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I. ЗAгAЛЬIII IIoЛo)ItЕHIIя

1.1. BoлиIlсЬкa oблaснa бiблioтекa Д,ЛЯдiтей (дaлi - Бiблioтекa) е:
- гoЛoBIIoIo Бiблioтекoro Д,ЛЯ дiтей oблaстi y сфеpi бiблioтечнo-

бiб.тioгрaфiuнoгo oбслyгoвyBaIIIIя, pеaлiзaцiТ пpaв дiтей Ta пiдлiткiв Ha
бiб.rioтечне oбслyгoвyBallнЯ, зaбезпеченнi дoстyпнoстi .цo iнфopмaцii Ta
Ьi\.-IЬTypl{иx цiннocтeil, paцioнaлЬIloГo BикopисTaHHЯ бiблioтечниx pесypсiв;

- нayкoBo-дoслiдниM це}ITpoм, який зaймaеться BиЗнaЧенн,IМ Ta IlayкoBиМ
oбгpyнтyBallllЯМ нaпpямiв бiблioтечнoi спpaBи B pегioнi, беpе yчaсTЬ У
poзpoбленнi тa pеaлiзaцii pегioнaлЬниХ Пpo|paМ B Mе)кax свoеi кoMIIеTеHцii тa
ГIpoГpaМ бiблioтечнoТ спpaви;

- iнфopмaцiйним цеI{TpoМ З ПиTaнЬ ФopМyBaннЯ i poзпoвcIoД)кенI{Я
нa oсIIoBi eдинихiнфopмaцIЙъlиx pесypсiв, cTBopeння iнфopмaЦiйниx Меpех(

сТal{ДapTiв oбpoбки ДoкyМентiв i oбмiнy ДaъIИX;
- кoнсyЛЬTaTиBIIиM ценTpoМ З IIиTaнь зaбезПrчеIII{я Дiяльнoстi бiблioтек

oблaстi, якi oбслyГoByloTЬ дiтей, a Taкoж cтIpИЯ€,poсTy пpoфесiйнoi мaйстеpнoстi
бiблioтечIIиX пpaцiвникiв ЗoкpеМa: HaДaН:яЯ ПpaкTичIIoi дoпoмoги, здiйснеI{IIя
сисTrMи пoстiйнoгo нaBчaI{IIя, aнaлiзyBaHIIЯ дiяльнoстi, кoнсyЛЬTyBaIIHЯ
б i блioтечних фaxiвцiв, BИДa:н:нЯ МеToДиЧниx пoоi бникiв.

|.2. У свoiй дiяльнoстi Бiблioтекa кеpyеTЬся ЧинIIиМ зaкoнo.цaBcTBoM
}.кpaiЪи, Зaкoнoшl Укpaiни <Пpo бiблioтеки i бiблioTrчI{y сПpaBy), ПoсTaI{oBaМи
i poзпopЯД)кенHяМи Кaбiнетy Мiнiсщiв УкpaТни, щo BиЗнaЧaIoTЬ poзBИToк
Ь.\,лЬTypи i бiблioтечнoi сПpaBи, кеpiвними мaтеpiалaми Miнiстеpствa кyjlЬTypи
тa iнфopмaцiйнoi пoлiтики Укpaiни, yпpaвлiння кyЛЬTУРИ, З IIиTaнЬ pелiгiй Ъa
нaцioнaльнoстей BoлинськoТ oблaснoТ деplкaвнoТ aдмiнiстpaцii, цим Стaтyтoм, a
Т aкo)к Bp axoByе мix<нap oд ниiт бiб лi oтечний,цo свiД.

1.3. БiблioTекa вiдпoвiднo Дo cт. 20 Зaкoнy <Пpo бiблioтеки i бiблioTечHy
сПpaBy)), сaмoстiйнa У BиЗIIaчеIIi змiстy нaпpямiв i фopм свoсТ дiяльнoстi,
з:iйсненнi гoспoдapськoi дiяльнoстi, вiдкpиттi paxyнкiв в ycTaнoBax бaнкiв, y
ToМy числi BaПIoTI{иx, BсTaIIoвленнi ПЛaTIIих ПoсЛyГ.

|.4. МaЙнo БiблioTеки е спiльнoro влaснiсTlo Trpитopiaльних гpoмaд сiл,
сеЛищ, мiст, oблaстi. Bлaсникoм мaйнa r TrpиTopiaльнa ГpoМaДa сiл, селищ, мiст
oблaстi в oсoбi BoлинськoТ oблaснoi paди (д-i - Bлaсник).

