
№ 7-8W î і і23 квітня 2024-року 
.■.Великий Хутір

1 Іро затвердження 1 [рограми соціального 
захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах на 2021 - 2023 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
ствердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 
(із змінами) «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах ira 2021 - 2023 роки (далі - Програма), що додасться.

2. Фінансовому відділу Великохутірської сільської ради забезпечити 
фінансування Програми у межах видатків, передбачених на соціальний 
захист дітей, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
нільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного 
виховання та соціальної політики.



*

ЗАТВЕРДЖЕІ10:
р і шенн ям В ел и кохут і рс ької
сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області 
«23» квітня 2021 р.
№ 7-8 Will

ПРОГРАМА 

соціального захисту
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, на 2021 - 2023 роки

І. Мета Програми

Метою Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, на 202] - 2023 роки (далі Програма) є створення в громаді
належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини па 
виховання в сім'ї, запобігання поширенню соціального сирітства.

11. Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми

Для досягнення мети передбачається виконання наступних завдань:
- реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей;

- виявлення па ранній стадії дітей, які проживають у сім'ях, що 
неспроможні викопувати свої батьківські обов’язки, забезпечення захисту 
прав дітей;

- надання адресної матеріальної допомоги опікунам, піклувальникам 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, для придбання 
шкільної та спортивної форми;
- придбання шкільного приладдя;
- забезпечення проведення заходів та свят для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних 
ж и' гт с в и х обставинах.

Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у 
додатку 3 до ] Ірограми. ■ *



Виконання Програми дасть змогу:
- здійснити соціальний моніторинг для попередження критичних 

ситуацій у сім'ях, які в подальшому можуть спровокувати дитячу 
безпритульність та‘бездоглядність, надати безпосередню допомогу сім’ям з
і і тьми;

- розробити і запровадити ефективні форми і методи роботи з дітьми та 
їх батьками % метою усунення причин, які призводять до дитячої 
бездоглядності та безпритульності;

- забезпечити проведення профілактичних рейдів та заходів для 
категор і йних дітсй;

- надати матеріальну допомогу категорійним дітям.

IV. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 
передбачених у місцевому бюджеті, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

Розрахунок потреби у коштах наведено у додатку 2 до Програми.

V. Контроль за виконанням

Виконавцям Програми щороку до 10 січня інформувати Службу у 
справах дітей сільської ради, якій узагальнену інформацію надавати сільській 
раді до і 5 січня.

ПІ. Очікувані результати виконання Програми

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 1 
до Програми

РОЗРАХУНОК
погреби в коштах для реалізації Програми соціального захисту дітей- 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей,, які 
перебувають у складних життєвих обставинах на 2021 - 2023 роки

у 2021 році

_Мо Перелік заходів, послуг Витрати (рік/трн)

2021 2022 2023
і

о

Обстеження умов проживання 
неблагополучних сімей, забезпечення 
дітей при екстреному вилученні із сім’ї 
та тимчасовому влаштуванні.

5000

Проведення рейдів «Діти вулиці», 
«Підліток», «безпечні канікули», «Урок».

5000

.  .  --д.А . [ Іроведеиня свята до Дня захисту дітей. 5000
/1 Проведення акції « У школу з радістю». 14500

5
Проведення заходу для дітей з
інвалідністю «1 іовір у себе»

5000

о. Вручення категорійним дітям 
подарунків до Дня Святого Миколая.

9600

Всього 44100

-іі е к р ет а р сільсько У р а; і и



Додаток 2 
до Програми

Завдання і заходи,
спрямовані на виконання Програми соціального захисту 
дітсй-сиріТ’Гдітей, позбавлених батьківського піклування 

та дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах на 2021 - 2023 роки

/. Удосконалення механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з 
гнітиш, здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.1. Забезпечити своєчасне взаємоінформування суб’єктів соціальної 
роботи про батьків, які порушують права й обмежують законні інтереси 
дитини, ухиляються від виконання батьківських обов'язків.

Служба у справах дітей 
сільської ради, поліцейський 
офіцер громади, інспектор 
з ювенальної иревєнції сектору 
превенції Золотоніського РВП і У11! 1 
у Черкаській області 

Постійно

Ї.2. 3 мстою здійснення координації між суб'єктами соціальної роботи із 
сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, та комплексного 
вирішення питань таких сімей, забезпечити ефективну діяльність комісії з 
питань захисту прав дитини сільської ради.

Служба у справах дітейсільської ради 
Щомісяця

II. Залучення підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності та господарювання до надання соціальних, реабілітаційних 

послуг дітям ти сім'ям з дітьми, які перебувають у складних Життєвих
обставинах

2.1. Проводити благодійні акції, спрямовані на надання дітям пільгових 
категорій, дітям, які потрапили у складні життєві обставини, необхідної 
допомоги із залученням підприємств, установ, організацій.

Служба у справах дітей сільської ради 
' Постійно



2.2. Сприяти роботі громадських організацій, діяльність яких спрямована на 
запобігання соціальному сирітству, забезпечення інтересів дітей-сиріт та 
чітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення становища дітей 
громади-.

Служба у справах дітей сільської ради 
Постійно

ПІ. Формування толерантного ставлення суспільства до дітей та сімей з 
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання 

різним формам дискримінації таких дітей і сімей

3.1. Проводити тижні толерантності, години спілкування, акції щодо 
нормування навичок толерантного ставлення до сімей з дітьми., які 
перебувають у складних життєвих обставинах.

Служба у справах дітей сільської ради 
І Іостійно

3.2. З метою популяризації сімейних цінностей відзначати День матері 
(друга неділя травня). День захисту дітей (1 червня), День сім'ї (15 травня),
(ень усиновлення (ЗО вересня), День прийняття Конвенції ООІІ про права 

читинн (20 листопада). Інформацію про проведену роботу з нагоди свят 
висвітлювати у засобах масової інформації, на сайті громади.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 
служба у справах дітей сільської ради 

Протягом 2021 -  2023 років

3.3 Організувати проведення акції «У школу з радістю» та вручення 
подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 
дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах до дня Святого 
М иколая.

Служба у справах дітей сільської ради 
Протягом 2021 -  2023 років

і V. Підвищеная якості соціальних послуг, що надаються суб'єктами 
соціальної роботи дітям та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних

діситтсв их о бет а в аиах

Зі. Забезпечити раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних 
життєвих обставинах та падання їм адресної допомоги.



Служба у справах дітей. КЗ «Центр падання 
соціальних послуг»

Протягом 2021 -  2023 років

4.2. Забезпечити ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, та проведення систематичних перевірок умов їх утримання, 
виховання.

Служба у справах дітей 
Протягом 2021 -2023 років

4.3. Сприяти отриманню передбачених чинним законодавством державних 
; ротових допомог сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих
4) І ) С І. сі В 1 і г І сІХ..

