ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації

Директор ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА»

Людмила ТЕРЕЩЕНКО

Маргарита ЖАРОВА

План роботи на 2021 рік
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА»

Харків 2020

Зміст
01/ Стратегічні пріоритети розвитку

3

02/ Основні показники обслуговування користувачів

5

03/ Розвиток фондів та довідково -бібліографічного апарату

6

04/ Соціокультурна діяльність

10

05/ Довідкове обслуговування користувачів. Консультації

29

06/ Методична діяльність

31

07/ Підтримка інноваційного розвитку. Бібліотечний маркетинг

37

09/ Видавнича діяльність

41

10/ Адміністративна діяльність

44

Бюджет робочого часу

47

01/ Стратегічні пріоритети розвитку
Діяльність ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» протягом 2021 року
ґрунтуватиметься на наступних концептуальних засадах розвитку:

Місія бібліотеки
Сприяти добробуту, порозумінню і розвитку в громаді через створення для її членів, особливо молоді, можливостей
збагачувати своє життя новими знаннями, навичками і досвідом.

Візія бібліотеки
Сучасний багатофункціональний інтелект-центр регіону, платформа для культурного і соціального розвитку громади.

Основні напрямки діяльності бібліотеки
Ресурсний центр доступу
до читання та інформації

Організатор актуальних
культурно-освітніх проєктів і подій

Осередок
молодіжної роботи

Хаб інформаційної та цифрової освіти

Відкритий
громадський простір

Методичний центр та
«банк» інноваційного досвіду
для бібліотек області
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Основні завдання для нашої команди фахівців на 2021 рік



Надання якісних послуг користувачам з урахуванням їх інформаційних, культурних і соціальних потреб, а також потреб
місцевої громади.



Забезпечення якісного розвитку бібліотечних фондів та їх урізноманітнення відповідно до потреб користувачів і сучасних
трендів.



Організація культурно-просвітницької роботи з громадою, створення актуальних і креативних рішень для саморозвитку,
неформальної освіти, розумного дозвілля, соціальної взаємодії, живого спілкування тощо.



Надання інформаційної підтримки молоді, зокрема з соціально вразливих груп, задля задоволення її соціальних,
культурних, освітніх потреб, успішної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства та економіки знань.



Підтримка та розвиток пропонованої нашим закладом системи «методичного кураторства» для бібліотечних установ
регіону.



Подальше впровадження в практику роботи принципів інноваційного менеджменту задля забезпечення керованого
процесу позитивних змін, посилення значущості бібліотеки в якості частини «інтелектуальної інфраструктури» регіону.



Втілення прогресивних дослідницько-аналітичних, комунікативних і фандрейзингових ініціатив на підтримку позитивних
трансформацій.



Забезпечення ефективної організації робочих процесів та створення сприятливих умов для розвитку закладу.
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02/ Основні показники обслуговування
користувачів
Показники
Кількість користувачів,
обслужених всіма підрозділами бібліотеки

План 2020

План 2021

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

15050

15050

4930

3600

3155

3365

Відділ обслуговування користувачів

10550

10700

3550

2500

2300

2350

Відділ мистецтв

2825

2925

800

775

650

700

Пункти видачі

1600

1355

555

300

200

300

Проблемно-аналітичний відділ

70

70

25

25

5

15

Міжбібліотечний абонемент

5

–

–

–

–

–

91450

91450

19675

24935

22965

23875

Відділ обслуговування користувачів

64500

65300

13250

18000

17000

17050

Відділ мистецтв

12000

12750

2600

3500

3250

3400

Пункти видачі

9660

8150

2400

1900

2000

1850

Інформаційно-бібліографічний відділ

5150

5150

1400

1500

700

1550

Проблемно-аналітичний відділ

100

100

25

35

15

25

Міжбібліотечний абонемент (абоненти)

40

–

–

–

–

–

315545

315545

66020

86550

81075

81900

Відділ обслуговування користувачів

250500

252000

51450

69850

65300

65400

Відділ мистецтв

50500

51500

11250

13750

12750

13750

Пункти видачі

13850

11550

3200

2800

2950

2600

Інформаційно-бібліографічний відділ

335

335

85

100

50

100

Проблемно-аналітичний відділ

160

160

35

50

25

50

Міжбібліотечний абонемент

200

–

–

–

–

–

Кількість відвідувань

Кількість документовидач
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03/ Розвиток фондів та довідково-бібліографічного
апарату
Надходження та вилучення документів
Показники

План 2020

План 2021

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3000

3000

450

1000

1000

550

книги, брошури

2000

2500

325

875

875

425

періодичні видання

1000

500

125

125

125

125

аудіовізуальні матеріали

–

–

–

–

–

–

електронні видання

–

–

–

–

–

–

інші видання

–

–

–

–

–

–

7000

3000

1000

500

500

1000

книги, брошури

2000

2500

500

500

500

1000

періодичні видання

5000

500

500

–

–

–

аудіовізуальні матеріали

–

–

–

–

–

–

електронні видання

–

–

–

–

–

–

інші видання

–

–

–

–

–

–

Надходження (примірників)
За видами документів:

Вилучення (примірників)
За видами документів:
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Склад та рух фондів
Станом на
01.01.2021
(прогнозований
показник)

План
надходжень
у 2021 р.

План
вилучень
у 2021 р.

Планова
кількість
станом на
31.12.2021

I кв. 2021 р.

II кв. 2021 р.

III кв. 2021 р.

IV кв. 2021 р.