Фyнкцii yпpaвлiнн'l Г€UlyЗевolo дiяльнiстto здiйснrое yпpaвлiнIlя кyЛЬTypи, З
ПIlTaнЬ pелiгiй тa нaцioн€lJlЬIloсTей oблдеpжaДмiнiстpaцii (дaлi - yПpaBЛiння).

1.5. .{iяльнiсть Бiблioтеки г,ИЗ:яaЧaСTЬcЯ ITpиIIциIIaМи нayкoвoстi,
ЗaГaЛЬнoДoсTyПIloстi, безкotптoвнoстi oсI{oBниХ бiблioтечI{иx ПocЛyГ, IIor.цн aHHЯ
пpинципiB ДеpжaBl{oГo yпpaвлiння i гpoмaДcькoГo сaМoBpяДyBaнIIя.

1.6. БiблioTекa е непpибyTкoBolo ycTaHoBolo.
|.7. Бiблioтекa Maе сTaTyс ropидиvнoТ oсoби, влaснi paХyllки B бaнкy,

кopисTyeTьсЯ бaнкiвськими Ta кaзнaчейсЬкиМи IIoсЛyГaМи. Бiблioтекa Мa€
B-.Iacнy ПеЧaTкy Ta II]TеМIIелi встaнoBЛеI{oГo ЗpaЗкa, poЗПopяД)кaсTЬсЯ кoIIITaMи,
o.]еp)кal{ими вiд нaДal{нЯ ПЛaTIIиХ ПocЛyГ.

1.8. AдpеcaTapеквiзити 4З010, м. ЛyЦьк, пp. Boлi,37;
кo д: 0222197 5 ; p l p 29820 \7 20З 4428 000 1 00004 1 5 5 3,
458201720з4427100120004|55з в ДКCУ м. КиТв; MФo 820172.



II. MЕTA TA OCIIOBIII BILДиLДIяЛЬIIOсTI

2.l. Бiблioтекa зaбезпе.тyс нaйбiльrш ПoBIIе фoрмyвaння i збеpiгaння
.]ot{\}1еTaЛьнo-iнфopмaцiйних pесypсiв ДЛЯ дiтей 'i Ьpгaнiзaтopiв д,,"oo.o
ЧIlТaIIIIя.

2.2. ЗдiЙснtor бiблioтечне oбслyГoByBaIIня кopисTyвauiв, сIIрЯМ.BaIIе нaпoпyЛяpизaцiю Ta BикoрисTaIIнЯ к}IижкoBиx фoндi"..lд"o ЗaвДaнЬ HaцioнaльнoТ
.]oкTpини poЗBиTкy oсвiти З МеToIo гapмoнiйI{oГo BиХoBa}Iн я дiтeЙi пiдлiткiв.

2.З. LIaдaс МеToДичIry ДoпoМory бiблioтекaм oблaстi, якi oбслyгoвyloTЬ
дiтей i пiдлiткiB' сПpиlle BикoI{aF{IIIo tIиМи ЗaBДallЬ, щo сToсyIoTься бiблioтечнoГo
oбслyгoвyBaннЯ.