КЗ «Центр надання соціальних 
послуг», ССД 
Постійно

4.4. Проводити вилучення дитини із сім'ї лише при безпосередній загрозі її 
життю і здоров'ю, виключно, як крайню міру захисту дитини.

Служба у справах дітей, сектор 
ювенальної превенції Золотоніського 
РВИ ГУНИ у Черкаській області, 
поліцейський офіцер громади 

У разі потреби

4.5. Забезпечити тимчасове влаштування дітей, які потрапили у складні 
життєві обставини до КЗ «Черкаський обласний центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради», вживати заходів 
для раціонального вирішення подальшої долі дітей: повернення у біологічну 
родину, влаштування у сімейні форми виховання.

Служба у справах дітей 
У разі потреби

4.6. Проводити профілактичні рейди «Діти вулиці», «Підліток», «Безпечні 
канікули ».

Служба у справах дітей, 
сектор ювенальної превенції 
Золотоніського РВ11 ГУП! 1 

у Черкаській області,
поліцейський офіцер громади 

Постійно, за окремим графіком



4.7. -Забезпечити контроль за умовами проживання дітей, які 
проживають, у неблагополучних сім’ях.

Служба у справах дітей сільської ради 
І Тості йно

4.8. Забезпечити ведення електронного обліку дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, громадян, які бажають взяти їх на 
виховання, та Обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Служба у справах дітей 
Постійно

4.9. Забезпечити організацію та проведення оздоровлення та 
відпочинку категорійних дітей.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 
служба у справах дітей

Протягом 2021 " 2023 років

V. Влаштування дітей, які -залишились без батьківського піклування, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.1. Забезпечити тимчасове влаштування підкинутої чи знайденої 
дитини., а також дитини, яка залишилася без батьківського піклування.

Служба у справах дітей 
у разі виявлення

5.2. Вживати вичерпних заходів для вчасного надання дитині 
правового статусу дитинм-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
11 і існування.

Служба у справах дітей 
сільської ради 
Постійно

5.3. Забезпечити максимальне влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання (опіка, 
піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу).

Служба у справах дітей 
сільської ради 
Постійно



А

5.4. Проводити щорічно огляд стану утримання, навчання, виховання, 
оздоровлення та працевлаштування дітсй-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників, в 
прийомні сім'ї,

Служба у справах дітей 
Постійно

5,5. Проводити рекламно-інформаційну роботу з популяризації 
лаштування дітей в сім’ї громадян.

Служба у справах дітей 
Постійно

5.6. Забезпечити своєчасну виплату всіх видів допомог дітям-сиротам 
та дітям, позбавленим батьківського піклування, які влаштовані під опіку, 
піклування, в прийомні сім’ї.

Відділ «ІДНАП Всликохутірської 
сільської ради»
Постійно

5.7 . Надавати матеріальну та фінансову допомогу дітям - сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї опікунів, 
:! і к і і у в а; і ь н и к і в, в прийомні сім’ ї,

Служба у справах дітей, 
виконком сільської ради 
У разі потреби



ВЕЛИКОХУ ТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГ О РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е ТІ Н Я

23 квітня 202 Іраку № 7-10\ VI11
с.Великий Хутір

Про створення Вєликохутірської
сільської публічної бібліотеки
Вєликохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області

Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 9, 16, ! 9 Закону України «Про культуру», 
статті 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних, громад», та з метою 
забезпечення організації надання бібліотечних послуг населенню 
Вєликохутірської сільської територіальної громади Великохутірська сільська 
рада

В И Р І НІ И Л А:

1. Створити Великохутірську сільську публічну бібліотеку 
Вєликохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, 
без статусу юридичної особи, яка в своїй структурі матиме структурні 
підрозділи - філії:

- Великохутірську сільську бібліотеку-філію Вєликохутірської 
сільської ради Золотоніського району Черкаської області;
- Безбородьківську сільську бібліотеку-філію Вєликохутірської 
сільської ради Золотоніського району Черкаської області;
- Рецюківідинську сільську бібліотеку-філію Вєликохутірської 
сільської ради Золотоніського району Черкаської об: ...
- Роткдесі вснську сільську бібліотеку-філію Вел • 
є. -д: : ' те ті Золотоніського району Черкаської'облає :

2. Затвердити:
-'.Положення про Великохутірську сільську 

Вєликохутірської сільської ради Золотоніського раПсну Чс 
но додасться:

4.2. Положення Великохутірську сільську бібліотеку-філію Вели \
- пінської ради Золо тоніського району Черкаської області, що додається:

. Положення безбородьківську сільську бібліотеку-філію Великохутіоськ 
лльської ради Золотоніського району Черкаської області, що додається;



2*1. Положення Рецюківщинську сільську бібліотеку-філію Великохутірської 
сільської радм Золотоніського району Черкаської області;
2.5. Положення про Рождественську сільську бібліотеку-філію 
Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, 
що додається.
3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великохутірської сільської ради 
забезпечити призначення керівника Великохутірської сільської публічної 
бібліотеки Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області в установленому чинним законом порядку.
4. Делегувати повноваження по управлінню Великохутірською сільською 
публічною бібліотекою Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області, а саме: координації її діяльності, здійснення 
контролю за виконанням завдань та обов’язків, визначених установчими 
документами, - відділу освіти, культури, молоді та спорту Великохутірської 
сільської ради.
5. Рішення Великохутірської сільської ради «Про створення 
Великохутірської центральної бібліотеки з філіями в селі Рождественське та 
селищі Рецюківщина і бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір» від 
24.12.20і9року №16-12\УП та рішення Великохутірської сільської ради від 
26.01.22021 року №4-12\УІІ «Про внесення змін до рішення Великохутірської 
сільської ради від 24.12.2019року №16-21/УІІ «Про створення 
Великохутірської публічної центральної бібліотеки з філіями в селі 
Рождественське та селищі Рецюківщина і бібліотечним пунктом в селі 
Великий Хутір» визнати такими, що втратили чинність.
6. Рішення набирає, чинності з 01.05.2021 року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти. культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної 
політики.

Ве.