101549

3000

3000

101549

100999

101499

101999

101549

книги, брошури

89611

2500

2500

89436

89436

89811

90186

89436

періодичні видання

7703

500

500

89611

7328

7453

7578

7328

аудіовізуальні матеріали

3174

–

–

7703

3174

3174

3174

3174

електронні видання

106

–

–

3174

106

106

106

106

інші видання

955

–

–

106

955

955

955

955

Показники

Фонд загалом
(примірників)
За видами документів
(у примірниках):
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Забезпечення відображення складу та змісту фондів у каталогах і картотеках
(Розвиток довідково-бібліографічного апарату)
План
2021

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Відповідальні

2500

325

875

875

425

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів

за
окремим
планом

постійно

постійно

постійно

постійно

1800

450

450

450

450

Інформаційно-бібліографічний
відділ

до генерального алфавітного каталогу

2500

325

875

875

425

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів

до читацького алфавітного каталогу

2500

325

875

875

425

до читацького систематичного
каталогу

2500

325

875

875

425

до топокаталогу

2500

325

875

875

425

Показники
Розвиток довідково-пошукового
апарату в електронному режимі –
наповнення баз даних:
Електронного каталогу
-

нові надходження

-

ретроспективна конверсія

Електронної картотеки статей

Спеціальна робоча група

Наповнення довідково-пошукового
апарату в традиційному форматі –
влиття карток

Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
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до систематичного краєзнавчого
каталогу

400

100

100

100

100

до систематичної картотеки статей

2100

525

525

525

525

Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ

до тематичних картотек
-

на допомогу профорієнтації
молоді

400

100

100

100

100

-

персоналій-рецензій

460

115

115

115

115

-

предметно-тематичної

600

150

150

150

150

-

художніх творів, опублікованих
у періодичних виданнях

40

10

10

10

10

протягом
року

постійно

постійно

постійно

постійно

Відкриття нових рубрик,
оформлення роздільників

Редагування каталогів і картотек

протягом
року

постійно

постійно

постійно

постійно

Вилучення карток
з каталогів і картотек

протягом
року

постійно

постійно

постійно

постійно

Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
Інформаційно-бібліографічний
відділ
Відділ комплектування,
каталогізації та організації фондів
Інформаційно-бібліографічний
відділ
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04/ Соціокультурна діяльність
Виставки
Форма

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Літературні ювіляри 2021»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)
експонування – протягом року

«ХОБЮ презентує:
книжкові новинки!»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)
експонування – протягом року

«Слідство ведуть…»

книжкова виставка
(література детективного
жанру)

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)
експонування – протягом року

«Сучасна Україна та її герої»

книжкова виставка,
присвячена Героям Небесної
сотні та Героям АТО

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)
експонування – протягом року
січень (1)
квітень (1)
липень (1)
жовтень (1)

Назва
Книжкові виставки

«Є тема! Почитаємо?»

цикл виставок-адвайзерів

Інформаційнобібліографічний відділ

«Одна, єдина, моя Україна»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)
до Дня Соборності України

січень (1)
«Ефект Моцарта»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

до 265-річчя від дня народження
Вольфганга Амадея Моцарта
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«Сторінками кохання»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

лютий (1)

«Мистецький діалог
про кохання»

книжкова виставка
(романтизм у мистецтві)

Відділ мистецтв

лютий (1)

до Дня Святого Валентина

березень (1)

«Ангели та демони
Михайла Врубеля»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

до 165-річчя від дня народження
Михайла Врубеля

«Музика слів»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

березень (1)

«У тіні могутності»

книжкова виставка
(книги про
скульптуру та пам’ятники)

Відділ мистецтв

квітень (1)

«Чорнобильська катастрофа:
сторінками трагедії»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Сім’я – це маленька країна»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

травень (1)

«Малюй просто»

книжкова виставка
(самовчителі з малювання)

Відділ мистецтв

травень (1)

до Всесвітнього дня поезії

квітень (1)
до 35-х роковин
Чорнобильської катастрофи
до Міжнародного дня сім’ї

червень (1)
«Білий птах українського кіно»

книжкова виставка

Відділ мистецтв

до 80-річчя від дня народження
Івана Миколайчука

«Держава. Права. Закон»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

червень (1)

«Ми всі були дітьми»

книжкова виставка
(література про іграшки)

Відділ мистецтв

липень (1)

до Дня Конституції України
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липень (1)

«Як хрестили Київську Русь»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Ancient art»

книжкова виставка
(книги про стародавнє
мистецтво)

Відділ мистецтв

серпень (1)

«Харків – місто для життя»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

серпень (1)

«Ритм життя»

книжкова виставка
(книги про історію музики)

Відділ мистецтв

вересень (1)

«Добре робити історію
важливіше,
ніж гарно писати її»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Вглядаючись у людину»

книжкова виставка
(техніки портрету)

Відділ мистецтв

«Наша слава – наша гордість»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

жовтень (1)

«Просто PRO ландшафт»

книжкова виставка
(література про
ландшафтний дизайн)

Відділ мистецтв

листопад (1)

«Чорна тінь 1932-1933»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

«Освячені місця віри»

книжкова виставка
(література про
християнське мистецтво)

Відділ мистецтв

до Дня Хрещення
Київської Русі – України

до Дня міста Харкова

вересень (1)
до 155-річчя від дня народження
Михайла Грушевського

жовтень (1)
до Дня художника
до Дня Захисника України

листопад (1)
до Дня пом’яті жертв
Голодоморів

грудень (1)
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«Готуємось до свят»

книжкова виставка

Відділ обслуговування
користувачів

грудень (1)

Виставки
з елементами інсталяції
січень (1)
експонування – протягом I кв.

«Українка душею та ім’ям»

виставка
з елементами інсталяції

Відділ обслуговування
користувачів

«Заплутаними шляхами життя»

виставка
з елементами інсталяції

Відділ мистецтв

квітень (1)
експонування – протягом II кв.

«Час сяяти!»

виставка
з елементами інсталяції

Відділ мистецтв

липень (1)
експонування – протягом III кв.

«Фантастичні тварини та
в яких книжках їх можна
знайти»

виставка
з елементами інсталяції

Відділ мистецтв

жовтень (1)
експонування – протягом IV кв.

