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Інструктивно-методичний лист 
 

У кожній країні, кожного народу є свої соціальні 
цінності, святині: релігійні, культурні, політичні, 
правові, економічні, природні, історичні та інші. Багато з 
цих цінностей – однозначного характеру: чи то 
політичного, чи економічного, чи релігійного. Але є 
особливі, багатовимірні святині, які мають одночасно і 
політичну, й економічну, і духовну, і правову цінність. 
Йдеться про Конституцію. У кожній країні її найбільше 
цінують і знайомлять з нею весь світ, як з предметом 
національної гордості. 

Цього року, 28 червня, святкується десята річниця 
прийняття Конституції України. Вона ґрунтується на 
традиціях та ідеях нашого народу, започаткованих 
Гетьманом Війська Запорізького Пилипом Орликом 
(1710 р.). Прийняття Конституції стало значним 
досягненням українського народу щодо його 
самовизначення та розвитку, важливою віхою новітньої 
історії Української держави. Конституція працює на 
благо народу, держави і кожної людини, підносить їх 
авторитет і гарантує політичні, економічні, соціальні та 
культурні права й свободи. 

Конституція України є надзвичайно важливим 
політико-правовим документом довгострокової дії, 
фундаментом сучасних і майбутніх перетворень у 
суспільстві, основою його консолідації. Тому, 
Верховною Радою 8 грудня 2004 року прийнято Закон 
„Про внесення змін до Конституції України”, 
спрямований на вдосконалення функціонування 
державної влади, розподілу повноважень між 
Президентом України та органами державної влади, 

підприємств. Об’єднання 
підприємств. 

 Малі, середні картелі, синдикати, 
трести, концерни, фінансово-
промислові групи, холдінги. 

 Література загального 
характеру. Під індексом 65.9(4 
Укр) 292 зберігається також 
література по франчайзингу. 

 
65.9(4 Укр) 23 Типи підприємств по 

характеру діяльності. 
 Посередницькі, консалтингові, 

упроваджувальні, венчурні 
фірми. 

 
65.9(4 Укр) 298 Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств. 
Спільні підприємства. 

 Під індексом 65.9(4 Укр) 298 
збирається також література 
про міжнародні компанії, 
транснаціональні корпорації, 
офшорні компанії. 

 
 

Боднарець Н.В., зав. відділом обробки 
літератури та організації каталогів 
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До Дня Конституції України 



  ефективної співпраці парламенту та уряду. Оновлення 
Конституції полягає в побудові правової держави та 
розвитку громадянського суспільства в Україні. Події 
2004 року дали Україні історичний шанс кардинально 
перебудувати державний устрій на демократичних 
засадах. 

Відтак, належна увага й повага до букви й духу 
Конституції – обов’язок кожного громадянина, кожної 
гілки державної влади. Нехай у цей день панує світлий 
настрій, міцніє почуття гордості за свою країну, її 
оновлений закон. 

Науково-методичний відділ ОУНБ рекомендує 
напередодні святкування Дня Конституції України 
провести у бібліотеках області: 

• наочну популяризацію: книжкові виставки, 
тематичні полиці, столи-розкладки і т.д. 

– „Роль і значення Конституції в житті народу 
України”. 

– „Конституція України у контексті історії” 
• бесіди по окремих розділах Конституції 

(охорона здоров’я, пенсійне забезпечення, 
культура). 

– „Для кого писана Конституція України. 
Думка молоді” (розділ про права і свободи, 
обов’язки). 

– „Політична освіта в Україні: проблеми та 
перспективи розвитку”. 

– „Проблеми конституційної реформи”. 
– „Роль громадянина у правовій охороні 

Конституції” (захист прав людини і 
громадянина). 

– вечір запитань і відповідей по Конституції. 
– „Ще раз до питання про сутність 

Конституції” (конституційне право). 
 

засоби. Матеріально-технічне 
забезпечення. Збут продукції. 

 
65.9(4 Укр) 290-80 Організація виробництва. 

Продукція. 
 
65.9(4 Укр) 290-86 Витрати підприємства. 

Собівартість. Вартість. 
 Прибуток, ціна, рентабельність, 

прибутковість і т.д. 
 
65.9(4 Укр) 290-93 Фінанси підприємств. 

Фінансовий аналіз. 
 Фінансовий менеджмент. 

Фінансові ресурси, фінансовий 
стан (ліквідність, платіжно-
спроможність, санація. 
Банкрутство). 

 
65.9(4 Укр) 291 Типи підприємств по видах 

власності. 
 Державні, муніципальні, 

акціонерні, орендні, 
кооперативні, сімейні 
підприємства, література 
загального характеру. 

Окремі проблеми економіки 
підприємств різних видів 
власності господарювання 
див. - у підрозділах - 65.9(4 
Укр) 290 

    Спільні підприємства. 
 
65.9(4 Укр) 292 Організаційні форми 
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  Рекомендована література: 
 

Закон України „Про внесення змін до Конституції 
України”, від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV// Голос України. – 
2004. – 8 груд. – С. 3. 

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р.// Урядовий 
кур’єр. – 1996. –24 серп. 

Проект Закону України „Про внесення змін до 
Конституції України”// Урядовий кур’єр. – 2003. – 21 черв. – 
С. 3-4. 

Бесараб М. Яка Конституція потрібна Україні// Віче. – 
2004. – № 9. – С. 22-23. 

