
                                                                                                                                                                                          Додаток 
до листа від ______________№ _______________________ 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Відомості про суб’єкт 
 

Назва  Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва 
Ідентифікаційний номер 05492663 
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад) 

Юридична адреса 54001, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 92 
Власник Миколаївська обласна рада 
Орган управління Миколаївська обласна державна адміністрація 
Контактний телефон (0512) 37-62-33, 37-52-80 
Контактний е – mail unbib.mk@gmail.com, 

 

Відомості про керівника 
 

Керівник Ткаченко Наталія Вікторівна 
Посада директор 
Контактний телефон (0513) 37-62-33, 0974749652 
Орган який призначив Миколаївська обласна рада 
Рішення про призначення (назва, реквізити) Рішення одинадцятої сесії сьомого скликання «Про призначення 

Ткаченко Н.В. на посаду директора Миколаївської обласної 
бібліотеки для юнацтва» від 23 лютого 2017 року № 20 

Наявність контракту (так/ні) Так 
Строк дії контракту 5 років 
 
Відомості про Статут/Положення 
 

Рішення про затвердження (назва, реквізити) Статут затверджено рішенням від 25 грудня 2014 року № 14 
Орган який прийняв рішення Миколаївська обласна рада 
 
Відомості про нерухоме майно 
 

Оренда так  
 

Власна нерухомість ні  
Дата введення в експлуатацію, останнього 
капітального ремонту/реконструкції 

- 

Кількість об’єктів нерухомого майна - 
Місце розташування об’єктів нерухомого 
майна 

- 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію прав на нерухоме майно за терито-
ріальними громадами сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (назва, реквізити) 

- 

Документ, що підтверджує державну реєст-
рацію права оперативного управління на 
нерухоме майно за суб’єктом (назва, 
реквізити) 

- 

 

Наявність власного джерела 
електропостачання 

 так 
- ні 

Наявність власної котельні + так 
 ні 

Наявність власного джерела 
водопостачання 

 так 
- ні 

 
Відомості про земельну ділянку:  
 

Розмір земельної ділянки, га - 
Місце розташування земельної ділянки - 
Документ, що підтверджує право 
користування  земельною ділянкою 
(назва, реквізити) 

- 



                                                                                                                                                                                          Додаток 
до листа від ______________№ _______________________ 
 

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Галузь  
Основні види діяльності за КВЕД 
(код и роз шифровка) 

 91.01 Функціонування бібліотек і архівів 

Продукція, послуги Задоволення інформаційних, науково-дослідницьких, освітніх, 
культурних та інших потреб юнацтва і молоді; фахівців і 
представників громадського сектору, які займаються 
проблемами молоді; спеціалістів з питань освіти та соціальної 
адаптації. Організація змістовного дозвілля молоді. 

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи 
(які саме) 

не має 

Представництва в інших містах, районах 
області (представництва, філії) 

не має 

 
Персонал 2018 (факт) 

чоловік/тис.грн 
2019 рік (затверджений в 

кошторисі), 
чоловік/тис.грн 

Кількість працюючих 37 39 
Повний робочий день 29 34 
Неповний робочий день 8 5 

Адміністративний персонал 4 4 
Обслуговуючий персонал  6 8 
Виробничий персонал 27 27 
Середня заробітна плата: 6,1 6,5 

Адміністративний персонал 8,8 7,5 
Обслуговуючий персонал  3,9 4,5 
Виробничий персонал 6,1 6,9 

 
Основні користувачі послуг 2018 (факт) 

 
2019 рік (затверджений  

кошторис) 
Кількість користувачів/кількість місць 11107 11000 
 

 2018 (факт) 
тис.грн 

2019 рік (затверджений в 
кошторисі), тис.грн 

Субвенція з державного бюджету 
(розшифрувати основні статті) 

  

у тому числі кошти ДФРР   
Видатки загального фонду 
обласного бюджету (розшифрувати 
основні статті) 

