Додаток1
до листа від 22.05.2020 № ___________
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Відомості про суб’єкт
Назва
Ідентифікаційний номер
Організаційно-правова форма
Юридична адреса
Власник
Орган управління
Контактний телефон
Контактний е – mail

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва
05492663
Комунальна організація (установа, заклад)
54001, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 92
Миколаївська обласна рада
Миколаївська обласна державна адміністрація
(0512) 37-62-33, 37-52-80
unbib.mk@gmail.com,

Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)

Ткаченко Наталія Вікторівна
директор
(0513) 37-62-33, 0974749652
Миколаївська обласна рада
Рішення одинадцятої сесії сьомого скликання «Про призначення
Ткаченко Н.В. на посаду директора Миколаївської обласної
бібліотеки для юнацтва» від 23 лютого 2017 року № 20
Так
5 років

Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту
Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Статут затверджено рішенням від 25 грудня 2014 року № 14
Миколаївська обласна рада

Відомості про нерухоме майно
Оренда

так

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)

ні
-

-

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

+

Наявність власного джерела
водопостачання

-

так
ні
так
ні
так
ні

Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

Додаток 2

до листа від 22.05.2020 № __________
ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и роз шифровка)
Продукція, послуги

91.01 Функціонування бібліотек і архівів
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)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)
Персонал

немає
немає

2018 (факт)
чоловік/тис.грн

2019 (факт)
чоловік/тис.грн

2020 рік
(затверджений в
кошторисі),
чоловік/тис.грн

37
29
8
4
6
27
6,1
8,8
3,9
6,1

34,96
28,96
6
4
6
24,96
6,8
10,7
4,6
6,8

37,5
33
4
4
6,5
27
6,82
8,6
4,9
7,0

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

2018рік(факт)

2019рік(факт)

2020 рік
(затверджений
кошторис)

11107

11010

11073

Кількість користувачів/кількість місць

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

2018рік (факт)
тис.грн

2019 рік (факт) тис.грн

-

-

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

4003,3 в т.ч.:
3535,2-ЗП з
нарахуваннями;
101,5-енергоносії;

-

-

99,3 в т.ч.:
- 4,03 (за рахунок
надходжень за платні
послуги та здачі
макулатури та
металобрухту)

1,2-матеріали( за рахунок
надходжень за платні
послуги та здачі
макулатури).

243,4 в т.ч:

2020 рік
(затверджений в
кошторисі), тис.грн
-

4209,3 в т.ч.:
3740,9,2-ЗП з
нарахуваннями;
128,7-енергоносії;

83,2 в т.ч.:
3,2 в т. ч:.
2,1- надходж.
повязані з осн. д-стю
1,1-надходження від
реалізації макулатури

у тому числі
бюджету
розвитку

Інші видатки
(розшифрувати)

80,0 в т.ч.: 44,8 книжки друковані для
поповнення
бібліот.фонду ,
35,2- системні блоки
15,3 в т.ч.: 0,580матерали; 14,685книжки друковані для
поповнення
бібліот.фонду

38,7-книжки друковані
для поповнення
бібліот.фонду

80,0 - книжки
друковані для
поповнення
бібліот.фонду

203,5 в т.ч.:100,9-книжки
друк. (благод.внески);
2,6-побут.обладн.(благод
внески);
100,0-грантові м-ли для
каворкінг - центру

-

Всього

Інша інформація про діяльність суб’єкта.

