
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
від 20     лютого 2008 року                       м. Тернопіль                               № 125 
 
Про проект обласної програми 
добудови та введення в експлуатацію 
нового приміщення  
Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки 
 

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 за-
вдання розвитку культури й духовності українського  суспільства», з метою 
введення в експлуатацію нового приміщення Тернопільської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки: 

1. Схвалити проект обласної програми добудови та введення в експлуата-
цію нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової біб-
ліотеки на 2008-2009 роки (далі – проект Програми), що додається. 

2. Управлінню культури обласної державної адміністрації подати зазна-
чений проект Програми на розгляд чергової сесії обласної ради відповідно до 
регламенту обласної ради. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити заступникові 
голови обласної державної адміністрації Вихрущу А.В. 

 
 
Голова обласної державної 
         адміністрації                                                                  Ю.В. ЧИЖМАРЬ 
 
 
 
 
  



Проект 
 

СХВАЛЕНО 
 
Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
від 20 лютого 2008 року 

 
ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

добудови та введення в експлуатацію нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки на 2008-2009 роки 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1. Ініціатор розроблення Про-

грами 
Управління культури, містобудування та 
архітектури обласної державної адмініс-
трації, Тернопільська міська рада  

2. Дата, номер і назва розпоря-
дчого документа органу ви-
конавчої влади про розроб-
лення Програми 

 

3. Розробник Програми Управління культури, містобудування та 
архітектури обласної державної адмініс-
трації, Тернопільська міська рада 
 

4. Співрозробник Програми Управління капітального будівництва 
обласної державної адміністрації  
 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління культури, містобудування та 
архітектури обласної державної адмініс-
трації, Тернопільська міська рада  
 

6. Учасники Програми Управління культури, капітального бу-
дівництва, містобудування та архітекту-
ри обласної державної адміністрації, 
Тернопільська міська рада 
 

7. Термін реалізації Програми 2008-2009 
 

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

І -  2008 
ІІ - 2009 

8. Перелік місцевих бюджетів, Кошти з інших джерел фінансування, не 



які беруть участь у виконанні 
Програми ( для комплексних 
програм) 
 

заборонені  чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для ре-
алізації програми, всього,  
у тому числі: 

В межах кошторису витрат (21 млн. гри-
вень) 

9.1. Коштів обласного бюджету  
 

 

9.2. Коштів міського бюджету 
 

 

9.3. Коштів інших джерел В межах кошторису витрат (21 млн. гри-
вень) 

 
2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 
Проблема, задля розв'язання якої створена запропонована Програма 

обумовлена наступними чинниками. 
Розбудова сучасної Європейської держави передбачає високий рівень 

духовності, інформаційної культури населення, відповідної інфраструктури. 
Тернопільщина займає одне з провідних місць в Україні по кількості 

студентів. Це обумовлює потребу в створенні належних умов для професій-
ної підготовки молоді.  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека знаходиться у 
пристосованому приміщенні, загальна площа якого становить 1296 кв. м. 
Книгосховища бібліотеки та робочі кабінети перевантажені у декілька разів, 
читальні зали мають лише 120 місць, умови праці бібліотекарів не відпові-
дають існуючим стандартам. Це не дає змоги забезпечити повноцінне функ-
ціонування установи та її розвиток, унеможливлює розширення переліку та 
поліпшення якості послуг, застосування новітніх технологій, обслуговування 
користувачів з обмеженими можливостями. 

У Тернополі через відсутність облаштованого за сучасними вимогами 
приміщення гостро стоїть проблема проведення міжнародних та всеукраїнсь-
ких симпозіумів, конференцій, форумів, корпоративних нарад, засідань твор-
чих спілок та громадських організацій, художніх виставок. 

Існує також проблема створення необхідних умов для проведення пле-
нарних засідань сесій Тернопільської міської ради. 

Разом з цим, через відсутність коштів не вирішується питання завер-
шення будівництва нового приміщення обласної універсальної наукової біб-
ліотеки розрахованого на 950 тис. томів. Будівництво розпочато у 1986 році, 
площа забудови складає 1823 кв. м., загальна площа приміщення –                
11 тис. кв. м. Будівельна готовність об'єкта 80%, орієнтовна вартість завер-
шення будівництва – 21 млн. гривень. Об'єкт є головним у створенні цілісно-



го архітектурного і гуманітарного ансамблю, що має сформуватися на май-
дані Мистецтв у м. Тернополі. 

З метою раціонального й повноцінного використання нового примі-
щення, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого 
самоврядування на базі нового приміщення обласної універсальної наукової 
бібліотеки утворити поліфункціональний конференцзал Тернопільської місь-
кої ради. 