У вiдпoвiднoстi З BищеBикЛaДrI{иi\4 Бiблioтекa:
- opгaнiзoвyе дифеpенцiйoвaне oбслyгoвy'allнЯ кopисTyBauiв, З\.рaХyBaI{IIЯМ ik зaпитiв Ta iнтеpeсiв, piзними фopмaми: нa 

-a6oI{еМеI{TaХ, 
BЧИT aJIЬHИx З€LIIaХ Ta Ha IIyIIкTaх нестaцi oнaplloГo oбслyгoв УBaHHЯ;- зaсoбaми ДpyкoBa]tsIИх ДoкyМеI{Tiв спpияе фopмy"u"".o iнтелектyaльнoТ,

BисoкoМopaльнoТ Ta BиcoкooсвiченoТ oсoбистoстi З IIIиpoкиMи .цyxoBIIиMипoтpебaми; сTBopIoс yМoви- Для спiлкyBaI{IIя дiтей 'u op.u"iзoвyе ik дoзвiлля,пLlllХoМ IIPOBеДенIIЯ лiтеpaтypнo-МyЗиЧIlих paнкiв, пpезентaцiй книГ,
riтеpaтypllиx ПoДopoжей, opгaнiзaцii oб]сднaFIЬ Ta клyбiв зa iнтеpе aaNIИ;- НaДae кoрисTyBaЧaM ПpaBo oДеpxryBaTи y кopисTyBaIIнЯ кHиГи, ДoкyMенTитa iнrпi нoсii iнфopмaцii з бiб-лioтечнoгo фo"дy y вiдпoвiдностi З ПpaBиЛaMи
кopиcTyBats,LIЯ бiблioтекo}o нa безoплaтнiй oснoвi, a Taкo)к I{aДaI{IIя ДoДaTкoBиxПoсЛyг нa IIЛaTHiй oснoвi;

- кoI\{ПЛекTyBaIIнЯ бiблioтечниx фoндiв зДiйснroeться Бiблioтекorо бyд".
якиМ IIIJIЯXOМ' не зaбopoнениМ Зaкo}IoДaBcTBoМ, a Taкo)к IIIлЯхoМ книгooбмiнy збiблioтекaми УкpaТни' oTpиМaннЯ B Дap з oсoбистиx зiбpaнь;

- З BиЧеpПI{oIo ПoBIIoToIо кoМIIЛекТyс лiтеpaTypy для дiтей крaсзнaBчoГo
хapaкTеpy;

- зaбезпечyr oблiк, збеpiгaння Ta BикopисTaIIIIя ДoкyМеIIT€UIЬIIS-
iнфopмaцiЙних BИДaIlЬ' щo знaХo ДЯTЬcЯ y фoндi Бiблioтеки вiдпoвiДIro Дo ст. 18
Зaкoнy Укpaiни nПpo бiблioтеки тa бiблio'Ъ"',y сПpaBy) тa згiднo BсTaI{oBЛеIIиx
сТaнДapTiв, технivllиx yMoB тa iнrпиx нopМaTиBI{иx Дoкyментiв;- сTBopIое oблacниiт oбмiнний фo"д дитяuoТ лiтерaтyри, opгaнiзoвyс
пеpеpoзпoдiл кIIиГ мiхс бiблioтекaми oблaстi, якi oо"iy.o"yloTЬ дiтей Ta\.с TaIIoBaМи' щo зaймaтoтЬсЯ BиХoвaII}IЯМ пiдpoстaroчoГo пoкoлiння;

- зДiйснror ДoвiДкoвo-бiблioгpaфiuне тa iнфopмaцiйне oбслyгoвyBal{нЯ
коpистyвaнiв бiблioтeки, opгaнiзaтopiв ДиTячoГo ЧИTa.нъIЯ' фaxiвцiв y гaлyзi
гr.rraнiтapllиx Ta iнпtц1 нayк, Пpи нaЯBнoстi вiдпoвiдн,' 'u'.piaлiв, зaдoвiльняс
i н ф оpмaцiйнi пoтp eби iътtлиХ кaTегop iй кopистyвa.riв ;- зДiйснroс нayкoBo-МеTo.циЧI{r зaбезпечеIIня дiяльнoстi бiблioтек, Щoобс--тyгoвylоTЬ дiтей, a сaМе:

- BиBЧaс ПеprДoBий дoсвiд бiблioтечнoi poбoTИ Тa poзpoбляс pекoМендaцii
:lо liогo BПpoBaДженIIIо B IIpaкTикy pобoти бiблioтек oблaотi;

- ПpoBoДиTЬ ЗaxoДи з пiДвищеI{нЯ квaлiфiкaцiI бiблioТечниХ пpaцiвникiв;