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням В ел и кохуті рсь кої
сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області
«23» квітня 2021р.
№7 -10 Will

П О Л О Ж Е Н Ы Я

про Великохутірську сільську 
публічну бібліотеку

Великохутірської сільської ради 
Золотоніського р а й о н у 

Черкаської області



* І. Загальні положення

1.]. Велико хутірська сільська публічна бібліотека Великохутірської 
сільської ради.Золотоніського району Черкаської області (далі по тексту 

Великохутірська сільська публічна бібліотека або СГІБ) є закладом, що діє 
з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і 
виробничих потреб Великохутірської сільської ради та відповідно до 
законодавства і державних соціальних нормативів, з метою реалізації прав 
. ромадяїг на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації 
га культурних цінностей, зосереджених в бібліотеках, не мас статусу 
юридичної особи і перебуває у комунальній власності територіальної 
громади,
1.2. Створення СГІБ та її структурних підрозділів затверджено рішенням 
сільської ради 23.04.2021р.
1.3. До зони обслуговування СГІБ входять усі населені пункти 
Великохутірської сільської територіальної громади.
1.4. Засновник СГІБ Великохутірська сільська рада. Засновник здійснює 
фінансування закладу, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за 
закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Засновник 
здійснює управління майном, активами, господарське обслуговування, інші 
заходи, необхідні для функціонування закладу відповідно до цілей 
Положення, у порядку і межах, визначених законодавством, 
безпосередньо або через відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Великохутірської сільської територіальної громади, уповноважений 
Засновником .
1.5. Великохутірська сільська публічна бібліотека у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», рішеннями органів місцевого самоврядування, розпорядженнями 
сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 
актами, що регулюють діяльність у галузі культури
1.6. Бібліотека утворюється, реорганізується та ліквідується 
Великохутірсьісою сільською радою і належить до сфери її' управління.
1.7. Це Положення визначає основні засади діяльності публічної бібліотеки 
Вел икохуті рс ької с ільської ради.

1ІЛїайменуваня та місце знаходження
2.1. Повне найменування українською мовою: «Великохутірська сільська 
публічна бібліотека Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області» з філіями в селах Бєзбородьки, Великий Хутір, 
Рождественське та селищі Рещоківщина.
Скорочено українською мовою: Великохутірська СГІБ
2.2. Місце знаходження Великохутірської СГІБ: 19854, вул.Дорошенка, 125, 
с. Великий Хутір, Золотоніський район, Черкаська область.



Ш, Структура та фінансування
3.1. (ЗІ 1 ІЗ є головною бібліотекою Великохутірської сільської територіальної 
громади, інформаційним та культурно-освітнім закладом у сфері бібліотечно 
■ інформаційного обслуговування населення, методичним центром з питань 
розвитку бібліотечної справи, книгосховищем вітчизняних творів друку, 
літератури іноземними мовами, центральним депозитарієм краєзнавчої 
літератури, центром галузевої інформації з питань культури та мистецтва 
іромади. Вона зобов’язана формувати, зберігати та надавати в користування 
найбільш повне зібрання книг у межах громади, організовувати 
взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу 
бібліотекам - філіям па територіях сільської громади.
3. :. Великохутірська сільська публічна бібліотека об’єднує бібліотеки 
громади:
!. Безбороді,кінська сільська бібліотека - філія,
2. Великохутірська №1 сільська бібліотека - філія,
ІЗ Рєцюківщипська сільська бібліотека - філія,
4. Рождественська сільська бібліотека -  філія, за адміиістративно- 
ісриторіальним принципом у єдине структурно - цілісне утворення для 
найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів, і функціонує на 
основі єдиного адміністративного і методичного керівництва .
3.3. Кількість філій визначено відповідно до Державних соціальних 
нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні 
"(Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019р.№72, п.15,16).
3.4. Організаційно-правова форма СПБ — заклад.
3.5. Сі і Б перебуває у комунальній власності Великохутірської сільської 
ради.
3.6. Великохутірська сільська публічна бібліотека перебуває у сфері 
управління Великохутірської сільської ради.
3.7. Великохутірська сільська публічна бібліотека доступна для населення 40
годин на тиждень.
3.8. Бібліотека утримується за рахунок коштів бюджету Великохутірської 
сільської ради.
.39. За рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється фінансування, 
розробка та реалізація програм розвитку бібліотечної справи, будівництво та 
реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвиток 
дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, забезпечення 
відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів, 
розм і южувал в нога технікою, інши м обладнанням.

.9.1. Діяльність Cl ІБ визначається річним планом, який затверджується 
сільським головою.
39.2. І Порядок обслуговування користувачів визначається правилами 
користування бібліотекою, затвердженим завідувачем бібліотеки.

IV. Мета та напрями діяльності



4.1. Метою діяльності Великохутірської сільської публічної бібліотеки є 
сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування 
культурними досягненнями, інформацією. Надання послуг всім громадянам 
незалежно від віку, статі, національності, освіти, соціального стану, 
політичних та релігійних переконань.
4.2. СІ ЇВ метою своєї діяльності передбачає впроваджувати та розвивати 
нову українську бібліотечну систему шляхом поєднання традиційної 
культури спілкування з книгою та новими інформаційними технологіями для 
задоволення потреб населення і створення динамічного центру інформації
через:
42.1. Виявлення, вивчення та задоволення потреб користувачів, всебічний 
аналіз їх інформаційних запитів, сприяння розвитку необхідних читацьких 
знань, умінь та навичок.
4.2.2. Впровадження нових інформаційних технологій в роботу публічної 
бібліотеки для організації її основної діяльності.
4.2.3. Участь у проектній та трактовій діяльності.
4.2.4. Розширення діапазону масових форм роботи з користувачами.
4.2.5. Формування і організація бібліотечних фондів відповідно змін запитів 
користувачів та па підставі вивчення складу бібліотечного фонду,
4.2.6. Здійснення заходів по забезпеченню збереження бібліотечного фонду. 
4:2.7. Координація роботи і зв'язки з громадськістю, розширення 
партнерських стосунків зі школами, закладами освіти, які приймають участь 
у становленні особистості людини.
ї.2.8. Великохутірська сільська публічна бібліотека надає послуги через 
абонемент, читальний зал, пункти доступу до Інтєрнету, дистанційно, 
: Іублічна Бібліотека подає інформацію про діяльність па сайті відділу освіти, 
культури, молоді та спорту.
4.2.9. Створення позитивного іміджу бібліотек, підвищення їх престижу 
шляхом використання засобів масової інформації, організації реклами, 
формуванню сучасного образу привабливої бібліотеки.
43. Основною діяльністю СПБ є:
- формування та збереження бібліотечних фондів;

опрацювання та каталогізація всіх видів документів; 
здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного 

о б с л у і о в у в а і і н я ко р и стува ч і в;
■ просвітницька та соціокультурна діяльність, краєзнавча робота; 
координування та надання методичної допомоги бібліотекам філіям; 
отримання та опрацювання звітів та планів бібліотек-філій; 
складання на основі прийнятих документів зведені річні плани та звіти;

- здача звітів до Черкаської обласної наукової бібліотеки імені ТЛ 4Шевченка;
- прийняття та здача звітів ЕСМАР
• переведення бібліотечних фондів на УДК.
- організація підвищення кваліфікації працівників.
4,4. Великохутірська сільська публічна бібліотека має право надавати платні 
послуги відповідно до законодавства України.



4. x У своїй діяльності СПБ керується принципами нейтралітету щодо 
політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету 
за гаі ь н о л ю; ю ь ки х цін 11 остей.
4.6. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду 
Великохутірської сільської публічної бібліотеки через зручну для них 
сільську бібліотеку - філіал.

