УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 28 » березня 2011 року

№ 224-р
смт Голованівськ

Про стан роботи бібліотечної системи
району
На виконання Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VІ «Про культуру», Закону
України від 16 березня 2000 року № 1561-ІІІ «Про внесення змін до Закону України
«Про бібліотеки і бібліотечну справу»», розпорядження голови Голованівської районної
державної адміністрації від 30 листопада 2009 року № 820-р «Про затвердження плану
заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Голованівському районі» та рішення колегії
районної державної адміністрації від 25 березня 2011 року № 12:
1. Відділу культури і туризму райдержадміністрації:
забезпечити збереження, розвиток та оптимізацію існуючої мережі бібліотечних закладів
району;
здійснювати контроль за роботою сільських бібліотечних закладів, районної бібліотеки як
методичного центру;
тримати на контролі питання переведення бібліотек та ремонтів сільських бібліотек.
2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації та фінансовому управлінню районної
державної адміністрації при формуванні бюджету на 2012 рік та уточненні бюджету у
2011 році передбачити кошти на:
поетапне переведення працівників сільських бібліотек, які працюють у режимі неповної
робочої зайнятості та потребують переведення на повні посадові оклади;
розвиток бібліотечної справи району та поповнення бібліотечних фондів.
3. Рекомендувати сільським, селищним головам:
запровадити надання цільових коштів із місцевих бюджетів на поповнення фондів
сільських бібліотек;
здійснити поточні ремонти у сільських бібліотеках до 1 вересня 2011 року;
здійснювати постійний пошук позабюджетних коштів для передплати періодичних
видань для сільських бібліотек у 2011 році та на 2012 рік;
вирішити питання щодо оформлення відповідних документів про надання платних послуг
сільськими бібліотеками до кінця І кварталу 2011 року;
здійснювати постійний контроль за роботою сільських бібліотек та дотримання ними
розпорядку роботи;
посилити виконавську дисципліну щодо вчасного надання інформацій до відділу
культури і туризму райдержадміністрації;

2
Перегонівській сільській раді терміново вирішити питання про юридичне оформлення
документів на закриття Полониської сільської бібліотеки з наступним вирішенням питання
про її бібліотечний фонд та матеріально-технічні цінності;
Голованівській селищній раді, Крутеньківській, Ємилівській сільським радам вирішити
питання про переведення сільських бібліотек в інші приміщення до 1 вересня 2011 року;
Свірнівській, Журавлинській, Лебединській сільським радам направити на навчання до
Олександрійського училища культури сільських бібліотекарів.
4. Директору Голованівської районної бібліотеки:
продовжувати надавати методичну та консультативну допомогу сільським бібліотекам
протягом 2011 року;
продовжувати реалізацію програми безперервної освіти працівників сільських бібліотек
на базі організаційно-методичного кабінету районної бібліотеки.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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