
ІНФОРМАЦІЯ 
про  роботу комунального закладу  

«Луцька міська централізована бібліотечна система» у 2017 році 
 

У 2017 році  бібліотеки комунального закладу «Луцька міська централізована 
бібліотечна система» працювали над виконанням важливої місії – створення якісно нового 
рівня обслуговування користувачів з використанням нових інформаційних технологій, 
забезпечення інформаційних потреб  користувачів у сфері освіти, економічних відносин, 
на допомогу всебічному розвитку особистості, організації відпочинку і дозвілля населення 
міста, підвищення комфортності бібліотечного середовища,  створенням позитивного 
іміджу бібліотек.  
 

Пріоритетними завданнями бібліотек системи  були: 
 створення якісного нового рівня обслуговування користувачів з 

використанням нових інформаційних технологій; 
 забезпечення інформаційних потреб користувачів у сфері освіти та організації 

відпочинку і дозвілля населення з використанням  ресурсів бібліотек; 
 забезпечення вільного і демократичного доступу до інформації; 
 сприяння у формування національного патріотизму, зниження соціальної 

напруженості в суспільстві та його консолідації; 
 активізація роботи бібліотек з популяризації європейських цінностей; 
 підвищення комфортності бібліотечного середовища, позитивного іміджу 

бібліотек шляхом оновлення та модернізації матеріально-технічної бази; 
 представлення бібліотеки та її діяльності у ЗМІ, на блогах та у соціальних 

мережах; 
 формування оптимального фонду відповідно до інформаційних запитів 

користувачів, їхніх вікових особливостей та новинок у літературній сфері; 
  забезпечення інформаційно-бібліотечного мультисервісу, пошук і апробація 

нових форм обслуговування користувачів; 
 підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу через систему семінарських 

занять, практикумів, занять в майстер - класах, методично - професійних 
годинах. 

 
Реалізація основних завдань здійснювалася відповідно до вимог законодавчих та 

нормативно – директивних документів, національних та місцевих програм, Указів 
Президента України, розпоряджень Уряду та місцевих органів влади, наказів керівних 
органів в галузі культури стосовно бібліотечної сфери. Весь комплекс заходів був 
спрямований на збереження мережі бібліотек міста, зміцнення та підтримку ділових 
контактів з органами місцевої влади, громадськими організаціями, засобами масової 
інформації для створення позитивного іміджу бібліотек. 
 

Населення міста обслуговує 71 бібліотека різних 
систем, відомств та форм власності, в тому числі 

12 бібліотек КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система». 

Функціональна діяльність бібліотек 

         Бібліотечний фонд ЦБС на 01.01.2018 року становить 393457 документів, в т.ч.323893 
примірників книг. 
       До єдиного фонду ЦБС надійшло з різних джерел 10 858 видань на суму 570344 грн., 
з них книг – 8117 примірник, періодичних видань – 2741 примірник. 



 

            
 

         Бібліотеки системи передплачували 112 назв періодичних видань, одержали 313 
комплектів на суму 65798 грн., в т.ч. ЦБ – 55 назви, ЦДБ – 36 назв, бібліотеки - філії - в 
середньому по 26 назв. Передплачено на 2018 рік газети та журнали на суму 120000 грн. із 
фонду бюджету розвитку. 
          Джерелами поповнення бібліотечного фонду книгами та періодичними   виданнями 
були: 
-  бюджет  міста Луцька                                  -   5830 прим. на суму 394396 грн. 
- добровільні благодійні кошти                     -     132 прим. на суму 11090 грн. 
- розподіл за державними програмами Міністерства  культури України  «Щодо здійснення 
придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек», «Українська 
книга» та  «Обласної програми економічної підтримки книговидавничої справи на 2012-
2015 роки» 
                                                                            -  527прим. на суму 38390 грн. 
- інші надходження                                          -  1628 прим. на суму 60669 грн.  
         Книгозабезпеченість одного користувача                  -  17,2 документів. 
        Обертаність фонду становить                                      -    2,0 рази 
        Проведено інвентаризацію бібліотечного фонду у філіях № №3,4 для дорослих. 
 Структурними       підрозділами     ЦБС обслужено 38821 користувачів, 
в т.ч.  6072 -  користувачів юнацтва, 20150 – користувачів дітей.  