- здiйснro€ Bи.цaBни.ry дiяльнiсть З aкTy€LJIьHИX ГIИTaнь бiблioтечнoТ спpaви i
3I{.]aс МеToДиЧI{i мaтеpiaли, ПеpеBalltнo кparЗI{aBчoГo xapaкTеpУ, ЯК сaмостiйнo,
:ак i з iнtпими бiблioтекaми, зaцiкaвЛениМи opгaнiзaцiями;

- беpе )пIacTЬ в сoцioлoгiчниx ДoслiДlкеIlIIяХ, щo ПpoBo.циTЬ Haцioнaльнa
бiб.-Iioтекa УкpaiЪи дllя Дiтeiт.

III. ФIIIAнCOBA I гoсПoДAPсЬкA tLяЛЬHICTЬ

3.1. БiблioTекa ПpoBo.циTь сaмoстiйнy фiнaнсoBy i гoсподapсЬкy дiяльнiсть
llя зaбeзПеЧrIIIIя pеaлiзaцii oснoвниx фyнкцiй i сoцiaлЬI{oГo poЗBиTкy кoЛекTиBy
вi:пoвiднo Дo cтaтeЙ 26, 27, 28 Зaкoнy Укpaiни <Пpo бiблioтеки i бiблioTеЧI{y
сГIpaBy).

3 .2. [2кepеЛaМи фiнaнсyв a:нrIЯ Бiблioтеки е:
- oЮ.ц)кетII1 кoшIти;
- кoIIITи, oдеplкaнi вiд нaдaнIIЯ ПЛaTIIиХ ПoсЛyГ;
- кoIIITи фiзинниx TaIopИДkIчI{иx oсiб, y ToМy числi iнoземниx;
- Пo)кrpTByBaI{ня;
- iнrпi ДжrpеЛa' не зaбopoненi зaкoнoДaBсTBoM.
з.з. loxoди (пpибyтки) Бiблioтеки BикopистoByloтЬся BикЛIoчнo ДЛЯ

фiнaнсyвaHLIЯ видaткiв нa iТ yTpиМaннЯ, pеaлiзaцiТ мети (цiлей, зaвдaнь) тa
нaпpямiв дiяльнoстi, визнauеIIиХ yсTaнoBЧиMи .цoкyМеIITaМи Бiблioтеки.

з.4. Кoшrтopиси, фiнaнсoвi плaни, Iптaтнi poзПиси Boлинськoi oблaснoi
бiб.rioтекvl ДIIЯ дiтей зaTBrp.цxtyloTЬся yпpaвлiнIlяj\l кyЛь.tУpИ, З ПиTaI{Ь pелiгiй тa
нaцioнaльнoстей oблдеpт<aдмiнiстpaцiТ пiоля пoГoДяtrнHя з BлaоникoМ, Якщo
iнtпе не пеpедбaче}Ie чинЕIиМ дirоuим зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaiЪи.

Iv. MAиHO

4.1'. Мaйнo БiблioTеки е спiльнoro влaснiсTlo Trpитopiaльниx гpoмaд сiл,
се-.Iищ, мiст oблaстi i зaкpiплroсться Зa нrlo IIa ПpaBax oПеpaTиBнoгo yпpaвлiння.
Birтyхсення oсIIoBниХ зaсoбiв тa iншoгo мaЙнa, зaкpiпленoГo Зa Бiблioтекoro,
}-ri]a.цallнЯ ДoГoBopiв opенди I]poBo.цИTЬcЯ з .цoзBoЛy Bлaсникaмaiтнa вiдпoвiднo
.]o чиннoГo зaкoнoДaBсTBa Укpaiни.

4.2. МaЁтнo БiблioTrки скЛaДaloTЬ oc}IoBнi фoнди тa oбiгoвi кolпти, iнrпi
lraтеpiaльнi цiннoстi i нaлеlкaтьiй нa пpaвi IIoBI{oГo ГoсПoДapcЬкoГo вiдaння.

4.3. Бiблioтекa волoдiе i кopиотyсTЬcя ЗЕBIIaЧеI{им мaйнoМ сaМoстiйнo,
вчиH,IIOчи щo.цo ньoГo дii, щo не сyПrpеЧaTЬ чиHнoМy ЗaкoнoДaBсТBy.