до 150-річчя від дня народження
Лесі Українки
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Медіапрезентації
Термін реалізації
(з кількістю заходів)

Назва

Форма

Відповідальні

«Діти-винахідники»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

січень (1)

«Цікаво, корисно, безпечно»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

лютий (1)

«Дизайн – мистецтво нового
вигляду речей»

медіапрезентація

Відділ мистецтв

лютий (1)

«Всі, для кого Україна
дорожча за життя»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

«#HealthForAll»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

квітень (1)

«Дива та жахіття в мистецтві»

медіапрезентація

Відділ мистецтв

квітень (1)

до Дня дітей-винахідників
до Дня безпечного Інтернету

березень (1)
до Дня українського
добровольця
до Всесвітнього дня здоров’я

травень (1)

«У бронзі і граніті, у книгах і
піснях – їх подвиг буде жити
у віках»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

до Дня пам’яті та примирення,
Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні

«Книжковий лабіринт
романтики»

медіапрезентація
(віртуальна гра)

Відділ мистецтв

червень (1)

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

«Батько українського
бестселера»

червень (1)
до 70-річчя від дня народження
Василя Шкляра
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«Петро Яцик – підприємець,
меценат і філантроп»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

«Визначні події в Україні за
роки незалежності»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

липень (1)
до 100-річчя від дня народження
Петра Яцика

серпень (1)
до 30-ої річниці
Незалежності України

серпень (1)
«Богдан Ступка: майстер ролі»

медіапрезентація

Відділ мистецтв

«Від прикраси до
грошової одиниці»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

«Пісні серця Дмитра Луценка»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

«Picasso:
між реальністю та міфом»

медіапрезентація

Відділ мистецтв

«Програмісти.
Перші в професії»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

до 80-річчя від дня народження
Богдана Ступки

вересень (1)
до 25-ої річниці введення в обіг
української валюти – гривні

жовтень (1)
до 100-річчя від дня народження
Дмитра Луценка

жовтень (1)
до 140-річчя від дня народження
Пабло Пікассо

листопад (1)
грудень (1)

«Заповіт Альфреда Нобеля»

медіапрезентація

Відділ обслуговування
користувачів

до 120-ої річниці першої
церемонії вручення
Нобелівської премії

«Яблука в мистецтві»

медіапрезентація

Відділ мистецтв

грудень (1)
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Культурно-освітня програма
«НеоЛІТ: про літературу сучасно та цікаво»
Мета програми:



промоція читання в суспільстві, сприяння формуванню та розвитку читацької культури особистості (як однієї із базових
інформаційно-пізнавальних компетентностей);
популяризація літератури, особливо української.

Назва

Форма

«Наша Леся»

tribute-марафон

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)
до 150-річчя від дня народження
Лесі Українки

-

«Леся today»

онлайн-акція
(флешмоб та бліц-опитування)
(медіаконтент)

Відділ маркетингу

січень-лютий (1)

-

«Леся в колі
сильних жінок»

серія інтерв’ю
з успішними жінками
Харківщини
про їх розуміння
постаті Лесі України
(медіаконтент)

Адміністрація

лютий (3)

«Леся Українка:
невідома історія»

цикл відеонарисів
(медіаконтент)

Відділ маркетингу

«Жінки та їхні драми»

відео-образи жінок
за мотивами творів
Лесі Українки
(медіаконтент)

Відділ обслуговування
користувачів

-

-

Відділ маркетингу

січень (2)
лютий (2)
лютий (4)
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-

«Леся Українка
у фокусі
сучасного мистецтва»

мистецька презентація

Відділ мистецтв

лютий (1)

-

«Леся єднає»

онлайн-форум за участі
бібліотек Харківщини та
України, присвячений
сучасному осмисленню
творчості Лесі України

Адміністрація

лютий (1)

Відділ маркетингу

«ХОБЮ презентує:
книжкові новинки!»

огляди

Відділ обслуговування
користувачів

щомісяця (по 1,
12 протягом року)

«Українська література
не нудно»

лекторій

Відділ обслуговування
користувачів

щомісяця (по 1,
12 протягом року)

«Дегустація книжок»

промо-ролики
(медіаконтент)

Відділ маркетингу

щомісяця (по 1,
12 протягом року)

«Що читають
успішні харків’яни»

цикл відеозустрічей
(медіаконтент)

Відділ маркетингу

I кв. (2)
II кв. (8)
III кв. (2)

«Книжковий бум»

буктрейлери
(медіаконтент)

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (2)
II кв. (3)
III кв. (3)
IV кв. (2)

«Читай українською»

огляд сучасної літератури
для молоді

Інформаційнобібліографічний відділ

березень (1)
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березень (1)
квітень (1)
травень (1)
вересень (1)
жовтень (1)
листопад (1)

цикл творчих зустрічей
з письменниками

Відділ обслуговування
користувачів

«Портрет українського класика
на тлі XIX сторіччя»

біографічний екскурс

Відділ обслуговування
користувачів

«Від Агати Крісті
до Дена Брауна»

огляд книг
детективного жанру

Інформаційнобібліографічний відділ

вересень (1)

«Драйв-книга»

огляд найпопулярніших
книг з фондів бібліотеки

Інформаційнобібліографічний відділ

грудень (1)

«READна Харківщина»

травень (1)
до 150-річчя від дня народження
Василя Стефаника
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Обласний турнір серед команд шкільної молоді
«Інтелектуальні перегони»
Цілі ініціативи: сприяти в молодіжному середовищі





Промоція читання, як чинника гармонійного розвитку молодої особистості.
Посилення на рівні регіону партнерства між сферами культури і освіти.
Активізація творчого та інтелектуального потенціалу молоді, зокрема засобами сучасних інформаційних технологій.
Набуття шкільною молоддю Харківщини власного позитивного досвіду соціальної активності.