За єдиною реєстраційною карткою обслужено 22843 користувачів.        
      Користувачі відвідали бібліотеки  260602 разів , середнє відвідування кожним 
користувачем бібліотеки за ЄРК  – 11,4 рази. 
  Користувачам було видано 807498 документів, в т.ч. 355893 прим. -  дітям та 108425 
прим. - юнацтву. Середня читаність на  одного читача становить 20,8 екземплярів. 
         
 

Впродовж  року приділялась особлива увага 
інформаційному забезпеченню користувачів. В 

своїй роботі бібліотеки орієнтувались на потреби громади, запити основних категорій 
користувачів на основі діючих державних, місцевих та власних програм.   

Довідково – інформаційна робота 

          Удосконалювався  довідково-бібліографічний апарат бібліотек, як засіб навігації та 
база інформаційного пошуку.     
      Охоплено індивідуальною інформацією  46 користувачів.  Груповими абонентами 
інформації центральної бібліотеки для дорослих є 23  установи та громадських організацій, 
в т.ч.  Луцька міська рада, державний архів Волинської області,  архівний відділ та  
департамент культури Луцької міської ради. 
  Проведено дні інформації, бібліографічні огляди,  підготовлено та видано 12 
бібліографічних списків «Місто Луцьк на сторінках преси»; 4 бібліографічних списків:  



«Україна: поява назви в історії та на георгафічній мапі світу», «Василь Гей: охоронець 
рідного слова» до 75-річчя від дня народження, «Небесної Сотні архангельські крила…», 
«Луцькому Хрестовоздвиженському братству – 400 років», «На допомогу захиснику 
Батьківщини»(вип.№№21,22); бібліографічні огляди: «Ніна Горик письменниця і педагог», 
«Мандрівний український філософ-сподвижник» до 295-річчя від дня народження 
Г.С.Сковороди, «Леонтович – український композитор» 
http://librcs.lutsk.ua/category/local/nashi-vydannya/bibliografichni-spysky/; 7 вебліографічних 
списків для юних читачів: «Мистецькі постаті Волині: письменницька сторінка», «Відома і 
невідома Японія», «Казкова мандрівка від Вільгельма Гауфа», «Мистецькі постаті Волині: 
палітра художників», «Музей, як національний банк історичної пам’яті», «Мандруємо 
країнами світу»; відеопрезентацію «Відомі параолімпійці України». 
 
 

 Центральною бібліотекою для дорослих та 
бібліотеками – філіями спільно з 

організаціями, установами та громадськими об’єднаннями  організовано і проведено 1170 
масових заходів, в тому числі для дітей – 662. 

Соціокультурна – діяльність бібліотек 

        Інформація про заплановані та проведені заходи  розміщувались на афішах 
загальноміських заходів Луцької міської ради, в дайджесті подій міста «Луцьке меню», 
сайтах міської ради , департаменту культури міськради та власному. 
        З метою виховання патріотизму та національної гідності  громадян бібліотеками-
філіями №№ 4,5,9,10,11 та іншими проведено низку заходів: година мужності «Герої на 
варті», вечір пам’яті «Живе ще пам’ять болю і непокори», година поезії «Реквієм Небесній 
Сотні», день пам’яті «Майдан , що став історією», вечір пам’ять «Герої Небесної Сотні» , 
урок-реквієм «Безсмертя ангелів Небесної Сотні», виставка-вшанування «Герої не 
вмирають - просто йдуть». 

 
 Зустрічі з учасниками АТО Олександром Жданюком, Юрієм Щербиком 

 

        
 

В рамках проекту Молодіжної секції УБА  «Displey-кросинг. 2017» -  присвяченого 
року сталого туризму в Україні, центральна бібліотека для дітей  організувала цікаву  
виставку-подорож «Мрій! Читай! Мандруй!». 
         Активізації дитячого читання сприяв конкурс проведений в рамках Всеукраїнського 
тижня дитячого читання «Книгоманія - 2017», в якому взяли участь 18 юних книголюбів. 
Учасники конкурсу отримали подяки та  книжкові сувеніри. 
 

http://librcs.lutsk.ua/category/local/nashi-vydannya/bibliografichni-spysky/


         
 

Відбувся щорічний міський мандрівний фестиваль лялькових гуртків «Мій 
маленький театр». Колективи лялькових гуртків, що діють при бібліотеках №№ 5, 10, 2, 3 
для дітей та центральної бібліотеки для дітей, мандрували по дитячих садочках, 
показували вистави та залучали до читання.    