4.4. Збитки, зaпo,цiянi Бiблioтецi y paзi IIoрyIПення rt мaйнoвиx ПpaB
iop иДичн ими il' ф iзиuними o с o б aми Ta Деp)It aвlTтИNIуI op ГaI{aMи, вiдlпкoд oByIоTЬ сЯ
згiднo з ЧиIII{иM Зaкoнo.цaBсTBoМ.



v. TPyДoBиЙ кoЛEкTиB l Йoгo сAIvIoBPяДУBAHIIя

5.1. Tpyдoвi вiднockIlяИ в Бiблioтецi з бiблioтечъIИN|И тa aдмiнiстpaтивнo-
. oсПo.цapсЬкиМи пpaцiвникaМи BсTaI{oBЛIoIoTЬcя згiднo З зaкoнoДaBсTвoМ Пpo
:рaЦIo УкpaТни.

5.2. Tpyдoвi i сoцiaлЬI{o-екollомiчнi вiднoсини мiхс aдмiнiстpaцielo i
прaцiвникaМи IIa oсI{oBi взaемнoгo yЗГo.Щкrння iнтеpесiв стopiн pеГyЛIoIoTЬся
ь.o.-1екTиBIIиМ .цoгoBopoМ' якиЙ r пpaBoBиМ aкToМ.

5.3. У кoлrкTиBнoМy дoгoвopi oбyплoвлrolотЬся пoЛo)кення IIpo oплaтy i
\-\1oBи пpaцi, сoцiaльнoгo i )I(иTЛoBo-пoбyтoвoгo oбслyгoByBaння пpaцiвникiв,
гapaнтii i пiльги, якi нaДaroться aдмiнiстpaцiеro.

5.4. Дiя кoЛrкTиBIIoГo ДoГoBopy ПoI]IиpIorTЬся I{a всiх пpaцiвникiв
Бiблioтеки y вiдпoвiДнoстi з чиHI{иМ зaкoнo.цaBсTBoМ.

5.5. oснoBI{oIo фopшroro ПoBI{oBa)кенЬ Tpy.цoBoгo кoJIекTиBy r Зaг€LЛьнi збopи
кo;1rкTиBy, нa якi BиHoсяTЬся oснoвнi ПиTaHI{я виpoбниuoi дiяльнoстi,
сoцiaльнoГo poЗBиTкy кoЛrкTИBУ, opгaнiзaцii piзних фop' дiяльнoстi Бiблioтеки.

vI. УIIPABЛII{нЯ БIБЛIoTЕ,кoIo

6.1. Бiблioтекy oчoЛIor ДиprкTop , якиЙ ПpиЗнaЧaсTЬcя piIпенням oблaснoТ
рa.]и тa.цiс нa кoнTpaктнiй oснoвi.

6.2. !иpeкTop Бiблioтеки:
- opгaнiзoвyе poбoтy БiблioTеки з yсix нaпpямкiв, зaймaеться безпoсеpеДI{Ьo

a:rriнiстpaTиBllo-ГoспoДapсЬкolo' фiнaнсoвolo, нayкoBo-МеToДичIlolo дiяльнiстro i
несе IIoBHy вiдпoвiДaльнiсть зa Тi сTaн;

- IIpеДсTaBЛяr Бiблioтекy в yсix yсTaЕIoBaХ i opгaнiзaцiях; poЗПopяДх{aсTЬсЯ
ГрoшIoBиМи i мaтеpiальними цiннoстями y вiдпoвiднoстi з дirouим
З aкoHo.цaBсTBoM' зaбезпечyс з б еpежеHнЯ бiблioтечIloГo мaiтнa'

- yкЛaДaс ДoГoBopу1 в.ИДaе ДopyЧення, вiдкpуIBaе в бaнкax poЗpaХyнкoвi тa
iнrшi paxyнки Бiблioтеки;

- BИДaс. нaк€tзи цo Бiблioтецi, зaTBеp.ц)кyс ПoЛoxtrнI{я пpo вiддiли, пoсaдoвi
i нс тpyкцiТ, пpaвилa кoрисTyBaнHЯ Бiблioтекоro;

