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Форма  

опису проекту та кошторису  
витрат, необхідних для його реалізації 

 
Проект Співпраця з волонтерами - ключ до розвитку бібліотек м. Києва 
 
Найменування інституту громадянського суспільства  
Благодійна організація «Благодійний фонд «Бібліотечна країна» 
 
1. Анотація 
 
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано: 
Залучення волонтерів до роботи в бібліотеках є дуже поширеним в країнах Європи та 
США. За даними видання BBC з 2010 до 2015 року у Великобританії до роботи 
бібліотек в той чи інший спосіб долучилось 15,5 тисяч нових неоплачуваних 
волонтерів, загальна кількість яких зросла до 31,4 тисячі станом на 2016 рік. Після 
прийняття Закону «Про локалізм» (2011) громади отримали право створювати 
громадські бібліотеки, які утримуються силами волонтерів. В США в 2009 році 
волонтери в бібліотеках відпрацювали 8,1 мільярда годин. Зокрема, волонтери 
залучаються до наступних видів праці в бібліотеках: видача книг, робота з 
каталогами, комунікація з користувачами, реклама бібліотечних послуг, ведення 
сторінок в соціальних мережах, організація заходів, гурткова робота тощо. Волонтери 
генерують нові цікаві ідеї для просування читання та залучення користувачів тим 
самим формуючи позитивний імідж бібліотек як сучасних центрів розвитку 
локальних громад.  
Реалії роботи українських бібліотек показують велике навантаження працівників 
бібліотек в плані виконання планів, подачі звітності та іншої поточної роботи, яка 
часто не залишає бібліотекарям часу на просування та розвиток бібліотек. В той же 
час практика залучення волонтерів не є поширеною в бібліотечному середовищі. 
Проект спрямований на пропагування серед бібліотек Києва можливостей, які надає 
залучення волонтерів, навчання бібліотечних працівників основам волонтерського 
менеджменту та розробці волонтерських програм.   
 
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення 
проблеми передбачаються проектом? 
Проект передбачає пропагування волонтерської праці серед бібліотечного 
середовища, донесення можливостей, які надає залучення волонтерів для 
ефективного розвитку бібліотек так і для формування позитивного іміджу їх як 
сучасних установ - центрів надання широкого спектру послуг для населення. Якщо в 
європейських країнах, таких як Великобританія, існують цілі бібліотеки, які 
утримуються волонтерами, то в Україні практика залучення волонтерів до роботи 
бібліотек наразі не є поширеною та не має систематичного характеру. Тому 
результатом впровадження запропонованого проекту має стати приклад 
комплексного впровадження волонтерських програм в бібліотечну роботу, який в 
подальшому буде розповсюджений для застосування в інших бібліотеках Києва та 
України.  
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Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект: 
Розробка та впровадження волонтерських програм в 30 публічних бібліотеках м. 
Києва 
 
Метою проекту є підвищення організаційної спроможності бібліотек шляхом 
розробки та впровадження волонтерських програм в роботу бібліотек.    
 
Завдання проекту:  

1. Підготовка та навчання керівників волонтерських програм в бібліотеках; 
2. Розробка та впровадження волонтерських програм в бібліотеках; 
3. Пропагування волонтерства в бібліотечному середовищі; 
4. Поширення інформації про успішні історії залучення волонтерів;  
5. Покращення якості надання бібліотечних послуг та розширення їх спектру; 
6. Формування позитивного іміджу бібліотек як сучасних центрів розвитку 

локальних громад. 
 

                Таблиця 1 
 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення етапу Строк 
реалізації 

етапу 

Відповідальн
ий 

виконавець 
(прізвище та 

ініціали, 
посада) 

Підготовчий Відбір зацікавлених бібліотек. 
Передбачається співпраця з 
Централізованими бібліотечними 
системами районів міста (по 3 
бібліотеки з кожної з 10 ЦБС Києва, 
дорослі та дитячі бібліотеки). Відбір 
координаторів волонтерських програм 
в кожній бібліотеці – 30 людей.  

Квітень 2018 Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

Навчальний 
компонент 
для 
координатор
ів 
волонтерськ
их програм 

Проведення 2 тренінгів з 
волонтерського менеджменту для 
координаторів волонтерських програм. 
У програмі тренінгів: структура 
волонтерської програми, функції 
менеджменту волонтерської програми, 
оцінка ефективності волонтерських 
програм та продуктивності праці 
волонтерів, аналіз ресурсів, необхідних 
для забезпечення діяльності волонтерів, 
практичні завдання на основі реальних 
волонтерських програм тощо. 

Квітень-
Травень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

Розробка 
волонтерськ
их програм 

Розробка волонтерських програм для 
кожної бібліотеки під керівництвом 
координатора проекту та залученого 
експерта. Визначення потреб бібліотек 
у волонтерській праці, складання 
переліку вимог до волонтерів, розробка 

Травень-
Червень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 
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структури обліку часу роботи 
волонтерів, затвердження угоди про 
співпрацю з волонтером, планування 
кампанії із залучення волонтерів, 
визначення форм визнання та 
мотивування праці волонтерів.   

