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1. Загальні положення 

1.1. Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. 
М.Островського (надалі "бібліотека"), є культурно-просвітницьким та 
реабілітаційно-інформаційним закладом об'єднання громадян, 
всеукраїнської громадської організації інвалідів, створеним без мети 
отримання прибутку на підставі постанови президії Центрального 
правління Українського товариства сліпих від 10 липня 1970 року №19. 

1.2. Засновником і власником Бібліотеки є Всеукраїнська 
громадська організація "Українське товариство сліпих", в особі 
Центрального правління, яка зареєстрована Міністерством юстиції 
України 12 вересня 1992 року, свідоцтво № 294, ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 00021195. 

1.3. Бібліотека є юридичною особою (ідентифікаційний код 
юридичної особи 03968067), має печатку та штамп із зазначенням свого 
найменування, відокремлене майно, може мати самостійний баланс та 
окремі банківські рахунки. 

1.4. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, 
Цивільним кодексом України, Законами України «Про культуру», «Про 
бібліотеки та бібліотечну справу», «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», іншими законами України, постановами Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими актами,, Статутом УТОС та 
цим статутом. 

1.5. Найменування Бібліотеки: 
1.5.1.Повна назва: 
Заклад об'єднання громадян "Центральна спеціалізована бібліотека 

для сліпих ім. М. Островського ". 
1.5.2.Скорочена назва: 
ЗОГ "ЦСБС ім. М. Островського " 
1.6 Бібліотека розташована в м. Києві, Печерський узвіз, 5. 
1.7. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнові та 

особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем 
У суді. 

1.8. Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов'язаннями 
згідно з чинним законодавством. 

2. Мета і завдання діяльності бібліотеки 

2.1. Основною метою діяльності Бібліотеки є реалізація права людей 
з інвалідністю по зору та інших громадян з особливими потребами на 
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бібліотечне, реабілітаційно-інформаційне обслуговування та сприяння у 
доступі до інформації в зручних для них форматах. Підвищення 
поінформованості та подолання замкнутості людей з інвалідністю, 
забезпечення самореалізації та інтеграції їх в громадському суспільстві. 

2. 2. Основними завданнями бібліотеки є: 
а) бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування 

читачів з урахуванням їх віку, професійних та освітніх особливостей та 
стану здоров'я. Підвищення культури роботи з книгою, розширення 
доступності бібліотечних фондів. Використання методів індивідуальної 
роботи з читачем та масових заходів по пропаганді літератури. Організація 
дозвілля читачів та членів їх сімей: 

б) організаційно-методичне керівництво бібліотеками, які діють у 
складі підприємств та організацій Українського товариства сліпих: 

в) здійснення зв'язків з іншими бібліотеками та установами з метою 
обміну досвідом роботи та літературою. 

г) здійснення функцій депозитарію літератури, виданої у світ 
рельєфно-крапковим шрифтом або в аудіоформаті. 

д) здійснює соціокультурні інформаційно-реабілітаційні послуги в 
доступних формах людям з особливими потребами, 

е) задоволення інформаційних запитів людей з інвалідністю, 
виявлення і розвиток індивідуальних та творчих здібностей людей з 
інвалідністю, сприяння їх самореалізації. 

3. Зміст роботи бібліотеки 

3.1. Для виконання поставлених завдань Бібліотека: 
3.1.1. комплектує книжкові фонди з усіх галузей знань; 
3.1.2. купує видання рельєфно-крапковим шрифтом, книги на 

магнітній плівці, компакт-диски та ін. з питань тифлології, про життя та 
діяльність сліпих, плоскодруковану літературу; 

3.1.3. забезпечує облік та збереження літератури, що знаходиться у 
фонді бібліотеки; 

3.1.4. передплачує періодичні видання; 
3.1.5. обробляє книжкові фонди, складає читацькі та службові 

формуляри, бібліографічні картотеки рельєфно-крапковим, 
плоскодрукованим шрифтом та в електронному вигляді. 

