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4 райони та 49 ТГ на території області

• Голованівський район  
10 ТГ; 118 бібліотек;

• Новоукраїнський район 
13 ТГ; 107 бібліотек;

• Кропивницький район 
17 ТГ; 233 бібліотеки;

• Олександрійський район 
9 ТГ; 105 бібліотек 



Територіальні громади області

∗ Із 49 новостворених 
територіальних громад:

∗ Сільських - 21;
∗ Міських - 12;
∗ Селищних - 16

*Площа громад:24588 кв. км   

*Населення: 933209 осіб



Бібліотечна мережа в ТГ
∗ Міські ТГ:
∗ 155 бібліотек (28%);
∗ Селищні ТГ: 
∗ 224 бібліотеки (40%);
∗ Сільські ТГ:
∗ 184 бібліотек (32%)

∗ 12 ЦБС (210 бібліотек):
∗ Переєстровані : 6 ЦБС

створені Публічні 
бібліотеки з філіями;



*КЗ «Публічна бібліотека з філіями» (юридична особа) 
(Новоукраїнська ЦБ Новоукраїнської міської ТГ);

* Окремі самостійні публічні бібліотеки з визначенням центральної
(Великосеверинівська, Соколівсьська сільські ТГ, Смолінська селищна ТГ);

* Окремі бібліотечні заклади, якими керує і виконує методичні функції 
відділ культури сільської ради (Великоандрусівська, Ганнівська, Дмитрівська, 
Катеринівська сільські ТГ)

Моделі мережі публічних бібліотек в 
територіальних громадах області



* Самостійні бібліотеки без визначення головної бібліотеки

(Пантаївська, Злинська сільські ТГ);
* Головні бібліотеки, що знаходяться не на центральних садибах

(Гурівська ТГ  (Братолюбівська сільська бібліотека)

*КУ «Центр культури і дозвілля» Приютівської селищної ради

Моделі мережі публічних бібліотек в 
територіальних громадах області





∗ Збереження бібліотечної мережі; визначення головної 
бібліотеки, створення ПБ з філіями;

∗ кадрові питання, підвищення кваліфікації;
∗ комплектування бібліотечного фонду, передплата періодичних 

видань;
∗ звітність бібліотек: державна та електронна;
∗ достатнє фінансування діяльності бібліотек.

Проблеми діяльності бібліотек у ТГ



- закріплення за головною бібліотекою ОТГ функції методичного центру 
(планування, звітність, підвищення кваліфікації працівників); 

- організація бібліотечного обслуговування жителів усіх населених пунктів 
громади; 

- забезпечення процесу комплектування, обробки, систематизації літератури за 
міжнародною класифікацією УДК;

- ведення бібліотечного обліку та статистичної звітності; 
- інформатизація бібліотек та запровадження сучасних послуг для задоволення 

інформаційних потреб громади. 

Проблеми в діяльності бібліотек ОТГ, що 
потребують методичного супроводу:



Видавнича діяльність
1.Сайт ОУНБ   ім .Д.І.Чижевського -
Фахівцям  - бібліотечна справа 
(https://library.kr.ua/bibsprava/) – вебінари та
видання з досвіду роботи «Бібліотечна
орбіта Кіровоградщини».

2. З досвіду роботи бібліотек області: 
«Бібліотеки в громадах – від мрій до реалій: 
історії успіху»;

3. Щорічник «Бібліотечна орбіта 
Кіровоградщини». Вип.12
Розділ «Бібліотеки ОТГ: проблеми та 
перспективи.

https://library.kr.ua/bibsprava/


Дякую за увагу

∗ Циганкова Л.О.,
завідувач науково-методичним 
відділом комунального закладу 
«ОУНБ ім. Д.І.Чижевського»

∗ 20006 м. Кропивницький
∗ вул. Велика Перспективна,24
∗ Телефон: (0522) 35-13-65
∗ e-mail: nmet@library.kr.ua
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