Пошук та 
залучення 
волонтерів 

Пошук та залучення волонтерів. Робота 
з локальними громадами через різні 
канали: навчальні заклади, установи, 
громадські організації, об’єднання у 
соціальних мережах. Створення 
волонтерської групи при кожній 
бібліотеці.  

Липень 2018 Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

Навчання 
волонтерів 

Навчання волонтерів з теоретичної та 
практичної підготовки до роботи в 
бібліотеці. Серія тренінгів з наступних 
тем: бібліотечне середовище та 
послуги, якою має бути сучасна 
бібліотека, реклама бібліотечних 
послуг, робота з різними категоріями 
користувачів, лідерство та командна 
робота, фандрейзинг, комунікації та 
клієнтоорієнтованість. Тренінги будуть 
розроблені та проведені координатором 
проекту із залученням працівників 
бібліотек.  
Розробка волонтерами програм по 
залученню нових користувачів в 
бібліотеки та акцій з просування 
читання.  
Проведення клубу волонтерів: 
щомісячних зустрічей волонтерів, 
залучених в проект, з обміну успіхами 
та труднощами.   

Серпень-
Вересень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

Проведення 
обміну 
досвідом із 
бібліотечно
ю службою 
графства 
острів Уайт 
(Великобрит
анія) 

Проведення обміну досвідом із 
бібліотечною службою графства острів 
Уайт (Великобританія), а саме з досвіду 
роботи з волонтерами (через Skype 
консультації). Бібліотечна служба 
графства має у складі 5 волонтерських 
бібліотек та діючі групи «Друзів 
бібліотек» при кожній бібліотеці.   

Вересень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

Інформаційн
а кампанія 

Інформаційна кампанія по просуванню 
досягнень бібліотек у співпраці з 
волонтерами, поширення кращих 
практик серед бібліотечного 
середовища. Видання щомісячного 
електронного віснику з новинами 
виконання волонтерських програм в 

Вересень-
Грудень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 
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бібліотеках. Створення веб-сайту з 
усіма матеріалами та новинами 
проекту. 

Відзначення 
кращих 
історій 
успіху 
роботи 
волонтерів 

Відзначення кращих історій успіху 
роботи волонтерів приурочене до 
Міжнародного дня волонтерів. 

Грудень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

Моніторинг 
та оцінка 

Оцінка виконання проекту, звітування Листопад-
Грудень 
2018 

Координатор 
проекту 
Шум Л.В. 

 
Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту 
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому 
вираженні): 

• Навчання 30 координаторів волонтерських програм ефективному 
волонтерському менеджменту. 

• Розробка волонтерських програм та документації для 30 бібліотек м. Києва. 
• Формування команд волонтерів при кожній бібліотеці проекту та проведення 

навчання для них (планово до 5 волонтерів для кожної бібліотеки, всього 150 
осіб). 

• Проведення обміну досвідом з волонтерськими групами Великобританії та 
запозичення кращих практик.  

• Проведення інформаційної кампанії з пропагування залучення волонтерів до 
роботи бібліотек та поширення кращих практик серед бібліотечного 
середовища Києва. 

 
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект: 
Публічні бібліотеки м. Києва, волонтери-представники локальних громад міста 
(районів). 
 
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту: 
Стратегія зовнішньої комунікації буде включати інформування про хід виконання 
проекту через наступні інформаційні канали: 
• Національні засоби масової інформації. Партнерами БФ «Бібліотечна країна» є 

такі національні видання як «Фокус», журнал «Країна», Громадське радіо та інші.  
• Органи влади (КМДА, районні державні адміністрації)   
• Професійна спільнота: БФ «Бібліотечна країна» є офіційним партнером 

Української бібліотечної асоціації, журнал «Бібліотечна планета», який видається 
Національною бібліотекою ім. Я. Мудрого, профільні групи та сторінки 
бібліотечних спільнот в соціальних мережах.   

• Розміщення інформаційних матеріалів (банерів, афіш) в бібліотеках 
• Соціальні сторінки та сайти фонду та партнерів. 
• Створення веб-сайту проекту, на якому буде міститися вся інформація, розроблені 

приклади документів, волонтерських програм, матеріали тренінгів, успішні 
історії.   
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Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту? 
• 10 централізованих бібліотечних систем Києва, участь 3 бібліотек від кожної 
ЦБС в реалізації проекту 
• Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва, методична 
підтримка, інформаційна підтримка 
• Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва, методична, інформаційна 
підтримка 
 
Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  
проекту? 
Поповнення книжкових фондів бібліотек проекту на суму до 30 тис грн за рахунок 
БФ «Бібліотечна країна». 
Оренда приміщення для проведення тренінгів, буде надана бібліотеками на 
безоплатній основі.  
 
Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати 
лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з 
Таблицею 2: 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікувана 
з бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів 
з інших 
джерел, 
грн. 

Власни
й 

внесок 
організа

ції , 
грн. 

