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▪ Громаду створено:
27.03.2016 р.

▪ 16 населених пунктів
▪ населення - 23481 осіб

Новоукраїнська міська ТГ 



Мережа бібліотек громади
• 8 бібліотек на початку 2017 р.
• з 1 вересня 2017 року

– 1 публічна бібліотека та 7 її філій, 
- три міські філії, в.ч.    

дитяча та 4 сільські
2021 р. + 2 сільські бібліотеки



Поповненняфондів, 
комп’ютеризація

➢Щорічно, протягом 4-х останніх років

➢2020 року придбано 224 прим. на суму 16000 грн., в 
т.ч. на сільські бібліотеки - філії 102 прим. на суму 
8000 грн.

➢ Педплата 2021 рік - 115 прим. періодичних видань на 
суму 31000 грн. в т.ч. на с/бібліотеки – 52 прим. на 
11267 грн. ( в середньому по 15 видань на кожну 
бібліотеку).

➢ 2021 року отримано 827 сучасних книг  в рамках 
державної Програми поповнення фондів публічних 
бібліотек від Українського інституту книги

➢Із 10 закладів – 8 комп’ютеризовано та підключено до 
мережі Інтернет



Форми та методи 
співпраці з громадою • Бібліотеки ОТГ долучились до 

виконання Плану дій  з 
реалізації ініціативи 
"Громада, дружня до дітей та 
молоді" в Новоукраїнській 
об’єднаній територіальній 
громаді на 2018 – 2020 роки, 
до якої громада приєдналася 
2018 року

• Реалізація стратегічної цілі:  
«Кожна дитина та молода людина 
має можливість насолоджуватися 
життям в сім’ї, іграми та 
відпочинком»



відпускай
!



Бібліотека в
онлайн



На одній хвилі
Лідер 
читання

Єднаймо душі 
словом Кобзаря

Книгоманія- 2019



Літературна 
Новоукраїнщина



Містяни читають про місто



Поетичні читання патріотичної поезії



День міста
Не удается отобразить рисунок.



Загальноміські заходи



Підтримка полоненого земляка –моряка
Андрія Артеменка



Клуб “Підліток”





Клуб 
інтелектуальної 
творчості (КІТ)





Літературна студія 
«РАНОК»

Зустріч з Василем Бондарем



Зв'язок з предстаниками ГО



Дякую за увагу!
Запрошуємо до співпраці та спілкування

Кіровоградська область,
м. Новоукраїнка,
вул. Соборна 55,

індекс: 27100

Телефон:
(05251)2-22-31, 5-00-68

Е-mail: library.nu@gmail.com
web- сайт: 

http://sites.google.com/site/nucenlib
Блог: http://lib2013.blogspot.com

Сторінка Фейсбук: 
https://www.facebook.com/library.nu1

Спілкуймося: Skype: library_nu1
Група «Читай і відпускай!» 

https://www.facebook.com/groups/4169840
85548099

http://sites.google.com/site/nucenlib
about:blank
https://www.facebook.com/library.nu1
https://www.facebook.com/groups/416984085548099
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