Конституційний процес на сучасному етапі// Іменем 
закону. – 2005. – 18-24 листоп. – С.7. 

Корнєв А. Створення Конституції України (Етапи 
оновлення)// Вісник Конституційного суду України. – 2005. – 
№ 5. –С. 77-93. 

Погорілко В. Роль і значення Конституції в 
українському правотворенні і розбудові держави// Вісник 
НАН України. – 2005. – № 12. – С. 23-32. 

Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні 
Конституції// Право України. – 2005. – № 12. – С. 21-23. 

Тесленко М.В. Ще раз до питання про сутність 
Конституції// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. 
– № 10. – С. 18-23. 

 
 

Козачок Л.М., провідний методист науково-
методичного відділу 

 
 
 
 
 
 
 
 

характеру про бізнес в Україні. 
 
65.9(4 Укр)-8 Зовнішні економічні зв’язки 

України. 
 Роль економіки України у 

світовому господарстві. 
Геоекономічні інтереси України. 
Інтеграція України в 
Європейський Союз та інші 
регіональні та міжнародні 
економічні організації. 
Формування відкритої економіки. 
Створення вільних економічних 
зон. 

 
65.9(4 Укр……) Економіка регіонів України. 
 
 

Економіка підприємства України 
 

65.9(4 Укр) 29 Економіка підприємства 
України. 

 
65.9(4 Укр) 290 Загальні основи економіки 

підприємств. 
 
65.9(4 Укр) 290-2 Управління підприємством. 

Планування. 
Менеджмент. Маркетинг. 
Контроллінг. Організація 
управління, управляючий 
персонал, внутрішньо-фірмове 
планування, бізнес-план. 
 

65.9(4 Укр) 290-5 Основні фонди. Оборотні 
5 
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1. Загальні положення 
 
1.1. Тернопільське обласне відділення Української 

бібліотечної асоціації (далі в тексті – ТОВ УБА) є 
незалежною громадською організацією, яка об'єднує на 
добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з 
бібліотечною справою, бібліографічною та 
інформаційною діяльністю, та тих, хто зацікавлений у їх 
розвитку в регіоні. 

1.2. ТОВ УБА у своїй діяльності керується Конституцією 
України, чинним законодавством, статутом УБА та цим 
Положенням. 

1.3. ТОВ УБА діє на принципах добровільності, гласності, 
самоврядування, законності та рівноправності її членів. 

1.4. ТОВ УБА тісно співробітничає з державними 
установами, громадськими організаціями, рухами, 
фондами та окремими громадянами, зацікавленими у 
розвитку бібліотечної справи. 

1.5. ТОВ УБА набуває статусу юридичної особи з моменту 
державної реєстрації, може мати самостійний баланс, 
відокремлене майно, відкривати рахунки (в т. ч. валютні) 
в установах банків, мати круглу печатку із своєю назвою, 
користуватися атрибутикою, символікою УБА, яка  
реєструється в установленому законом порядку. 

1.6. ТОВ УБА діє на території Тернопільської області. 
1.7. ТОВ УБА несе відповідальність за своїми зобов'язаннями 

в межах належного йому майна, на яке згідно із 
законодавством може бути накладене стягнення. 

1.8. ТОВ УБА репрезентує інтереси своїх членів у державних 
органах влади і управління та в національних і 
міжнародних організаціях. 

1.9. ТОВ УБА не несе відповідальності по зобов'язаннях 
своїх членів, держави, державних органів і організацій, 
так само, як члени ТОВ УБА, держава, державні органи 

65.9(4 Укр)-97 Економічні кризи. Депресія. 
Стагнація економіки. 

 
65.9(4 Укр)-98 Інші проблеми економіки. 

 Проблеми економічної безпеки держави. 
Економіка і війна, економічні проблеми роззброєння. 
Продовольчі питання. Економічні проблеми 
надзвичайних ситуацій. 

� Конверсія оборонного 
(Військово-промислового 
комплексу України див. 
65.30) 

 
65.9(4 Укр)-01 Державний сектор економіки. 

Державне регулювання 
економіки. 

 
65.9(4 Укр)-07 Оренда. Орендні відносини. 
  
65.9(4 Укр)-08 Кооперація України. 
 Література загального 

характеру. Окремі види 
галузевої кооперації див. у 
відповідних галузевих відділах 
65.2/4. Наприклад: 
сільськогосподарська 
кооперація в Україні 65.32, 
споживча кооперація 65.42. 

  
65.9(4 Укр)-09 Приватний сектор. 
 Приватне підприємництво. 

Індивідуальна трудова 
діяльність. 

 Під цим індексом збирається 
також література загального 
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  не несуть відповідальності по зобов'язаннях ТОВ  УБА. 
1.10. Місцезнаходження ТОВ УБА та його керівних органів – 

м. Тернопіль. 
 

2. Цілі й завдання ТОВ УБА 
 
2.1. Основною метою діяльності ТОВ УБА є всебічне 

сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню 
права читачів та споживачів інформації на якісне і 
своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне 
обслуговування, а також захист соціальних та інших 
спільних інтересів членів ТОВ УБА. 

2.2. Основні завдання ТОВ УБА: 
- сприяння  доступу громадян до всього обсягу 

накопичених в бібліотеках знань та інформації; 
- сприяння формуванню в суспільстві усвідомлення 

пріоритету бібліотеки як осередка культури, 
привернення уваги суспільства до її проблем; 

- сприяння вдосконаленню бібліотечного 
законодавства, організації та управління бібліотечною 
справою. 