Загальн
а сума 
коштів 

на 
реаліза

цію 
проекту

, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведення 2 
тренінгів з 
волонтерського 
менеджменту 

Гонорар тренеру 
5000 грн х 2  

Обід для 30 
учасників х 150 
грн 

Кава брейк  
Оренда 

приміщення 
 

10000  
 
 

4500  
 

1200 

 
 
 
 
 
 

2000  

  
17700 

 
 

2. Оплата послуг 
експерта з 
розробки 
волонтерських 
програм 

30 робочих днів 
х 300 грн  

9000   9000 

3. Проведення серії 
тренінгів для 
волонтерів 
(проводить 
координатор 
проекту) 

Кава брейк для 
учасників, із 
розрахунку 

проведення 20 
заходів по 400 

грн  

8 000   8 000 

4. Друк Друк плакатів 5000   6000 
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інформаційних 
матеріалів 

А2 – 200 шт 
 

Друк 
банера+підставк

а 

 
 

1000 

5. Створення веб-
сайту проекту  

Хостинг, домен, 
створення сайту 

6000   6000 

6. Призи для 
відзначення 
кращих волонтерів  

5 премій 7500   7500 

7. Оплата праці 
координатора 
проекту  

6 міс х 10000 60000   60000 

8. Адміністративні 
витрати  

Канцелярія  
6 міс х 200  

 
Телефонний 

зв'язок 
6 міс х 200 

 
Гонорар 

бухгалтеру 
6 міс х 500  

1200 
 
 

1200 
 
 
 

3000  

  5400 

9. Поповнення 
бібліотечних 
фондів бібліотек 
проекту 

   30000 30000 

 ВСЬОГО:  117600 2000 30000 149600 
 РАЗОМ:  117600 2000 30000 149600 

 
5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть 
залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з 
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту та принципу 
економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх 
використання  
 
Проведення 2 тренінгів з волонтерського менеджменту (залучений тренер, 
харчування та кава брейк для 30 учасників) 
Оплата послуг експерта з розробки волонтерських програм (30 робочих днів по 300 
грн за 1 день роботи) 
Проведення серії тренінгів для волонтерів (тренінги розробляє та проводить 
координатор проекту, орієнтовно відбудеться 20 тренінгів для максимум 150 
волонтерів, для яких потрібно забезпечити приміщення – надаються бібліотеками 
безкоштовно - та каву брейк) 
Друк інформаційних матеріалів – афіши А2 для розповсюдження в 139 публічних  
бібліотеках м. Києва та презентаційного банера з підставкою.  
Створення веб-сайту проекту  
Призи для відзначення кращих волонтерів, 5 премій із розрахунку 1500 грн на кожну 
(передбачається закупка цінних призів). 
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Оплата праці координатора проекту, координатор проекту буде відповідальний за 
загальну координацію проекту, комунікації між всіма залученими сторонами,  
розробку та проведення тренінгів для волонтерів, інформаційну роботу, ведення 
документації, залучення підрядників, складання звіту тощо.  
Адміністративні витрати (канцелярія, тел. зв'язок, послуги бухгалтера) 
Поповнення бібліотечних фондів бібліотек проекту: в кожну бібліотеку проекту 
будуть передані книги для поповнення книжкового фонду від БФ «Бібліотечна 
країна» на суму 1000 грн, всього 30 тис. грн.  
 
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового 
(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть 
використані для реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи 
здійснюватимуться власними силами організації) 
Штатні працівники – 1  людина 
Члени організації – 9 людей  
Волонтери - 1 
Матеріальне технічне забезпечення: офіс по вул. Бульварно-Кудрявська 43а, м. Київ, 
технічне обладнання – комп’ютер, ноутбук, принтер, інтернет-зв'язок. 
Встановлена співпраця з багатьма українськими видавництвами, постійний партнер 
фонду – компанія «Нова пошта».  
 
Керівник інституту громадянського суспільства _Шум Л.В._______________                                                       
       (підпис) (прізвище, 
ім’я, по-батькові) 
 
9.02.2018 
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РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІБЛІОТЕЧНА 
КРАЇНА» створена на підставі рішення Установчих Зборів (Протокол № 1) та чинного 
законодавства України, ідентифікаційний код 39821457. Дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: дата 
запису 05.06.2015 та номер запису: 14151020000036691. 

1.2. На підставі рішення Загальних Зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІБЛІОТЕЧНА КРАЇНА» було вирішено затвердити та викласти 
цей Статут в новій редакції  (Протокол № 7 від «22» травня 2017 року) відповідно до п. 133.4.1. 
ст. 133 розділу III  Податкового кодексу України від «02» грудня 2010 року № 2755-VI {Абзац 
третій підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законами № 
1667-VIII від 06.10.2016, № 1797-VIII від 21.12.2016} та {Абзац четвертий підпункту 133.4.1 
пункту 133.4 статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 
1797-VIII від 21.12.2016}. 

