плані 129795 (виконання плану складає 104,4%). Збільшення числа відвідувань 

відбулося за рахунок збільшення кількості звернень на веб-сайти бібліотек, яке 

по бібліотеках ОТГ становить 22586. 

Середнє  відвідування по бібліотеках ОТГ  складає 8,3,  по сільських 

бібліотеках 6,9.  

Суттєвих відхилень у виконанні показників по бібліотеках ОТГ не має. 

Формування бібліотечного фонду  

У бібліотеках Волочиської ОТГ загальний фонд становить  278335 прим. 

документів. Основну частину фондів складають книги –267497прим., а це 

96,1%, періодичні видання – 10333 прим. – 3,7%, електронні видання – 

443прим. – 0,2%, У фондах бібліотеки переважать документи державною 

мовою – 54,3%, мовами національних меншин – 0,03%, іноземними мовами – 

0,07%, російською мовою – 45,6%. 

       За звітний рік до бібліотек  надійшло 5112 прим. документів на 

загальну суму понад  302 тис. грн.. Фонд оновився на 1.7%. 13%  складають 

надходження за Державними програмами. 

Формуючи фонд в міру фінансових можливостей, намагались досягнути 

відповідності між складом, обсягом та інформаційними потребами читачів. При 

відборі книг, пріоритет надавався з питань історії, економіки, права, техніки 

дизайну, мистецтва, дитячої і художньої літератури. 

За рахунок бюджетних асигнувань по Волочиській ОТГ придбано 366 

прим. книг на суму 12,5 тис. грн. ( в середньому 17 книг на одну бібліотеку) 

Доповненням до бібліотечних фондів є періодичні видання. Для 

передплати періодики у 2017 році використано  майже 53,5 тис. грн. 

Періодичних видань надійшло у звітному році 1181 прим. Кожна сільська 

бібліотека отримувала 7-8 назв періодичних видань. 

 

Робота з користувачами 

Обслуговування соціально-незахищених груп населення є пріоритетним 

напрямком діяльності бібліотек Волочиської ОТГ. Переважна більшість 

користувачів сільських бібліотек складають пенсіонери, тому свою роботу з 

даною категорією бібліотеки направляють на психологічну підтримку, 

організацію культурного дозвілля, поліпшення якості життя людей похилого 



віку, а також створення умов для більш широкого доступу до культурних 

цінностей, просвітницьких, інформаційних ресурсів. 

Бібліотекарі ведуть тематичні папки-накопичувачі: "Оплата послуг ЖКГ: 

тарифи, правила, субсидії", "Правова невідкладна допомога", "Усе про  пільги", 

«Соціальний захист населення», «Пенсійний фонд інформує», «Центр 

зайнятості населення інформує», «Оформляємо субсидію», "Здоровішай душею 

й тілом", "Коли старість у радість" і ін. 

        У бібліотеках  практикується така форма роботи, як обслуговування вдома. 

Користуються нею більше 25 чоловік. Причому, читачі не тільки обмінюють 

книги таким чином, але й одержують, не виходячи з будинку, різного роду 

інформацію: ділову, дозвіллєву та ін. 

         Стало доброю традицією до Дня людей похилого віку влаштовувати в 

бібліотеках вечори-спогади, тематичні зустрічі, дні милосердя, години 

корисних порад, уроки доброти, посиденьки. У зоні обслуговування 

Лонковецької сільської бібліотеки розміщений  будинок-інтернат для громадян 

похилого віку та інвалідів. В рамках акції "Людям похилого віку - чуйність та 

милосердя!" Лонковецька сільська бібліотека в співпраці з Будинком культури 

провели посиденьки "Хай не спішать літа на Ваш поріг". Вечір 

вшанування літніх людей  "Як  серце осені не хоче" був підготовлений та 

проведений у Федірківській сільській бібліотеці. 

У бібліотеках ОТГ  проводилась робота по роз’ясненню Пенсійної 

реформи проводились прес-огляди, інформаційні години: 

 «Пенсійна реформа: що змінюється, коли і для кого» 

 «Пенсійна реформа: зміни та новації»  та ін.. 

        Протягом року велася робота з малозабезпеченими громадянами. Для 

них  проведено: експрес-інформації «Пенсії, пільги, субсидії», експрес-

консультації «Все про субсидії», «Соціальна допомога малозабезпеченим 

громадянам». 

Для інформаційного забезпеченню безробітних у  бібліотеках оформлені 

куточки самоінформації «Поради для тих, хто шукає роботу». Серед масових 

заходів найактуальніші: бесіди, диспути, зустрічі. 