 

         
 
           В рамках творчої програми «Літературні відкриття» відбулися  чотири зустрічі  з 
сучасними українськими літераторами:  Братами Капрановими, які презентували 
історичний роман «Забудь-річка»; львівською письменницею Дарою Корній з 
презентацією книги «Чарівні істоти українського міфу» та Дариною Каторж  з 
презентацією книги «Стожар»;  Богданом Коломійчуком, яки й презентував історико-
авантюрний роман «Король болю»; Андрійєм Кокотюхою з  презентацією книг серії 
«Ретророман». 

 

         
 



         
 

 Цікавими  для користувачів бібліотек були зустрічі з волинськими письменниками, 
митцями, журналістами: Любов’ю Мілевич (філія №3), Олександрою Кондратович (філія 
№5), Миколою Шостаком (філія № 5,6,10), Ольгою Ляснюк , Юрієм Вовком, Олесею 
Ковакльчук, Леною Шторм, Ольгою Антош, Василем Грибом, Юрієм Зилюкою, Павлом 
Покотило (філія №10),  Юрієм Щербиком (філія №9,10,11), Клавою Корецькою (ЦБ), 
Миколою Мартинюком, Орестою Осійчук (ЦДБ), з волинською дитячою  поетесою-
пісняркою Наталією Бугай (філія №3, 5, 10) . 

 

          
Клава Корецька                               Микола Шостак        

            
                 Василь Гриб                                           Лена Шторм 

 
Бібліотеки  провели низку заходів до Дня Конституції та Дня захисту дітей по 

формуванню правових знань та правової культури у користувачів: дитяче свято «І на цій 
планеті діти в мирній дружбі хочуть жити», арт - майданчик «Дітям України – миру і 
тепла», конкурс малюнків «Україна - очима дітей», свято дитинства «Хай завжди лунає 
дитячий сміх», розважальний калейдоскоп «Дерзайте, ви талановиті !», конкурс малюнків 
на асфальті «Мій край – частинка України»,  правовий лабіринт «Великі права маленької 
людини», конкурс малюнків на асфальті «Ми діти твої, Україно!», дитяче свято «Мирна 
країна  - щаслива дитина», правознавчі мандри «Наші права – щасливе дитинство», 
вернісаж на асфальті «Хай веселі будуть діти».   
 



      
 

Успішною та популярною стала для дітей  реалізація  бібліотечної програми 
«Бібліотека – територія дитинства. 2017». Програма діяла впродовж трьох літніх місяців і 
юні користувачі бібліотек могли відвідувати заходи, що проходили в рамках цієї програми.  
Бібліотека – філія №6 забезпечила життєдіяльність проекту  «Бібліотечний табір». 

 

       
      

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек є краєзнавчий аспект. Працюючи 
творчо, враховуючи зростаючий інтерес користувачів до подій минулого свого краю,  в 
центральній бібліотеці для дорослих проведено інтелектуальний марафон «Я в цьому місті 
живу, я це місто знаю» та інтелектуальну  гру-квест «Зелена карта міста» в центральній 
бібліотеці для дітей, з нагоди відзначення Дня міста Луцька. 

 

        
 
В рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня кожна бібліотека 

проводила  цикл заходів  під девізом «Бібліотека@: знай, мрій, твори!».  
         В цьому році ІV Мандрівний фестиваль документального кіно Docudays UA завітав 
до  бібліотек №№ 6, 11, ЦБ, ЦДБ. Серед стрічок, які показали глядачам - «Боротьба 
Джамали», «Домашні ігри», «Щоденник». 



         
  В рамках щорічної загальноукраїнської акції «Тиждень права» бібліотеки системи 

провели: перегляд літератури «Я і мої права», правовий брейн - ринг «Найрозумніші 
правознавці», урок-тренінг «Право на право», правовий калейдоскоп «Права та обов’язки 
громадянина: вивчаємо, знаємо», інформацйно-правовий час «Мої права – моє життя». 
Центральна  бібліотека  для  дорослих  є партнером  Центру  з надання дистанційної 
безоплатної первинної допомоги. 