1.3. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІБЛІОТЕЧНА 
КРАЇНА» (далі за текстом – «Фонд») здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного 
кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, інших 
нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, чинних 
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 
та цього Статуту. При здійсненні діяльності на території інших держав Фонд керується 
положеннями законодавства таких держав та/або положеннями відповідних міжнародних 
договорів. 

1.4. Фонд є юридичною особою з моменту його реєстрації в порядку, визначеному 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» та з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації». 

1.5. Фонд поширює свою діяльність на всю територію України шляхом створення 
відокремлених підрозділів, філій, представництв. 

1.6. Фонд діє на засадах законності, спільності інтересів і рівності прав його учасників, 
гласності, добровільності та самоврядування.  

1.7. На працівників Фонду поширюється законодавство про працю, 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.  

1.8. Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів 
благодійної діяльності в цьому Статуті, благодійних програмах або інших рішеннях органів 
управління Фонду.  

1.9. Фонд є неприбутковою організацією за законодавством України і не має на меті 
одержання прибутку. 

1.10. Найменування Фонду: 
• повне найменування Фонду українською мовою - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІБЛІОТЕЧНА КРАЇНА»;  
• скорочене найменування Фонду українською мовою - БО «БФ «БІБЛІОТЕЧНА 

КРАЇНА». 
  

РОЗДІЛ II. ПРЕДМЕТ, МЕТА, СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 

2.1. Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на: 
• надання допомоги та сприяння законним інтересам бібліотек України у сферах 

благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка суспільних інтересів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1667-19/paran6#n6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1667-19/paran6#n6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1797-19/paran846#n846
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran110#n110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1797-19/paran846#n846
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1797-19/paran846#n846
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• здійснення іншої благодійної діяльності, яка не заборонена законодавством України, 
надання благодійної допомоги тим, хто її потребує. 

2.2. Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, що не передбачає 
одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб 
відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України.  

2.3. Сферами діяльності Фонду є: 
• культура та мистецтво; 
• охорона культурної спадщини; 
• освіта; 
• наука і наукові дослідження; 
• права людини і громадянина та основоположні свободи; 
• розвиток територіальних громад; 
• допомога особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також 

постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків та 
біженцям; 

• розвиток міжнародної співпраці України; 
• стимулювання розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення 

конкурентоспроможності України; 
• сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, 

спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні. 
2.4. Видами благодійної діяльності Фонду є: 

• безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне 
відступлення бенефіціарам майнових прав;  

• безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і 
майнові права;  

• безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 
• благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну 

діяльність;  
• публічний збір благодійних пожертв;  
• управління благодійними ендавментами;  
• виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної 

діяльності;  
• проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, 

не заборонених законом. 
2.5. Фонд в установленому чинним законодавством порядку здійснює наступні 

завдання: 
• надання допомоги у розбудові, реконструкції, модернізації та розвитку бібліотек; 
• надання допомоги щодо збереження, формування, використання бібліотечного фонду, у 

тому числі, але не обмежуючись визначеним, у придбанні книг, періодичних видань, 
аудіовізуальних документів з метою поповнення фонду бібліотек; 

• сприяння та допомога в реалізації програм, проектів з підтримки та розвитку читання 
населення;  

• надання підтримки у проведенні заходів, спрямованих на духовний розвиток населення, 
популяризацію та розширення доступу до надбань української та світової літератури, розвитку 
творчості населення; 

• надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.  
2.6. Діяльність Фонду не обмежується обговореною в даному Статуті. Фонд вправі 

займатися іншою діяльністю, не забороненою законодавством України, одержавши при 
необхідності ліцензію та/або сертифікат у випадках та порядку, передбаченому діючим 
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законодавством України, а також при необхідності, відповідний дозвіл від патентоволодільців, 
авторів творів науки, літератури, мистецтва і т.і., приватних осіб, що володіють виключним 
правом на об'єкти інтелектуальної власності. 

  
 

РОЗДІЛ III. ПРАВА ФОНДУ 
3.1. Для виконання статутних завдань в установленому законодавством України порядку 

Фонд має право: 
● мати самостійний баланс, бланки, печатки, штампи, власну символіку, яка 

затверджуються Загальними Зборами;  
● самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, 

використовувати пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної 
програми та статутних завдань згідно з умовами цього пожертвування; 

●  об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній 
основі і сприяють виконанню статутних завдань; 

●  обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями в Україні та 
зарубіжних країн; 

● організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних 
осіб, іноземних держав та міжнародних фондів, організацій; 

●  постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги; 
●  відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків; 
●  утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги; 
● засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися 

видавничою діяльністю; 
●  бути членом інших благодійних організацій; 
●  мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному 

чинним законодавством України; 
●  популяризувати своє ім’я (назву), символіку; 
●  вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і 

місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних 
завдань Фонду; 

●  брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу 
регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань 
Фонду; 

●  представляти інтереси та захищати права членів Фонду; 
●  встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв’язки в Україні та інших країнах, 

обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України 
та іноземних держав; 

●  самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі 
пожертвувань та угод про благодійну допомогу; 

●  поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, мету і завдання; 
● укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з 

органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, 
громадянами та об’єднаннями громадян, міжнародними фондами, громадянами не резидентами 
та іншими; 

●  сприяти проведенню та брати участь у міжнародних, національних і місцевих 
конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов’язаних із 
метою Фонду; 

●  бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги; 
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● організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші 
благодійні заходи у встановленому законодавством порядку; 

●  встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні 
статутних завдань Фонду; 

● створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які 
освітлюють діяльність Фонду; 

●  мати інші права згідно з законодавством України. 
3.2. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені 

політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації. 
 

