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ПЛАН РОБОТИ  

Хмельницького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація 

на 2023 рік 

 

Українська бібліотечна асоціація, складовою частиною якої є Хмельницьке обласне відділення, визнана професійною спільнотою 

України та світу, сприяє розвитку громадянського суспільства. 

Хмельницьке обласне відділення ВГО УБА своїми діями підтверджує бачення своєї місії як центру підтримки особистості, інноваційної 

платформи для розвитку професійного потенціалу членів/потенційних членів УБА, запровадження нового підходу у наданні якісних та 

доступних культурних послуг населенню. 

Свою діяльність як професійна організація спрямовує на системну трансформацію бібліотечної справи задля якісних змін і сталого 

розвитку. 

Діяльність Хмельницького обласного відділення Української бібліотечної асоціації у 2023 р. буде здійснюватися відповідно до 

Стратегії Української бібліотечної асоціації на 2022-2025 роки та Положення про відділення.  

Відділення буде працювати під девізом «Бібліотека ‒ твоя синергія перемоги» 

 

№ Назва заходу Очікуваний 

результат 

Вплив Індикатор Термін 

проведення 

Відповідальні Ресурси 

 

СН 1. Розвиток галузі в цілому 

 

1. Просувати інноваційні моделі діяльності 

бібліотек 

     

1.1. Участь у реалізації 

Стратегії розвитку 

бібліотечної справи 

України до 2025 р. 

 

 

Розроблено план 

реалізації 

напрямів 

Стратегії.  

Зростання впливу 

обласного 

відділення  на 

політику в 

інформаційно-

бібліотечній 

сфері, розвитку 

бібліотечної 

Кількість 

експертних 

робочих груп, до 

яких увійшли 

члени відділення 

ХОВ УБА 

 

 

Упродовж 

року 

Чабан К, голова  

відділення,  

президія 

відділення 

ХОВ УБА,  

обласні 

бібліотеки 
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справи 

Хмельниччини 

1.2. Участь в комісіях та 

робочих 

групах УБА  

Позитивні якісні 

зміни в 

бібліотечній 

справі 

Розширення 

доступу 

професійної  

спільноти ( членів 

та потенційних 

членів відділення) 

до прийняття 

рішень щодо 

виконання 

Стратегії 

Кількість комісій 

та робочих груп, 

в які увійшли 

члени відділення 

Впродовж 

року 

Чабан К., 

голова, члени 

відділення 

ХОВ УБА,   

1.3 Участь в консультаціях з 

громадськістю, 

обговоренні проєктів 

нормативних документів 

державного та місцевого 

рівнів в бібліотечно -

інформаційній сфері  

Пропозиції до 

документів 

Покращення 

змісту документу 

Кількість 

пропозицій,  

Впродовж 

року 

Президія 

відділення, 

керівники 

бібліотечних 

закладів області 

Члени 

 ХОВ УБА  

1.4. В рамках обласного 

дослідження 

«Паспортизація бібліотек 

територіальних громад» 

виявити інноваційні 

моделі діяльності 

бібліотек  

Виявлення 
інноваційних  

моделей та 

позитивного 

досвіду у 

створенні та 

організації  

діяльності ЦБ 

ТГ 

Поширення  

досвіду для 

бібліотек ТГ, 

 підготовка 

консультацій 

щодо 

впровадження 

Кількість 

виявлених 

новацій 

 Кількість 

впроваджених 

новацій 

Березень- 

лютий  

Президія 

відділення, 

 НМВ ОУНБ 

ХОВ УБА, 

ОУНБ 

1.5. Участь у національному 

проєкті «Дія. Цифрова 

освіта» Розбудова мережі 

хабів цифрової освіти в 

рамках проекту «Дія. 

Цифрова освіта» . 

Розширено 

мережу хабів 

цифрової освіти 

Бібліотеки стали 

Підвищення 

цифрової 

грамотності 

населення 

.Спрощення 

доступу до 

Кількість 

бібліотек-хабів 

цифрової освіти. 

Кількість 

користувачів, 

залучених до 

Впродовж 

року 

Чабан К., 

Маковська В., 

Грудецька Т  

ХОВ УБА,   

 ОУНБ 

Бібліотеки -

методичні 

центри 
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Проведення серії 

тренінгів для 

координаторів та 

користувачів 

«Ефективний Хаб. Дієві 

цифрові послуги». 

офіційними 

хабами цифрової 

освіти 

та провідниками 

онлайн-послуг 

для населення 

електронних 

державних 

послуг. 