        
 
         Серед інноваційних форм роботи книгозбірень з популяризації читання  та організації 
дозвілля користувачів продовжувалась реалізація проектів  «Бібліотечна валіза Мері 
Поппінс» (ЦДБ), «Реабілітація через творчість» (ф.№10), «Рости з книгою» (ф.№11). 
Популярністю у читачів користуються квести, флеш-моби,   майстер-класи по 
виготовленню прикрас та подарунків,  
які сприяють популяризації нових видів прикладного мистецтва.  
 

          
                              

          В період звітного року продовжили свою роботу діючі клуби за інтересами «Хочу 
все знати!», клуб за інтересами «Затишок» (центральна бібліотека для дорослих), 
«Надвечір’я» (філія №4), «Ностальгія» (філія №3 для дорослих), аматорський драматичний 
гурток  «Сміхограй», «Запросини» (філія №5),  «Інтергрупа», «ТеррА-Арт» (філія №6), 
«Вперше» (філія №10), «Цілюще джерело» (філія №11). 
                     



        
«Надвечір’я»                                     «Сміхограй» 

 
Колектив ЦДБ   брав активну участь у благодійних заходах:  
- акції «Весна надій» -  спільно з представниками   фірми «БІОЛ» привітали  жінок, які 
виховують самі дітей, з святом весни, вручили їм корисні подарунки; 
- акції «Подаруй дитині книгу» в рамках соціально-культурного проекту «Місто різних – 
місто рівних» - в обласній  клінічній лікарні для дітей провели заняття з арт-терапії та  
книжково-мистецьке свято «Твої ми діти, Україно»; 

-  акція-дарування «Валіза добра»  для дітей Рожищенського реабілітаційного центру 
в рамках волонтерського проету  Lutsk Volunteer Communite;   

- організували   фото-виставку в рамках соціально-інтеграційного проекту «Сонячні 
люди» та розважально-ігрову годину «Ігротека запрошує». 

Для дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, батьки яких загинули в АТО 
центральна бібліотека для дітей організували свято з подарунками «У Миколая у торбинці 
є найкращії гостинці». 
           Бібліотеки системи активно долучались до активних благодійних акцій, 
волонтерської роботи разом із своїми користувачами. Бібліотека-філія № 10 збирали та 
передали в зону АТО продукти харчування, подушки, одіяла, постіль, книги та один 
телевізор. Користувачі бібліотеки-філії №5 виготовили обереги «Ангели-охоронці», які 
передали  для бійців 14-ї бригади та дітям Словянської школи-інтернату. Протягом року в 
зону АТО для воїнів  передано 499 книги  в рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека 
українського воїна».  
 

      
 

 Про роботу бібліотек   місцеві ЗМІ інформували населення 293 рази: по радіо – 11, 
по телебаченню – 34, в пресі – 16, в мережі Інтернет – 248. 
 

Спеціалістами ЦБ та ЦДБ  надавалась 
практична та методична допомога 

бібліотекам – філіям та бібліотекам різних систем і відомств міста з питань організації 

Організаційно – методичне забезпечення



надання платних послуг користувачам, передачі та обліку бібліотечних фондів тощо. 
Здійснено 10 виходів в бібліотеки – філії. Відповідно до графіка проведено 2 комплексних 
обстеження бібліотек-філій №№ 3,6 та підготовлено аналіз. 
Написано сценарії та проведені загальносистемні заходи: 

 «Книгоманія - 2017» в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання 
 фестиваль лялькових гуртків «Мій маленький театр» 
 марафон інтелектуалів «Я в цьому місті живу, я це місто знаю» 
 інтелектуальна гра - квест «Зелена карта міста»  
 програми «Літературні відкриття» 

             Організовано проведення циклу літературно-мистецьких заходів під час  
Всеукраїнського тижня дитячого читання «Книгоманія - 2017», фестивалю  «Мій 
маленький театр»,  «Бібліотека - територія дитинства. 2017», «Країна дитинства», до 
Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека@: знай, мрій, твори!» та літературно-
мистецьких заходів «Зустрічаємо Різдво», творчої програми «Літературні відкриття», які 
профінансовані відповідно до Програми фінансування культурно-мистецьких та 
культурологічних заходів в м. Луцьку на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.12.2015 року №2/19 та відповідним наказом управління культури Луцької міської ради 
на суму 51925 грн.                                                      
        Для бібліотечних працівників організовані заходи по підвищенню кваліфікації: 
семінар: «Створення бібліотечно-інформаційного продукту з використанням Інтернет 
технологій», круглий стіл «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної», «Лабораторія успіху» 
майстер-клас «Українська хата звичаями багата», день спеціаліста «Сучасна бібліотека – 
сучасні методи роботи». 
 