РОЗДІЛ IV. УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
4.1. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які досягли 18 років та юридичні особи, які подали письмову заяву про вступ до 
Фонду, прийняли рішення про участь у діяльності Фонду, визнають і підтримують цілі та 
завдання Фонду, здійснюють практичну діяльність, спрямовану на їх реалізацію, беруть активну 
участь у діяльності Фонду та в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань 
Фонду. 

4.2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи 
публічного права, також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що 
повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками благодійної 
організації. 

4.3. Учасники вступають та вибувають з Фонду шляхом подачі на ім'я Голови Фонду 
відповідної заяви або рішення керівного органу установи, підприємства, організації про вступ чи 
вихід з Фонду. 

4.4. Прийом до учасників Фонду юридичних осіб здійснюється на підставі заяви та рішення 
юридичної особи, що виявила бажання бути учасником Фондом. 

4.5. Рішення щодо прийому до учасників Фонду та про вихід або про виключення з нього 
приймаються Загальними зборами учасників Фонду. 

4.6. Учасники Фонду мають право: 
• брати участь у визначенні та розробці основних цілей та завдань Фонду в межах цього 

Статуту; 
• брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, 

голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності; 
• обирати та бути обраним до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших 

структурних підрозділах та в заходах, що проводяться Фондом; 
• пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів 

учасників Фонду, що входять у коло статутних завдань Фонду; 
• добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої на ім'я Голови Фонду; 
• користуватися постійною підтримкою Фонду; 
• обговорювати питання діяльності Фонду і виступати з ініціативою щодо їх 

удосконалення; 
• пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних Зборів Фонду, 

що входять у коло Статутних завдань Фонду; 
• бути присутнім і брати участь в усіх заходах Фонду; 
• отримувати будь-яку інформацію про діяльність Фонду, стан його майна, джерела 

надходження та напрями використання коштів фонду; 
• добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви чи рішення керівного органу, 

поданої на ім'я Голови Фонду; 
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• оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів правління Фонду, подавати заяви, 
заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Голови Фонду та вимагати розгляду скарг та 
заяв на Загальних Зборах учасників; 

• звертатися до органів правління Фонду із запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних 
з діяльністю Фонду, одержувати відповіді; 

• набувати інших прав, передбачених Статутом Фонду.  
4.7. Учасники Фонду зобов’язані: 
• дотримуватись цього Статуту; 
• виконувати рішення Загальних зборів учасників Фонду; 
• виконувати свої зобов’язання перед Фондом; 
• сприяти своєю діяльністю здійсненню цілей та завдань визначених цим Статутом; 
• виконувати доручену роботу, необхідну для виконання завдань, визначених цим 

Статутом;  
• утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити 

діловій репутації чи інтересам Фонду; 
• брати активну участь в діяльності Фонду; 
• пропагувати ідеї Фонду та подавати у цьому відповідну допомогу; 
• захищати інтереси Фонду. 

4.8. Учасники Фонду можуть користуватися іншими правами і нести інші обов'язки, якщо 
вони передбачені внутрішніми документами Фонду. 

4.9. Учасники Фонду діють на принципі добровільності. Учасник може вийти з Фонду за 
власної ініціативи.  

4.10. Участь в Фонді припиняється:  
• у разі виключення зі складу учасників Фонду; 
• у разі добровільного виходу зі складу учасників Фонду; 
• у разі смерті учасника. 
4.11. Учасник може бути виключений зі складу учасників Фонду у разі: 
• порушення учасником Статуту Фонду; 
• вчинення учасником дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду. 
4.12. Виключення особи зі складу учасників Фонду здійснюється за рішенням Голови 

Фонду та наступним ухваленням Загальними зборами учасників Фонду рішення про виключення 
таких осіб зі складу учасників Фонду. Питання про виключення вирішується відкритим 
голосуванням. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 
не менше 2/3 загальної кількості учасників Фонду, присутніх на Загальних зборах учасників 
Фонду. Рішення є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у 
відношенні до якої прийнято таке рішення. 

4.13. Члени Наглядової ради Фонду можуть бути виключеними зі складу учасників Фонду 
тільки за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Рішення у даному випадку вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості учасників Фонду, 
присутніх на Загальних зборах учасників Фонду. 

4.14. Підставою для припинення участі у Фонді за ініціативою учасника Фонду є відповідна 
письмова заява учасника Фонду на ім'я Голови Фонду. 