- зДiйснroе пpийoм, звiльнення i пеpемiщеIII{Я Пpaцiвникiв Бiблioтеки y
вi:пoвiднoстi з Tpy,цoBиМ Зaкoнo.цaBcTBoМ, pекoMrl{Дaцiями aтестaцiйнoТ кoмiсiТ;
Зaoхoчyс пpaцiвникiв; I{aклa.цaс У BсTaI{oBЛенoМy ПopяДкy дисциплiнapнi
сТЯГнrння, д6aе пpo пoлiпIIIrн}Iя yМoB пpaцi i пoбyтy пpaцiвникiв.

6.З. !иpeкTop Бiблioтеки Зa ПoГoД)кенHЯМ з PaДoтo Tpy.цoBoГo кoЛeкTиBy:
- виpirпyе ПиTaHIIЯ opгaнiзaцiТ й oплaти пpaцi;
- ЗaсToсoByс B yсTaнoBЛrнoМy ПopяДкy piзнi 1

ФopМи ГoсПoДaploBaннЯ
кo.lекTиBy, дoгoвipнy Ta iншi фopi\4и oПJIaTи пpaцi, гнy.rкi pе}I{иМи пpaцi, спiльнo
з Paдoro TpyДoBoГo кoЛrкTиBy пprДсTaвляс I{a ЗaTBеp.ц)кеI{I{я Tpy.цoвoМy
кoJекTиBy <Пpaвилa внyтpiшrньoгo TpyДoBoГo poзпopяДкy)' кoлективний
:огoвip:

- BиЗIIaчaе неoбxiднy чисельнiсть Пpaц}oloчИx' poзpoбляе спiльнo
.jrхга-птеpoM IIITaTIIий poзпис i встaнoBЛIoе пoсa.цoвi oкЛaДи y вiдпoвiДнoстi
*.rэчlтх схrM y MежaХ фoндy зapoбiтнoi Гlлaти;
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- BсTaнoBЛIoс ПpaцiBI{икaM .цoПЛaTи, IIaДбaBки, IIopЯДoк i poзмipи
пpемiroвal{нЯ зa paхyнoк i в межax екoнoмiТ фoндy зapoбiтнoi плaти.

6.4" {иpектop сaмoстiйнo виpirпyс ПиTaнIIя дiяльнoстi Бiблioтеки, Зa
BиняTкoM пиTaнь' вiднесениx ЧиI{ниМ ЗaкoнoДaBсTBoМ Ta ЦиМ Cтaтyтoм .цo
кoМПеTеIIцii BлaснИКa Ta yпpaвлiння.

6.5. Зaстyпник .циpекTopa пpиЗнaЧaеTЬся i звiльнЯе.IЪcЯ ДиpекTopoМ
Бiблioтеки Зa yЗГo.ц)кеIII{яМ З yПpaBЛiнням. Пiд чaс вiдсyтнoстi ДиpекToрa
ЗaсTyПI{ик .циpекTopa Bикoнyе йoгo oбoв'язки.

6.6. Зaстyпник ДиpекTopa B МежaХ свoеi кoшrпетенцiТ дiе вiд iменi
Бiблioтеки, IIrсе ПoBlly вiдпoвiдaльнiсть Зa пiдпopядкoBaнy йoмy дiлянкy
poбoти, беpе r{aсTЬ y пiдбopi кaдpiв. oбoв'язки ЗaсTyПI{икa ДиpекTopa
BизнaЧaIoTЬсЯ .циpекTopoМ Бiблioтеки.

6.7. oснoвними пiдpoздiлaми Бiблioтеки е вi.цДiли, якi oчoлIoIoTЬ
зaвiдyвavi.

6.8. Cтpyктypнi пiдpoздiли Бiблioтеки дiroть У вiДпoвi.цнoстi З
ПoЛo)кеIlHЯNIИ, ЗaTBеp.цxtениМи ДиpекToрoМ.

6.9. Пpaвa i oбoв'яЗки пpaцiвникiв визнaчaloTЬся ПpaBиJIaМи внyтpirпIlЬoГo
TpyДoBoГo poЗПopя.цку i пoсaдoвими iнстpyкцiями, ЗaTBrp.цxtеIIиMи .циpекTopoМ
Бiблioтеки.