 

послуги. 

 Кількість 

учасників 

тренінгів. 

області , 

члени 

відділення 

1.6 Участь у Львівському 

бібліотечному форумі . 

Комунікація, 

знайомство із 

сучасними  

бібліотечними 

трендами, 

інноваційними  

моделями 

діяльності 

бібліотек 

Збільшення 

можливостей 

для розвитку 

партнерства 

Впровадження  

інновацій у 

діяльність 

бібліотек 

Хмельниччини 

Кількість 

підтриманих 

учасників 

вересень Президія 

відділення  

ХОВ УБА,  

Члени 

відділення 

1.7. Участь у  щорічній 

конференції УБА  

(м. Київ).  

 

Підсумки 

роботи асоціації 

за рік як 

професійної 

спільноти 

розробка планів 

Результативність 

заходів та 

реалізація 

Стратегії 

Обласним 

відділенням. 

Підсумки 

конкурсів. 

Кількість 

учасників  

ХОВ УБА, які 

брали участь у 

конкурсах, 

Листопад Голова 

відділення  

ВГО УБА,  

ХОВ УБА 

 Члени 

відділення  

2. Розвивати професійні компетентності 

бібліотекарів через розбудову освіти 

впродовж життя та надавати їм соціально-

психологічну допомогу 

     

2.1. Надання членам 

відділення інформації про 

дистанційні сервіси УБА 

та сертифіковані 

спеціалізовані 

дистанційні  програми 

навчання НАККІМ 

Оновлено 

знання, 

сформовано нові 

професійні 

компетентності 

працівників 

Зростання впливу 

відділення на, 

розвиток 

бібліотечної 

справи на 

Хмельниччині 

Кількість 

працівників, які 

пройшли 

навчання, 

отримали 

сертифікати 

Впродовж 

року 

Голова 

відділення  

Ресурси 

НАККІМ 

УБА,  

ХОВ УБА,  

ЦБ ТГ 

області  
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2.2. Надання фінансової 

підтримки членам 

відділення (на конкурсній 

основі) для участі у 

заходах, які проводить 

УБА. (Львівський 

бібліотечний форум, 

школи молодого 

бібліотекаря, адвокаційна 

школа, участь у 

конференціях, семінарах, 

тренінгах, творчих 

поїздках тощо). 

 

Надано 

фінансову 

підтримку 

членам 

відділення для 

участі у заходах 

підвищення 

кваліфікації 

Оновлено знання, 

сформовано нові 

професійні 

компетентності 

працівників 

Кількість  членів 

відділення, які 

отримали 

фінансову 

підтримку 

Протягом 

року  

(за планами  

навчань УБА)  

Президія 

відділення 

ХОВ УБА 

Члени 

відділення 

 

2.3 Участь у ХІІI 

Міжнародній 

науково-практичній 

онлайн конференції 

«Сучасна 

бібліотечно- 

інформаційна 

безперервна освіта» 

Забезпечення 

науково-

освітньої та 

професійної 

комунікації 

Обізнаність  

бібліотекарів 

щодо 

змісту й 

технологій 

безперервної 

бібліотечної 

освіти 

Кількість 

учасників 

Березень Голова 

відділення, 

президія 

відділення 

ХОВ УБА, 

внески 

учасників 

2.4. Організація і проведення 

науково практичної 

конференції в рамках XV 

обласного форуму 

бібліотек Хмельниччини 

Представлено 

кращі практики 

діяльності 

бібліотек 

Отримання нових 

знань та навичок 

бібліотекарями 

області 

Кількість 

учасників 

вересень  Голова 

відділення, 

Президія 

відділення 

ХОВ УБА,. 

 ОУНБ 

2.5.  Підготовка  і видання 

збірника матеріалів 

конференції 

«Бібліотечний шлях в 

історії та сьогоденні 

Хмельниччини» 

Оприлюднення 

кращих практик 

діяльності 

бібліотек 

Отримано нові 

знання  та 

навички 

бібліотекарями 

області 

Видання  2 кв. Голова 

відділення, 

Президія 

відділення 

ХОВ УБА,. 

 ОУНБ 
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2.6 Участь у  Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції «Бібліотеки 

ЗВО: історія і 

сьогодення» 

Представлено 

кращі практики 

діяльності 

бібліотек ЗВО 

 Обмін кращим 

досвідом. 

 Кількість 

учасників 

3 кв Президія 

відділення 

ХОВ УБА,. 