 
3. Напрямки діяльності ТОВ УБА 

 
3.1. Для здійснення своїх цілей ТОВ УБА в установленому 

законом порядку: 
- здійснює громадський  контроль за станом 

бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної 
діяльності; 

- бере участь у проведенні незалежної експертизи 
планів і програм розвитку бібліотечної справи в 
області; 

- організовує громадське обговорення актуальних 
проблем бібліотечної справи; 

- забезпечує інформування громадськості з проблем 
галузі та шляхів їх вирішення; 

- підтримує ініціативи громадських рухів, установ та 
організацій, програми народних депутатів, спрямовані 

Приватизація. Демонополізація. 
 

65.9 (4 Укр)-05 Статистичні матеріали. 
 Розміщення в зворотно-

хронологічній послідовності. 
 
65.9(4 Укр)-1 Економічна політика. 
 Економічні реформи. 
 
65.9(4 Укр) –5 Матеріально-технічна база. 
 НТП. Капітальні вкладення. 
 Основні фонди. Зворотні 

кошти. 
 Інтенсифікація продукції. 

Резерви виробництва. 
 
65.9(4 Укр)-56 Інвестиції капіталу. 
 Інвестиційна політика. 
 
65.9(4 Укр)-94 Матеріальний добробут 

населення. 
 Реальні доходи. 
 Реальна заробітна плата. 

Бюджет сім’ ї. 
 Рівень життя, прожитковий 

мінімум, споживчий кошик. 
 
65.9(4 Укр)-96 Суспільне відтворення. 
 Суспільний продукт, валовий 

внутрішній продукт. Темпи 
економічного росту. 
Національне багатство. Баланс 
народного господарства. 
Тіньовий сектор економіки. 
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  на розвиток культури та бібліотечної справи; 
- сприяє задоволенню професійних інтересів членів 

ТОВ УБА, в тому числі на підставі поширення 
міжнародних зв'язків; 

- сприяє підвищенню професіоналізму членів ТОВ 
УБА,  формуванню середовища професійного 
спілкування; 

- сприяє професійному і соціальному розвитку 
бібліотекарів, бібліографів та інформаційних 
працівників, удосконаленню системи їх безперервної 
освіти; 

- вступає у  міжнародні громадські (неурядові)  
організації, підтримує прямі міжнародні контакти і 
зв'язки, заключає відповідні угоди, бере участь у 
здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним 
зобов'язанням України; 

- розповсюджує досягнення світового досвіду; 
- здійснює видавничу діяльність; 
- стимулює теоретичні дослідження і прикладні 

розробки у галузі бібліотечної справи, бібліографічної 
та інформаційної діяльності; 

- проводить конкурси, семінари, наради, конференції та 
інші заходи з питань бібліотечно-інформаційної 
діяльності; 

- сприяє обміну досвідом і поліпшенню професійного 
рівня шляхом підготовки навчальних програм, 
організації курсів, стажувань та ін.; 

- організовує соціальний захист бібліотекарів, 
бібліографів та інформаційних працівників, сприяє 
поліпшенню умов їх праці та побуту, встановленню 
належної оплати їх праці та пенсійного забезпечення, 
зміцненню професійної солідарності; 

- установлює особисті премії, призи та інші форми 
морального та матеріального стимулювання; 

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну 
діяльність шляхом створення госпрозрахункових 
установ та організацій і статусом юридичної особи, 
засновує підприємства; 

 
 
 
 

ББК: нові сторінки 
 

Організація фондів і довідкового апарату масових 
бібліотек здійснюється на основі таблиць ББК. У другій 
половині 90-х років у ББК внесено кардинальні зміни. 

Нового українського варіанту таблиць ББК поки не 
підготовлено, тому відділ обробки літератури та 
організації каталогів обласної бібліотеки рекомендує в 
роботі користуватися таблицями ББК, які вийшли у 
видавництві “Либерея” (Москва) “Рабочие таблицы ББК 
для массовых библиотек”, які можна замовити в 
книжковому магазині “Дім книги” м. Тернополя. 

На сторінках “Професійного досьє бібліотекаря” 
відділ обробки літератури та організації каталогів 
обласної бібліотеки буде поетапно давати методичні 
розробки окремих розділів ББК. 

У даному випуску досьє Вашій увазі запропоновано 
методичну розробку розділу “Економіка України”. 

Звертаємо увагу бібліотекарів, які працюють над 
систематизацією документів, на появу нових термінів і 
ділень вказаного підрозділу. 

 
 
 

Економіка України 
 

65.9(4 Укр)   Економіка України. 
    Література загального 

характеру. 
 Перехід України до ринкової економіки. 
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  - здійснює іншу діяльність, незаборонену чинним 
законодавством України. 

 
 

4. Членство в ТОВ УБА 
 
4.1. Членство в ТОВ УБА може бути індивідуальним і 

колективним. 
4.2. Індивідуальними членами ТОВ УБА можуть бути 

мешканці області, які визнають Положення про ТОВ 
УБА, професійно пов'язані з бібліотечною  справою чи 
виявляють цікавість до неї, беруть участь у діяльності 
організації, підтримують її матеріально. 