        
 
 Для вивчення та задоволення  інтересів користувачів проведені загальносистемні 
соціологічні дослідження: «Роль бібліотеки у вашому житті», «Сучасна бібліотека для 
сучасних читачів!». 
 Організовано та проведено загальносистемні акції: «Модне читання», «Мобільна 
бібліотека під відкритим небом». 
 Узагальнено звіт про роботу бібліотек міста за 2017 рік за формою №80-а-рвк та 
звіти  бібліотек закладу за формою №6-нк. Спеціалістами центральної міської 
бібліотеки було надано 6 професійних консультацій бібліотекам різних систем і відомств.  

 
В штаті ЦБС 79 працівників ( з них один сумісник, є  одна вакансія), з них – 59 
спеціалістів (в т.ч. 36 – з вищою  освітою, в т.ч. 28 – з вищою бібліотечною;  21 – 

з середньою спеціальною). Три працівники навчаються по спеціальності заочно у вузі. 

Кадри 

      Організовано та взято участь в ряді заходів, що сприяють підвищенню фахової 
кваліфікації спеціалістів. 



 Переможцями рейтингової акції «Бібліотека. Інформація. Інновація» стали 
бібліотека-філія №5 (І місце), бібліотека-філія №10 (ІІ місце) та бібліотека-філія №11 (ІІІ 
місце), які одержали  відповідно сертифікати на придбання літератури на суму 3000, 2000, 
1000 грн.  
 Колектив бібліотеки-філії №10 для дорослих  визнаний  одним з переможців 
обласного  огляду -  конкурсу «Я патріот: новий формат» (ІІІ місце) за відео-сюжет 
«Ангели».   Переможцем  обласного конкурсу «Бібліотека моєї мрії» в творчій номінації  
«Інсталяція»  серед учнів              5-7 класів став користувач бібліотеки-філії №2  для дітей 
Варава  Данило (ІІ місце). 
 Впровадження в практику бібліотек  нових інформаційних технологій потребує 
систематичного підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Тож підвищувалась 
професійна компетентність бібліотечного персоналу на обласних  та міських заходах.  
       На базі ВДОУНБ імені Олени Пчілки та районних ЦБС свою професійну кваліфікацію 
підвищували: 

Голод Л.Є.- в.о. директора ЦБС - на семінарі «Екологічно-просвітницька діяльність 
бібліотечних установ» та на семінарі-практикумі «Перспективи діяльності бібліотечних 
закладів в умовах ОТГ»; 

 Слободянюк М.М.- провідний бібліотекар та Хрипа Т.С. бібліотекар  – спеціалісти 
відділу комплектування , обробки , каталогізації та використання єдиного фонду ЦБС  
центральної бібліотеки для дорослих на практикумі «Сучасні практики впровадження 
Універсальної десяткової класифікації»; 

Зінчук  Н.М. – бібліотекар методично-бібліографічного відділу  ЦБ в  ІІІ–й школі 
молодого бібліотекаря «Професіоналізм + креативність = сучасний бібліотекар» ; 

Колектив закладу відвідав мобільну школу     бібліоінновацій «Територія бібліотеки  
як простір для творчості» на базі Львівської центральної міської бібліотеки імені Лесі 
Українки ; 

 

           
         
           Голод Л.Є. - в.о. директора ЦБС - на семінарі - практикумі «Нові  можливості для 
менеджерів в сфері культури: залучення коштів міжнародної технічної допомоги»  
організованому департаментом культури міськради; 

Бочарова Н.І. - заступник директора ЦБС по роботі з дітьми підвищувала свою 
кваліфікацію на обласному семінарі «Сучасна бібліотека для дітей: креативний простір для 
розвитку особистості» на базі обласної бібліотеки для дітей та Горохівської ЦБС;  

 Хрипа Т.С. - бібліотекар центральної бібліотеки для дорослих  брала участь в 
обласному практикумі «Особливості впровадження Універсальної десяткової класифікації 
у бібліотеках для дітей» на базі обласної бібліотеки для дітей. 