3514,2 в т.ч.: 3094,4-ЗП з 
нарахуваннями; 109,0- 
енергоносії 

3985,0 в т.ч.: 2963,7-ЗП з 
нарахуваннями; 123,2- 
енергоносії 

у тому числі видатки розвитку - - 
Видатки спеціального фонду 
обласного бюджету (розшифрувати 
основні статті) 

99,3 в т.ч.: в т.ч. предмети 
та матеріали - 4,03         

(за рахунок реалізації 
макулатури та 
металобрухту) 

83,9 в т.ч. : 1,2-ЗП з 
нарахуваннями; 2,5 – 

матеріали, обладнання та 
послуги; 0,2- основні 
засоби (література) – 

надходження від платних 
послуг та реалізації 

макулатури 
 

у тому числі бюджету 
розвитку 

80,0 в т.ч.: 44,8 - 
література, 35,2- системні 

блоки  

80,0 -література 

Інші видатки (розшифрувати) 15,3 в т.ч.: 0,580-
матерали; 14,685-

література 

- 

Всього   



Інша інформація про діяльність суб’єкта. 
 

Послугами Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва користуються 68% 
юнацтва віком від 15 до 21 року, 14% дітей віком до 15 років, 18% осіб старше 22 років. 
Обслуговування користувачів здійснюється різними формами: абонементом, читальним 
залом, сімейною кафедрою, електронною поштою, на літньому бібліотечному майданчику, 
Інтернет-центром (10 комп'ютеризованих робочих місць). Дистанційно через сайт 
користуються ресурсами МОБЮ ще 52 тисячі віртуальних користувачів. 25 особам з 
інвалідністю та похилого віку надається соціальна послуга книгоношення.  
 За підтримки соціальних партнерів реалізується 6 бібліотечних програм: допомоги 
молоді в соціалізації, самоосвіті,  формуванні активної громадянської позиції; 
національно-патріотичного виховання; сприяння вивченню історичного і літературного 
краєзнавства; залучення до читання і бібліотеки; популяризації української літератури; 
соціальної адаптації осіб з інвалідністю. В 2018 році у 227 заходах взяли участь 6417 осіб. 
Актуальними для молоді були тренінги з української мови, працевлаштування, 
інформаційно-комунікаційних технологій, виборчого права, протидії булінгу і торгівлі 
людьми. Найбільш відвідуваними стали   культурно-мистецька акція “Ніч в бібліотеці”, 
літературні читання “Літературна орбіта Олександра Сизоненка”, День національної 
єдності “Разом, бо всі ми українці!”, квести вулицями міста, презентації книг, молодіжні 
стартапи “Нова генерація лідерів” — зустрічі з творчими особистостями, спортсменами, 
лідерами громадських організацій тощо. Читачів і бібліотекарів міста зібрав всеукраїнський 
семінар-презентація “Орієнтири молоді в літературі: класики і сучасники” на базі МОБЮ за 
участю молодих українських письменниць з Києва, Львова, Запоріжжя (організатор — Державна 
бібліотека України для юнацтва за підтримки Міністерства культури України). 
 Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва реалізує функцію обласного 
інформаційно-методичного центру, на виконання якої протягом 2018 року було 
організовано 33 заходи, в яких взяли участь 569 осіб. У двох обласних молодіжних 
конкурсах — “Наша спадщина” і “Від автора — до читача, від читача — до автора” — 
отримано 193 роботи від 109 учасників з 15 районів області. Роботи 29 учасників 
обласного професійного конкурсу досліджень церковних пам'яток Миколаївської області 
“Духовні витоки Миколаївщини” стали основою електронного ресурсу “Храми 
Миколаївщини”. МОБЮ ділилася з колегами досвідом ефективної співпраці з молоддю і 
впровадження сучасних форм роботи під час обласного семінару “Молодь — громаді: 
бібліотечний аспект”, двох спільних з Навчально-методичним центром професійно-
технічної освіти у Миколаївській області семінарах-практикумах. Для 144 вчителів 
української мови і літератури, зарубіжної літератури, інформатики — слухачів обласних 
курсів підвищення кваліфікації МОІППО фахівці бібліотеки провели 13 практикумів 
“Бібліотека — новій українській школі”, присвячених промоції читання, використанню  
електронних бібліотечних ресурсів і мультимедійних продуктів на уроках. Для 
бібліотекарів ОТГ проведено 4 вебінари щодо ролі бібліотек в розвитку туристичного 
простору, впровадження бібліотечних інновацій, відродження культурної спадщини, 
використання казкотерапії. Крім того укладено методичні видання: “Бібліотека і громада: 
шляхи співпраці”, “Бібліотечна аптека: лікування читанням”, “Від творчих пошуків до 
творчих здобутків: креативні форми роботи”, “Бібліо+”. 
 
