Додаток
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна
02221797
Комунальна організація (установа, заклад)
Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська,66
Миколаївська обласна рада
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації
(0512) 37-63-10
Lagina21@ukr.net
http://www.laginlib.org.ua

Контактний телефон
Контактний е – mail
Офіційний сайт
Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)

Жайворонок Тетяна Анатоліївна
Директор
(0512) 37-66-55
Миколаївська обласна рада
Рішення 11 сесії 7-го скликання «Про призначення Жайворонок Т.
А. на посаду директора Миколаївської обласної бібліотеки для дітей
ім. В.О. Лягіна» №24 від 23.02.2017 року
Так
5 років

Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту
Відомості про Статут/Положення
√

Рішення про затвердження (назва, реквізити)

«Про затвердження Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для
дітей ім. В. О. Лягіна» Рішення Миколаївської обласної ради №15
від 25.12.2014 року.
Миколаївська обласна рада

Орган який прийняв рішення
Відомості про нерухоме майно
Оренда
Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна
Місце розташування об’єктів нерухомого
майна
Документ, що підтверджує державну реєстрацію прав на нерухоме майно за територіальними громадами сіл, селищ, міст
Миколаївської області (назва, реквізити)
Документ, що підтверджує державну реєстрацію права оперативного управління на
нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

Так
Рік побудови 1918
Капітальний ремонт 2008 рік
1
Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська,66
Рішення Миколаївського облвиконкому №62 від 09.03.1992 року

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради САА 857661 від
10.06.2004 р.

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

√
√

Наявність власного джерела
водопостачання

√

Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки

-

так
ні
так
ні
так
ні

Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и роз шифровка)
Продукція, послуги

Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)
Персонал

Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість міць

91.01. Функціонування бібліотек і архівів
Задоволення інформаційних, культурних, освітніх та інших потреб
дітей та підлітків до 18 років та їх батьків.
Інформаційно-бібліотечне обслуговування фізичних та юридичних
осіб, які професійно займаються проблемами дітей та підлітків;
спеціалістів з питань виховання, освіти, соціальної адаптації,
організації їх дозвілля.
-

2018 (факт)
чоловік/тис.грн

2019 (факт)
чоловік/тис.грн

47
41
6
4
11
32

45
41
6
4
11
30

2020 рік
(затверджений
кошторис),
чоловік/тис.грн
50
44
6
4
11
35

10,3
3,3
6,2

12,8
3,5
8,0

9,2
3,6
8,2

2018 рік (факт)
тис.грн
Користувачі 12382/
місць 143

2019 рік (факт)
тис.грн
Користувачі
12208/ місць 143

2020 рік (затверджений
кошторис), тис.грн
Користувачі 12298/ місць
143

Фінансування закладу

1.

Видатки загального фонду обласного
бюджету
(розшифрувати основні статті)

у тому числі видатки розвитку

2.

Субвенція з державного бюджету
(розшифрувати основні статті)
у тому числі видатки розвитку
Видатки спеціального фонду обласного

2018 рік (факт)
тис.грн

2019 рік (факт)
тис.грн

4570,73 (зарплата –
3320,0; нарахування
на з/пл.-759,1;
енергоносії – 106,4;
оплата послуг-97,7;
відрядження-12,3;
предмети,
матеріали,
обладнання -126,1;
інші-8,7)
140,0 (101,1 придбання
літератури; 38,9
придбання
комп’ютерів)

5477,7(зарплата –
3975,1;
нарахування на
з/пл.-912,5;
енергоносії –
110,7; оплата
послуг-97,3;
відрядження-13,1;
предмети,
матеріали,
обладнання -219,6;
інші-9,4)
140,0 (108,0 придбання
літератури; 32,0
придбання
комп’ютерів)

4,2 (здача

2,3 (здача

2020 рік
(затверджений
кошторис), тис.грн
5975,7 (зарплата –
4345,5; нарахування
на з/пл.-956,0;
енергоносії – 192,0;
оплата послуг-176,0;
відрядження-16,2;
предмети, матеріали,
обладнання -145,0;
інші-5,0)

140,0 (140,0 придбання
літератури)

1,0

бюджету (розшифрувати основні статті)

3.

у тому числі бюджету розвитку
Інші видатки (розшифрувати)

Всього

макулатури-3,8;
платні послуги -0,4)

макулатури-1,9;
платні послуги 0,4)

(0,5-здача
макулатури; 0,5платні послуги)

22,7(Безкоштовне
отримання
літератури)

127,5(Безкоштовн
е отримання
літератури -53,0;
участь у гранті від
УКФ на
проведення
фестивалю-74,5)
5607,5