Заходи

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

Організаційний супровід заходів

Адміністрація
Відділ маркетингу

IV квартал

Відкриття проєкту

Відділ обслуговування
користувачів

жовтень (1)

Квест-змагання між командами

Відділ обслуговування
користувачів

жовтень (2)

Підбиття підсумків турніру

Відділ обслуговування
користувачів

жовтень (1)

до місячника шкільних бібліотек
до місячника шкільних бібліотек
до місячника шкільних бібліотек
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Культурно-освітня програма
«Харківщина – Україна – Світ»
Мета програми:


сприяти патріотичному вихованню, громадянській освіті в громаді, зокрема шляхом відзначення пам’ятних і знаменних дат,
важливих в українському суспільстві.
Термін реалізації
(з кількістю заходів)

Назва

Форма

Відповідальні

«Творчість і людяність
у нелюдяний час»

літературно-патріотичний захід

Відділ обслуговування
користувачів

«Крути 1918»

медіа-лекція

Відділ мистецтв

цикл лекцій

Інформаційнобібліографічний відділ

січень (1)
квітень (1)
вересень (1)
лютий (1)
квітень (1)
жовтень (1)
листопад (1)

«Танок українських свят»

січень (1)
до Дня пам’яті жертв Голокосту

січень (1)
до Дня пам’яті героїв Крут

«Харків відомий і невідомий»

цикл краєзнавчих
віртуальних екскурсій

Інформаційнобібліографічний відділ

«Душі, що у небо злетіли,
ви залишитесь в наших серцях»

літературно-патріотичний захід

Відділ обслуговування
користувачів

лютий (1)

«Чи все ти знаєш
про Шевченка?»

лекція-діалог

Відділ обслуговування
користувачів

березень (1)

віртуальна мандрівка

Відділ обслуговування
користувачів

«А скільки місць чудових
в Україні..»

до Дня Героїв Небесної Сотні
до Шевченківських днів

квітень (1)
до Міжнародного дня пам’яток і
визначних місць
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«Небезпечна зона»

інформ-досьє

Відділ обслуговування
користувачів

квітень (1)
до 35-х роковин
Чорнобильської катастрофи

травень (1)

«Жіночі історії про війну»

лекція-обговорення

Відділ мистецтв

до Дня пам’яті та примирення,
Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні

жовтень (1)
до Дня визволення України
від фашистських загарбників

«Європейська мандрівка»

відеолекторій

Відділ обслуговування
користувачів

«Українська вишиванка:
грай та пізнавай»

патріотична гра

Відділ мистецтв

«Родина – найцінніший скарб»

промоакція

Відділ обслуговування
користувачів

«Україна – це ми»

культурно-мистецька акція

травень (1)
до Дня Європи в Україні

травень (1)
до Всесвітнього дня вишиванки

липень (1)
до Дня родини
до 30-ої річниці Незалежності
України

-

«Намистини України»

фотофлешмоб
(медіаконтент)

Відділ обслуговування
користувачів

серпень (1)

-

«Українська мрія»

круглий стіл за участю молоді

Адміністрація

серпень (1)

Відділ обслуговування
користувачів
-

«Hand made in Ukraine»

мистецькі майстер-класи

Відділ мистецтв

серпень (2)
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«Легенди Слобожанщини»

медіалекція

Інформаційнобібліографічний відділ

«Пригоди козаків»

квест

Відділ маркетингу

«9 життів Івана Сірка»

історичний екскурс

Відділ мистецтв

«З Україною в серці»

лекція

Відділ обслуговування
користувачів

листопад (1)

«Замки-примари України»

культурологічний екскурс

Відділ мистецтв

листопад (1)

«Традиційний Миколайчик»

інтеграційний захід

Відділ обслуговування
користувачів

грудень (1)

жовтень (1)
жовтень (1)
до Дня українського козацтва

жовтень (1)
до Дня українського козацтва
до Дня Гідності та Свободи

до Дня Святого Миколая
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Культурно-освітня програма
«Мистецтво без меж»
Мета програми:



активізація культурно-мистецького і творчого життя в місцевій громаді;
поширення знань про теорію, історію та сучасний розвиток мистецтва, розвиток естетичних смаків користувачів.

Назва

Форма

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Art Wall»

цикл художніх виставок

Відділ маркетингу

I кв. (1)
II кв. (1)
III кв. (1)
IV кв. (1)

«Театральні балачки»

серія відеоінтерв’ю
з театральними діячами
(медіаконтент)

Відділ інформаційних
технологій та
електронних ресурсів
Відділ мистецтв

I кв. (2)
II кв. (2)
III кв. (2)
IV кв. (2)

«Студія творчого розвитку»

цикл мистецьких
майстер-класів та
арт-терапевтичних занять

Відділ мистецтв

щомісяця (по 1,
12 протягом року)

Відділ мистецтв

січень (1)
лютий (1)
березень (1)
квітень (1)
травень (1)
вересень (1)
жовтень (1)
листопад (1)

«PROSTO про мистецтво»

цикл мистецтвознавчих заходів
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«Мистецький детектив»

цикл культурологічних
екскурсів

Відділ мистецтв

січень (1)
лютий (1)
березень (1)
квітень (1)
вересень (1)
жовтень (1)
листопад (1)

Інформаційно-просвітницький проєкт
«Вибір на користь»
Мета проєкту: сприяти в молодіжному середовищі




орієнтації на свідомий вибір майбутньої професії;
популяризації здорового способу життя та профілактиці соціально-негативних явищ;
правопросвітництву та розвитку правової культури.
Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Плануємо майбутнє»

профорієнтаційні заняття
для старшокласників

Відділ маркетингу

жовтень (1)
листопад (1)
грудень (1)

«Цінуй життя»

заняття з популяризації
здорового способу життя та
профілактики соціально
негативних явищ

Відділ маркетингу

листопад (1)
грудень (1)

правопросвітницькі заняття

Відділ обслуговування
користувачів

Назва

Форма

«Твої правові орієнтири»

грудень (2)
до Дня прав людини,
Всеукраїнського тижня права
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Освітня програма
«Інформаційна грамотність з сучасною бібліотекою»
Мета програми:



розвиток інформаційної грамотності користувачів;
сприяння застосуванню сучасних технологій для задоволення культурних і соціальних потреб.