 За пріоритетними стратегічними напрямками у 2018 році реалізовано: 

1. завершено ретроконверсію і рекаталогізацію фонду — весь фонд бібліотеки відображено в 
електронному каталозі, що забезпечує повну відкритість і доступність інформації про всі 
видання, дає можливість підвищити ефективність та оперативність обслуговування 
користувачів шляхом запровадження повної автоматизації всіх процесів. 

2. поповнено бібліотечний фонд на 597 прим. книг та 111 назв періодичних видань; 



3. забезпечено доповнення записів в електронному каталозі відсканованими копіями 
газетних статей миколаївських ЗМІ (БД “Краєзнавство”) і актуальних журналів (БД 
“Галузева періодика”); 

4. продовжено наповнення контентом 6 краєзнавчих електронних повнотекстових баз даних 
— “2014 —...Герої Миколаївщини: пам'ятаймо!”, “Спортивна гордість Миколаївщини”, 
“Карта творчості”, “Молодіжний рух Миколаївщини”, “Храми Миколаївщини”, “Легенди 
рідного краю”; 

5. урізноманітнено формати реклами бібліотечних послуг і ресурсів — літній бібліотечний 
майданчик “Книга під парасолькою” у Манганарівському сквері; 14 сюжетів на телеканалі 
“Миколаїв”, 6 виступів в ефірі “Радіо Миколаїв”, 176 передач “Book Club” і “Book History” 
в ефірі Інтернет-радіо Nikvesti.fm, 33 статті в друкованих та інтернет-ЗМІ; Book-толока на 
Соборній до 81-річчя Миколаївської області в рамках загально обласного святкування; 
поетичне меню “Манго на сніданок від Анни Шередько” в рамках XVI виставки місцевих 
видавництв “Миколаївська книга”; 41 новий власний мультимедійний ресурс на сайті 
бібліотеки; 

6. здійснено поточний ремонт системи опалення на суму 39,9 тис. грн в двох кімнатах 
приміщення книгосховища, де планується в майбутньому розміщення коворкінг-
центру для молоді. 
 

 Основні завдання на 2019 рік: 
1. взаємодія з ОТГ шляхом організації обласного семінару “Мова - культура - традиції: 

бібліотечний контекст”, обласних конкурсів — молодіжного “Творимо імідж громади 
разом” і професійного “Що читати: радить Влада і Громада”, виїзних заходів — 
молодіжного фестивалю “BookFest”, інформаційних сесій “Бібліотека для розвитку 
громади”; 

2. запровадження і реалізація нових бібліотечних проектів; 
3. залучення додаткових коштів шляхом активізації проектної діяльності; 
4. розстановка бібліотечного фонду за УДК. 

 
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА 
РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ 
 
1. Закінчення поточного ремонту 2-ох приміщень цокольного поверху для створення 
молодіжного простору — коворкінг-центру і медіа-лабораторії. 
2. Проведення протипожежних заходів: захист від блискавки; вогнезахисна обробка 
дерев’яних конструкцій даху; поточний ремонт топкової; заміна дерев’яних конструкцій 
прибудови, де розміщено евакуаційний вихід. 
3. Проведення енергозберігаючих заходів: поточний ремонт бокових фасадів будівлі; 
утеплення дворового фасаду будівлі. 

4. Придбання нової версії АІБС “УФД/Бібліотека”, спеціалізованого обладнання для 
впровадження електронного обслуговування користувачів. 

 
  
Директор      ___________________ Н.В. Ткаченко 