 
 

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ  
5.1. Органами управління Фонду є: 
• Загальні Збори учасників Фонду (далі – «Загальні Збори») – вищий орган управління 

Фонду 
• Голова Фонду — керівник Фонду 
• Наглядова Рада Фонду 
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5.2. Вищим керівним органом Фонду є Загальні Збори. Про час, місце та порядок денний 
Загальних Зборів, Голова Фонду повідомляє учасників за один місяць до початку їх проведення. 
Загальні Збори скликаються Головою Фонду по мірі потреби, але не рідше, ніж один раз на рік. 
Позачергові Загальні Збори можуть скликатися Головою Фонду чи на вимогу Наглядової Ради 
або не менше 10% учасників Фонду. 

5.3. Загальні Збори є правомочними за умови присутності на них не менше як 2/3 учасників 
Фонду. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників на Загальних 
Зборах або їх уповноваженими представниками. 

5.4. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду, відчуження майна Фонду 
на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Фонду, про саморозпуск або 
реорганізацію приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів учасників Фонду, які беруть 
участь у Загальних Зборах. 

5.5. Результати проведення Загальних зборів та прийняті ними рішення фіксуються у 
протоколах Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою Загальних 
зборів та Секретарем Загальних зборів, які обираються на Загальних зборах з учасників Фонду, 
для проведення Загальних зборів. 

5.6. Право брати участь у Загальних зборах учасників Фонду та голосувати за прийняття 
рішень належить усім учасникам Фонду.  

5.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 
● затвердження Статуту Фонду та внесення змін і доповнень до нього, а також 

затвердження Статуту Фонду в новій редакції; 
● затвердження основних завдань та напрямів діяльності Фонду; 
● затвердження благодійних програм, встановлення персональних стипендій та інших 

постійних благодійних виплат; 
●  прийняття рішень про вступ нових учасників до Фонду та про вихід або виключення з 

нього; 
● визначення організаційної структури Фонду; 
● обрання та відкликання Голови Фонду, членів Наглядової Ради Фонду; 
● затвердження звітів Голови Фонду; 
● заслуховування звітів і висновків Наглядової ради Фонду; 
● прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду; 
● призначення ліквідаційної комісії у випадку ліквідації Фонду; 
● прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію відділень, представництв та 

філій Фонду, затвердження їх положень, призначення та звільнення їх керівників; 
● затвердження зразків печаток, бланків, штампів, символіки, положення про них; 
● прийняття рішення про створення та ліквідацію госпрозрахункових установ, 

організацій, підприємств Фонду, затвердження їх Статутів; 
● покладання окремих функцій щодо господарського управління майном на керівні 

органи Фонду відповідно до Статуту чи внутрішніх положень Фонду; 
● будь-які інші питання діяльності Фонду, в тому числі віднесені до компетенції інших 

органів Фонду, якщо Загальні збори приймуть відповідне рішення; 
● мають право прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу 

або посадовій особі Фонду; 
●  можуть створювати інші органи для здійснення статутної діяльності.  

5.8. Голова Фонду. 
Голова Фонду є вищою посадовою особою Фонду. Голова Фонду обирається Загальними 

Зборами строком на 5 років. Голова Фонду підзвітний Загальним Зборам, несе відповідальність 
перед ними за реалізацію цілей та завдань Фонду. 

5.9. До повноважень Голови Фонду належить: 
• представлення інтересів Фонду у відносинах з юридичними та фізичними особами, 
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державними органами і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими 
установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами; 

• здійснення керівництва поточною діяльністю Фонду і затвердження планів роботи 
Фонду; 

• здійснення господарського управління майном та коштами Фонду; 
• розпоряджання фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду, розгляд і внесення на 

затвердження Загальним Зборам кошторисів доходів і видатків Фонду, звітів про надходження і 
витрати коштів; 

• відкриття та закриття рахунків в установах банків та інших фінансово-кредитних 
установах, право першого підпису банківських документів, на угодах та офісних документах 
Фонду; 

• право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, 
листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та 
інших державних установ та органів; 

• укладання від імені Фонду угод, договорів, видання обов’язкових для виконання наказів 
та розпоряджень, обов’язкових для всіх працівників Фонду, видання довіреностей; 

• право підписувати Статут Фонду; 
• визначення форм і розмірів оплати праці штатних працівників Фонду; 
• організація роботи персоналу Фонду; 
• прийом та звільнення з роботи штатних та позаштатних працівників Фонду, 

застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень; 
• виконання інших функцій, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних Зборів. 
5.10. Наглядова Рада Фонду. 

Наглядова рада Фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням рішень 
Загальних Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду та його 
структурними підрозділами, використанням майна та коштів Фонду. 

5.11. Наглядова рада Фонду обирається Загальними Зборами з числа учасників Фонду 
терміном на 5 (п'ять) років. Керує роботою Наглядової ради її Голова. Наглядова рада Фонду 
звітує про результати своєї діяльності перед Загальними Зборами. 