4.3. Колективними членами ТОВ УБА можуть бути трудові 
колективи організацій і установ, громадські організації, 
які виявляють бажання брати участь у досягненні цілей 
ТОВ УБА, визнають Положення і підтримують 
матеріально. 

4.4. Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням 
Президії ТОВ УБА або президій міських, районних,  
відділень на підставі письмової заяви вступника. 

4.5. Прийом колективних членів здійснюється Президією 
ТОВ УБА або президіями його відділень на підставі 
рішення трудового колективу та заяв. 

4.6. Особи,  які зробили значний внесок у розвиток 
бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної 
діяльності, можуть  бути обрані на конференціях ТОВ 
УБА почесними членами. 

4.7. Член ТОВ УБА може вийти з нього у будь-який час за 
особистим бажанням, згідно з письмовою заявою до 
Президії ТОВ УБА або до його відділень. 

4.8. Членство ТОВ УБА може бути припинене за рішенням 
конференції ТОВ УБА чи конференції його відділень у 
тому випадку, коли діяльність члена ТОВ УБА 
дискредитує ТОВ УБА і суперечить його цілям і 
завданням. 

 
5. Права та обов'язки членів ТОВ УБА 

соціального характеру. Інформація 
подається у вигляді питань та відповідей. На 
сьогодні налагоджено співпрацю з ДПА та 
управлінням праці і соціального захисту. 

• У Фотогалереї представлені фотографії 
нашого міста та етюди народного 
художника В. Макарова. 

• Портал дає можливість швидкого переходу 
на подібний ресурс в інших регіонах 
України, а отже, є можливість представити 
країну в цілому. 

• Портал містить великий блок довідкової 
інформації (погода, курс валют і ціни на 
паливо тощо), дає можливість безкоштовно 
відправити SMS-повідомлення. 

Попасти на Портал можна безпосередньо за 
адресою WWW. IRP.TE.UA, а також через пошукові 
системи GOOGLE, Rambler, MSN, МЕТА та ін. 

Щоденно Портал відвідує близько 100 
користувачів з понад 10 країн світу. 

Інформацію, розміщену на Порталі, можуть 
використовувати студенти, краєзнавці, туристи тощо.  

У рейтингу сайтів нашої області на 
Тернопільському інформаційно-розважальному 
порталі “Комерсайт” Регіональний інформаційний 
портал «Тернопільщина» посідає місця у першій 
десятці. Це оцінка нашої з вами спільної праці. 
 

Тож, дякуємо за співпрацю і щиро надіємось на 
подальше співробітництво. 
 

Олена Проців,  
зав. відділом інформації 
Тернопільської ОУНБ 
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Члени ТОВ УБА мають право: 

- вибирати і бути  обраними у керівні органи ТОВ 
УБА; 

- брати участь у всіх видах діяльності, яка проводиться 
ТОВ УБА; 

- виносити на обговорення керівних органів ТОВ УБА 
пропозиції, пов'язані з цілями та завданнями ТОВ 
УБА; 

- користуватися в повному обсязі інформацією, що є в 
ТОВ УБА, та послугами, які надає ТОВ УБА; 

- користуватися допомогою і захистом у межах 
завдань, засобів і можливостей ТОВ УБА; 

- мати вичерпну інформацію про діяльність ТОВ УБА. 
 
Члени ТОВ УБА зобов'язані: 

- дотримуватися вимог Положення про ТОВ УБА  і 
сплачувати вступні та щорічні членські внески; 

- виконувати рішення, які приймаються органами ТОВ 
УБА; 

- сприяти вирішенню завдань, які визначені у 
Положенні  про ТОВ УБА; 

- брати активну участь у роботі органів УБА, до яких 
вони обрані. 

 
6. Структура і керівні органи ТОВ УБА 

 
6.1. Первинна організація ТОВ УБА створюється при 

наявності 5 і більше членів, діє без статусу юридичної 
особи на підставі цього Положення і зобов'язана 
легалізуватись шляхом повідомлення про заснування у 
місцевих органах  державної виконавчої влади. 

6.2. Вищим керівним органом первинної організації є 
загальні збори її членів, які проводяться один раз на рік. 
Загальні збори правомочні при наявності половини 
членів організації. Рішення загальних зборів 
приймаються голосуванням абсолютної більшості 
присутніх членів первинної організації. 

Поки що не отримано жодних  інформаційних 
матеріалів з  Бережанського та Збаразького  районів. 

Надіємось, що ці бібліотеки також приєднаються 
до нашої спільної роботи, результати якої оцінять 
відвідувачі Інтернету.  

Отже, колеги, можемо стверджувати, що нашими 
спільними зусиллями створено і підтримується 
Регіональний інформаційний портал «Тернопільщина» у 
мережі Інтернет. 

 
Що ж таке Регіональний інформаційний портал 

«Тернопільщина» сьогодні, через півтора року після 
початку проекту? 

• Це віртуальний інформаційний ресурс, який 
підтримується Тернопільською ОУНБ. На 
сьогодні Портал має базу даних, яка містить 
понад 1500 повнотекстових документів та 
інформацію про  166 WEB-ресурсів 
Тернопільщини. Інформація розміщена за 10 
розділами, що охоплюють усі сфери життя 
регіону. 

• На відміну від інших  регіональних 
віртуальних ресурсів такого плану, Портал, 
крім довідкової (адреса, телефон, інтернет-
адреса тощо), містить повнотекстову 
інформацію стосовно тих чи інших об’єктів 
суспільного життя. 

