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Про роботу бібліотек  
Лубенської територіальної громади  
в умовах реформування 

 
Заслухавши інформацію начальника управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Литовченка Ю.М. про роботу 
бібліотек Лубенської територіальної громади в умовах реформування, 
виконавчий комітет міської ради відмічає, що  Публічна бібліотека імені 
Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району 
Полтавської області є головною бібліотекою Лубенської територіальної 
громади, має структурні підрозділи, об’єднує за адміністративно–
територіальним принципом у єдине структурно–цілісне утворення 24 
бібліотеки-філії, з них 3– в місті, 21 – у сільській місцевості, які не є 
юридичними особами. Чисельність працюючих в цих закладах налічує 50 
бібліотечних працівників, з  них повну вищу освіту мають -25, базову вищу – 
21 особа. 

Основними напрямками роботи бібліотечних закладів є забезпечення 
повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 
інформаційного обслуговування читачів згідно з їх інформаційними 
запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів, сприяння 
вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого 
громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і 
творчого розвитку. 

З метою пропагування та розкриття через книгу змісту 
загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, 
ідеї національного державотворення у бібліотечних закладах постійно 
здійснюється робота з користувачами, систематично проводяться масові 
заходи: презентації книг,  літературні вечори, зустрічі із цікавими 
особистостями, квести різної тематики. Для більшого залучення читачів 
проводиться просвітницька робота, створюються та активно працюють 
об’єднання, клуби за інтересами. 

У бібліотеках  розширюється спектр бібліотечних послуг, підвищується 
їх якість на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації 
інформаційно-бібліотечних процесів. На даний час 17 бібліотек Лубенської 



громади мають комп’ютери, із них 11 підключено  до мережі Інтернет та є 
хабами проєкту «Дія. Цифрова освіта». 

Загальний книжковий фонд бібліотек становить 227 тис.  примірників. 
Формування його здійснюється за рахунок  міського бюджету, зокрема, у 
2021 році  було виділено 10,0 тис. грн.  на придбання літератури до 100 річчя 
Публічної бібліотеки ім. Володимира Малика, 69,9 тис.грн. на передплату 
періодичних видань. За  звітний період бібліотеками громади обслужено 
більше 13,0 тис. осіб, з них користувачів-дітей 3,5 тис., книговидача 
становить понад  100,0 тис. примірників. 

У той же час комплектування бібліотечного фонду потребує 
подальшого вдосконалення, зокрема,  забезпечення необхідною  літературою 
у зв’язку зі зміною шкільних програм, періодичними виданнями. Придбання 
комп’ютерної техніки  8 бібліотечним закладам та підключення до мережі 
Інтернет ще 6 дасть можливість формувати бібліотечний фонд, забезпечувати 
потреби населення громади в доступі до інформації. Необхідне зміцнення  
матеріально-технічної бази бібліотечних закладів.  
      Відповідно до Закону України  «Про культуру» Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», керуючись ст. 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 
 

1.  Інформацію начальника управління культури і мистецтв 
виконавчого комітету Лубенської міської ради Литовченка Ю.М.  про роботу 
бібліотек Лубенської територіальної громади в умовах реформування  взяти  
до відома (додається). 

2.  Директору Публічної бібліотеки імені Володимира Малика 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Сьомак В.І. 
виконати заходи та вчинити інші дії, передбачені чинним законодавством, 
при здійсненні процедури реорганізації бібліотечних закладів. 

3.  Публічній бібліотеці імені Володимира Малика Лубенської міської 
ради Лубенського району Полтавської області (директор Сьомак В.І.): 
-  продовжити  розширення спектра бібліотечних послуг, підвищення їх 
якості на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації 
інформаційно-бібліотечних процесів; 
- формувати, зберігати та надавати в користування книжковий фонд  з метою 
популяризації книги та бібліотеки,  підтримки і просування читання як однієї 
з основ всебічного розвитку особи; 
- активізувати формування бібліотечних фондів на основі запитів 
користувачів. 

4. Начальнику Управління культури і мистецтв виконавчого комітету 
Лубенської міської ради  Литовченку Ю.М звернутися до Лубенської міської 
ради щодо передбачення в бюджеті Лубенської міської територіальної 
громади  на 2022 рік коштів для комплектування фондів бібліотек, в тому 
числі періодичних видань, придбання комп’ютерної та мультимедійної 
техніки, підключення до мережі Інтернет та оплату інтернет послуг.  



5. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 
культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Литовченка Ю.М. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
Лубенського міського голови Харченко І.В. 
 
 
 
Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
П О Г О Д Ж Е Н О:  
 
 

Заступник Лубенського міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
 
 

 
 
І.В. Харченко 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету 
Лубенської міської ради 

 
 
 

 
 
Ю.М. Білокінь 
 

Головний спеціаліст юридичного 
відділу виконавчого комітету 
Лубенської міської ради 
 

 
 
 
 

 
 
М.О. Євтушевський 

Начальник загального відділу 
виконавчого комітету Лубенської 
міської ради 
 

 

 
 

 

С.А. Зот 

Підготував: 

Начальник Управління культури і 
мистецтв виконавчого комітету 
Лубенської міської ради 

 

  
 
Ю.М. Литовченко 

 