V. Майно та кошти закладу
5. і. .Манно таМконл и закладу є комунальною власністю територіальної 
громади.
5.2. Заклад, згідно з власними повноваженнями, користується закріпленим 
майном та забезпечує його раціональне використання та збереження.
5.3. Джерелами фінансування Великохутірська сільської публічної
бібліотеки є:
- кошти бюджету Великохутірської сільської ради;

надходження, отримані від різноманітних видів соціально-творчої 
діяльності, благодійна допомога тощо.
5.4. Бухгалтерський облік фінансової діяльності Великохутірської сільської 
публічної бібліотеки веде головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 
та звітності Великоху тірської сільської ради.
5.5. Сі і Б має право в установленому законом порядку отримувати 
матеріальні цінності, користуватися фінансовою допомогою від окремих 
підприємств, організацій, благодійних і громадських фондів, окремих осіб.
5.6. Спонсорські і меценатські внески використовуються на господарське 
утримання приміщень, придбання обладнання та інвентарю, проведення 
масових заходів тощо.
5.7. Майно Великохутірської сільської публічної бібліотеки становлять 
основні засоби, оборотні та необоротні активи, а також інші цінності, 
вартість яких відображається у самостійному балансі Всликохутірської 
сільської ради.
5.8. Майно О ІБ закріплюється за нею на праві оперативного управління.

VI. Формування бібліотечною фонду
о.І. Бібліотечний фонд Закладу є універсальним за змістом і формується на 
різних носіях інформації.
0.2. Фонд сільських бібліотек - філій формується з урахуванням 
інформаційних потреб користувачів і особливостей зони обслуговування.
4.3. Великохутірська сільська публічна бібліотека забезпечує: 
централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду; 
оперативність надходження нових документів у всі підрозділи. 
•6.4. СІ [Б здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що 
надходять до публічної бібліотеки;
сільські бібліотеки - філії ведуть сумарний та індивідуальний облік,
закріпленого за ними фонду.



6*5. СПБ регул ярій о інформує сільські бібліотеки - філіали про нові 
надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд, у тому числі 
введений обліковий каталог. Сільські бібліотеки - філії ведуть каталоги і 
картотеки на свої фонди.
6.6, Щорічне оновлення бібліотечних фондів Вєликохутірської сільської 
публічної бібліотеки. повинно становити не менше І назви книг, 
періодичних, видань па 10 жителів зони обслуговування.

VII. Управління
7.1. Безпосереднє керівництво закладом здійснює завідувач, який 
призначається на посаду в порядку встановленому законодавством України 
та звільняється з посади у відповідності з діючим законодавством.
Завідувач бібліотеки підпорядковується безпосередньо відділу освіти, 
культури, молоді і спорту.
7.2. Штатний розпис, кошториси та видатки на утримання 
[Зел 11 кохуті.рської сіл ьської публічної бібліотеки затверджуються 
! З еії нк о х у ті р с ь к о ю сільською радою.
7.3. Права та обов’язки завідувача бібліотеки визначаються посадовою 
інструкцією, яка затверджується розробляється відділом освіти, культури, 
молоді та спорту і затверджується рішенням виконавчого комітету.
7.4. Великохутірська сільська публічна бібліотека планує свою діяльність 
відповідно до потреб та запитів населення громади за погодженням із 
відділом освіти, культури, молоді та спорту.

VIII, Звітність та облік закладу
83. Великохутірська сільська публічна бібліотека здійснює оперативний 
облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність через бухгалтерію 
при відділі бухгалтерського обліку та звітності.
8.2. Контроль за діяльністю СІ [Б здійснюється відділом освіти і культури та 
іншими органами відповідно до законодавства.
8.3. СІТІ Б здійснює оперативний облік своєї діяльності, щорічно звітує перед 
населенням та сільською радою.
8.4. Великохутірська сільська публічна бібліотека зобов’язана надавати 
відділу освіти, культури, молоді та спорту на його вимогу будь-яку 
інформацію щодо діяльності закладу.

ЇХ. При п и не Н !1 Я Д І ял ь пості

971, Припинення діяльності Вєликохутірської сільської публічної бібліотеки 
здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених 
законодавством України.
9.2. Рішення про припинення діяльності Вєликохутірської сільської публічної 
бібліотеки приймається Великохутірською сільською радою за погодженням 
із Міністерством культури та. інформаційної політики України.



*
9.3, При реорганізації чи ліквідації Великохутірської сільської публічної 
бібліотеки працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав 
та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.4. Ліквідація Великохутірської сільської публічної бібліотеки
здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється відповідно до 
зако 11 ода вства У кранж.

у*

Надія ІРИІДАЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
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П О Л О Ж Е Н Н Я

І ї р О В С. І и к оху'тір сь ку 
сільську бібліотеку - філію

Великохутірської сільської публічної бібліотеки 
Вслнкохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області



1. ЗАГЛЛЬНІ ІІОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», положення про Великохутірську сільську 
публічну бібліотеку Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району, Черкаської області і визначає функціонування Великохутірської 
сільської бібліотеки - філії як структурного підрозділу Великохутірської 
сільської публічної бібліотеки Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області.
! .2. Великохутірська сільська бібліотека - філія є структурним підрозділом і 
підпорядкована Великохутірській сільській публічній бібліотеці, відділу 
освіти., культури, молоді та спорту Великохутірської сільської ради.
1.3. Великохутірська сільська бібліотека - філія має у штаті 1 працівника, 
бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходиться на балансі 
Великохутірської сільської ради.
1.4. Бібліотека-філіал фінансується з бюджету Великохутірської сільської 
ради в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотек.
1.5. Місце розташування Великохутірської сільської бібліотеки філії: село 
Великий Хутір, вул.1 Центральна, 21.

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

5.1. Великохутірська сільська бібліотека - філії забезпечує громадянам, які 
мешкають і? зоні обслуговування, рівні права на бібліотечне обслуговування, 
незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, 
політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотека здійснює 
свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів 
легіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні громадянських прав.
2.2 Бібліотека - філія, доступна для населення 10 годин на тиждень, 
юслуговує населення свого населеного пункту. Користувачі, які тимчасово 

мешкають у зоні обслуговування бібліотеки, обслуговуються у читальній 
залі.
2.3. Користувачі бібліотеки - філії мають право па користування єдиним 
бібліотечним фондом Великохутірської сільської публічної бібліотеки.
2.4. Бібліотека - філія аналізує, узагальнює і поширює свій досвід роботи по 
обслуговуванню населення. Впроваджує у практику кращий вітчизняний і 
світовий досвід.
2.5. Бібліотека філія повинна розкривати через книгу зміст загальних 
цінностей, історичної наукової та культурної спадщини країни.
2.6. Виховувати інформаційну культуру читачів, прищеплювати їм навички 
користування книгою та бібліотекою.
2.7. І Іроводитн рекламно-популяризаторську роботу по розкриттю 
бібліотечних фондів.
2,В.Безкоштовно забезпечувати читацький контингент села основними 
б і б, і і оте чи и м и 11 ос л у га м и.
2.9. Співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками - філіями 
Великохутірської сільської ради та бібліотекамїГ інших* систем.