• У розділі WEB -ресурси міститься 
довідкова інформація, список контактів та 
лінки на регіональні ресурси. Інформація у 
базі даних постійно оновлюється. 

• На нашому Порталі є розділ Новини, який 
також постійно оновлюється. 

• У розділі Консультації користувачі можуть 
отримати довідкову інформацію 
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  6.2.1. Загальні збори первинної організації: 
- визначають напрями діяльності первинної організації; 
- обирають голову первинної організації терміном на 

один рік; 
- обирають делегатів на конференцію ТОВ УБА; 
- обирають ревізійну комісію. 

6.2.2. Голова первинної організації: 
- керує діяльністю первинної організації; 
- скликає загальні збори первинної організації. 

6.2.3. Ревізійна комісія первинної організації здійснює 
нагляд за дотриманням Положення про ТОВ УБА. 

6.3. Первинні організації ТОВ УБА можуть об'єднуватись у 
регіональні – районні, міські відділення (організації), які 
у своїй діяльності керуються своїми положеннями, що не 
суперечать Положенню про ТОВ УБА. Ці положення 
затверджуються Президією ТОВ УБА та приймаються 
керівними органами міських, районних відділень 
(організацій). Для набуття статусу юридичної особи 
міські, районні відділення реєструються місцевими 
органами державної виконавчої влади у встановленому 
законом порядку. 

6.4. Керівними органами ТОВ УБА є конференція і Президія. 
6.5. Вищим керівним органом ТОВ УБА є конференція його 

членів, яка може бути звітно-виборною, робочою і 
надзвичайною; представництво на конференцію 
встановлюється Президією ТОВ УБА. 

6.5.1. Звітно-виборна конференція скликається не рідше 
одного разу на три роки Президією для звіту про 
діяльність ТОВ УБА, виборів керівних органів і 
розробки основних напрямків діяльності ТОВ УБА. 

6.5.2. Робоча конференція скликається Президією в міру 
необхідності для розв'язання поточних справ ТОВ УБА 
та інших питань. 

6.5.3. Надзвичайна конференція скликається на вимогу 
ревізійної комісії або за заявою, підписаною не менш 
ніж третиною відділень ТОВ УБА. 

6.5.4. Робоча конференція вважається повноважною, якщо у 
її роботі беруть участь представники більше половини 

які у значній мірі допоможуть користувачам скласти 
уяву про інфраструктуру району. 

Активно працюють над наповненням контенту 
Порталу в Бучачі. З району вже надійшло близько 40 
документів з інформацією про підприємства, установи, 
організації регіону. 

З Гусятинського району передано понад 20 
документів, переважно про заклади культури та освіти. 
Чекаємо на продовження співпраці. 

Багато цікавої, прекрасно оформленої, корисної 
для користувачів інформації надійшло із Заліщицької 
ЦБ. Це – результат роботи новоствореного сектору 
інформації.  Приємно здивував і новий сайт Заліщицької 
ЦБС, де також знайшла відображення зібрана 
бібліотекою інформація  регіонального характеру. 

Понад 40 документів про район надіслали з 
Теребовлянської ЦБ: довідка про клімат, 
адміністративно–територіальний устрій, владні 
структури, установи культури, пам’ятки, пам’ятні місця 
тощо.  Цікавою є хронологічна таблиця історії 
Теребовлянщини, статті з історії краю.  

Почали поступати інформаційні матеріали з 
Лановецького,  Підволочиського та Чортківського 
районів. 

Підгаєцький район приєднався до роботи над 
наповненням контенту Регіонального інформаційного 
порталу в кінці минулого року. Та за цей час уже 
передано близько 20 документів, які характеризують 
інфраструктуру Підгаєччини, і, безумовно, є цікавими 
для користувачів. 

Багато цікавої інформації надійшло і з Шумська. 
З Монастириського району поки що надійшла 

інформація лише про заклади культури. 
Теж саме можна сказати про Кременецький, 

Козівський райони. 
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  членів ТОВ УБА, звітно-виборна та надзвичайна 
конференція – за наявності представників двох третин 
членів. 

6.5.5. Компетенцією конференції є: 
- затвердження Положення та внесення змін та 

доповнень до нього; 
- обрання голови ТОВ УБА, складу Президії ТОВ УБА, 

ревізійної комісії строком на три роки; 
- визначення розміру вступного і щорічного членських 

внесків та порядку їх оплати; 
- затвердження звіту Президії про діяльність ТОВ УБА, 

президента, ревізійної комісії та фінансового звіту; 
- реалізація права власності на майно та кошти ТОВ 

УБА; 
- реорганізація і ліквідація ТОВ УБА. 

6.5.6. Рішення конференції приймаються простою більшістю 
голосів, за винятком внесення доповнень змін до 
Положення та припинення діяльності ТОВ УБА, ці 
рішення приймаються двома третинами голосів 
присутніх членів. 

6.6. У період між конференціями керівництво діяльністю 
ТОВ УБА здійснює Президія УБА. Президія складається 
з голови, заступника голови, секретаря і членів Президії. 

6.6.1. Президія обирається установчою, звітно-виборною або 
надзвичайною конференцією відкритим голосуванням. 
Обраним вважається кандидат, який набрав просту 
більшість голосів. 

