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Чим займається Ваша організація/департамент? 
Наша бібліотека реалізовує свої функції в якості 
інформаційного, освітнього та громадського 
центру свого району. Бібліотека обслуговує понад 
6 000 користувачів за рік, тут діють 10 клубів за 
інтересами, 2 центри з безкоштовним наданням 
доступу до мережі Інтернету та „Інтернет-окуляр” 
(для сліпих і слабкозорих), інформаційно-
консультативний правничий офіс, результативно 
працює Центр проектного менеджменту з 
навчання методиці написання проектних заявок 
на конкурси від вітчизняних та зарубіжних 
донорів. Бібліотека є учасником Мережі  пунктів 
доступу громадян до офіційної інформації 
(http://pdp.org.ua/caps ), що координується 
Українською бібліотечною асоціацією у 
партнерстві з Програмою сприяння Парламенту 
України за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України вiд 
04.12.2007 № 4-VI «Про перелік, кількісний склад і 
предмети відання комітетів Верховної Ради України 
шостого скликання» Комітет Верховної Ради України 
з питань культури і духовності здійснює 
законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає 
питання, віднесені до повноважень Верховної Ради 
України, та виконує контрольні функції у різних 
сферах культури, зокрема, і з питань культурно-
просвітницької діяльності (видавничої справи, 
бібліотечної справи, кінематографії, народних 
художніх промислів).  

Окрім законопроектної роботи, Комітет проводить 
слухання інформаційного, законодавчого або 
контрольного характеру. Вся діяльність Комітету 
висвітлюється на сайті 
http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/uk/index  

Яку проблему Ви вирішували? 
Бібліотека намагалась привернути увагу владних 
структур усіх рівнів до вирішення вкрай важливих 
проблем публічних бібліотек, передусім тих, що 
знаходяться у сільській місцевості, для подолання  
негативних тенденцій скорочення їх мережі,  
недостатнього виділення коштів на передплату 
періодики та поповнення бібліотечних фондів, 
відсутність процесів оновлення застарілої 
матеріально-технічної бази книгозбірень. 
Для вирішення цих проблем необхідно було 
виробити ефективну стратегію розвитку 
бібліотечної справи у сільській місцевості як 
важливої складової соціально-культурного 
розвитку села. 
Запорукою успіху у цій справі могли б стати  

Кількість користувачів сільськими бібліотеками, 
незважаючи на суттєві темпи скорочення цих 
закладів, зменшилася лише на 2-3%, що свідчить про 
необхідність збереження цих бібліотек. Вони 
залишаються в своїй більшості єдиними культурно-
інформаційними закладами у сільській місцевості. 

Більшість сільських бібліотечних установ потребує 
капітального ремонту або знаходиться у старих 
аварійних приміщеннях, значна кількість приміщень 
не опалюється, застаріла матеріально-технічна база, 
постійно виникають труднощі з комплектуванням 
фондів для сільських бібліотек, передплатою 
періодичних видань. 

http://pdp.org.ua/caps
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державна програма підтримки розвитку 
бібліотек, надання провайдерських послуг 
інтернет-зв’язку у сільській місцевості з близькою 
перспективою комп’ютеризації книгозбірень, 
створення сприятливого механізму для участі 
бібліотек у конкурсах на отримання грантів, 
закладених у регіональних бюджетах. 

Сільська бібліотека здатна вирішити більшість 
проблем. Вона є територією духовності та знань, 
першим помічником в освіті, професійному 
становленні, організації дозвілля населення, наданні 
унікальних можливостей широкого користування 
українськими та світовими інформаційними 
ресурсами, накопиченими бібліотеками України та 
інших країн. Сьогодні перспективи розвитку 
сільських бібліотек пов’язані з поєднанням функцій 
традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного 
центру. 

Як вибудовувалась співпраця? 
Як учасник Мережі пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації ми отримуємо  інформацію 
про анонси заходів комітетів Верховної Ради, 
зокрема, і комітетські слухання. Ми дізналися, що 
Комітет з питань культури і духовності планує 
провести комітетські слухання зі стану сільських 
бібліотек і вирішили взяти участь у цих слуханнях, 
щоб представити народним депутатам України, 
представникам органів виконавчої влади своє 
бачення щодо стану бібліотек, а також шляхів 
покращення ситуації. Потім із відповідним 
листом ми звернулися в секретаріат Комітету і 
були запрошені зробити виступ на комітетських 
слуханнях. 

Комітетські слухання окрім народних депутатів 
України, передбачають участь представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадськості, наукових установ. 
Після прийняття рішення членами Комітету про 
проведення слухань, розміщується анонс на сайті 
Комітету та Верховної Ради України і всі зацікавлені 
сторони можуть письмово зголошуватись щодо 
участі в слуханнях, виступі із пропозиціями. Серед 
учасників слухань була і представниця Барської 
бібліотеки, яка надала слушні пропозиції. 

Якими були результати? 
Привернено увагу громадськості до бажання з 
боку законодавчої влади опікуватись станом 
бібліотечної справи на селі.   
На слуханнях Комітету з питань культури і 
духовності ВРУ, що відбулись 18 травня 2011 року 
прийнято резолюцію про розробку та внесення 
на розгляд парламенту у 2011-2012 роках 
проектів відповідних нормативних документів 
щодо функціонування та розвитку публічних 
бібліотек в Україні, вироблено чіткі рекомендації 
для Кабінету Міністрів України, Міністерства 
культури України, Державної агенції з питань 
науки, інформації та інновацій, а також Раді 
Міністрів АР Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним 
адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування.  

За результатами слухань на засіданні комітету було 
ухвалено резолюцію, яка містить рекомендації 
Комітету Верховної Ради України з питань культури і 
духовності, Кабінету Міністрів України, Міністерству 
культури України, органам місцевого 
самоврядування. Повний текст документу 
розміщений на сайті: 
http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/uk/publish
/article?art_id=45280&cat_id=45190  

Яку пораду Ви б могли надати для розвитку міжсекторної співпраці?  
На нашу думку, дуже зручним і інформативним є 
сайт Верховної Ради України та сайти комітетів, 
де розміщуються анонси заходів, тому, 
зацікавленим взяти участь у заходах, необхідно 
слідкувати за сайтом, налагоджувати співпрацю із 
відповідними комітетами і намагатися зробити 
коротку, але змістовну презентацію своїх ідей. 

Участь громадськості у законодавчому процесі, 
контролі за виконанням вже діючого законодавства 
є дуже важливою для розбудови громадянського 
суспільства в Україні, підвищенню ефективності 
співпраці між громадськістю та владою. Переконана, 
що громадським організаціям необхідно постійно 
підвищувати свою професійну спроможність 
співпрацювати з органами влади, брати участь не 
тільки в заходах,  а і в підготовці законопроектів 
тощо. 
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