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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Четверте скликання 

Сьома сесія 

РІШЕННЯ 

від „ 18 " листопада 2003 року № 202 м.Тернопіль 

 

Про стан будівництва приміщення обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

Обласна універсальна наукова бібліотека розміщена у пристосованому 

старому (збуд. 1815р.), аварійному приміщенні, яке, як бібліотечна установа, 

експлуатується понад 60 років. Потреби читачів та розміщення книжкових 

фондів задовольняються лише на 10 відсотків. 

У 1986 році розпочато будівництво нового приміщення бібліотеки. 

Виконано шістдесят шість відсотків будівельно-монтажних робіт. Однак через 

відсутність фінансування у 2003 році будівництво майже призупинено. 

Підтримуючи пропозицію постійної комісії обласної ради з питань 

духовності, культури, свободи слова та інформації, обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати будівництво обласної універсальної наукової бібліотеки 

об'єктом першочергового значення у 2004-2005 роках. 

2. Рекомендувати: 

2.1. Обласній державній адміністрації при формуванні обласного бюджету 

на 2004 і 2005 роки передбачити цільові кошти на завершення будівництва 

приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки. 

2.2. Ректорам вищих навчальних закладів області організувати дольову 

участь  вузів  у  фінансуванні  спорудження  приміщення обласної наукової 
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бібліотеки. Координацію дій ректорів вищих навчальних закладів з даного 

питання доручити обласній державній адміністрації (Курницький 1.1.). 

3. Звернутись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України із 

клопотанням щодо необхідності виділення цільових державних 

капіталовкладень у 2004 та 2005 роках на завершення будівництва приміщення 

головної бібліотеки Тернопільщини. (Текст звернення додається). 

4. Просити народних депутатів України від Тернопільської області 

підтримати клопотання обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо виділення субвенції з державного бюджету обласному 

бюджету Тернопільської області у 2004 та 2005 роках на завершення 

будівництва приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки у 

М.Тернополі. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань бюджету; з. питань духовності, культури, свободи слова та 

інформації. 

 

 

Голова обласної ради       А.О.Жукінський 
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Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека розміщена у 

пристосованому старому (збуд.1815р.), тісному, аварійному приміщенні, що, як 

бібліотечна установа, експлуатується уже понад 60 років. Бібліотечний фонд 

налічує 579 тис. примірників книг. Тільки у вузах Тернопільщини І-ІV рівнів 

акредитації навчається близько 64 тисяч студентів. Потреби читачів бібліотека, 

яка має 120 посадочних місць, задовольняє лише на 10 відсотків. 

З метою розв'язання цієї проблеми у 1986 році в М.Тернополі розпочато 

спорудження нового приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки. 21 

грудня 2001 року Тернопільська обласна рада прийняла рішення № 321 "Про 

завершення будівництва обласної наукової бібліотеки". У 2002 році на будівництві 

було освоєно 907 тис. грн. з обласного та 400 тис. грн. з державного бюджетів. У 

2003 році заплановано освоїти 150 тис. грн. з обласного бюджету та 200  тис. грн. - 

з державного. Нині рівень будівельної готовності становить шістдесят шість 

відсотків. Кошторисна вартість незавершеного будівництва в діючих цінах складає 

7 млн.228 тис. грн. 

В умовах крайньої недостатності фінансування будівництва з обласного 

бюджету ми, депутати Тернопільської обласної ради, звертаємося до Верховної 

Ради України, до кожного народного депутата України, до Кабінету Міністрів 

України із проханням передбачити в державному бюджеті на 2004 та 2005 роки 

кошти на завершення керівництва приміщення обласної універсальної наукової 

бібліотеки в м. Тернополі. 

Прийнято на сьомій сесії Тернопільської обласної ради 

четвертого скликання “18 " листопада 2003 року 

 