6.6.2. Чисельний склад Президії кількість заступників голови 
визначається конференцією. 

6.6.3. Президія обирає зі свого складу заступників голови та 
секретаря. 

6.6.4. Голова ТОВ УБА керує його роботою, організовує 
роботу Президії і репрезентує ТОВ УБА в державних 
органах, громадських та інших організаціях, відкриває 
рахунки в банківських установах, має право першого 
підпису фінансових та інших документів ТОВ УБА. 

6.6.5. Заступники голови репрезентують ТОВ УБА за 
дорученням голови у державних органах, громадських 

у бібліотеки є сьогоднішній день, не менш цікавий ніж її 
історія. Здалось би написати про сьогодення бібліотеки, 
її працівників, нетрадиційні форми роботи. У кожної 
бібліотеки району є якась родзинка. Є вона, безумовно, і 
у Борщівської ЦБ. То чому б не поділитись цим досвідом 
з іншими. 

Підгаєцька ЦБС – довідка про історію 
бібліотечної справи на Підгаєччині та інформація про 
структуру ЦБС і спектр послуг, пропонованих 
користувачам.  

Кременецька ЦБС – лише коротенька 
інформаційна довідка. Невже у роботі бібліотек немає 
нічого цікавого, чим би хотілося поділитись з колегами? 

Підволочиська, Монастириська, Лановецька 
ЦБС – інформація про бібліотеки та послуги, що 
надаються користувачам. 

Чекаємо матеріалів про  бібліотечні системи 
Бережанського, Збаразького, Шумського районів. 

Приємно, що багато центральних бібліотек 
активно включились у роботу з наповнення 
регіонального інформаційного порталу. 

Багато інформації надійшло зі Зборова. Зараз у 
розділі «Зборівський район» понад 40 документів. Крім 
того, значна частина надісланих документів ще 
обробляється і найближчим часом буде виставлена на 
Порталі. Вже зараз користувачі можуть дізнатись про 
особливості розташування регіону, адміністративно-
територіальний устрій, владні структури, установи 
культури, музей «Зборівська битва», багато іншої 
корисної інформації.  

Так само багато інформації надійшло з 
Борщівського р-ну: дані про владні структури, заклади 
культури, навчальні заклади, культові споруди, аптеки, 
лікувальні заклади, установи зв’язку, музеї тощо. У 
розділі «Борщівський район» зараз понад 20 документів, 
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  та інших організаціях в області, Україні та за 
кордоном, виконують інші доручення конференції, 
Президії, голови. 

6.6.6. Повноваження Президії ТОВ УБА: 
- приймає рішення про заснування установ, 

підприємств, організацій, затверджує їх Положення; 
- реалізує програми діяльності ТОВ УБА; 
- створює робочі органи, необхідні для забезпечення 

діяльності ТОВ УБА; 
- приймає колективних членів ТОВ УБА; 
- забезпечує виконання рішень конференції; 
- здійснює господарське управління майном та 

коштами ТОВ УБА. 
6.6.7. Засідання Президії повноважне, якщо на ньому 

присутні більше половини її складу, голова або один з 
заступників голови. Президія приймає рішення 
простою більшістю голосів. 

6.7. Ревізійна комісія контролює виконання вимог щодо 
Положення, фінансово-господарську діяльність ТОВ 
УБА. 

6.7.1. Ревізійна комісія обирається конференцією відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів терміном на 
період між звітно-виборними конференціями з числа 
делегатів конференції, які не є членами Президії. 
Склад і кількість членів ревізійної комісії 
визначаються конференцією. 

6.7.2. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу 
голову та секретаря. 

 
7. Майно та кошти ТОВ УБА 

 
7.1. ТОВ УБА може мати у власності майно та кошти, 

необхідні для здійснення його статутних завдань. 
7.2. ТОВ УБА  набуває право власності на кошти та інше 

майно, передане йому засновниками, членами або 
державою у власність в установленому законом порядку, 
набуте від  вступних та членських внесків, пожертвуване 
громадянами, підприємствами, установами та  

бібліотечні системи подали Борщівська, Бучацька, 
Гусятинська,  Заліщицька, Зборівська, Козівська, 
Кременецька, Лановецька, Монастириська, Підгаєцька, 
Теребовлянська, Чортківська центральні бібліотеки. 

Приємно, що кожна ЦБС обрала свій шлях 
висвітлення інформації про себе на Порталі. 

 Інформація про Заліщицьку ЦБС – коротка 
довідка про бібліотеку, її структуру, фонди, форми 
роботи з користувачами тощо. Довідка має яскраво 
виражений  рекламний характер. Зі сторінки Заліщицької 
ЦБС можна перейти безпосередньо на її сайт, де 
розміщена більш докладна інформація про бібліотеку. 

Зборівська ЦБ – інформаційна довідка про 
бібліотеку, її структуру, режим роботи. Але хотілось би 
додати маленьку родзинку, наприклад, про нетрадиційні 
форми обслуговування користувачів.  

Працівники Козівської ЦБС презентували себе з 
огляду на історію бібліотечної системи у районі. Із 
довідки можна також дізнатись про структуру 
бібліотеки, її працівників, кількісний і якісний склад 
фондів, форми роботи бібліотеки з користувачами тощо. 

Сторінка Гусятинської ЦБС – цікава розповідь 
небайдужої до своєї справи людини про бібліотеки 
Гусятинщини. Тут й історія бібліотек району, і їх 
сьогодення, і розповідь про деякі сільські бібліотеки-
філії.  