2.9.1 .Здійснювати господарсько • економічну діяльність, спрямовану на 
покращення умов обслуговування користувачів бібліотеки.
2.9.2.Всликохутірська бібліотека - філія подає інформацію про діяльність на 
сайті Великохутірської сільської територіальної громади.

3. ФОРМУВАННЯ і ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
3.1. Фонд Великохутірської сільської бібліотеки - філії як частина єдиного 
бібліотечного фонду Великохутірської сільської публічної бібліотеки має 
універсальний профіль, формується на різних носіях інформації з 
урахуванням ..інформаційних потреб і особливостей населення зони 
обслуговування.
3.2 Комплектування, облік і обробку бібліотечного фонду бібліотеки-філії, як 
частини єдиного бібліотечного фонду сільської публічної бібліотеки, 
забезпечує Великохутірська сільська публічна бібліотека.
3.3 Бібліотека - філія регулярно інформує користувачів про нові 
надходження, створює довідково-пошуковий апарат, веде сумарний та 
індивідуальний облік, закріпленого за нею фонду, веде каталоги і картотеки 
па свої фонди.
3.4. Вилучення видань, що вибувають з бібліотечного фонду бібліотеки - 
філії (складання актів, виключення з облікових документів та довідково- 
бібліографічного апарату) здійснюють Великохутірська сільська бібліотека - 
філія та Великохутірська сільська публічна бібліотека за поданням актів 
бібліотеки - філії. Зняття з балансового обліку здійснюється бухгалтерією 
відділу бухгалтерського обліку та звітності.
3.5. Завідувач бібліотеки - філії несе відповідальність за збереження 
бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого 
шкоподавства

4. К ГРІ ВИ И ЦТ ВО. ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ
4.1 .Керівник Великохутірської сільської бібліотеки - філії підпорядкований 
завідувачу Великохутірської сільської публічної бібліотеки, відділу освіти, 
культ) ри, молоді та спорту Великохутірської сільської ради.
Керівник бібліотеки . філії призначається і звільняється з посади
іІеликохутіреьким сільським головою.
1.2. Керівник бібліотеки - філії виступає від імені бібліотеки - філії на 
правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах. 
-;.3. Керівник Великохутірської сільської бібліотеки - філії здійснює 
оперативний облік та статистичну звітність результатів своєї роботи за 
формами встановленими органами державної статистики.
Ї.4. Керівник бібліотеки-філії забезпечує підготовку і вчасне подання до 
11 ел и кохуті рської публічної сільської бібліотеки належної планово-звітної 
чокумеитації. яка затверджуються сільським головою.
: .5. Кепі вник І оликохуті рської бібліотеки - філії забезпечує виконання 
планових показників, участь бібліотеки-філії у проектах, впровадження 
інновацій у діяльність закладу. Несе відповідальність за подані статистичні 
дані діяльності бібліотек.
3.6. Працівник Великохутірської сільської бібліотеки -  філії повністю 
відповідає за роботу бібліотеки •• філії.



M AT Е PІА Л Ь Н О-ТЕХНІЧ НЕ ЗА Б ЕЗІ І Е Ч Е H1І Я
5.1. ІЗсликохутірська сільська бібліотека -  філія фінансується з бюджету 
Великохутірської сільської ради може отримувати додаткове фінансування 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, одержаних від платних 
послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.
5.2. Засновник забезпечує Бібліотеку-філію приміщенням, що відповідає 
умовам обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та 
устаткуванням, коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної 
; ех ні ки. доступові до гелекомуні каційних мереж.
5.2.1. Бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходяться на балансі 
Засновника.
5.3. Забороняється переміщення Великохутірської сільської бібліотеки - філії 
без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування 
користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.
5.4.Забороняється використовувати приміщення для робіт, не передбачених 
завда н н я ми б і бл і отеки.

6.1.Зміни і доповнення до даного Положення вносить Великохутірська 
сільська рада.
6.2.Бібліотека -  філія має право подавати у письмовому вигляді пропозиції 
щодо внесення змін і доповнень до Положення Великохутірській сільській 
раді, яка його затверджує.

7.1. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки-філії здійснюється відповідно до 
законодавства України :

забороняється пере профілювання діяльності Бібліотеки-філії;
7.2. Великохутірська сільська бібліотека - філія може бути ліквідована лише 
у рішенням сесії Великохутірської сільської ради за погодженням з відділом 
освіти, культури, молоді та спорту та Міністерством культури та 
і нфо р м а цінної політики.
7.3. Майно та кошти Великохутірської сільської бібліотеки філії, що 
залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються до 
Великохутірської сільської публічної бібліотеки .

6 .

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

І Іадя ГРИЦА ЧІЛ ГКО



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської 
сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області 
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П О Л О Ж Е Н Н Я

ироБезбородьківську 
сільську бібліотеку - філію 

Великохутірської сільської публічної бібліотеки 
Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
і.!. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», положення про Великохутірську сільську 
публічну бібліотеку Всдикохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області і визначає функціонування Безбородьківської сільської 
бібліотеки -  філії 'Я К  структурного підрозділу Вел и кохуті рс ької сільської 
публічної бібліотеки Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області.
1.2. Безбород ькГЙеька сільська бібліотека - філія є структурним підрозділом і 
підпорялкована Великохутірській сільській публічній бібліотеці, відділу 
.»світи, культури. молоді та спорту Великохутірської сільської ради, 
і .3. безбороді,ківська сільська бібліотека - філія мас у штаті ! працівника, 
бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходиться па балансі 
Великохутірської сільської ради.
і .4. Безбород'ьківська сільська бібліотека - філія фінансується з бюджету 
Великохутірської сільської ради в межах асигнувань, передбачених на 
/тримання бібліотек.
1.5. Місце розташування Безбородьківської сільської бібліотеки філії: село 
Безбородьки. вул.Незалежності, 12.

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

. Безбородьківська сільська бібліотека - філія забезпечує громадянам, які 
мешкають в зоні обслуговування, рівні права на бібліотечне обслуговування, 
незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, 
політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотека здійснює 
єною діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів 
ісгіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні громадянських прав.

