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 Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219-р (Стратегія-

далі) визначена важливість бібліотек для розвитку інформаційної та мовної 

культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, 

формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та 

культури. 

Цією ж Стратегією окреслені стратегічні напрями розвитку бібліотечної 

справи, серед яких: створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної 

системи на основі універсального доступу та економічної доцільності. 

Реалізація напряму передбачає створення гнучкої та динамічної структури 

бібліотечної системи, здатної до сталого розвитку і спрямованої на надання 

широкого спектра послуг для задоволення різноманітних загальнонаціональних 

і локальних суспільних потреб та підвищення якості життя суспільства й 

окремих осіб, зокрема шляхом створення варіативних моделей бібліотечних 

мереж. 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 «Про 

затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення 

публічними бібліотеками в Україні» Департаментом культури і туризму міської 

ради, за наслідками узагальнення ефективності роботи бібліотечних систем 

міста Запоріжжя, ініційовано питання реорганізації існуючих бібліотечних 

систем в єдину публічну бібліотечну мережу з гнучкою та динамічною 

структурою. 

У відповідності до вимог частини 3 статті 15 Закону України «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу» від Міністерства культури, молоді та спорту 

України спільно з Центральним комітетом Професійної спілки працівників 

культури отримано погодження № 1452/4.10.4 від 05.02.2020 на реорганізацію 

Комунальних установ «Централізована бібліотечна система для дорослого 

населення» та «Централізованої бібліотечна система для дітей» у єдину 

Комунальну установу «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя». 

У зв’язку з вищевикладеним, Департаментом культури і туризму міської 

ради підготовлений проект рішення сесії міської ради «Про реорганізацію 

бібліотечних установ», який передбачає перейменування Комунальної установи 

«Централізована бібліотечна система для дорослого населення» у Комунальну 

установу «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя» та 

приєднання до неї в наслідок реорганізації Комунальної установи 

«Централізована бібліотечна система для дітей м. Запоріжжя». 

Слід зазначити, що реорганізація вищезазначених систем буде проведена з 

повним дотриманням прав населення на отримання бібліотечних послуг та 

соціальних та трудових прав працівників вказаних бібліотечних систем без 

залучення додаткових коштів у межах затвердженого кошторису. 
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У наслідок реорганізації двох бібліотечних систем міста у єдину публічну 

систему жодних вивільнень працівників здійснюватися не буде, усі 184 

працюючі особи перейдуть у нову систему. 

Нова структура передбачає наявність 34 структурних підрозділів, серед 

яких: 15 дорослих бібліотек, 14 дитячих бібліотек, 3 бібліотечні пункти, 2 

книгосховища, що відповідає вимогам державних соціальних нормативів. 

Реорганізація бібліотечних систем дозволить вивільнити додаткові кошти за 

рахунок створення єдиної адміністративної та технічної служби без 

дублювання посад, у зв’язку з цим щорічна бюджетна економія буде  складати   

2, 5 млн. грн. 

 Вказану економію бюджетних коштів планується використовувати для 

капітальних та поточних ремонтів приміщень бібліотек. 

Також, реорганізація двох систем дозволить віднести нову бібліотечну 

систему - Комунальна установа «Міська публічна бібліотечна система міста 

Запоріжжя» згідно з Наказом Міністерства культури і туризму України від 

18.10.2005 № 745 до першої групи за оплатою праці відповідно до додатку 7 

даного Наказу. 

Це підвищить рівень оплати праці бібліотечних працівників на 7,5 

відсотків. Зокрема, планується, за рахунок економії встановити додаткові 

надбавки за складність та напруженість у розмірі 10 відсотків, що призведе до 

підвищення соціально-матеріального забезпечення працівників бібліотечної 

галузі та вплине на мотивацію працівників та підвищить престиж професії. 

У зв’язку з цим, враховуючи вищевикладене Департамент культури і 

туризму міської ради вважає за доцільне реорганізацію бібліотечних установ 

міста. 
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