Назва

«Сучасні технології
для всіх і для кожного»

Форма

курси
комп’ютерної грамотності

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (7)
II кв. (7)
III кв. (7)
IV кв. (7)

«Е-послуги»

інтерактивні заняття

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (1)
II кв. (1)
III кв. (1)
IV кв. (1)

«Онлайн-інструменти
в роботі освітян»

інтерактивні заняття

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (3)

«Онлайн-інструменти
для промоції читання»

інтерактивні заняття

Відділ обслуговування
користувачів

III кв. (3)

«Ваш смарт-помічник»

курси

Відділ обслуговування
користувачів

II кв. (3)
III кв. (3)
IV кв. (3)

«PowerPoint: цікаві фішки»

інтерактивні заняття

Відділ обслуговування
користувачів

II кв. (4)
IV кв. (4)
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«Каталоги та картотеки –
це просто»

бібліотечний урок

Інформаційнобібліографічний відділ

травень (1)
жовтень (5)

«Твоя інформаційна гігієна»

освітні відеоролики
(медіаконтент)

Відділ обслуговування
користувачів

«Що? Де? Коли?»

бібліотечний урок
(довідкова література)

Інформаційнобібліографічний відділ

до Всесвітнього тижня
інформаційної та медійної
грамотності

листопад (1)

Культурно-освітня програма
«Активна бібліотека – розвинена громада»
Мета програми:



сприяти підвищенню загальної ерудованості, розвитку культурних і соціальних компетентностей користувачів;
створити умови для інтелектуального відпочинку, розумного дозвілля та конструктивної соціальної взаємодії в громаді.

Назва

Форма

Відповідальні

Термін реалізації
(з кількістю заходів)

«Науковий мікс»

цикл онлайн-лекцій

Відділ обслуговування
користувачів

щомісяця (по 1,
12 протягом року)

«Світ відкритий для тебе»

цикл культурознавчих екскурсів Відділ мистецтв

січень (1)
березень (1)
квітень (1)
жовтень (1)
листопад (1)
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Відділ обслуговування
користувачів

червень (1)
листопад (1)
грудень (1)

«Квітуча планета Земля»

еко-пізнавальні заняття

«Активне дозвілля
з бібліотекою»

цикл зустрічей
для клієнтів
Територіальних центрів
надання соціальних послуг
м. Харкова

Відділ обслуговування
користувачів

I кв. (3)
II кв. (2)
III кв. (1)
IV кв. (3)

«SALTIVKA SP@CE»

організаційний супровід
громадських ініціатив і
партнерських заходів

Відділ маркетингу

за запитом

Відділ маркетингу

березень (1)
травень-червень (2)
жовтень (1)

Відділ обслуговування
користувачів

травень-червень (20)

Відділ мистецтв

травень-червень (10)

Інформаційнобібліографічний відділ

травень-червень (2)

«Канікули +»

пізнавально-розважальні
інтерактивні заходи
для школярів
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Загальна кількість заходів
Масові заходи

Виставки / медіаконтент

Назва напрямку / проєкту
За рік

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

За рік

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Виставки

–

–

–

–

–

36

12

8

8

8

Медіапрезентації

–

–

–

–

–

18

4

5

4

5

Програма «НеоЛІТ:
про літературу сучасно та цікаво»

36

10

9

8

9

46

19

14

8

5

Обласний турнір
«Інтелектуальні перегони»

4

–

–

–

4

–

–

–

–

–

Програма
«Харківщина – Україна – Світ»

27

6

7

5

9

1

–

–

1

–

Програма «Мистецтво без меж»

32

10

7

6

9

8

2

2

2

2

Проєкт «Вибір на користь»

7

–

–

–

7

–

–

–

–

–

Програма «Інформаційна грамотність
з сучасною бібліотекою»

57

11

16

14

16

5

–

–

–

5

Програма «Активна бібліотека –
розвинена громада»

65

9

41

4

11

–

–

–

–

–

Загалом

228

46

80

37

65

114

37

29

23

25
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05/ Довідкове обслуговування користувачів.
Консультації
Показники

Надання усних
бібліографічних довідок

Виконання письмових довідок –
до знаменних дат
- «Мандрівник, бунтівник,
мрійник»
(до 145-річчя від дня народження
Джека Лондона)
- «Попередження людству»
(до 130-річчя від дня народження
Михайла Булгакова)
- «Вальтер Скотт та його світи»
(до 250-річчя від дня народження
Вальтера Скотта)
- «Геній, який змінив світ»
(до 200-річчя від дня народження
Федора Достоєвського)

План 2020

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Виконавці

4200

1200

1200

600

1200

Інформаційнобібліографічний відділ

1200

300

300

300

300

Відділ обслуговування
користувачів

150

50

25

25

50

Відділ мистецтв

4

1

1

1

1

Інформаційнобібліографічний відділ

лютий

травень

серпень

листопад
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Виконання віртуальних довідок

140

35

35

25

45

Інформаційнобібліографічний відділ

20

5

5

5

5

Інформаційнобібліографічний відділ

4000

1150

1150

550

1150

400

100

100

100

100

Консультації біля
довідково-бібліографічного апарату
-

групові

-

індивідуальні

Консультації щодо користування
електронними ресурсами та
послугами

Відділ обслуговування
користувачів
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06/ Методична діяльність
Реалізація заходів методичного спрямування
Відповідальні

Термін
реалізації

Опрацювання і узагальнення річних звітів юнацьких
структурних підрозділів області для виявлення стану
бібліотечного обслуговування молоді в регіоні

Проблемно-аналітичний відділ

січень

Аналіз і методичний моніторинг стану та тенденцій
розвитку мережі бібліотек області