2.2 Безбородьківська сільська бібліотека - філія, доступна для населення 20 
годин на тиждень, обслуговує населення свого населеного пункту. 
Користувачі, які тимчасово мешкають у зоні обслуговування бібліотеки, 
обслуговуються у читальній залі.
.2.3.Користувачі бібліотеки - філії мають право на користування єдиним 
бібліотечним фондом Великохутірської сільської публічної бібліотеки.
2.4. Бібліотека - філія аналізує, узагальнює і поширює свій досвід роботи по 
обслуговуванню населення. Впроваджує у практику кращий вітчизняний і 
/ Б І ТОВИЙ досвід.
22. Бібліотека філія повинна розкривати через книгу зміст загальних 
цінностей, історичної наукової та культурної спадщини країни.
2.6. Виховувати інформаційну культуру читачів, прищеплювати їм навички 
користування книгою та бібліотекою.
2.7. Проводити рекламно-популяризаторську роботу по розкриттю 
бібліотечних фондів.
2.8. Безкоштовно забезпечувати читацький контингент села основними 
бібліотечними послугами. - •



2.9. Співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками - філіями 
Великохутірської сільської ради та бібліотеками інших систем.
2.9.1 .Здійснювати господарсько -  економічну діяльність, спрямовану на 
покращення умов обслуговування користувачів бібліотеки.
2.9.2, Безбородьківська сільська бібліотека - філія подає інформацію про 
діяльність на сайті, [3сликохугірської сільської територіальної громади.

3. ФОРМУВАННЯ і ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
3.1. Фонд Безбородьківської сільської бібліотеки - філії як частина єдиною 
бібліотечного фонду Великохутірської сільської публічної бібліотеки має 
універсальний профіль, формується на різних носіях інформації з
рахуванням інформаційних потреб і особливостей населення зони 

обслуговування.
3.2 Комплектування, облік і обробку бібліотечного фонду бібліотски-філії, як 
частини єдиного бібліотечного фонду сільської публічної бібліотеки, 
забезпечує Всликохутірська сільська публічна бібліотека.
3.3 Бібліотека - філія регулярно інформує користувачів про нові 
надходження, створює довідково-пошуковий апарат, веде сумарний та 
індивідуальний обліку закріпленого за нею фонду, веде каталоги і картотеки 
на свої фонди.
3.4. Вилучення видань, що вибувають з бібліотечного фонду бібліотеки - 
філії (складання актів, виключення з облікових документів та довідково- 
нбліографічного апарату) здійснюють Безбородьківська сільська бібліотека

- філія та Всликохутірська сільська публічна бібліотека за поданням актів 
бібліотеки - філії. Зняття з балансового обліку здійснюється бухгалтерією 
відділу бухгалтерського обліку та звітності.
3.5. Завідувач бібліотеки філії несе відповідальність за збереження 
бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого 
зако н ода в ст в а

4. КЕРІВНИЦТВО. ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ
4.) .Керівник Безбородьківської сільської бібліотеки - філії підпорядкований 
завідувачу Великохут і рської сільської публічної бібліотеки, відділу освітні, 
культури, молоді та спорту Вєликохутірської сільської ради.
Керівник бібліотеки - філії призначається і звільняється з посади 
Вели КО А у т іреьки м сільським головою.
4.2. Керівник бібліотеки - філії виступає від імені бібліотеки - філії на 

авах юобисто» відповідальності, представляє її в організації
сільської бібліотеки - філії ді с 

СГГ >С - ЗВІТНІСТЬ результатів СВОЄЇ роботи Д; 
р г . ю :  :е лжавної статистики.

г.-'г Кеоівнпк б . ..... - д ге-’ -: підготовку і вчасне подання ;:г
Зеликохуті рської публ чнеї сл:;го-:оУ ої;;:іотекп належної планово-звітної 
окументації, яка затверджуються сільським головою.

4.5. Керівник Безбородьівської бібліотеки - філії забезпечує виконанні
і а нових показників, участ.» "і Зліотекг-філії у проектах, впровадження 
новацій у діяльність заклали. Кесе відповідальність за подані статистичні 

, і ні діяльності бібліотек.



філії повністю4.f>.Працівник Безбороды вської сільської бібліотеки -  
відповідає за роботу бібліотеки ~ філії.

5. !\ 1AT її ? ІA JIЬН О-ТЕХН1ЧНЕ З А Б ЕЗ П ЕЧ Е H11Я
5.1. Безбородьівська сільська бібліотека -  філія фінансується з бюджету 
Великохутірської сільської ради може отримувати додаткове фінансування 
за рахунок коштів - фізичних та юридичних осіб, одержаних від платних 
послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.

Засновник забезпечує Бібліотеку-філію приміщенням, то  відповідає 
змовам обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та 
устаткуванням, коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп'ютерної 
техніки, доступом до телекомунікаційних мереж.
5.2.1. Бібліотечний фонд,, маймо, обладнання знаходяться на балансі
Засновника.
5.3, Забороняється переміщення Безбородій вської сільської бібліотеки філії 
без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування 
користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.
5.4.Забороняється використовувати приміщення для робіт, не передбачених 
за вда н н я м и б і ôj і і отеки.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
4.1.Зміни і доповнення до даного Положення вносить Великохугірська 
сільська рада.
6.2.Бібліотека -■ філія має право подавати у письмовому вигляді пропозиції 
щодо внесення змін 1 доповнень до Положення Великохутірській сільській 
раді, яка його затверджує.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ
7.1. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки-філії здійснюється відповідно до 
законодавства У країї і и :

забороняється перєпрофілювання діяльності Бібліотеки-філії;
7.2. Безбороді.ківська сільська бібліотека - філія може бути ліквідована лише 
iv рішенням сесії Великохутірської сільської ради за погодженням з відділом 
освіти, культури, молоді та спорту та Міністерством культури та 
і і і форм а цій і юї пол іті і к и.
7.3. Майно та кошти Безбородый вської сільської бібліотеки філії, ідо 
шли і ішлися після проведення ліквідаційних заходів, передаються до 
Зел пкох/гірської сільської публічної бібліотеки .



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення м Бел икохугі рс ької
сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області 
«23» квітня 202 1 р.
№ 7-10 \VIII

II О Л О Ж Е Н Б Я

про Рецюківщинську 
сільську бібліотеку - філію

і елн ко хутірської сільської публічної бібліотеки 
В с л и к о ху т і р с ь кої с і л ь с ь к ої р а} і и 

Золотоніського району Черкаської області



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
!.]. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», положення про Великохутірську сільську 
публічну бібліотеку Веяикохуті рської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області і визначає функціонування Рецюківщинської сільської 
бібліотеки - філії .-, ж  структурного підрозділу Великохутірської сільської 
публічної бібліотеки Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області.
1.2. Ре цю кіш шиїська сільська бібліотека - філія є структурним підрозділом і 
підпорядкована Вєликохутірській сільській публічній бібліотеці, відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Великохутірської сільської ради.
1.3, Рецюківщинська сільська бібліотека - філія має у штаті і працівника, 
бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходиться на балансі 
Вел 11 кохутіре ької сіл ьської ради.
і .4. Рецюківщинська сільська бібліотека - філія фінансується з бюджету 
Великохутірської сільської ради в межах асигнувань, передбачених на 
\ п рима! і і ія бібліотек.
і .5. Місце розташування Рецюківщинської сільської бібліотеки -  філії: 
сел и ще Рецюкі в! ци на, вул. М иру ,4.

