
     

                                                                                   

  

  

 ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

                                                     

 

03 березня 2017 року                                                                                          № 55 
 

 

Про затвердження  Програми забезпечення  Пирятинської районної бібліотеки 

для дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та на І півріччя 

2018 року 

 

 

      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму  забезпечення Пирятинської районної бібліотеки 

для дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та на І півріччя 

2018 року, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на сектор 

культури і туризму Пирятинської районної державної адміністрації 

(Литвиненко Н.В.), фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та  постійну 

комісію міської ради з питань  освіти, культури, молоді, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ  



                                                                Додаток 

 до рішення двадцятої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге засідання) 

 03 березня 2017 року № 55 

 

 

 

ПРОГРАМА 
забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року  

та І півріччя 2018 року   
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирятин – 2017 



1. Вступ 

 

Програма забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року  

розроблена відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, „Про культуру“, „Про бібліотеки і бібліотечну справу“. 

Бібліотека є не тільки традиційним центром культури, знань,  духовності і 

дозвілля, а і важливою складовою інформаційної цивілізації ХХІ століття - саме 

в цьому контексті працює книжкова скарбниця для користувачів-дітей.  

 

2. Оцінка поточної ситуації 

 

Пирятинська районна бібліотека для дітей функціонує як 

загальнодоступний інформаційно-культурний центр, місце духовного 

спілкування та проведення змістовного дозвілля користувачів-дітей та дітей з 

обмеженими можливостями, які відвідують клуб за інтересами „Капітошка“. 

Діяльність  бібліотеки, яка розміщена на території об’єднаної 

територіальної громади,   спрямована на покращення якості надання 

бібліотечних послуг дітям, відродження та популяризацію народних традицій, 

звичаїв, задоволення духовних потреб підростаючого покоління.  

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 Для якісного надання бібліотечних послуг дітям міста Пирятина,   

бібліотеці, яка знаходиться на території об’єднаної територіальної громади,  

потрібні періодичні видання на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року. 

Забезпечення  бібліотеки періодичними виданнями – життєво необхідна умова 

для повноцінного функціонування дитячої книгозбірні. 

 

4. Мета Програми 

 

Метою Програми є вдосконалення діяльності Пирятинської районної 

бібліотеки для дітей шляхом передплати періодичних видань на ІІ півріччя   

2017 року та І півріччя 2018 року, що сприятиме задоволенню інформаційних 

потреб користувачів-дітей, які проживають на території міської об’єднаної 

громади.   

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

 Вчасно передплачені періодичні видання для Пирятинської районної 

бібліотеки для дітей – це якісна робота бібліотеки та повноцінне задоволення 

потреб дітей міста. 

 

 

http://www.kultura.pl.ua/dokumenti/zakonodavstvo/24-pro-biblioteki-i-bibliotechnu-spravu.html


6. Обсяги та джерела фінансування Програми  

Усього на реалізацію Програми передбачається – 6614,00 грн., 

використання яких здійснюватиметься з районного бюджету шляхом передачі 

міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції з бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади. 

На цю суму планується передплатити такі видання: 
 

індекс назва сума 

68878 Академія юного моделіста 203,98 

68678 В гостях у казки 268,00 

49150 Веселые животные 287,92 

74426 Всесвітня література 443,20 

37783 Дивослово 503,86 

68881 Жасмін 163,90 

37061 Зростаємо разом 424,00 

92405 Колосок 245,20 

99310 Куля 188,20 

23896 Малятко 197,23 

1202 Навчальний комплект: 499,00 

74394 Однокласник 209,20 

40242 Пізнайко 364,00 

37582 Тачки 172,40 

8437 У світі казок 16,65 

99487 Чарівна принцеса 169,80 

98819 Юная леди 285,72 

30592 Журавлик 26,80 

23534 Зоря Полтавщини 298,00 

61574 Пирятинські вісті 337,60 

86112 Пирятинська правда 222,04 

40665 Позакласний час 514,36 

49801 Поради юриста 58,36 

33597 Розкажіть онуку 514,36 

   Всього 6614,00 
 

7. Строки виконання Програми 
 

Термін виконання Програми – 2017 рік. 

 

8. Перелік завдань та заходів Програми 

 

Завданнями Програми є: 

забезпечення реалізації права кожної дитини на доступ до інформації; 

розширення спектру надання інформаційних послуг, що забезпечить 

залучення більшої кількості дітей до користування  бібліотекою. 



9. Результативні показники реалізації Програми 

В результаті реалізвції Програми очікується збільшення кількості осіб, 

залучених до  бібліотеки на 7- 10 %. 

  

10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 
 

Організація виконання Програми покладається на сектор культури і 

туризму Пирятинської районної державної адміністрації. 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Завідувач сектору культури  

і туризму Пирятинської районної  

державної адміністрації     Н.В. Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

                                          

Паспорт 

Програми забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей                      

періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року 

 
1. Ініціатор розроблення: Пирятинська районна бібліотека для дітей. 

2. Дата, номер розпорядчого документа: розпорядження міського голови 

від 07.02.2017 № 12 

3. Розробник Програми:  сектор культури і туризму Пирятинської 

районної державної адміністрації, відділ культури і туризму міської ради. 

4. Відповідальний виконавець Програми: сектор культури і туризму 

Пирятинської районної державної адміністрації, фінансове управління міської 

ради 

5. Термін реалізації Програми: 2017 рік. 

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:  

бюджет міської об’єднаної територіальної громади. 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми:  6614,00 грн. 

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на виконання 

Програми 

(грн) 

1     

2017 рік     

Бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

6614,00 

     

6614,00 

 

Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року 
 



№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис. гривень, 

у  тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Вдосконалення 

діяльності 

Пирятинської 

районної 

бібліотеки 

для дітей 

Передплата 

періодичних 

видань 

(згідно  

з переліком, 

наведеним  

у розділі 6) 

2017 рік Сектор 

культури і 

туризму 

Пирятинської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

Бюджет  

міської 

ОТГ 

6614,00 Збільшення 

кількості 

відвідувачів 

районної 

бібліотеки 

для дітей 

  Всього:    6614,00  

 

 

Додаток 4  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної  класифікації видатків місцевого бюджету ____ 0118800 ___ 

Код КЕКВ ____2620______________________________________________ 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2017  рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Соціальні 

заходи 

Рішення  

20-ої сесії 

міської  

ради  від 

03.03.2017 

№ 55 

Сектор 

культури  

і туризму 

Пирятинської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

6614,0 6614,0 

 

 

 

 

  

6
6
1
4

,0
 

         

 

 

Завідувач сектору культури 

і туризму Пирятинської районної 

державної адміністрації Н.В. Литвиненко 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

03 березня 2017 року 