Проблемно-аналітичний відділ

протягом року

Заходи
Реалізація заходів методичного спрямування

Вивчення, узагальнення і популяризація успішних бібліотечних і
загалом культурних практик за різними напрямками роботи для Усі відділи
сприяння вдосконаленню бібліотечного обслуговування громади

протягом року

Вдосконалення, адаптація методичних послуг з урахуванням
дії децентралізаційної реформи і появи бібліотек об’єднаних
територіальних громад, налагодження з ними співпраці та
ефективної комунікації

протягом року

Проведення обласного семінару «Молодіжний простір
бібліотеки: популярність, репутація, бренд»

Адміністрація,
Проблемно-аналітичний відділ
Адміністрація,
Проблемно-аналітичний відділ

23 вересня
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Проведення циклу зональних семінарів-практикумів
«Бібліотека: ідеї, майстерність, досвід»
Виїзди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Барвінківська ЦБС
Близнюківська ЦБС
Великобурлуцька ОТГ
Вовчанська ЦБС
Дворічанська ЦБС
Сахновщинська ЦБС
м. Чугуїв

II-IV квартали:
Адміністрація,

II кв. – 2

Проблемно-аналітичний відділ,

III кв. – 3

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ

IV кв. – 2
7 протягом року

I-IV квартали:
Проведення циклу скайп-зустрічей «Територія успіху»
(обмін досвідом з бібліотеками України)

Адміністрація,
Проблемно-аналітичний відділ,
Фахівці ОКЗ «ХОБЮ

I кв. – 1
II кв. – 1
III кв. – 1
IV кв. – 1
4 протягом року

Адміністрування методичного блогу «Файні ПАВи»:
-

підготовка і розміщення публікацій з фахової тематики,
модерування дискусій тощо

Координаційна взаємодія з іншими бібліотеками –
методичними центрами області

Проблемно-аналітичний відділ

Адміністрація,
Проблемно-аналітичний відділ

протягом року

протягом року
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Участь у заходах методичного спрямування, співпраця з іншими м етодичними
центрами
Заходи
Засідання бібліотек –
головних методичних центрів та
громадських бібліотечних об'єднань
Харкова
-

Основні підсумки науково-методичної
та науково-дослідної роботи бібліотек
– головних методичних центрів
Харкова за 2020 р. і завдання
на 2021 р.

Проблемне навчання фахівців відділів
обслуговування обласних бібліотек
для юнацтва, молоді на тему:
«Бібліотечне обслуговування юнацтва та
молоді: нове, корисне, цікаве»
Дні фахівця
«Новини бібліотечної справи»

Організатор

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка,
Харківське обласне
відділення Української
бібліотечної асоціації

Національна академія
керівних кадрів культури і
мистецтв,

Місце
проведення

м. Харків

м. Київ

Термін реалізації

Відповідальні

лютий

Проблемноаналітичний
відділ

22-26 березня

Відділ
обслуговування
користувачів

Державна бібліотека
України для юнацтва
Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка

м. Харків

II, IV квартали
2 протягом року

Фахівці
ОКЗ «ХОБЮ»
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Обласний семінар для бібліотекарів
професійно-технічних навчальних
закладів
Підготовка і проведення:
-

медіа-лекція
«Виразно. Наочно...
І не нудно:
Цікаві форми роботи
з молоддю в бібліотеці»

Регіональний
навчально-практичний семінар
«Бібліотеки і реформа децентралізації»

ХІ Всеукраїнська онлайн-школа
бібліотечного журналіста
«Мультиплатформна бібліотечна
журналістика. Інстаграм: базові навички»
Всеукраїнський молодіжний
бібліокараван «Читай, юність!»

Обласний учбовометодичний центр
професійно-технічної
освіти

Харківське обласне
відділення Української
бібліотечної асоціації,
Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка
Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка
Державна бібліотека
України для юнацтва,
Миколаївська обласна
бібліотека для юнацтва

Адміністрація,
м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

квітень

Проблемноаналітичний
відділ

Адміністрація,
Проблемноаналітичний
відділ

м. Харків

квітень

м. Харків

травень

Фахівці
ОКЗ «ХОБЮ»

м. Миколаїв

15-16 червня

Фахівці
ОКЗ «ХОБЮ»
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Всеукраїнська нарада заступників
директорів обласних бібліотек України
для юнацтва та молоді
«Інновації та реформи в діяльності
бібліотек України для юнацтва»
XII Львівський бібліотечний форум
Проблемне навчання фахівців відділів
інформаційних технологій та електронних
ресурсів обласних бібліотек для юнацтва,
молоді на тему:
«Цифровізація в бібліотечній сфері:
сучасність та перспективи розвитку
в бібліотеках України для юнацтва»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Бібліотека для юнацтва
в сучасному форматі: проекти та
технології розвитку»
ХVI Всеукраїнська школа керівника
«Концептуальні підходи до керівництва
в умовах змін»

Державна бібліотека
України для юнацтва,
Херсонська обласна
бібліотека для юнацтва
ім. Б. Лавреньова
Українська бібліотечна
асоціація
Національна академія
керівних кадрів культури і
мистецтв,

м. Херсон

9-10 вересня

Адміністрація

м. Львів

вересень

Фахівці
ОКЗ «ХОБЮ»

м. Київ

18-22 жовтня

Відділ
інформаційних
технологій та
електронних
ресурсів

м. Тернопіль

26-27 жовтня

Адміністрація

м. Тернопіль

28 жовтня

Адміністрація

Державна бібліотека
України для юнацтва
Державна бібліотека
України для юнацтва,
Тернопільська обласна
бібліотека для молоді
Державна бібліотека
України для юнацтва,
Тернопільська обласна
бібліотека для молоді

35

Обласний семінар для бібліотекарів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації
Підготовка і проведення:
-

