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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

 
 
 
від   7   серпня 2009 року                       м. Тернопіль                                № 571  
 
Про хід виконання обласної програми 
добудови та введення в експлуатацію 
нового приміщення Тернопільської                                                                  
обласної універсальної наукової бібліотеки  
та внесення змін і доповнень до неї 
 

Відповідно до Основ законодавства України про культуру,  Законів 
України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Указу Президента 
України  від 24 листопада 2005 року № 1647/2005 «Про першочергові заходи 
щодо збагачення розвитку культури і духовності українського  суспільства», 
рішення постійної комісії з питань планування територій, архітектури, будів-
ництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального господар-
ства та благоустрою територій Тернопільської обласної ради від 03 липня 
2009 року №18 „Про завершення будівництва нового приміщення наукової 
бібліотеки у м. Тернополі” з метою завершення  будівництва і введення в 
експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної на-
укової бібліотеки та у зв’язку із невиконанням Тернопільською міською ра-
дою фінансового забезпечення будівництва бібліотеки: 

 
1. Інформацію про хід виконання обласної програми добудови та вве-

дення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської  обласної універса-
льної наукової бібліотеки взяти до відома.  

 
2. Продовжити термін реалізації обласної програми добудови та вве-

дення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної універса-
льної наукової бібліотеки на 2008-2009 роки, затвердженої рішенням сесії 
Тернопільської обласної ради від 11 червня 2008 року №393, на період до 
2011 року. 
 

3. Схвалити проект змін та доповнень до обласної програми добудови 
та введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки на 2008-2011 роки (далі – проект змін та до-
повнень до Програми), що додається. 



4. Управлінню культури обласної державної адміністрації подати за-
значений проект змін та доповнень до Програми на розгляд чергової сесії об-
ласної ради відповідно до регламенту обласної ради. 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити заступни-

кам голови обласної державної адміністрації Шевчуку Ф.Н.,Якубовському 
Б.М. згідно з розподілом обов’язків. 

 
 
Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації             А.А.ФЛІССАК                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект      СХВАЛЕНО 

 
Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
 

 
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕНННЯ 
до обласної програми добудови та введення в експлуатацію 

 нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки на 2008-2011 роки 

 
1. Окремі положення Програми викласти у новій редакції: 

 
1) розділ 1.Паспорт програми: 

 
„ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення про-
грами 

Управління культури, містобуду-
вання та архітектури обласної дер-
жавної адміністрації 

2. Дата, номер і назва розпо-
рядчого документа органу 
виконавчої влади про роз-
роблення програми 

Розпорядження голови Тернопіль-
ської обласної державної адмініст-
рації від 20 лютого 2008 року 
№125 



3. Розробник програми Управління культури, містобуду-
вання та архітектури обласної дер-
жавної адміністрації 

4. Співрозробник програми Управління капітального будівни-
цтва обласної державної адмініст-
рації  

5. Відповідальний виконавець  
програми 

Управління культури, містобуду-
вання та архітектури, капітального 
будівництва обласної державної 
адміністрації 

6. Учасники програми Управління культури, капітального 
будівництва, містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації 

7. Термін реалізації програми 
 

2009-2011 

7.1. Етапи реалізації програми 
(для довгострокових про-
грам) 

І -  2009 
ІІ – 2010-2011 

8. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у вико-
нанні Програми ( для ком-
плексних програм) 

Кошти державного і обласного бю-
джетів та інших джерел фінансу-
вання, не заборонених чинним за-
конодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього,  
у тому числі: 

В межах кошторису витрат (21 
млн. гривень) 

9.1. Коштів державного бюдже-
ту  
 

2010 – 10 млн. грн. 

9.2. Коштів обласного бюджету  
 

2009 – 400 тис. грн. 

9.3. Коштів інших джерел В межах кошторису витрат (21 
млн. гривень) 

 
 

2) абзац другий розділу 3. Мета і завдання програми: 
 

„Програма розрахована на період 2009-2011 роки і спрямована на        
завершення будівництва бібліотеки.”; 

 
 
3) пункт 3 розділу 4 Заходи спрямовані на забезпечення завдань Про-

грами: 
 
 „П.3. Визначення джерел співфінансування будівництва. 



 Обласна рада, 
 управління капітального будівництва 
 облдержадміністрації”; 
  
 
 4) роділ 5. Фінансове забезпечення Програми: 
 

„5. Фінансове забезпечення програми 
Для забезпечення завершення будівництва Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки залучаються кошти державного і             
обласного бюджетів та кошти не заборонені діючим законодавством. 

Тернопільська обласна рада вирішує фінансування шляхом                 
гарантування відчуження (передачі інвестору) з обласної комунальної        
власності існуючої будівлі обласної наукової бібліотеки, що розташована на 
бульварі Шевченка, 15 міста Тернополя через шість місяців після завершення 
будівництва бібліотеки  на майдані Мистецтв відповідно до окремого      до-
говору, а також залученням коштів з інших джерел.”; 

 
 
5) четвертий абзац розділу 6. Очікувані результати програми: 

 
„Створення умов для проведення міжнародних та всеукраїнських      

симпозіумів, конференцій, форумів, корпоративних нарад, засідань творчих   
спілок та громадських організацій, художніх виставок.”; 

 
 
6) розділ 7. Контроль та виконання програми: 
 

„7. Контроль та виконання програми 
Контроль за виконанням Програми забезпечують управління культури, 

містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, за участю 
інших органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів  Про-
грами.”. 

 
 
2. Абзаци 6,10 розділу 2. Визначення проблеми, на розв'язання якої 

спрямована програма, виключити. 
 

 
 
 
Заступник голови – керівник апарату 
   обласної державної адміністрації                                     І.О.НАЛИВАЙКО 
 

 
 
 