2.7. Проведення вебінарів, 

виїзних семінарів на 

замовлення ЦБ ТГ  

Сформовано 

нові професійні 

компетентності 

працівників , 

отримано нові 

знання та 

навички 

 Поліпшення 

діяльності 

бібліотек, 

включенння у 

коло 

професййного 

спілкування 

 Кількість  

проведених 

навчань 

За 

замовленнями 

ЦБ ТГ За 

окремим 

графіком 

 Чабан К,  

ГрудецькаТ. 

 

ХОВ УБА. 

 ОУНБ 

2.8 Організація і проведення 

онлайн-марафону 

інноваційного досвіду 

бібліотек Хмельниччини 

«Бібліотека – громаді» (В 

рамках Всеукраїнсього 

онлайнового марафону 

інноваційного досвіду 

бібліотек України) 

Виявлення 

нових ідей та 

обмін кращими 

бібліотечними 

практиками 

 

Виявлено та 

узагальнено 

кращий 

інноваційний 

досвід. 

Сформовано 

позитивний імідж 

бібліотеки. 

Кількість 

бібліотек-

учасників 

марафону. 

(За планом 

УБА) 

Президія 

Хмельницького 

обласного 

відділення УБА, 

обласні 

методичні 

центри 

ХОВ УБА, 

ОУНБ.. 

Бібліотеки 

області. 

2.9. Підготовка і здійснення 

видання  «Натхненні  

любов’ю до дітей» 

 Збір даних  про 

історію і 

сучасних 

керівників  

бібліотек для 

дітей області 

 Збереження 

історії про   

особистості 
бібліотек області 

Довідник про 

завідуючих 

бібліотеками для 
дітей 

Хмельниччини 

 Серпень  Президія 

відділення, ОДБ 

Х ОВ УБА,   

ОДБ 

2.10 Підготовка і здійснення 

видання до 70-річчя від 

дня народження ветерана 

Збір і 

упорядкування 

даних, 

Збереження 

історії про 

особистості 

Інформаційно-

бібліографічне 

видання 

Жовтень  Президія, ОУНБ ХОВ 

УБА,ОУНБ 
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бібліотечної справи, 

заслуженого працівника 

культури України, голову 

Хмельницького ОВО УБА 

Синицю Н.М. 

укладання 

бібліографічного 

покажчика 

бібліотек області 

та керівників 

ХОВ УБА 

2.11 Підготовка і здійснення 

видання «Календаря 

знаменних і пам’ятних дат 

Хмельниччини на 2024 

рік» 

 Збір і 

популяризація  

матеріалів з 

історії краю 

(знаменні і 

пам’ятні дати) 

 Донесення до 

бібліотек 

довідкової 

інформації  

про визначні події 

та  видатних 

діячів краю  

 

Рекомендаційно-

бібліографічний 

довідник 

2 кв. Президія 

відділення 

ХОУНБ 

ХОВ УБА. 

 ОУНБ 

2.12 Підготовка і здійснення 

видання 2 випусків 

«Методика. Пошук. 

Досвід»  

Виявлення і 

узагальнення 

кращого досвіду 

 Донесення до 

бібліотек кращого 

досвіду  бібліотек 

по роботі з 

юнацтвом 

 Методичне 

видання 

1кв.  

4 кв 

Президія 

відділення, 

 

ХОВ УБА. 

ОЮБ 

3. Підтримати інфраструктурне відновлення 

бібліотечної системи, що зазнала втрат 

внаслідок бойових дій та окупації 

     

3.1. Узагальнити досвід 

роботи бібліотек 

Хмельниччини 

«Бібліотеки – центри 

підтримки в умовах 

воєнного стану». 

Виявлення 

кращого досвіду 

 Впровадження 

досвіду бібліотек  

 Електронне 

видання 

2 кв Чабан К.,  

ГудецькаТ. 

ХОВ УБА. 

 ОУНБ 

3.2. В рамках реалізації 

проекту «Бібліотека як 

безпечне місце» 

провести вебінар 

«Безпечне укриття у 

Поради 

бібліотекарям зі 

створення 

безпечного 

простору в 

Створення 

безпечного 

простору в 

бібліотеках 

Кількість 

учасників 

вебінару 

1 кв.  Президія 

 ХОВ УБА 

Грудецька Т.В. 

ХОВ УБА, 

обласні 

бібліотеки 
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бібліотеці. Психологічна 

підтримка та взаємодія з 

користувачами бібліотеки 

під час воєнного стану» 

бібліотеках, 

забезпечення  

психологічної 

підтримки 

4. Поширювати та застосовувати дієві 

інструменти бібліотечної адвокації 

     

4.1. Проведення 15-го форуму 

бібліотек Хмельниччини 

як марафону 

адвокаційних заходів.  