Послугами Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва користуються щороку
понад 11 тисяч користувачів. З них 68% — основна категорія обслуговування — юнацтво
віком від 15 до 21 року. Загальна видача документів з фонду складає майже 209 тисяч.
Інформаційні послуги надаються різними формами, в тому числі позастаціонарними:
абонемент, читальний зал, сімейна кафедра, книгоношення особам із інвалідністю,
дистанційна доставка копій документів електронною поштою, на літньому бібліотечному
майданчику, віртуальна бібліографічна довідка, електронний каталог всього бібліотечного
фонду, Інтернет-центр на 10 комп'ютеризованих робочих місць, через офіційний сайт.
За підтримки соціальних партнерів реалізується 6 бібліотечних програм: допомоги
молоді в соціалізації, самоосвіті, формуванні активної громадянської позиції; національнопатріотичного виховання; сприяння вивченню історичного і літературного краєзнавства;
залучення до читання і бібліотеки; популяризації української літератури; соціальної
адаптації осіб з інвалідністю. У 2019 році у 256 заходах взяли участь 7772 особи, серед
яких тренінги і воркшопи з української мови, працевлаштування, інформаційнокомунікаційних технологій тощо. В рамках кампанії Міністерства юстиції України
#СтопБулінг проводилися комунікаційні тренінги “Тимбілдинг проти булінгу”. На базі
Української Академії лідерства проведено триденний базовий тренінг навчальної програми
“Молодіжний працівник” за участі представників міського управління молодіжної
політики, управління молоді та спорту Миколаївської ОДА. Бібліотека активно
долучилася і до всеукраїнських подій: заклад став одним із майданчиків бібліотечної
вечірки «Good Silent Party» в рамках всеукраїнського проєкту С. Жадана і “Радіо
Сковорода”; творчої зустрічі з Андрієм Кокотюхою в рамках всеукраїнського туру
письменника.
На виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства
на 2016-2020 роки реалізовано суспільно-політичний проєкт “Молодіжна демократія”:
1332 читача з 17 бібліотек області взяли участь у Всеукраїнському соціологічному
дослідженні «Українська молодь: політичні кумири та ідеали»; молодь з 7 ОТГ і 7
районів області взяла участь в обласному молодіжному конкурсі “Творимо імідж
громади разом”; студенти університетів і коледжів стали учасниками освітньоігрових
воркшопів
“#МОЛОДЬ_іде_на_ВИБОРИ”,
навчальних
тренінгів
“Інтерактивні платформи: участь громади в управлінні містом”, бенефісів
молодіжних стартапів “Нова генерація лідерів”. З метою підтримки інтелектульної
молоді проведено 13 ігор “Що? Де? Коли?”, чемпіонат на студентський кубок МНУ ім.
Сухомлинського, міжрегіональний студентський інтернет міст “Terra інтелекту” спільно
з Херсонською ЦМБ ім. Лесі Українки. З метою сприяння розвитку творчої молоді
бібліотека є комунікаційним і презентаційним майданчиком для учасників літературномузичного об'єднання “Молодість у віршах”: проведено декілька поетичних і
музичних батлів, вечорів авторських поезій, виїзний творчий “квартирник” в ВПУ
№7. Бібліотека долучилася до соціалізації підлітків-аутистів: в рамках Клубу