6.10. Зaвiдyвaнi вiддiлiв зaбезпечyloTЬ .цiяльнiстЬ сTpyкTypних пiдpoздiлiв,
якi вoни oчoЛIoIoTь, вiдпoвiДaroть зa теpмiни i якiсть poбoти, беpyть yчaсTЬ y
пiдбopi i poзстaнoвцi кaдpiв, викoн}roTЬ iнlпi дopyчrIIIIя.

6.11. Haпpями, змiст i oснoвнi Пoк€lзI{ики
pivним ПлaнoМ, зaTBep.цжеIIиМ yпpaвлiнI{ЯМ Зa
мiсячними ПЛaIIaМи poбoти.

6.|2. Пpи Бiблioтецi сTBopIoсTЬcЯpaДa пpи Диpектopoвi, iТ дtяльнtсTЬ 1 скЛaД
з aкpiплtосTЬся ПoлoхсенIIяМ.

6'|з. Бiблioтекa Maс IТpaвo вiДпoвiДнo Дo сT. 20 Зaкoнy УкpaТни <Пpo
бiблioтеки i бiблioTечнy сПpaByD:

- BизIIaчaTи Д}кеpелa кoМПЛrкTyBaIIIIя свoik фoндiв;
- yсTaI{oBЛIoBaТи пiльги ДЛя oкpеMиХ кaTеГopiй кopистyвaнiв бiблioтеки;
-BИЗHaчaTИ Пpи нaДaннi кopисTyBaчaМ Бiблioтеки дoкyментiв poзмip

кoшtтiв, щo Пеpе.цaloTЬся Бiблioтецi як зaбезпечеI{нЯ BикoнaнIIя зoбoв'язaнь
ЩoДo ПoBеpнеHHЯ oДеp)к aНvlr' дoкyментiв;

- BизIIaчaTИ в.уIДиT тa poзмipи кoI\,IПrIIсaцiТ шIкoДи' зaпoдiянoi кopистyBaчaм
Бiблioтеки, y ToМy числi ПеI{Io Зa пopyIIIеIIня теpмiнiв кopисTyвaъlнЯ
.]oкyMенTaNIИ:

- BуIrIУЧaTИ .Гa pеaлiзoвyBaTи ДoкyМенTи iз свoiх фoндiв вiдшoвiднo Дo
нoрМaTиBHo-I]paBoвиx aктiв.

vII. oБЛIк' ЗBITHIсTЬ TA кoIITPoЛЬ зA tIЯЛЬHICTIO

7.1. БiблioTекa ЗнaxoДиTЬся B безпoсеprДнЬoМy пiдпоpядкyвaннi, звiтyеться
rеpеД yпpaвлiнням кyлЬTypи, З ПиTaнь pелiгiй Ta нaЦioнaльнoстей
об.l:еptкaдмiнiстpaцiТ з oснoвllиХ ПИTaнь Дiяльнoстi.

7.2. Бiблioтекa Bе.це бyxгaлтеpський oПrpaTиBниiт i aTaTИcTkтчниЙ oблiк,
ззiтr.с B ПopяДкy' BcTaIIoBЛенoМy ЗaкoIIoДaBсTBoМ Укpaiни.

poбoти БiблioтекИ BИЗHaЧaIoTЬся
Пo,цaнI{яМ Бiблioтеки, a Taкo)к



7.3. Бiблioтекa зобoв.яз\-€TЬся LIaДaBaTИ Bлaсникy бyдь-якy iнфopмaцiю
щoДo здiйснення IlеIo Гoсt]oдapсько-фiнaнсoвoi дiяльнoстi Ta BикoнaнIIя
сTaтyTIIиx зaBДaI{ь.