Чортківська ЦБС – коротка довідка про 
бібліотеку, її послуги та можливість переходу на 
бібліотечний сайт. (Особливо хочеться відмітити 
Чортківський сайт. Красиво). 

Теребовлянська ЦБС – невелика, але цікаво 
написана довідка рекламного характеру про бібліотеку. 

Бучацька ЦБС – інформація про ЦБС, її 
структуру, фонди, послуги , історична довідка тощо. 

Борщівська ЦБС – цікава історична довідка, але 
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  організаціями, а також на майно, придбане за рахунок 
власних коштів чи на інших підставах, не заборонених 
законом. 

7.3. ТОВ УБА може мати у власності майно культурно-
освітнього і оздоровчого призначення, грошові засоби, 
акції та інші цінні папери, житлові будинки, споруди 
виробничого і невиробничого призначення, обладнання, 
транспортні засоби та інше майно, необхідне для 
забезпечення статутної діяльності. 

7.4. Кошти ТОВ УБА витрачаються на: 
- премії і матеріальну допомогу членам ТОВ УБА; 
- проведення конкурсів та інших заходів; 
- забезпечення поточної діяльності ТОВ УБА та 

утримання його штатних співробітників; 
- реалізацію цільових проектів (за умовами угод) 
- зовнішні зв'язки ТОВ УБА з організаціями, 

товариствами, в т. ч. зарубіжними; 
- оплату витрат на відрядження членів ТОВ УБА; 
- інші цілі, які не суперечать Положенню. 

7.5. ТОВ УБА, створені ним установи й організації 
зобов'язані вести оперативний та  бухгалтерський облік, 
статистичну звітність, зареєструватися в органах 
державної податкової інспекції та вносити до бюджету 
платежі в порядку і розмірах, передбачених 
законодавством. 

 
8. Припинення діяльності ТОВ УБА 

 
8.1. Припинення діяльності ТОВ УБА здійснюється шляхом 

його реорганізації або ліквідації. 
8.1.1. Реорганізація здійснюється за рішенням конференції, 

якщо за нього проголосувало не менше двох третіх 
присутніх членів. 

8.1.2. Ліквідація здійснюється за рішенням конференції, 
якщо за нього проголосувало не менше двох третіх 
членів або за рішенням суду. 

8.2. Кошти та інше майно ТОВ УБА, в тому числі в разі його 
ліквідації, не можуть перерозподілятися між його 

організації, громадські організації, навчальні заклади 
тощо); 

 
II. Вивчення інформаційного простору та  
інформаційних ресурсів регіону. 
2.1. Виявлення інформаційних ресурсів регіону 

(через Інтернет та використовуючи рекомендаційні 
списки сайтів); 

2.2. Вивчення та аналіз виявлених інформаційних 
ресурсів; 
2.3. Створення електронної робочої картотеки 

регіональних інформаційних ресурсів; 
2.4. Укладання договорів про інформаційну 

співпрацю з утримувачами WEB-ресурсів та інтернет-
провайдерами регіону. 

 
III. Наповнення контенту Порталу. 

3.1.Установка та генерація необхідних для реалізації 
проекту технічних та програмних засобів; 

3.2. Наповнення інформаційних складових контенту: 
- інформаційне ядро Порталу (електронний 

каталог регіональних WEB-ресурсів); 
- сторінка регіональних новин; 

3.3. Розміщення додаткових інформаційних блоків 
(прогноз погоди, гороскопи, курси валют, ціни на паливо, 
можливість відправки SMS-повідомлень тощо); 

3.4. Розміщення  повнотекстових  матеріалів  про  
соціально-політичне, культурне та економічне життя 
регіону за предметними рубриками; 

 
Робота над наповненням Регіонального 

інформаційного порталу «Тернопільщина» розпочалась у 
вересні 2004 року. Наприкінці 2004 року до цієї роботи  
приєднались центральні бібліотеки районів області. 

За цей період інформацію про свої централізовані 
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  членами і використовуються для виконання статутних 
завдань або на благодійні цілі, а у випадках, 
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду 
спрямовуються в доход держави. 

 
 

Про хід реалізації програми 
 «Регіональні інформаційні портали» 

 у Тернопільській ОУНБ 
 

Постійне зростання кількості інформаційних 
ресурсів мережі Інтернет – явище, безумовно, позитивне. 
Але, з іншого боку, це значно ускладнює користувачам 
процес пошуку потрібної інформації. Особливо це 
стосується інформації регіонального характеру. 

Тому нагальною потребою часу стало створення 
регіональних інформаційних порталів, які являють 
собою певним чином упорядковану сукупність 
інформаційних об'єктів, сервісу користувачів та 
адміністраторів, або за іншим визначенням - це 
розподільчий інтегрований WEB-pecypc, що 
використовує адресу географічного домену регіону та 
містить необхідні засоби для представлення і пошуку 
регіональних ресурсів і який забезпечує їхнє 
ефективне використання і взаємодію в рамках 
єдиного інформаційного простору регіону. 

Тернопільська ОУНБ, як головний інформаційний 
центр регіону, не могла залишитись осторонь цього 
процесу, а отже стала, одним з учасників реалізації 
Інформаційної програми Міжнародного фонду 
"Відродження" "Створення регіональних порталів й 
інформаційних центрів на базі публічних бібліотек". 