Провідний бібліотекар ЦБ  Шатрова Н.А. та Марчук Л.П. – бібліотекар філії №5  
дистанційно навчались за темою «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних 



технологій та Інтернету у бібліотеці» на базі регіонального тренінгового центру ВДОУНБ 
імені Олени Пчілки. 

Відзначено за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в 
організацію бібліотечного обслуговування лучан, популяризацію книги та книгочитання та 
з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек: Почесною Грамотою 
облдержадміністрації  - Голод Л.Є. – в.о обов язків  директора КЗ ЛМЦБС, Почесною 
Грамотою міського голови – Бочарову Н.І.- заступника директора ЦБС по роботі з дітьми. 
Подяками міського голови  відзначений колектив  бібліотеки-філії №5 (завідувач 
Столярова Л.А.).,Сушко В.О. – завідувач  філією №11 та Чміль Н.С.-завідувач філією №10, 
Грамотами та Подяками департаменту культури  відзначено 11 чол. Крім почесних відзнак 
працівникам вручені грошові премії.  Подяками КЗ ЛМЦБС з нагоди Всеукраїнського дня 
бібліотек відзначено 22 активіста бібліотек.  

Колектив бібліотеки-філії №10 відзначений Подякою Волонтерського центру «Серце 
патріота» за активну громадянську позицію по підтримці української армії.  
   
 

 Працівники  центральної бібліотеки для дітей, як активні 
громадяни міста, брали участь в написанні  та реалізації 

соціально-культурного проекту «Місто рівних - місто різних»   на базі ВОУНБ імені Олени 
Пчілки, який реалізовується за фінансової підтримки  Міжнародної Організації з Міграції 
(МОМ).   

Проектна діяльність 

В рамках даного проекту відбулися заходи в центральній бібліотеці для дорослих: 
тренінг «Інформаційна безпека в Інтернеті» для студентів ВІЄМу та співбесіда з учнями 
ЗОШ №17 «Толерантність – умова співіснування в суспільстві». 
 

          
 
        Колектив ЦДБ брав участь в соціально-інтеграційному проекті  «Сонячні люди», 
який реалізовується за підтримки міської ради та Британської ради в рамках програми 
«Активні громадяни», влаштувавши виставку фотографій  дітей із синдромом Дауна під 
час  відзначення  Всесвітнього Дня дитини . 
          Колектив бібліотеки-філії №6 для дорослих забезпечив   життєвість проекту 
«Бібліотечний табір» , що був реалізований за сприяння Британської Ради в Україні та  
Української бібліотечної асоціації в рамках програми «Активні громадяни» в 2016 році. 
Цікаво та змістовно  провели час    більше 20 дітей – учасників табору в цьому році. 
         Ляльковий гурток ЦДБ  «Соняшник» з виставою «Кулька-вередулька» брав участь в  
культурному  проекті «Lutsk Junior Theatre-2017» по популяризації театрального мистецтва 
серед дітей та молоді в Арт – галереї Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
 
 



 
 
Розвиток та оновлення матеріально – технічної бази  

 Для забезпечення енергозбереження проведені реконструкції  зовнішніх 
огороджувальних конструкцій в  бібліотеках-філіях №6,7,4,9,3 для дорослих  (заміна вікон 
на металопластикові) за рахунок управління капітального будівництва міської ради та 
капітальний ремонт системи опалення у філії №7.  Проведено поточний ремонт читального 
залу  в бібліотеці №6, ремонт віконних укосів в бібліотеці-філії №7,  приміщень 
абонементу та коридору у бібліотеці-філії №5; приміщення відділу комплектування ЦБ, 
санвузлів у бібліотеках №№4,10 для дорослих  на суму  555878 грн., в т.ч ремонт системи 
опалення  в центральній бібліотеці для дітей (1948грн.). 

 

      
 
Виготовлена проектно-кошторисна документація для капітального ремонту 

центральної бібліотеки для дітей в 2018 році та організації  і облаштуванню засобами 
комерційного вузла для дистанційної передачі показників паливної бібліотеки-філії №3 
для дорослих, проектна документація для одержання дозволу на викиди в атмосферу від 
спалювання газу в  паливній бібліотеки-філії №3 для дорослих(11.0тис.грн.) 