2. ЗАВДАННЯ ї ФУНКЦІЇ
2.1. Рецюківщинська сільська бібліотека - філія забезпечує громадянам, які 
мешкають в зоні обслуговування, рівні права на бібліотечне обслуговування, 
незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, 
юлітиччих і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотека здійснює 
звою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів 
регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні громадянських прав.
2.2 Рецюківщинська сільська бібліотека - філія, доступна для населення ЗО 
годин на тиждень, обслуговує населення свого населеного пункту. 
Користувачі, які тимчасово мешкають у зоні обслуговування бібліотеки, 
обслуговуються у читальній залі.
..2.Користувачі бібліотеки - філії мають право па користування єдиним
ЗІбліотсчним фондом Великохутірської сільської публічної бібліотеки.
2.4. Бібліотека - філії аналізує, узагальнює і поширює свій досвід роботи по 
обслуговуванню населення. Впроваджує у практику кращий вітчизняний і 
світовий досвід.
2.5. Бібліотека ■ філія повинна розкривати через книгу зміст загальних 
цінностей, історичної наукової та культурної спадщини країни.
2.6. Виховувати інформаційну культуру читачів, прищеплювати їм навички 
.зористувашія книгою та бібліотекою.

і 'оводи і ;• рекламно-популяризаторську роботу по розкриттю 
бібліотечних фондів.
2.8. Безкоштовно забезпечувати читацький контингент села основними 
б і бл і оте ч 11 им. и і юсл у га ми.
2.9. Співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками - філіями 
Великохутірської сільської ради та бібліотеками ігГших систем.



2*),} .Здійснювати господарсько -  економічну діяльність, спрямовану на 
покращення умов обслуговування користувачів бібліотеки.
2.9,2. Рецюківщинська сільська бібліотека - філія подає інформацію про 
діяльність на сайті Всликохутірської сільської територіальної громади.

3. ФОРМУВАННЯ ї ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 
.1. Фонд Рецюкіщцинської сільської бібліотеки - філії як частини єдиного 

бібліотечного, фонду В ел и кохутірської сільської публічної бібліотеки має 
універсальний профіль, формується на різних носіях інформації з 
.рахуванням інформаційних потреб і особливостей населення зони 
обслуговування.
3.2 Комплектування, облік і обробку бібліотечного фонду бібліотеки-філії, як 
частини єдиного бібліотечного фонду сільської публічної бібліотеки, 
забезпечує Великохутірська сільська публічна бібліотека.
3.3 Бібліотека - філія регулярно інформує користувачів про нові 
надходження, створює довідково-пошуковий апарат, веде сумарний та 
індивідуальний облік, закріпленого за нею фонду, веде каталоги і картотеки 
на свої фонди.
3.4. Вилучення видань, що вибувають з бібліотечного фонду бібліотеки - 
філії (складання актів, виключення з облікових документів та довідково- 
бібліографічного апарату) здійснюють Рецюківщинська сільська бібліотека - 
філія та Великохутірська сільська публічна бібліотека за поданням актів 
бібліотеки - філії. Зняття з балансового обліку здійснюється бухгалтерією 
відділу бухгалтерського обліку та звітності.
25. Завідувач бібліотеки філії несе відповідальність за збереження 
бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого
законодавства

4. К Е РІВ НИЦТВО. ОБЛІК. ЗВ1 ТІЇ ІСТЬ
2.1. Керівник Реш-оківщигіської сільської бібліотеки - філії підпорядкований 
завідувачу Вели кохутірської сільської публічної бібліотеки, відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Вел и кохутірсь кої сільської ради.
Керівник бібліотеки -  філії призначається і звільняється з посади 
Вел и кохуті рс ьки м с і л ьс ьким гоаі о вою.
4.2. Керівник бібліотеки - філії виступає від імені бібліотеки - філії па 
правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах.
4.3. Керівник Реш-о к і вщи нської сільської бібліотеки - філії здійснює 
оперативний облік га статистичну звітність результатів своєї роботи за
;орма.\ч встановленими органами державної статистики.

2 4. Керівник бібліотеки-філії забезпечує підготовку і вчасне подання до 
Зел и кохуті рської публічної сільської бібліотеки належної планово-звітної 
чокументації, яка затверджуються сільським головою.
4.5. Керівник Рецю к і вщи нської бібліотеки - філії забезпечує виконання 
планових показників, участь бібліотеки-філії у проектах, впровадження 
інновацій у діяльність закладу. Несе відповідальність за подані статистичні
дані діяльності бібліотек.

.6.Працівник РєЦЮКІВЩИНСЬКОЇ сільської бібліотеки -  філії повністю 
відповідає за роботу бібліотеки ■- філії.



5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1. Решоківщинська сільська бібліотека -  філія фінансується з бюджету 
Велн'кохутірської сільської ради може отримувати додаткове фінансування 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, одержаних від платних 
послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.
5.2. Засновник забезпечує Бібліотеку-філію приміщенням, що відповідає 
умовам обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та 
устаткуванням, коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної 
і ех піки, доступом до телекомунікаційних мереж.
5.2.1. Бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходяться на балансі
Засновника.
5.3. Забороняється переміщення Рецюківщинської сільської бібліотеки філії 
.ез надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування 

користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.
5.4.Забороняється використовувати приміщення для робіт, не передбачених 
з а вдан и я м и б і бл і отеки.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ї ДОПОВНЕНЬ
о. 1 .Зміни і доповнення до даного Положення вносить Велмкохутірська 
сільська рада.
6.2.Бібліотека -  філія має право подавати у письмовому вигляді пропозиції 
щодо внесення змін і доповнень до Положення Великохутірській сільській 
раді, яка його затверджує.

7. р е о р г а н із а ц ія  т а  л ік в ід а ц ія  б іб л іо т е к и
7.1. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки-філії здійснюється відповідно до 
законодавства Украй іи:
- забороняється перепрофілюваиня діяльності Бібліотеки-філії;
7.2. Рецюківшииська сільська бібліотека -  філія може бути ліквідована лише 
,а рішенням сесії Ведикохутірської сільської ради за погодженням з відділом 
повіти, культури, молоді та спорту та Міністерством культури та 
нформа]ийної політики.

7.3. Майно та кошти Рецюківщинської сільської бібліотеки філії, що 
шдишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються до 
Вел и кохуті ре ької сіл ьської публ і ч ної бібліотеки.