З метою визначення шляхів удосконалення бібліотечного 

обслуговування користувачів у бібліотеках ОТГ  центральною бібліотекою 

Волочиської міської ради проведено анкетне опитування «Чи задоволенні Ви 

якістю обслуговування в бібліотеці?».  

Творчому розвитку особистості, розширенню кругозору користувачів, 

змістовному дозвіллю сприяють клуби за інтересами та літературні об’єднання. 

На протязі 2017 року в бібліотеках Волочиської ОТГ  працювало 17 

любительських об’єднань (в т.ч. 7 в сільських бібліотеках,1 -  в міській /: 

із них: 6 – для дітей; 

4 – для юнацтва та молоді; 

7  – для дорослих користувачів. 

Працюють клуби за різними напрямками, різних категорій читачів. 

 

Інформатизація бібліотек 

Парк комп'ютерної техніки бібліотек Волочиської ОТГ  нараховує 23 

одиниці, із них 8  у сільських бібліотеках. 



Підключення до мережі Інтернет наявне у 6 бібліотеках, в тому числі у 4 

сільських. Всього підключено до Інтернету 19 комп’ютерів, із них 6 у сільських 

бібліотеках. 

У 2017 році придбано ноутбук у Волочиську ЦБ та передано 2 

комп’ютери із сільських рад у бібліотеки сіл Маначин та Тарноруда. До мережі 

Інтернет в поточному році підключено слідуючі бібліотеки: Зайчики, Маначин і 

Федірки.  5 бібліотек користуються електронними поштами. 

 

Соціокуольтурна робота  
Різноманітними формами роботи відзначають бібліотеки  Волочиської 

ОТГ  календарні дати, народні свята, політичні та історичні події.  На протязі 

року книгозбірні приймали участь у районних святах, проводили цікаві 

соціокультурні заходи. Всього в бібліотеках ОТГ проведено 1106 заходів,  які 

відвідали 21007 відвідувачів. Заходи проводились за різними напрямками. 

 
Матеріально-технічна стан  
    Технічний стан приміщень  бібліотек Волочиської ОТГ в 

задовільному стані (крім бібліотек сіл Тарноруда та Копачівка, де необхідно 

провести капітальні ремонти). Протягом року в бібліотеках проводились 

ремонтні роботи  за бюджетні кошти на загальну суму  27276  грн.  Також було 

залученоПроведено заміну вхідних дверей у бібліотеках сіл Рябіївка та Чухелі, 

замінено вікна на металопластикові у бібліотеках сіл Чухелі, Лозова. Замінено 2 

вікна у центральній бібліотеці Волочиської ОТГ за спец кошти ( з оренди 

приміщень) на суму 13648 грн., та зроблено сходи у центральній бібліотеці на 

суму 13500грн. У 2017 році за спонсорські кошти для бібліотек Волочиської 

ОТГ було придбано 1679 прим. книг на суму 30 849 грн. Від участі у проекті 

«Пульс» придбано вітрину та проекційний екран на суму 2400грн.  Всього 

залучених коштів на суму 33249грн. 

У  2017 року для Волочиської  центральної бібліотеки за бюджетні 

кошти  придбано: 

- 35 енергозберігаючих світлодіодних світильників на суму 11935 грн.  

- підсилювач звуку вартістю 4300 грн. 

- пилосос – 1970 грн. 

- два монітори загальною вартістю 5100 грн. 

- клавіатура – 300 грн. 

- інтерактивна дошка вартістю 30885 грн. 

- ноутбук  вартістю 5950 грн. 

У дитячій бібліотеці Волочиської ОТГ  проведено заміну світильників на 

світлодіодні лампи (22 шт.) на суму 5544грн. 

 Для бібліотек сіл Ожигівці, Клинини, Зайчики придбано FM приймачі на 

суму 750 грн.,  для бібліотек сіл Лозова та Федірки придбано по 10 стільців на 

суму 6 тис. грн.- бюджетні кошти. Придбано 5 вогнегасників загальною 

вартістю 1800 грн (Волочиськ-1, Авратин, Курилівка, Федірки, ЦБ) та обігрівач 

у  Ожиговецьку сільську бібліотеку вартістю 1600 грн. (бюджетні кошти). 

Встановлено електроопалення ( теплові завіси) у Волочиській міській та 

Курилівській сільській бібліотеці. Для міської бібліотеки Волочиськ -1 

закуплено 6 світлодіодних ламп на суму 1512 грн. У бібліотеках сіл Рябіївка, 

Авратин, Волочиськ – 1 закуплено тюлі. 