5.12. Голова Фонду не може бути обраний до складу Наглядової ради.  
5.13. Учасники Наглядової ради Фонду мають право перевіряти всі фінансово-

господарські документи Фонду. 
5.14. Наглядова рада має право вимагати позачергове скликання Загальних Зборів у разі 

виявлення зловживань зі сторони службових або посадових осіб Фонду, що утворюють загрозу 
інтересам Фонду. 

5.15. На вимогу будь-якого члена Наглядової Ради органи управління Фонду повинні 
надавати будь-які відомості та документи, які стосуються діяльності Фонду. 

5.16. Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно: 
• договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або 

пов’язаною з ним особою; 
• спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою; 
• звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової 

відповідальності перед Фондом. 
5.17. Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права 

одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) 
від Фонду. 

5.18. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та 
члени органів управління Фонду. 
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5.19. Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або 
бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Фонду внаслідок порушення діючого 
законодавства України. 

5.20. Члени органів управління Фонду можуть укладати договори страхування цивільної 
відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними Фонду. 

5.21. Відокремлені підрозділи, філії, представництва Фонду, створені на території 
України, реєструються у відповідних відділах та центрах надання адміністративних послуг 
державної адміністрації відповідного місцезнаходження. Відокремлені підрозділи діють на 
підставі положень, які приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Головою 
Фонду. Положення відділення не повинно суперечити Статуту Фонду. Відокремлені підрозділи, 
філії та представництва Фонду діють на підставі доручень від Голови Фонду і реєструються без 
надання їм статусу юридичної особи. 

 
РОЗДІЛ VІ. КОШТИ ТА МАЙНО ФОНДУ 

6.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні 
ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не 
встановлено чинним законодавством України та Статутом. 

6.2. Доходи неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування 
видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів 
діяльності, визначених її установчими документами. 

6.3. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його 
власності, будь-які угоди, що не суперечать Статуту Фонду та чинному законодавству України. 

6.4. Майно та кошти Фонду складають: 
● внески засновників та інших благодійників; 
● благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), 

надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі; 
● надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, 

благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та 
пожертвувань, які надійшли від благодійників;  

● доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів; 
● дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових 

Фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що 
надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на 
платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачем 
згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

● інші джерела, не заборонені законодавством України.  
6.5. Фонд може здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, 

спрямовану на досягнення його статутних цілей. 
6.6. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, 

визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та 
матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України та Статуту. 

6.7. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до 
адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом 
та благодійником. 

6.8. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу 
Фонду у поточному році.  

6.9. Фонд самостійно володіє, користується, розпоряджається належним йому рухомим і 
нерухомим майном, коштами в національній та іноземній валюті, цінними паперами, 
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нематеріальними активами, земельними ділянками та транспортними засобами, придбаними на 
законних підставах. 

6.10. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання Фонду, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 
Статутом. 

6.11. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед учасників Фонду 
(засновників), членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

 
 

РОЗДІЛ VІI. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ 
7.1. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, 

встановленому законом.  
7.2. Звітність надається по формі та строкам органам, установам, організаціям згідно із 

законодавством України.  
7.3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови 

використання активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або 
комерційною таємницею. 

7.4. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або набувачів за 
умови згоди благодійників, набувачів або їх правонаступників чи законних представників, якщо 
інше не визначено законом. 

 
 

РОЗДІЛ VІII. ПРИПИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 
8.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації. 
8.2. Фонд припиняється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду, суду та в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством. 
8.3. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію Фонду визначаються законом. 
8.4. Порядок припинення Фонду визначається чинним законодавством України. 
8.5. Рішення Загальних зборів учасників Фонду про припинення Фонду вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 від присутніх учасників Фонду на 
Загальних зборах учасників Фонду. 

8.6. Загальні збори учасників Фонду призначають комісію з припинення Фонду – 
ліквідаційну комісію та встановлюють порядок і строки припинення Фонду. Виконання функцій 
комісії з припинення Фонду може бути покладено на Голову Фонду або інший орган управління 
Фонду. 

8.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії Фонду до неї переходять усі повноваження 
по управлінню Фондом.  

8.8. При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників, що 
вирішується при ухваленні рішення про реорганізацію. Правонаступниками Фонду у разі його 
реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій. 

8.9. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи 
відхилення цих вимог ліквідаційна комісія Фонду складає передавальний акт (у разі злиття, 
приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити 
положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Фонду, та інші положення відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

8.10. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами 
учасників Фонду. 

8.11. У разі злиття Фонду з іншими благодійними організаціями усі майнові права та 
обов’язки кожного з них переходять до благодійної організації, що утворюється внаслідок злиття. 
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8.12. У разі приєднання однієї або кількох благодійних організацій до Фонду, останньому 
переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних благодійних організацій. 

8.13. У разі поділу Фонду усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільчим 
актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нової благодійної організації, що утворені 
внаслідок цього поділу. У разі виділення однієї або кількох нових благодійних організацій до 
кожної з них переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках майнові права і 
обов’язки Фонду. 