Надання фінансової 

підтримки  у проведенні. 

Представлено 

кращі практики 

діяльності 

бібліотек, 

підсумки 

конкурсів 

Привернено увагу 

громадськості до 

проблем 

бібліотек. 

 форум 3 кв Члени президії, 

обласні 

бібліотеки 

Обласне 

відділення,  

бібліотеки 

області, 

профспілка 

працівників 

культури 

4.2. Участь у проведенні Х 

Всеукраїнської літньої 

школи адвокації для 

бібліотекарів 

Формування 

професійних 

навичок 

адвокаційної 

діяльності 

бібліотечних 

працівників 

Збільшення 

можливостей для 

проведення 

адвокаційної 

діяльності з 

захисту прав 

користувачів і 

бібліотечних 

працівників 

Кількість 

учасників 

Кількість 

виступів і 

презентацій 

3 кв. Чабан К,  

 Президія 

УБА, ХУБА 

внески 

учасників 

5. Активізувати включення молоді в 

інноваційну діяльність бібліотек 

     

5.1. Здійснити аналіз 

співвідношення  кількості 

молодих бібліотечних 

працівників та членів 

відділення. 

Створити молодіжну 

групу у відділенні . 

Визначено 

співвідношення 

кількості 

молодих членів 

УБА до 

кількості 

молодих 

бібліотечних 

працівників. 

Розвиток 

молодіжного 

лідерства 
Покращення  

комунікації  

активізація 

включення молоді 

в діяльність 

відділення  

Кількість 

молодих членів 

відділення  

2 кв. Члени Президії, 

Грудецька Т. 

ХОВ УБА,  

ОУНБ  
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Створено 

молодіжну 

групу. 

Забезпечено 

менторську 

підтримку 

молодим 

спеціалістам  

5.2. Забезпечити 

організаційну  та 

фінансову підтримку 

участі молодих членів 

відділення у 

заходах(конференції, 

семінари, круглі столи, 

конкурси, молодіжні 

школи які організовує 

УБА та ін. організації  

Обмін досвідом 

молодих 

спеціалістів із 

різних регіонів 

України та 

зарубіжних 

колег 

Розвиток 

творчості та 

професійної 

майстерності 

молоді 

Кількість 

підтриманих 

молодих членів 

УБА  

Впродовж 

року 

Голова , 

президія 

відділення, 

ХОВ УБА,  

 бібліотеки 

області 

6. Сприяти інтеграції бібліотекарів України 

у світове професійне співтовариство 

     

6.1. Участь у роботі 

Міжнародних 

конференцій, круглих 

столів, семінарів, інших 

бібліотечних форумів, в 

тому числі, які 

організовує УБА   

 

Отримання 

нових знань та 

інформації, 

знайомство з 

кращим 

міжнародним 

досвідом, 

спілкування з 

колегами 

Інтеграція 

бібліотекарів 

у світове 

професійне 

співтовариство 

Кількість заходів Впродовж 

року 

Президія  

ХОВ УБА 

 

ХОВ УБА,  

Члени 

відділення  

 

6.2. Участь у VІІ 

Міжнародному  

форумі молодих 

бібліотекарів  

 

Обмін досвідом 

молодих 

спеціалістів 

із різних 

регіонів 

Впровадження 

кращих практик 

у діяльність 

бібліотек 

Кількість 

учасників 

Квітень Президія ХОВ 

УБА,   

ХУБА, 

Члени 

відділення 
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 України та 

зарубіжних 

колег 

 

 

СН 2. Інституційний розвиток Асоціації 

 

7. Оновити систему надання послуг та 

сервісів Асоціації 

     

7.1. Провести онлайн зустрічі 

та зустрічі в бібліотеках 

керівників  ОТГ та 

керівників ЦБ ТГ з 

питань організації 

діяльності ЦБ, надання 

послуг і сервісів УБА 

Надано 

консультаційні 

послуги 

керівникам ОТГ  

Намічено систему 

надання послуг і 

сервісів УБА  

Бібліотекам ТГ 

Кількість 

зустрічей 

2-3 кв. Члени президії Відділення 

УБА, 

керівники 

обласних 

бібліотек, 

голови 

громад  

8. Відновити, розвинути та зміцнити 

організаційну спроможність мережі 

регіональних відділень 

     