7.4. Кoнщorь з€l фiнaнсoвo-гoсПoДapсЬкolo Тa сTaTyTFIoЮ дiяльнiстro
здiйснroе Bлaснrщ тa iнrпi вiдпoвiДнi opгaни B Mе)кaх кoМПеTеIIцiТ згiднo з
ЧиHHиМ Зaкoнo.цaЬствоrt.

Бiблioтеки здiйсrдосться
Зaкoнo.цaB сTBoМ УкpaТни.
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7 .5. Кoнтpoль, пеpевipкa i pевiзiя виpoбниvoТ тa фiнaнсoвoТ Дiяльнoстi
BсTaIIoBлеМv IlopЯДкy згiднo чиIlIIиМ

vIП. ЗoBIIIш}IЬo-ЕкoнoMIltIIA ДIЯЛЬI{ICTЬ

8.1. Бiблioтекa Мo)ке здiйснlовaти У BсTaIIoBЛеIIoМy ПopЯДкy
спiвpoбiтI{ицTBo з бiблioтекaМи тa iнIпим yсTaнoBaМи i opгaнiзaцiями iнoземних
.цrp)кaB' BесTи мix<нapoдний книгooбмiн, lутvlчJlеIloМ мiх<нapoдIIиX opГalliзaцiй.

DL ПPиПиIIЕIIIJЯ ЦIЯЛЬIIOCTI

9.1. Пpипинення дiяльнoстi Бiблioтrки ПpoBoДиTЬся зa piшенням Bлaсникa
aбo зa piшенням cУДУ, y гIopя.цкy пеpедбauенoМy ЧиIIIIиМ ЗaкoI{oДaBсТBoM.

9.2. ГфилиI{еIII{я Дiяльнoстi БiблioTеки вiдбyвaстЬся IIIЛЯxoм лiквiдaцii aбo
p е op гaнiз aцii (злиття, TIpI4eДHaнrrя, п oдiл' п еp еTB op е ння).

9.з. Лiквiдaцiя зДiйснroсться лiквiдaцiйнoro кoмiсiсlo ' Я:кa yTBopIorTЬся
Bлaсникoм мaйнa чи йoгo пpе.цсТaB}IикaМи, y BсTaI{oBЛеI{oМy ЗaкolloМ ПopяДкy.

9.4. Пpи pеopгaнiзaцii Бiблioтеки iТ пpaвa тa обoв'язки IIеpеxoДяTЬ 'цo
ПpaBoIIaсTyПI{икa.

9.5. B pезyльтaтi лiквiдaцii aбo pеopгaнiзaцiТ Бiблioтеки aкTиBи' Щo
ЗaЛLTтIJИIIИсь пiсля зa.цoBoЛенIIЯ ПprTензiй кpеДиTopiв, пеpедaloTЬся oднiй aбo
кiлькoм непpибyткoBиМ opгaнiзaцiям вiдпoвiднoгo виДУ aбo зapaxoвyloTЬся Дo
ДoХoДy мiсцевoгo бroд>кеry.

9.6. Bсi TIИTaъIHЯ' ГIoB'ЯЗaFIi iз фyнкцioнyвaнняМ Чи лiквiдaцiеro БiблioTеки,
I{е вpегyльoвaнi циМ Cтaтyтoм, pегyЛIoIoTЬся вiдпoвiднo Дo ЧиFIнoгo
Зaкoнo.цaBсTBa УкpaiЪи.

9.7. У paзi pеopгaнiзaцii a6o лiквiдaцiТ БiблioTеки пpaцiвникaшr, якi
звiльняrоTЬcЯ' ГapaнTyсTЬсЯ ДoДеpжaнI{я ikнix сoцiaльниx ПpaB Ta iнтеpесiв,
пеpедбauеIlиХ чиIIIIиМ ЗaкoнoДaBсTBoМ УкpaiЪи.

9.8.БiблioTекa BBaжarTЬсЯ pеopгaнiзoBaнoЮ aбo лiквiдoвaнoю З МoМеIITy
BI{есеI{ня вiдпoвiднoГo ЗaПисy дo eдиI{oГo ДеpжaBIIoГo prесTpy IopиДиЧниx oсiб,
фiзи.rниx oсiб-пiдпpисмцiв Ta |poМa.цсЬкиХ фopмyвaнь.
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