особливих підлітків “Розвиток і соціалізація” родини-члени ГО “Намисто друзів”
брали участь у творчих майстер-класах, голосних читаннях, перегляді мультфільмів,
вивчали і засвоювали на практиці правила користування бібліотекою.
Проєкт бібліотеки «Створення молодіжного простору “Соціалізація. Освіта.
Спілкування” став переможцем грантового конкурсу Миколаївського глиноземного
заводу “Місто інновацій-2019”. Завдяки залученню позабюджетних грантових коштів
реалізовано ще один із пунктів Стратегії розвитку бібліотеки, затевердженій
Миколаївською ОДА, — у цокольному приміщенні бібліотеки створено Молодіжний
простір для неформальної освіти і самореалізації молоді, комунікації, розвитку
творчого потенціалу і культурного відпочинку, відремонтовано 2 кімнати, забезпечено
сучасний інтер'єр та зручні меблі.
Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва здійснює функцію обласного
інформаційно-методичного центру, на виконання якої у 2019 році було розроблено і
реалізовано обласний бібліотечно-освітній проєкт “Трикутник агентів змін: читацька
компетенція бібліотекарів, вчителів, молоді”, протягом року проведено 5 виїзних заходів
для молоді за участю 607 осіб в м. Нова Одеса, с. Нечаяне Нечаянської ОТГ, селах
Ольшанське і Трихати Ольшанської ОТГ, с. Мішково-Погорілове Вітовського району, 2
заходи в бібліотеці для учнів Кир’яківської школи Миколаївського району; організовано
обласний семінар “Мова — культура — традиції: бібліотечний аспект” для 31 бібліотекаря
з 13 ОТГ і 6 районів; 27 практикумів “Бібліотека — Новій українській школі” для 598
викладачів української мови та літератури, російської мови і зарубіжної літератури з
усіх районів і ОТГ області — слухачів обласних курсів підвищення кваліфікації МОІППО; 2
обласних конкурси, в яких взяли участь бібліотекарі і молодь з 10 ОТГ і 12 районів
області; забезпечено участь 1662 осіб з 9 ОТГ і 11 районів у 3 всеукраїнських
соціологічних дослідженнях; створено понад 20 мультимедійних продуктів на підтримку
читання, а також укладено методичні рекомендації “Бібліотечні методи промоції читання”.
Проведено брейнстормінги “Культура і контркультура”, “Чи читають читачі або
інвентаризація компетенцій фахівців і молоді” за участю письменників, видавців,
бібліотекарів, викладачів, лідерів громадських організацій і творчих спілок, студентів,
молодих активістів і читачів, під час яких запропоновано рекомендації для різних
професійних і вікових аудиторій.
7 фахівців бібліотеки пройшли підвищення кваліфікації у 2019 році. Також
бібліотекарі МОБЮ взяли активну участь у 15 професійних заходах, виступаючи з
доповідями і пропозиціями на форумах, конференціях, семінарах у м. Познань (Польща),
Києві, Харкові, Запоріжжі, Луцьку, с. Жобрин Рівненської обл., м. Ірпінь і с. Каратиші
Київської обл., з них 8 відряджень здійснено за позабюджетні кошти за рахунок
організаторів.
Основні завдання на 2020 рік:
1. Проведення серед громадських організацій, навчальних закладів рекламної кампанії
Молодіжного простору, організація заходів за участі соціальних партнерів. Залучення
позабюджетних коштів з метою подальшого розвитку Молодіжного простору, а саме:
технічного оснащення медіа-лабораторії для опанування нових технологій, коворкінгцентру для проведення інтерактивних тренінгів, релакс-зони для відпочинку.
2. Запровадження нових проєктів: дискусійного майданчика “Діалоги порозуміння”,
лабораторії молодіжних ініціатив “ГОшка”, Школи ерудитів “Ігри інтелекту”.
3. Співпраця з публічними бібліотеками Миколаївщини шляхом організації обласних
заходів: анкетування “Молодь і бібліотека: потреби й очікування”; семінару “Партнерство
бібліотек і молоді в громадах”; вебінарів з професійних питань; мобільної виставкиінсталяції “Шокова терапія поезії Дмитра Креміня”; виїзних інформаційних сесій

“Бібліотека для розвитку громади” в Баштанському районі, Лоцкинській і Широківській
ОТГ; виїзних інформаційних сесій “Молодь ТІК: творча, інтелектуальна, креативна”,
книгообміну в рамках міжбібліотечного абонементу на базі Кир’яківської сільської
бібліотеки-філії Миколаївської ЦБС.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИРІШИТИ ЗА
РАХУНОК ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ

1. Проведення протипожежних заходів: захист від блискавки; вогнезахисна обробка
дерев’яних конструкцій даху; заміна дерев’яних конструкцій прибудови, де розміщено
евакуаційний вихід.
2. Проведення енергозберігаючих заходів: поточний ремонт бокових фасадів будівлі;
утеплення дворового фасаду будівлі.
3. Придбання нової версії АІБС “УФД/Бібліотека” для впровадження повного циклу
автоматизованого обслуговування користувачів.

Директор

___________________ Н.В. Ткаченко