8.1. Зміцнення корпоративної 

культури між 

методичними центрами 

обласних бібліотек у 

питаннях, що стосується 

сучасних підходів до 

організації безперервної 

освіти працівників 

публічних бібліотек та 

моніторингу діяльності 

бібліотек області   

Налагоджено  

чіткі 

корпоративні 

зв’язки між 

обласними 

бібліотеками 

Забезпечення 

підвищення 

кваліфікації та 

моніторингу 

діяльності 

бібліотек області 

 Кількість 

спільних заходів 

Протягом 

року 

Президія 

відділення  

Члени 

президії , 

директори 

обласних 

бібліотек
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8.2 Проведення  

мотиваційної зустрічі з 

бібліотекарями різних 

систем і відомств області.   

Ріст членства, 

ефективності 

роботи 

відділення, 

Включеність 

бібліотекарів у 

роботу відділення 

Кількість 

залучених членів 

вересень Президія 

відділення 

ВГО УБА, 

бібліотечні 

працівники 

різних систем 

і відомств 

8.3 Проведення розширеного 

виїзного засідання 

президії відділення УБА 

за участю директорів  ЦБ 

ТГ на базі Віньковецької 

ТГ на тему: 

«Роль Хмельницького ОВ 

УБА  у консолідації 

зусиль публічних 

бібліотек регіону».  

Забезпечення 

професійної 

комунікації 

Намічено систему 

надання послуг і 

сервісів УБА 

бібліотекам ТГ 

Кількість 

учасників 

Червень Голова 

відділення, 

члени  президії 

ХОВ УБА 

 Члени 

президії, 

обласні 

бібліотеки,  

бібліотекарі 

9. Досягти ефективності менеджменту 

Асоціації 

     

9.1. Виготовити банер з 

новим офіційним 

логотипом УБА, 
відділення та девізом 

2023 року «Бібліотека ‒ 

твоя синергія перемоги»  

 

Використання 

офіційного 

логотипу УБА,  

відділення та 

девізу в 

інформаційних , 

рекламних, 

соціокультурних 

заходах  

 бібліотек 

Поширення 

інформації про 

УБА та 

відділення, 

зростання 

позитивного 

іміджу ГО як 

професійної 

громадської 

організації 

Використання у 

заходах 

  

 1 кв,  

 

 

 

Впродовж 

року 

Голова 

відділення 

 ХОВ УБА,  

9.2. Популяризувати 

діяльність відділення з 

метою залучення до 

членства в УБА на усіх 

заходах 

Ріст членства, 

ефективності 

роботи 

відділення, 

залучення 

членства 

Зростання 

кількості членів 

відділення 

Впродовж 

року 

Президія 

відділення 

ХОВ УБА, 
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9.3. Організувати і провести 

обласний конкурс на 

кращу організацію 

краєзнавчої роботи  

«Бібліотека – центр  

краєзнавчої інформації» 

серед публічних бібліотек 

області»   

Виявлення 

кращого 

передового 

досвіду з питань 

краєзнавства 

Поширення 

досвіду та 

впровадження 

його у діяльність 

бібліотек області 

Кількість 

виявлених 

новацій 

Квітень – 

вересень 

Президія 

відділення , 

НМВ, ВКр 

ОУНБ 

спільно з 

ХОВ УБА, 

обкомом 

профспілки 

працівників 

культури 

9.4. В рамках консультацій з 

громадськістю провести  

анкетування «Краща 

книга Хмельниччии», 

XVII  обласний форум 

«Книжкова весна на 

Хмельниччині» до 

Всесвітнього дня книги та 

авторського права 

Участь жителів 

області, 

бібліотечних 

працівників у 

визначенні  

кращої книги 

року, 

популяризація 

видань області 

Покращення 

популяризації 

української книги 

та книг місцевих 

авторів 

 Лютий, 

 

 

 

 

 

 квітень 

 Президія 

відділення, 

ОУНБ 

ОУНБ 

спільно з 

ХОВ УБА, 

авторами та 

видавцями 

9.5. Провести  обласний 

професійний конкурс  

серед працівників 

дитячих бібліотек області 

«Краще портфоліо» 

 Уміння 

представити 

себе і бібліотеку 

 Розвиток 

професійних 

компетенцій 

 Кількість 

учасників 

Квітень- 

вересень  

Президія 

відділення, 

 ОДБ 

ХОВ УБА, 

 ОДБ 

9.6 Забезпечення фінансово-

господарської діяльності 

відділення  

 Організація  

фінансової 

діяльності  

відділення 

Забезпечено 

фінансову 

звітність 

відповідно до 

вимог 

Статуту 

Фінансова 

звітність  

Протягом 

року 

Голова 

відділення, 

бухгалтер,  

ХОВ УБА 

10. Поліпшити комунікації та включеність 

членів Асоціації 

     

10.1. Актуалізація 

персональних даних  

Оновлена 

електронна база 

Актуалізація 

відомостей про 

Кількість членів Впродовж 

року 

Грудецька Т.В., 

член президії, 

ХОВ УБА 
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членів відділення УБА та 

контактної інформації в 

реєстрах системи «УБА-

CRM». 