Таким чином на 5-и поверхах новоутвореного комплексу розмістяться 
20 відділів та 8 секторів наукової бібліотеки, Інтернт-центр, 8 спеціалізова-
них читальних залів, мультимедійний зал на 120 місць, виставковий зал для 
художніх робіт. Тут будуть облаштовані книгосховища, книжковий магазин, 
кафе, архів та музей бібліотеки. Працюватимуть палітурна та реставраційна 
майстерні, надаватимуть послуги психологічна служба « Довіра», громадська 
юридична консультація « Закон». 

На третьому поверсі бібліотеки, у центрі будівлі необхідно спроектува-
ти та розмістити поліфункціональний конференцзал, де будуть проводитися 
сесійні засідання Тернопільської міської ради, а в міжсесійний період – інші 
заходи. 

На території бібліотеки буде забезпечений безпроводовий доступ до 
мережі Інтернет та електронних ресурсів книгозбірні за технологією WI – FI. 

Будуть реалізовані проекти по створенню віртуальної бібліотеки рідкі-
сних та цінних книг із фондів бібліотеки та віртуальної картинної галереї. 

Обласна універсальна наукова бібліотека буде візитною карткою обла-
сті, міста, уособлюватиме досягнення науки та культури краю, стане вагомою 
складовою частиною національно-культурного надбання, центром доступу до 
інформації та спілкування місцевої громади, сприятиме економічному, нау-
ковому та культурному розвитку регіону. 

Вона буде доступною для всіх без винятку громадян міста та області. 
 

3. Мета і завдання Програми 
 

Метою програми є створення правових, економічних та організаційних 
умов для завершення багаторічного будівництва та введення в експлуатацію 
головної публічної книгозбірні краю, досягнення якісно нового рівня, повно-
ти й оперативності задоволення інформаційних потреб мешканців регіону. 

Програма розрахована на період 2008-2009 років і спрямована на 
об’єднання зусиль та ресурсів Тернопільської обласної державної адмініст-
рації та Тернопільської міської ради для завершення будівництва бібліотеки з 
поліфункціональним конференцзалом. 

 Основним завданням програми є: 
- створення потужної інформаційної бази у сфері культури та мистецтва; 
- кооперація творчих можливостей бібліотеки, музею, творчих спілок, 

громадських організацій області та міста Тернополя; 
- створення належних умов для проведення сесійних засідань Тернопіль-

ської міської ради. 



 
 

4. Заходи спрямовані на забезпечення завдань Програми 
 
1. Корегування проектно-кошторисної документації з врахуванням влашту-
вання поліфункціонального залу Тернопільської міської ради. 

Управління капітального будівництва,  
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації  
 

2. Визначення кошторисної вартості завершення будівництва бібліотеки. 
Управління капітального будівництва,  
містобудування та архітектури, культури 
облдержадміністрації 
 

3. Визначення джерел співфінансування будівництва. 
 Обласна рада, 
 Тернопільська міська рада, 
 управління капітального будівництва 
 облдержадміністрації 
 
 
 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Для забезпечення завершення будівництва Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки із поліфункціональним залом міської ради 
залучаються кошти не заборонені діючим законодавством. 

Тернопільська міська рада вирішує фінансування в обсязі 9 млн. гри-
вень (станом на березень 2008 року) для влаштування у Тернопільській обла-
сній науковій бібліотеці поліфункціонального конференцзалу для пленарних 
засідань Тернопільської міської ради згідно окремої угоди з інвестором. 

Тернопільська обласна рада вирішує фінансування 12 млн. гривень 
шляхом гарантування відчуження (передачі інвестору) з обласної комуналь-
ної власності існуючої будівлі обласної наукової бібліотеки, що розташована 
на бульварі Шевченка, 15 міста Тернополя через шість місяців після завер-
шення будівництва бібліотеки на майдані Мистецтв відповідно до окремого 
договору, а також залученням коштів з інших джерел. 
 
 
 
 
 
 



6. Очікувані результати Програми 
 

Забезпечення жителям області та міста Тернополя вільного доступу до 
інформації, введення нових нетрадиційних форм обслуговування, створення 
комфортних умов для громадян із обмеженими фізичними можливостями. 

Підвищення потужності бібліотеки на 350 тисяч примірників. 
Створення умов для обслуговування користувачів бібліотеки, які від-

повідатимуть європейським стандартам. 
Створення умов для проведення пленарних засідань сесій Тернопільсь-

кої міської ради, а також міжнародних та всеукраїнських симпозіумів, кон-
ференцій, форумів, корпоративних нарад, засідань творчих спілок та громад-
ських організацій, художніх виставок. 
 

7. Контроль та виконання Програми 
 

Контроль за виконанням Програми забезпечують управління культури, 
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Тернопіль-
ська міська рада за участю інших органів виконавчої влади, відповідальних 
за виконанням заходів Програми. 
 
 
 
Заступник голови – керівник апарату 
   обласної державної адміністрації                              І.О.НАЛИВАЙКО 
 
 
 
 
 
 