Модернізовано систему охоронної сигналізації в центральній бібліотеці для 
дорослих. 

Витрати на оновлення  та модернізацію матеріально-технічної бази  закладу 
становлять 400 307 грн. Придбано за бюджетні кошти комп’ютери (8шт.),5 
багатофункціональних пристроїв (ф.№№3,4,7,9,ЦБ), проектори (ф.№№4,11,ЦБ), екрани 
(ф.№№11,4,6), ноутбуки (ЦБ,ЦДБ), монітори-2шт.(ЦДБ), системні блоки -3шт.(ЦДБ), 
коврове покриття (ф.№№6,9,ЦБ) та ін. За кошти спеціального фонду   здійснювався ремонт  
обладнання та придбання  комп’ ютерних  аксесуарів. Придбано комп’ ютерні столи(3шт.) 
та робочий стіл для філії №7 для дорослих.               

 Бібліотеки приділяли увагу файндрезинговій діяльності по залученню додаткових 
коштів для розвитку книгозбірень. Залучені кошти з депутатського фонду в сумі 88,0 
тис.грн., за які придбано жалюзі на суму 15,0 тис.грн.(ф.№5) . телевізор,фотокамера, 
розвиваючі ігри та книги на суму 57,0 тис.грн. (ЦДБ), проектор з екраном, жалюзі, коврове 
покриття, пилосос  та стільці на суму  16,0 тис.грн.(ф.№9). ПАТ «СКФ Україна» надало 
благодійно жалюзі на суму 22.0тис.грн. філії  №7 для дорослих. 

 В рамках загальноміських заходів придбано для лялькових гуртків ляльки на суму 
1800 грн., настільні розвиваючі  ігри на суму 5636 грн.  

Закупівля теплової енергії  та комп’ютерної техніки здійснювалась із використанням 
програми «ProZZoro».  



Забезпечене художнє оформлення приміщень бібліотек та наочної популяризації 
книги. Книгозбірні систематично забезпечувались господарськими, канцелярськими 
товарами.  

 
 

Колектив централізованої бібліотечної системи надав додаткових 
платних послуг (ксерокопіювання, репродукування документів з 

використанням комп’ютерних технологій, користування персональним комп’ютером – 
гри) на суму 40465 грн., що на 4985 грн.більше ніж в 2016 році. За здачу вторсировини 
надійшло 4279 грн.,  ( в т.ч. за макулатуру - 3459грн.  та металолом -  820грн.), за 
оренду приміщень – 10159грн. 

Сервісні послуги 

Для потреб закладу з інших джерел залучено 757594 грн.( в т.ч. з бюджету розвитку– 
514 396 грн. для поповнення бібліотечногофонду ,243198 грн. для придбання основних 
засобів,  

Надійшли  добровільні благодійні внески користувачів - 27494 грн. для придбання 
книг та передплати періодичних видань; 

Забезпечено безперешкодний доступ до бібліотек громадянам з обмеженими 
можливостями в центральній бібліотеці для дорослих, центральній бібліотеці для дітей, 
бібліотеці-філії №10 (пандуси), безпандусний доступ для цієї категорії людей мають філії 
№№6,9,11, №2 для дітей. 

Фінансова діяльність закладу здійснювалась відповідно до Положення про облікову 
політику та організацію бухгалтерського обліку на 2017 рік та була доступною для 
громадян на веб-порталі Є - data, на електронному майданчику закупівель SmartTender. biz 
та веб - сайті  департаменту культури міськради. 

Щотижнево населення міста інформувалось про проведення заходів  на  веб-сайтах  
департаменту культури, Луцької міської ради, ЦБС, в  електронних місцевих ЗМІ та 8 
блогах,  дайжесті подій міста Луцька «Луцьке меню». Видано друком буклет  «Бібліотека-
територія дитинства». 

 В 2018 році діяльність  бібліотек буде спрямована на : 
- модернізацію бібліотечних закладів для створення нових моделей їх 

функціонування з відкритим простором для дорослих та дітей; 
- комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій; 
- реалізацію бібліотечних програм. 
 

 
 