3.1.6. складає проект плану озвучення літератури та представляє 
його на затвердження президії Центрального правління УТОС; 

3.1.7. обслуговує незрячих громадян України та осіб, які займаються 
питанням тифлології. через абонемент рельєфно-крапкової та 
плоскодрукованої літератури, абонемент озвучених книг та через 
читальний зал; 

3.1.8. обслуговує літературою надг укованою шрифтом Брайля 
незрячих читачів через міжбібліотечний абонемент: 
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3.1.9. проводить індивідуальну роботу з читачами, допомагає їм у 
виборі книг, здійснює диференційоване обслуговування читачів та вивчає 
читацькі інтереси; 

3.1.10. організовує та проводить масову роботу по пропаганді книги, 
заходи по залученню читачів до читання; 

3.1.11. озвучує в обмеженій кількості примірників спеціальну 
:тературу по індивідуальному запиту читачів; 

3.1.12. здійснює інформаційне та довідково-бібліографічне 
: ослуговування незрячих читачів, а також осіб, які займаються науково-
тослідницькою роботою в галузі тифлології; 

3.1.13. надає методичну та практичну допомогу бібліотекам підпри-
ємств Українського товариства сліпих; 

3.1.14. вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації, під-
тримує прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладає відповідні угоди, бере 
>"часть у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням 
України; 

3.1.15. готує матеріали до видання бібліографічних та методичних 
посібників; 

3.1.16. проводить конкурси, семінари, наради, конференції та інші 
заходи з питань бібліотечно-інформаційної діяльності; 

3.1.17. надає платні послуги та здає, за згодою Засновника, вільні 
приміщення чи інше майно в оренду юридичним та фізичним особам. 
Здійснює на договірних засадах наукові, виробничі, господарські та інші 
роботи для потреб бібліотеки; 

3.1.18. у відповідності до своїх функціональних завдань бібліотека 
займається необхідною господарською діяльністю, не забороненою 
чинним законодавством України, розпоряджається майном та коштами, 

4.1. Майно Бібліотеки становлять основні фонди та обігові кошти, а 
також цінності, вартість яких відображається у балансі Бібліотеки (далі -
майно). 

4.2. Майно Бібліотеки є власністю Українського товариства сліпих. 
4.3. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє 

та користується майном, закріпленим за нею Українським товариством 
сліпих, з правом розпорядження щодо окремих видів майна за згодою 
> країнського товариства сліпих у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. 

4.4. Джерелами формування майна Бібліотеки є: 
- майно, передане Українським товариством сліпих; 
- майно, придбане в інших суб'єктів; 
- майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної 

допомоги чи добровільних благодійних внесків, грантів, пожертвувань 

4. Кошти та майно Бібліотеки 
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юридичних і фізичних осіб; 
- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого 

бюджетів; 
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
4.5. Фінансування діяльності Бібліотеки здійснюється згідно з 

ж иторисами, затвердженими Центральним правлінням УТОС. 
Виділені за кошторисом кошти використовуються для матеріального 

:.і:хочення працівників, придбання літератури, періодичних видань, 
-гедметів бібліотечної техніки, технічних засобів пропаганди книги, 

"ладнання, ремонт книг, проведення масових заходів по пропаганді 
книги, розмноження методичних матеріалів, ремонт та оформлення 
ттиміщень, відрядження, оплату комунальних та інших послуг, інші 
:= трати, пов'язані з роботою Бібліотеки. 

4.6. Фінансування Бібліотеки з державного та/або з місцевого 
::-зджету здійснюється згідно з програмами розвитку чи підтримки 
-гомадських організацій інвалідів та їх реабілітаційних закладів. Таке 
с нансування здійснюється тільки за цільовим призначенням. 

4.7. Додаткове фінансування Бібліотеки здійснюється у вигляді 
- : оровільних благодійних внесків та пожертвувань юридичних і фізичних 
:::б. За рахунок коштів, одержаних Бібліотекою від господарської 
:тльності. Надання платних послуг, гуманітарної допомоги та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не 
т ідлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець 
г юджетного року та не враховуються при визначенні обсягів бюджетного 
: тансування на наступний рік. 

4.9. Доходи (прибутки) Бібліотеки використовуються виключно для 
т ттансування видатків на утримання Бібліотеки, реалізації мети (цілей, 
-Здань) та напрямів її діяльності, визначеної цим Статутом. 

4.10. Доходи (прибутки) Бібліотеки не можуть бути відраховані її 
-іновнику Українському товариству сліпих або бути розподілені серед 
тенів Українського товариства сліпих чи працівників Бібліотеки, крім 

«: плати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску. 
4.11. Передача Бібліотекою в оренду майна, що належить їй на праві 

- теративного управління, здійснюється у порядку, визначеному 
вентральним правлінням УТОС. 

4.10. Бібліотека здійснює бухгалтерський облік господарської 
т тльності у порядку встановленому чинним законодавством України. 