медіа-лекція
«Формула успіху:
бібліотека + театр»

Міжнародна науково-практична
конференція «Короленківські читання
2021»
Х Школа професійної майстерності
«Молодий професіонал бібліотеки
для юнацтва»

Обласне методичне
об’єднання бібліотекарів
вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня
акредитації

Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка
Державна бібліотека
України для юнацтва
Житомирська обласна
бібліотека для молоді

Адміністрація,
м. Харків,
ОКЗ «ХОБЮ»

Проблемноаналітичний
відділ

13 жовтня

м. Харків

жовтень

Фахівці
ОКЗ «ХОБЮ»

м. Житомир

10-11 листопада

Молоді фахівці
ОКЗ «ХОБЮ»

Участь у комплексних методичних виїздах
Мета

Місце призначення

Термін реалізації

Надання практичної та практичної допомоги
бібліотекам Харківської області

Люботинська ЦБС

березень

Бібліотеки Харківського р-ну

квітень

Зміївська ЦБС

травень

Бібліотеки Великобурлуцької ОТГ

червень

Краснокутська ЦБС

вересень

Виконавці:
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека,
Харківська обласна бібліотека для юнацтва,
Харківською обласною бібліотекою для дітей

Відповідальні

Проблемноаналітичний відділ
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07/ Підтримка інноваційного розвитку.
Бібліотечний маркетинг
Заходи

Відповідальні

Термін
реалізації

Усі відділи

протягом року

Відділ маркетингу

I кв.

Відділ маркетингу

II-III кв.

Відділ маркетингу

постійно
протягом року

Усі відділи
(координація – відділ маркетингу)

протягом року

Аналітично-дослідницька робота
Вивчення складу користувачів, їх потреб та інтересів,
моніторинг соціально-культурних процесів
у молодіжному середовищі та в громаді загалом
Участь у Всеукраїнському соціологічному опитуванні
«Леся Українка: неосяжність особистості»
(до 150-річчя від дня народження)
(ініціатор – Державна бібліотека України для юнацтва)
Участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні
«Сучасна молодь у стилі української незалежності»
(ініціатор – Державна бібліотека України для юнацтва)
Соціологічний супровід проектів бібліотеки
Промоція бібліотеки та її послуг
Позиціонування бібліотеки як комплексного центру
розвитку громади, інформування про бібліотечні послуги тощо
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Розвиток сайту бібліотеки, як офіційного віртуального
представництва закладу

Відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів
спільно з іншими структурними підрозділами

протягом року

Відділ маркетингу

протягом року

Відділ обслуговування користувачів

протягом року

Відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів

протягом року

Інформаційно-бібліографічний відділ

протягом року

Реалізація промо-акцій з маркетингового позиціонування
бібліотеки («SALTIVKA-SP@CE», «Фотосесія в бібліотеці» тощо)

Відділ маркетингу

протягом року

Реалізація промо-акцій та створення промороликів до свят

Відділ маркетингу

протягом року

-

Наповнення рубрик, вдосконалення дизайну та
контенту тощо

Адміністрування Facebook-групи бібліотеки
-

Підготовка і розміщення публікацій, залучення
нових учасників, модерування дискусій тощо

Адміністрування Instagram-акаунту бібліотеки
-

Підготовка і розміщення публікацій, залучення
нових учасників, модерування дискусій тощо

Зокрема:
-

Започаткування рубрик «Книжковий гороскоп» і
«Книжкові смаколики»

Адміністрування каналу бібліотеки в Youtube
-

Розміщення медіаматеріалів

Адміністрування краєзнавчого блогу «READний край»
-

Підготовка і розміщення контенту,
модерування дискусій тощо
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Відділ маркетингу
Розробка рекламної продукції бібліотеки

Участь у заходах і проектах
загальноміського та обласного значення

Відділ інформаційних технологій
та електронних ресурсів

протягом року

Фахівці ОКЗ «ХОБЮ»

протягом року

Заступник директора з менеджменту
та проблемно-аналітичних питань

протягом року

Інноваційний розвиток. Співпраця і соціальне партнерство.
Фандрейзинг
Вивчення та аналіз ринку бібліотечно-інформаційних послуг,
підготовка пропозицій щодо впровадження
новітніх форм і методів роботи
Співпраця та координація діяльності з органами влади,
установами, організаціями, програмами та окремими
спеціалістами, що опікуються молоддю

Відділ маркетингу
Адміністрація
Усі відділи

протягом року

Створення громадської ради при бібліотеці
(з метою об’єднання в ній лідерів думок, впливових і активних
Адміністрація
членів місцевої спільноти, які б брали участь в адвокації інтересів
Відділ маркетингу
бібліотеки та згуртованої нею громади, допомагали в залученні
додаткових ресурсів для розвитку)
Участь у проектах та ініціативах Української бібліотечної
асоціації, зокрема Харківського обласного відділення УБА

Адміністрація

II кв.

протягом року

39

Співпраця з Обласним комунальним закладом «Харківський
організаційно-методичний центр туризму»
Зокрема:
-

протягом року

Підтримка діяльності туристсько-інформаційного пункту

Співпраця зі ЗМІ
Моніторинг грантових і конкурсних програм
-

Інформаційно-бібліографічний відділ

За наявності відповідних до пріоритетів закладу пропозицій –
заповнення аплікаційних документів

Адміністрація
Усі відділи (координація – відділ маркетингу)
Адміністрація
Відділ маркетингу

протягом року

протягом року

Участь у реалізації заходів Програми розвитку культури,
туризму та охорони нерухомої культурної спадщини
Харківської області на 2019-2023 роки

Адміністрація

протягом року

Підготовка пропозицій до програм розвитку культури,
профільних нормативно-правових актів

Адміністрація

протягом року
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09/ Видавнича діяльність
Назва видання

Вид видання

Відповідальні

Термін виконання

«Країни світу. Італія»