5976,7

4597,2

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна – головний
бібліотечний заклад області для дітей, основне книгосховище документів
універсального характеру та найкращих національних творів друку для дітей;
культурний центр обласного значення; науково-методичний, науково-дослідний,
координаційний центр для мережі бібліотек
Миколаївської області, які
обслуговують
для дітей. Надає інформаційно-бібліотечне
обслуговування
фізичним та юридичним особам, які професійно займаються проблемами дітей та
підлітків; спеціалістам з питань виховання, освіти, соціальної адаптації, організації
їх дозвілля.
Використовуючи всі наявні ресурси, бібліотека створює середовище
розвитку дитини через читання, книгу і нетрадиційні види носіїв інформації, що
відповідало
б її віковим, статевим, соціокультурним і індивідуальним
особливостям.
Для
читачів-дітей та підлітків в бібліотеці впроваджуються цільові
комплексні програми «Я – унікальний!» (робота з творчими та талановитими
дітьми), «За здоров’ям – до бібліотеки», «Туристична Миколаївщина запрошує»,
«Увесь світ на долоні», «Бібліотека рівних можливостей», «Батьківський
бібліотечний клуб» (ББК), Майстерня книжкових чудес «Золотий ключик»,
патріотичний проект «Ми - українці».
З 2017 року бібліотекою реалізується комплексний проект «Змінюємо стиль
– змінюємо життя, або «Перевантаження по – бібліотечному», який передбачає як
впровадження в дію нових програм та проектів, так і реорганізацію фізичного
простору відділів
обслуговування читачів, зокрема читальної зали відділу
обслуговування учнів 5-9 класів, абонементу та читальної зали відділу
обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів.
Успішно впроваджуються комплексна програма безперервного професійного
розвитку «ПРОФІ» та обласна програма підтримки книги і читання «Діти
Миколаївщини читають».
Бібліотека реалізує Віртуальний проект літературного краєзнавства
«Письменники Миколаївського краю». Його мета – розширення знань дітей про
творчість письменників рідного краю і виховування почуттів любові до рідного
краю. Надання
читачам,
зокрема віддаленим користувачам, можливості
оперативного доступу до інформації з літературного краєзнавства.
Бібліотека проводить урочисті відкриття Тижня читання та Літніх читань, Дні
обласної бібліотеки та презентації книг миколаївських авторів в бібліотеках ОТГ та
дитячих бібліотеках області.

2019 року Миколаївською обласною бібліотекою для дітей ім. В.О.Лягіна
було реалізовано проект – Відкритий літературний фестиваль «BooKids Fest», який
був підтриманий Українським культурним фондом. На базі бібліотеки та 7 районів
Миколаївської
області
(Арбузинського,
Березанського,
Веселинівського,
Вітовського, Вознесенського, Новоодеського та Снігурівського) відбулося 12
виїзних творчих зустрічей письменників з читачами дитячих бібліотек та дітьми,
що проживають у загальноосвітніх школах-інтернатах. За участю освітян,
бібліотечних
фахівців,
миколаївських
письменників,
книговидавців
та
книгорозповсюджувачів проведена професійна
подіум-дискусія «Як залучити
дітей до читання сучасних українських книг?». Розроблено електронний ресурс
«Дитяче КнигоКОЛО», надруковано 334 екземплярів книг, переданих в бібліотеки
та школи-інтернати.
18-20 червня 2019 р. на базі бібліотеки було проведено Всеукраїнський
науково-практичний семінар «Соціальні функції бібліотеки для дітей у
культурному просторі громади». Організатори заходи: Міністерство культури
України, Директорат державної мовної політики, Національна бібліотека України
для дітей. Семінар проводився в рамках циклу науково-практичних семінарів
«Бібліотеки та громада: динамічний розвиток і пошук нових форматів взаємодії»,
затвердженого Наказом Міністерства культури від 11.01.2019 р. №15.
Міжвідомчий круглий стіл «Партнерство і дієва співпраця дитячої і шкільної
бібліотеки: історичний аспект та сучасний стан» (спільно з Миколаївським
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Науково-методичним
центром управління освіти Миколаївської міської ради).
Обласна школа професійного розвитку «Професійна мобільність фахівця та
осмислення нових підходів до діяльності бібліотеки, що обслуговує дітей» (в т.ч. на
базі бібліотек КЗ «Коблівська публічна бібліотека» Коблівської сільської ради).
В рамках Міжнародного проекту «Ми — українці. Я і ти» взяли участь у
фестивалі «Літературна гостина – 2019», який відбувся у містах Бартошиці та
Ельблонг Республіки Польща.
Обласний тур
Всеукраїнського
конкурсу
«Лідер читання-2019»,
переможниця якого Анастасія Солонченко, семикласниця з смт. Братське, взяла
участь у Всеукраїнському турі в м. Одеса
За результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу обласних бібліотек для
дітей, організованого Національною бібліотекою України для дітей, бібліотека
отримала нагороду в номінації «Краєзнавча діяльність бібліотеки» за проект
«Рідний край у бібліографічних посібниках для дітей».
Директор та провідні фахівці бібліотеки брали участь у Міжнародному
форумі молодих бібліотекарів УБА, тренінгу в рамках проекту «Інформаційна
підтримка ЄС – бібліотекам для дітей та юнацтва в Україні» та серії тренінгів з
питань медіаграмотності.
Бібліотека є активною учасницею у реалізації проекту з медіаосвіти в
Миколаївській області. З 2016р. в діяльність бібліотеки впроваджується
медіаосвітній проект «Від медіаграмотності до медіакультури». У його реалізації
безпосередню участь беруть фахівці Обласного Інституту післядипломної
педагогічної освіти, провідні освітні заклади, колеги з бібліотек м. Миколаєва.
Діє офіційний WEB-сайт та 4 блоги Миколаївської обласної бібліотеки для
дітей, активно працюють сторінки у соціальних мережах. На сьогоднішній день
ком’ютерні
технології
продовжують
розвиватися, організовано доступ

користувачів до ресурсів Інтернет не тільки в Інтернет-центрі, а й у всіх
відділах обслуговування читачів бібліотеки.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ
ЗА РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ
1.
Поточний ремонт фасаду та приміщень бібліотеки.
2.
Виготовлення проектної документації та проведення капітального
ремонта відділу зберігання та реставрації фондів.
3.
Поповнення, оновлення комп’ютерного парку та придбання ліцензійного
програмного забезпечення (в т. ч. антивірусного).
4.
Придбання бібліобусу (автомобіля для здійснення виїздів в сільські
бібліотеки Миколаївщини з метою проведення методичних та культурнодозвіллєвих заходів.
5.
Оновлення меблів в відділах обслуговування для створення комфортних
умов для читачів-дітей та їх батьків.

Директор бібліотеки

Т. А. Жайворонок