Надя ГРМЦАЧІ ПК'О
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П О Л О Ж Е їі  Н Я

о  р О Р О Ж Д Є СІ' В Є ї і  с ь к  у 
сільську бібліотеку - філію 

Великохутіреької сільської публічної бібліотеки 
Вслпкохугірської сільської ради

Золотоніського району Черкаської області



і. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
І,]. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», положення про Великохутірську сільську 
публічну бібліотеку Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області і визначає функціонування Рождественської сільської 
бібліотеки ~ філії - ят . структурного підрозділу Вел и ко куті рс ької сільської 
публічної бібліотеки Вел и кохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області.
1.2. Рождествейська сільська бібліотека - філія є структурним підрозділом і 
підпорядкована Вєликохутірській сільській публічній бібліотеці, відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Великохутірської сільської ради.
1.3. Рождествейська сільська бібліотека - філія має у штаті 1 працівника, 
бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходиться на балансі 
Великохутірської сільської ради.
і .4. Рождествейська сільська бібліотека - філія фінансується з бюджету 
Великохутірської сільської ради в межах асигнувань, передбачених на 
•.тримання бібліотек.
і .5. Місце розташування Рождественської сільської бібліотеки -  філії: село 
Рождествеиське, вул.Набережна, 137.

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ
3,1. Рождествейська сільська бібліотека - філія забезпечує громадянам, які 
мешкають в зоні обслуговування, рівні права на бібліотечне обслуговування, 
незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, 
політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотека здійснює 
свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів 
регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні громадянських прав.
3.2 Рождествейська сільська бібліотека - філія, доступна для населення 20 
годин на тиждень, обслуговує населення свого населеного пункту. 
Користувачі, які тимчасово мешкають у зоні обслуговування бібліотеки, 
обслуговуються > читальній залі.
3 . 3 . Користувач і бібліотеки - філії мають право на користування єдиним 
бібліотечним фондом Великохутірської сільської публічної бібліотеки.
2.4. Бібліотека - філії аналізує, узагальнює і поширює свій досвід роботи по 
обслуговуванню населення. Впроваджує у практику кращий вітчизняний і 
світовий досвід.
3.5. Бібліотека філія повинна розкривати через книгу зміст загальних 
цінностей, історичної наукової та культурної спадщини країни.
3.6. Виховувати інформаційну культуру читачів, прищеплювати їм навички 
користування книгою та бібліотекою.
27. Проводити рекламно-популяризаторську роботу по розкриттю 
бібліотечних фондів.
3.8. Безкоштовно забезпечувати читацький контингент села основними 
З і б і і і о те1 і ни м и п осл у га м и.
3.9. Співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками - філіями 
Великохутірської сільської ради та бібліотеками“ інших систем.



2.0. 1..Здійснювати господарсько -  економічну діяльність, спрямовану на 
покращення умов обслуговування користувачів бібліотеки.
'2.9.2. Рождестваіська сільська бібліотека - філія подає інформацію про 
діяльність на сайті Вел и кохуті рської сільської територіальної громади.

3. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
3.1. Фонд Рождественської сільської бібліотеки - філії як частини єдиного 
бібліотечного фонду Вел и кохуті рської сільської публічної бібліотеки має 
універсальний профіль, формується на різних носіях інформації з 
урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення зони 
обслуговування.
3.2 Комплектування, облік і обробку бібліотечного фонду бібліотеки-філії, як 
частини єдиного бібліотечного фонду сільської публічної бібліотеки, 
забезпечує Великоху гірська сільська публічна бібліотека.
3.3 бібліотека - філія регулярно інформує користувачів про нові 
надходження, створює довідково-пошуковий апарат, веде сумарний та 
індивідуальний облік, закріпленого за нею фонду, веде каталоги і картотеки 
на свої фонди.
3.4. Вилучення видань, що вибувають з бібліотечного фонду бібліотеки - 
філії (складання актів, виключення з облікових документів та довідково- 
бібліографічного апарату) здійснюють Рождествснська сільська бібліотека - 
філія та Беликохутірська сільська публічна бібліотека за поданням актів 
бібліотеки - філії. Зняття з балансового обліку здійснюється бухгалтерією 
відділу бухгалтерського обліку та звітності.
3.5. Завідувач бібліотеки - філії несе відповідальність за збереження 
бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого 
законодавства

4. КЕРІВНИЦІ'ВО. ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ
4.1. Керівник Рождественської сільської бібліотеки - філії підпорядкований 
завідувачу Вели кохуті рської сільської публічної бібліотеки, відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Вел н кохуті рської сільської ради.
Керівнії к бібліотеки - філії призначається і звільняється з посади
: і 23 і 1 і КО X у т Іреьк И М СІЛЬСЬКИМ ГО ЗІО ВОЮ.
4.2. Керівник бібліотеки - філії виступає від імені бібліотеки - філії на 
правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах,
1.3. Керівник Рождественської сільської бібліотеки - філії здійснює 
оперативний облік га статистичну звітність результатів своєї роботи за 
формами встановленими органами державної статистики.
4.4. Керівник бібліотеки-філії забезпечує підготовку і вчасне подання до 
Вел и ко х утірс ької публічної сільської бібліотеки належної планово-звітної 
документації, яка. затверджуються сільським головою.
3.5. Керівник Рождественської бібліотеки - філії забезпечує виконання 
планових показників, участь бібліотеки-філії у проектах, впровадження 
інновацій у .діяльність закладу. Несе відповідальність за подані статистичні 
дані діяльності бібліотек.
1.0.1 Іран і вник Рождественської. .сільської бібліотеки філії повністю 
.ідновідає за роботу бібліотеки -  філії.



* !\ І АГ  і: Р і А Л Ь Н О-ТЕХНІЧ Н Е З А БЕЗ П Е Ч ЕІШ Я
б.!. Рождественська сільська бібліотека - філія фінансується з бюджету 
Зелнкохутірської сільської ради може отримувати додаткове фінансування 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, одержаних від платних 
послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством.
5.2. Засновник забезпечує Бібліотеку-філію приміщенням, що відповідає 
умовам обслуговування користувачів, необхідним обладнанням та 
устаткуванням, коштами на оновлення бібліотечного фонду, комп'ютерної 
техніки, доступом до телекомунікаційних мереж.
5.2. Е Бібліотечний фонд, майно, обладнання знаходяться на балансі 
Засновника.
5.3. Забороняється переміщення Рождественської сільської бібліотеки -  філії 
без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування 
користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечного ([зонду.
5.4.Забороняється використовувати приміщення для робіт, не передбачених 
з а вданая м и б і б л і оте к и.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
4.1.Зміни і доповнення до даного Положення вносить Вєликохутірська 
сільська рада.
3.2.Бібліотека -  філія має право подавати у письмовому вигляді пропозиції 
щодо внесення змін і доповнень до Положення Великохутірській сільській 
разі і. яка його затверджує.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ
7.1. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки-філії здійснюється відповідно до 
законодавства України:

забороняється перс профілювання діяльності Бібліотеки-філії;
7.2. Рождественська сільська бібліотека - філія може бути ліквідована лише 
а рішенням сесі" Ве пікохутірської сільської ради за погодженням з відділом

• світ.і культури, молоді та спорту та Міністерством культури та 
інформантиої політики.
7.3. Манно та кошти Рождественської сільської бібліотеки філії, що 
залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються до 
Великохутірської сільської публічної бібліотеки.

Падя ГРИЦАЧІїї ІКО