даних членів  

відділення 

членів ГО, 

використання 

можливостей БД 

для комунікації, 

отримання нової 

інформації  

адміністратор 

системи «УБА-

CRM». 

10.2 Актуалізація  сторінки  

Хмельницького ОВ УБА 

на сайті бібліотеки 

 

Удосконалення 

системи 

внутрішньої  

комунікації 

 

Розширення 

доступу 

професійної 

спільноти, членів 

та потенційних 

членів відділення 

до інформації 

Кількість 

публікацій 

Кількість 

відвідування 

сторінки 

Впродовж 

року 

Голова, 

заступник 

голови 

відділення,  

Члени президії  

Інженер ОУНБ 

ХОВ 

УБА,ОУНБ 

10.3 Проведення засідань 

президії ХОВ УБА, у т.ч. 

онлайн 

Обговорено та 

вирішено 

важливі питання 

діяльності 

відділення 

Діяльність 

відділення  

Кількість Щоквартальн

о 

Голова 

відділення 

Члени  президії 

ХОВ УБА 

10.4 Підтримка  дружніх 

зв’язків та партнерських 

відносин,  обмін  

досвідом з регіональними 

відділеннями УБА   

Чернівецьким, Івано-

Франківським, 

Вінницьким (за 

погодженням) 

Вивчено та 

впроваджено  

досвід , 

налагоджено 

партнерські 

стосунки 

 Впровадження 

досвіду у 

діяльність  

відділення 

 

Кількість 

відділень, з якими 

налагоджено 

партнерські 

зв’язки 

Протягом 

року 

Члени президії

  

Обласне 

відділення 

10.5 Участь членів Президії у 

заняттях підвищення 

кваліфікації  бібліотек 

області з метою  

забезпечення 

Покращилась 

комунікація між 

бібліотеками та 

відділенням, 

зросла кількість 

членів 

відділення, сума 

Поліпшення 

комунікаційних 

процесів щодо 

розвитку 

відділення, 

збільшення 

Кількість 

проведених 

заходів  

Протягом 

року 

Голова 

відділення, 

директор ОУНБ 

ХОВ УБА,  

обласні  

бібліотеки 
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поінформованості  про  

діяльність відділення. 

на рахунку 

відділення 

СН 3: Ресурсне забезпечення програмної діяльності 

 

11. Розвинути та реалізувати експертний 

потенціал Асоціації 

     

11.1. Аналізувати  потенціал 

активу відділення 

 

Виявлення 

наявного 

експертного 

потенціалу активу 
відділення, 

для участі у  

робочих групах по 

розвитку 

бібліотек 

Хмельниччини 

Виявлення 

напрямів/тем, які 

потребують 

посилення 

активу 

УБА та залучення 

їх 

робочих 

груп  

Кількість робочих 

груп у яких бере 

участь  актив 

відділення 

 Впродовж 

року 

 Члени Президії, 

відповідальні за 

напрями роботи, 

керівники 

секцій, робочих 

груп 

 

ХОВ УБА 

12. Забезпечити стабільне фінансування 

програмної діяльності 

     

12.1. Досягти залучення сталої 

кількості членів 

відділення (не менше  500 

членів)  

Розширювати джерела 

фінансування відділення 

за рахунок спонсорських 

та грантових коштів 

Здійснювати 

постійний моніторинг 

конкурсів та грантів 

 

Збільшення 

надходжень 

грошових 

коштів  

Стала кількість 

членів відділення. 

Забезпечення 

фінансової 

стабільності 

відділення 

Залучення 

додаткових 

ресурсів на 

програмну 

діяльність 

. 

Кількість 

надходжень 

Впродовж 

року 

Голова 

відділення, 

члени президії 

ХОВ УБА. 

Працівники 

бібліотек  

 

Голова Хмельницького обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація      Катерина ЧАБАН 