Дайджест

Інформаційнобібліографічний відділ

березень

«Молодь Харківщини» (32 випуск)

Інформаційний список літератури

Інформаційнобібліографічний відділ

травень

«Бережись, соха, – трактор їде»

Закладка, присвячена
Харківському тракторному заводу

Інформаційнобібліографічний відділ

травень

«ЗАКЛЮВательське ставлення:
шкільний булінг»

Путівник Інтернет-ресурсами

Інформаційнобібліографічний відділ

вересень

«Атеїзм. Релігія»
(серія «На допомогу молодому
вчителю і майбутньому педагогу»)

Рекомендаційний список літератури

Інформаційнобібліографічний відділ

листопад

«Кувала зозуленька (антологія
української пісні)»

Анотований список літератури

Інформаційнобібліографічний відділ

грудень

Інформаційно-бібліографічні
матеріали
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Методичні матеріали
«Закарпатський алхімік»
(до 50-річчя від дня народження
Олександра Гавроша,
українського письменника,
драматурга, журналіста)

Методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

березень

Методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

квітень

Методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

квітень

Методичні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

травень

Примірна тематика

Проблемноаналітичний відділ

До 6 червня

«Жінка – успіх: письменниця, видавець,
науковець»
(до 60-річчя від дня народження
Марини Гримич, української
письменниці)
«Андрій Курков: успішний і
незалежний»
(до 60-річчя від дня народження
Андрія Куркова, українського
прозаїка, журналіста,
кіносценариста)
«Іван Малкович: з янголом на плечі»
(до 60-річчя від дня народження
Івана Малковича Антоновича,
українського поета, видавця)
Примірна тематика районних та
міських семінарів на 2022 рік
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«Організація простору сучасної
бібліотеки»
(досвід роботи молодіжних хабів
при бібліотеці)
«Океаносфера: 2021-2030 рр. –
міжнародне десятиліття науки
про океан в інтересах
стійкого розвитку»

Методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

серпень

Методико-бібліографічні матеріали

Проблемноаналітичний відділ

вересень
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10/ Адміністративна діяльність
Заходи

Відповідальні

Термін реалізації

Планово-звітна діяльність
Директор
Стратегічне планування розвитку закладу

Заступники директора

протягом року

Завідувачі відділів
Директор
Підготовка та складання звітів щодо роботи бібліотеки
за 2020 рік

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань

січень-лютий

Завідувачі відділів
Щоденний облік роботи у відділах бібліотеки
за встановленою формою

Завідувачі відділів обслуговування

Підбиття статистичних підсумків роботи відділів

Завідувачі відділів

Складання квартальних звітів роботи бібліотеки

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань

Складання планів роботи ОКЗ «ХОБЮ»
Заступник директора з менеджменту та
для Департаменту культури і туризму Харківської обласної
проблемно-аналітичних питань
державної адміністрації

щодня протягом року
щомісячно
щоквартально
щоквартально
щомісячно
на вимогу
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Складання разових довідок, планів, звітів,
інформаційних і аналітичних матеріалів щодо діяльності
бібліотеки

Адміністрація

протягом року
(на вимогу)

Підготовка планів роботи структурних підрозділів
бібліотеки за 2022 рік

Завідувачі відділів

IV квартал
жовтень-грудень

Підготовка та складання плану роботи бібліотеки
на 2022 рік

Заступник директора з менеджменту та
проблемно-аналітичних питань

IV квартал
жовтень-грудень

Сприяння ефективності роботи закладу
Забезпечення виконання положень чинного
Колективного договору

Адміністрація
Профспілкова організація

протягом року

Директор,
Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази

Заступник директора
із загальних питань

протягом року

Організація робочих місць, поліпшення фізичних і
психологічних умов праці, піклування про захист
професійних прав та інтересів членів колективу
(у співпраці з профспілковою організацією)

Адміністрація

протягом року

Актуалізація системи внутрішніх регламентаційних
документів, забезпечення їх відповідність сучасним
стандартам і потребам закладу

Адміністрація

протягом року

Перевірка виконання працівниками локальних
нормативних документів, що регламентують діяльність
бібліотеки та організацію робочих процесів

Адміністрація
Завідувачі відділів

протягом року
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Забезпечення дотримання вимог правил охорони праці,
санітарних норм, протипожежної безпеки, раціонального
режиму праці, режиму економії енергоресурсів

Директор
Заступник директора
із загальних питань

протягом року

Завідувачі відділів

Ознайомлення працівників бібліотеки з наказами,
рішеннями, планами та розпорядженнями керівних
органів влади

Адміністрація

протягом року

Заохочення фахівців закладу до самоосвіти,
сприяння участі членів команди
в різноманітних заходах з підвищення кваліфікації

Адміністрація

протягом року

Виробничі наради при директорі для розгляду
поточних питань

Адміністрація

Підготовка нагородних документів на працівників
бібліотеки

Адміністрація

Завідувачі відділів

Завідувачі відділів

щотижня

протягом року
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Бюджет робочого часу
Місяць

Кількість
календарних
днів

Кількість
вихідних днів

Кількість
святкових днів

Кількість
робочих днів

Кількість передсвяткових годин

Кількість
робочих годин

Січень

31

10

2 (1, 7)

19

1 (6)

151

Лютий

28

8

–

20

–

160

Березень

31

8

1 (8)

22

–

176

Квітень

30

8

–

22

1 (30)

175

Травень

31

10

3 (1, 2, 9)

18

–

144

Червень

30

8

2 (20, 28)

20

–

160

Липень

31

9

–

22

–

176

Серпень

31

9

1 (24)

21

1 (23)

167

Вересень

30

8

–

22

–

176

Жовтень

31

10

1 (14)

20

1 (13)

159

Листопад

30

8

–

22

–

176

Грудень

31

8

1 (25)

22

2 (24, 31)

174

Усього за
2021 рік

365

104

11

250

6

1994
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