4.11. Відчуження та списання малоцінного майна здійснюється у 
трядку встановленому чинним законодавством України та згідно 
дповідних інструкцій Засновника в особі Центрального правління УТОС. 

5. Управління Бібліотекою 
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5.1. Бібліотеку очолює директор, якого призначає і звільняє з посади 
Президія Центрального правління УТОС. 

5.2. Директор самостійно вирішує питання діяльності Бібліотеки, за 
винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до 
компетенції Центрального правління УТОС. 

5.3. Директор бібліотеки: 
- несе повну персональну відповідальність за стан та діяльність 

Бібліотеки; 
здійснює керівництво колективом Бібліотеки, забезпечує 

заціональний добір та розстановку кадрів, розробляє проект кошторису та 
лтатного розпису; 

- діє без доручення від імені Бібліотеки, представляє її інтереси в 
/сіх державних органах, органах місцевого самоврядування, судах, на 
іідприємствах, в установах та організаціях на території України та за її 
межами; 

- видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та 
нші довіреності, необхідні для забезпечення діяльності Бібліотеки; 

- розпоряджається коштами та майном Бібліотеки відповідно до 
тинного законодавства України та цього Статуту; 

- укладає від імені Бібліотеки договори та угоди, що пов'язані з 
діяльністю Бібліотеки, відкриває в установах банків, органах державної 
казначейської служби України розрахункові та інші рахунки, необхідні для 
забезпечення діяльності Бібліотеки; 

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Бібліотеки 
відповідно до вимог чинного законодавства України, затверджує їх 
юсадові інструкції; 

- вирішує питання щодо заохочення та/або притягнення до 
дисциплінарної відповідальності працівників Бібліотеки відповідно до 
зимог чинного законодавства України; 

- у межах своєї компетенції видає накази та інші обов'язкові для 
зиконання усіма працівниками акти та контролює їхнє виконання; 

- створює дорадчі органи, затверджує положення про них та їх 
терсональний склад; 

- підписує чеки, платіжні доручення, документи банківського та 
грошового характеру, бухгалтерську та статистичну звітність, що 
пов'язана з основною діяльністю Бібліотеки; 

- забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму 
роботи, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, вимог 
охорони праці та техніки безпеки на підставі діючих в Україні нормативно-
гіравових актів з цих питань; 

- вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України, 
Статутом УТОС та цим Статутом до компетенції директора. 

5.4. У всій своїй діяльності директор Бібліотеки підзвітний 
Центральному правлінню УТОС. 

5.5. Штатний розклад бібліотеки затверджується Центральним 
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правлінням УТОС. 
5.6. Трудові та соціально-економічні відносини Бібліотеки з 

працівниками регулюються чинним законодавством України. 

6. Облік, зберігання та використання книжкового фонду, 
документально-інформаційних одиниць бібліотеки 

6.1. Облік, зберігання та використання книжкового фонду, 
документально-інформаційних одиниць бібліотеки здійснюється 
відповідно до чинного законодавства. 

6.2. Вилучення з бібліотечних фондів книг, документально-
інформаційних матеріалів, в тому числі, застарілих, пошкоджених и 
не підлягаючих відновленню друкованих видань чи інших носіїв 
інформації здійснюється у порядку, передбаченому чинним 
законодавством. 

7.1. Особи, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть 
відповідальність згідно з діючим законодавством. 

7.2. Правилами користування бібліотекою може передбачатися 
кратне відшкодування збитків у зв'язку із втратою, знищенням, 
пошкодженням або розкраданням книг, документів, інших носіїв 
інформації, в тому числі окремих одиниць книжкового фонду 
бібліотеки. 

8.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється шляхом її 
ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
перетворення), за рішенням Президії Центрального правління УТОС. 

8.2. Під час реорганізації Бібліотеки (злиття, приєднання, поділ, 
виділення, перетворення) її права переходять до правонаступника. 

8.3. Бібліотека вважається реорганізованою або ліквідованою з 
моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

8.4. У разі припинення діяльності Бібліотеки (у результаті її 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зараховуються до доходу бюджету. 

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну 
бібліотечному фонду 

8. Припинення діяльності Бібліотеки 

С"і чТ> і Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського 

Сторінка 7 з 7 



умеровано, 
ровано 

кк г̂}.речаткою 

ЛГГ 
чальник 

аркушів 

В.К. Дешко 