У рамках цього проекту створено 26 регіональних 
інформаційних порталів на базі обласних універсальних 
наукових бібліотек (ОУНБ) і Центрального серверу, який 

знімають великі пошукові сервери GOOG, Rambler,  
"Мета-Україна", "Електронні сторінки України", 
"Всеукраїнський портал Соскіна", на яких представлені 
деякі регіональні інформаційні ресурси.  Проте 
висвітлені вони тут безумовно у недостатній мірі, що 
пов'язано з необхідністю здійснення процедури 
реєстрації інформаційного ресурсу на пошукових 
системах, яка може тривати досить довго. 

На нашому Регіональному порталі процес відбору 
та реєстрації ресурсу займає від кількох годин до  
декількох днів. 

Інформація на Порталі розміщується з точки зору 
неупередженості, корисності, об'єктивності, морально-
етичних критеріїв. Дана інформація оперативно 
поновлюється та актуалізується. Для цього, на відміну 
від комерційних проектів (які не мають сталого 
фінансування), у бібліотеки є всі можливості: постійне 
бюджетне асигнування, штат спеціалістів та необхідна 
технічна база. 

Реалізацією проекту займається відділ інформації 
Тернопільської ОУНБ. 

Робота над даним проектом планувалась бібліотекою 
поетапно:  
 
І. Підготовчий етап. 
1.1 Створення робочої групи з реалізації проекту та 
розподіл обов'язків; 
1.2 Прийняття нормативно-технологічних 

документів (розпорядження голови 
облдержадміністрації, наказ по бібліотеці, положення, 
технологічні інструкції, бізнес-план тощо); 

1.3 Налагодження зв'язків з партнерами-
постачальниками повнотекстової інформації для 
Порталу (структурні підрозділи 
облдержадміністрації, підприємства, установи, 
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 акумулює зміст порталів. 
Регіональний інформаційний портал (далі Портал) 

став для Тернопільської ОУНБ новим видом 
інформаційних послуг, наданих населенню регіону. 
Портал надав ОУНБ ефективні засоби систематизації й 
публікації матеріалів, забезпечив систематизацію 
наявних у регіоні інтернет-ресурсів, дозволив постійно 
нарощувати інформаційні ресурси та сервіси. 

Ця програма на всеукраїнському рівні підтримана 
Міністерством культури та мистецтв України та 
Кабінетом Міністрів України і законодавчо забезпечена 
статтями 22, 28, 36 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», Закону України «Про 
обов'язковий примірник документів», Указу Президента 
України від 31 липня 2000 року № 928/2000 «Про заходи 
щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Україні», дорученням 
Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2002 року 
№ інд.28 щодо вирішення питання вдосконалення 
інформаційних ресурсів бібліотек, впровадження в 
обслуговування користувачів новітніх інформаційних 
технологій для сприяння розвиткові бізнесу в області, 
створенню позитивного іміджу регіону, отримання 
необхідної інформації, зокрема з питань економічного, 
суспільного життя. 

Тернопільська обласна державна адміністрація 
також активно підтримала цю корисну для регіону 
справу. Так, головою облдержадміністрації було 
підписано розпорядження від 11 травня 2004 р. за № 227 
«Про  центри інформації та регіонального 
інформаційною порталу в мережі Інтернет». Завдяки 
цьому розпорядженню Тернопільській ОУНБ вдалось 
налагодити інформаційну співпрацю з усіма  
структурними підрозділами держадміністрації, які 

відтепер надають нам поточну інформацію про свою 
діяльність, а також з підприємствами, установами, 
організаціями, навчальними закладами нашого міста. 

Мета нашого проекту: створення універсального 
віртуального інформаційного продукту в мережі 
Інтернет, який забезпечить оперативний доступ до 
інформаційних ресурсів Тернопільської області. 

Завдання проекту: розповсюдження в мережі 
Інтернет універсальної інформації про Тернопільщину та 
надання конкретному користувачеві специфічної та 
необхідної йому інформації. 

Маркетингова задача проекту, на нашу думку, 
полягає у розміщенні Регіонального інформаційного 
порталу «Тернопільщина» в українському сегменті мережі 
Інтернет як універсального інформаційного продукту, 
здатного забезпечити оперативний та якісний доступ до 
регіональних інформаційних ресурсів. Пріоритетним 
напрямком роботи стало забезпечення освітніх та 
наукових потреб користувачів. 

У результаті аналізу галузі, ринку, конкурентів та 
вивчення інформаційного простору Тернопільщини нами 
було виявлено ряд регіональних інформаційних ресурсів, 
які виконують функції з навігації та пошуку, характерні 
для порталів («Місто», «Тернопіль», «Комерсайт» тощо). 
Хоча ці інформаційні ресурси виконують ряд тих самих 
функцій, що й  портал, вони мають, на наш погляд, ряд 
суттєвих недоліків: вузькість та кон’юнктурність відбору 
інформаційних ресурсів, комерційна та рекламна 
спрямованість, відсутність якісного пошуку. Крім того, 
ці ресурси через відсутність сталого фінансування 
нерегулярно актуалізуються та поповнюються. 

Таким чином, можна констатувати, що на час 
початку реалізації проекту, в регіоні не було серйозних 
конкурентів нашому  інформаційному продуктові. 

У значній мірі гостроту напруги у даному питанні 
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