8.14. У разі перетворення Фонду до новоутвореної благодійної організації переходять усі 
права і обов’язки Фонду. 

8.15. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є 
одержання прибутку та здійснення підприємницької діяльності. 

8.16. У випадку ліквідації Фонду орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне майно 
Фонду, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який його 
створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України. 

8.17. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних 
організацій, яким мають бути передані такі активи, активи Фонду, що ліквідується, 
спрямовуються до Державного бюджету України. 

8.18. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» з урахуванням особливостей, що встановлені Законом України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації». 

8.19. Ліквідація Фонду вважається завершеною, а Фонд таким, що припинився, з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Фонду в 
результаті його ліквідації, якщо інше не визначено законом. 

8.20. Активи Фонду, у разі його ліквідації, не можуть бути розподіленими між його 
учасниками, а мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення Фонду (у результаті його 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

 
РОЗДІЛ IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ 

9.1.Зміни та доповнення вносяться до Статуту на підставі рішення Загальних Зборів. 
9.2.Фонд повідомляє реєструючий орган про зміни і доповнення до Статуту у порядку та у 

строки, визначені чинним законодавством України. 
  

 
РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ФОНДУ 

 10. Нова редакція Статуту Фонду затверджується на Загальних Зборах учасників Фонду. 
Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується 
уповноваженими особами (особою) на Загальних Зборах. 
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Проект «Жива сучасна бібліотека» - червень-серпень 2016 р. Мета - поповнення 
бібліотечних фондів бібліотек Донецької та Луганської областей, поширення 
культури читання, активізація діалогу шляхом проведення зустрічей діячів 
української культури з читачами. Загальна вартість реалізації проекту - 200 000 грн. 
В результаті реалізації проекту - 2500 книг були передані 10 бібліотекам, проведені 
зустрічі з письменниками в Маріуполі і Сєвєродонецьку, проведена широка 
інформаційна кампанія. Для фінансування проекту були отримані кошти від 
приватних благодійників, завдяки співпраці з видавництвами були отримані книги 
для бібліотек, також отримано фінансування від Програми національних обмінів за 
фінансової підтримки Європейського Союзу та Національного фонду підтримки 
демократії (США).  
 
У жовтні 2016 року був проведений конкурс «Бібліотека як сучасний 
інформаційний центр», метою якого було виявити активні бібліотеки, яким в 
подальшому фонд буде надавати благодійну та іншу допомогу. Було отримано 128 
заявок. В результаті проведення конкурсу 24 бібліотеки були нагороджені 
наборами нових книг на загальну суму 18000 грн, конкурс профінансований 
засновниками Фонду, залученими коштами з пожертв фізичних осіб, а також 
видавництв. 
 
У листопаді 2016 року була проведена стратегічна сесія з формування стратегії 
модернізації бібліотечної системи Тернопільській області. Серед 50 учасників були 
присутні представники обласних, міських і районних бібліотек, представники 
громадськості та влади. Захід мав на меті проаналізувати поточну ситуацію, 
змоделювати образ ідеальної бібліотеки, визначити команду людей, які готові 
будуть реалізовувати зміни. Захід профінансовано коштами засновників Фонду та 
за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації. 
 
З липня по грудень 2017 року БФ «Бібліотечна країна» впроваджував проект 
«Трансформація бібліотек в сучасні центри розвитку громад» за підтримки 
Посольства Великої Британії в України. Метою проекту стало напрацювання 
рекомендацій щодо сучасних моделей бібліотечних мереж. В рамках проекту були 
проведені наступні заходи: дослідження стану бібліотечних мереж в пілотних 
громадах, публічні обговорення по формуванню бачення майбутнього бібліотек в 
громадах, навчання для бібліотекарів, обмін досвідом з експертами з 
Великобританії з місцевого розвитку та реформування бібліотечної галузі, 
напрацьовані рекомендації щодо впровадження практики використання мобільних 
бібліотек тощо. З попередніми результатами впровадження проекту можна 
ознайомитися за посиланням.  
 
В червні 2017 року Фондом був проведений круглий стіл «Бібліотечна реформа: від 
держзакупівель до зміни системи» за участі Міністерства інформаційної політики 
України та Міністерства культури України.  

https://drive.google.com/file/d/19tPi9VYjRKW09ORqmfkOgUYYyO2F3ncT/view
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В жовтні 2017 року була відкрита фотовиставка «Відродження бібліотек сходу 
України» у Верховній Раді України. Фотовиставка реалізована за підтримки 
Програми національних обмінів за фінансової підтримки Європейського Союзу та 
Національного фонду підтримки демократії (США). Продовженням фотовиставки 
стало проведення круглого столу «План модернізації бібліотек: від книгосховищ 
до сучасних культурних просторів», за участі народних депутатів, Міністерства 
культури України, Українського інституту книги.  
 
 
Голова Фонду 
Люсьєна Шум 
 
 


