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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

1.1. Бібліотека є самостійним структурним підрозділом Київського 

інституту Національної гвардії України (далі - Інститут), який забезпечує 

інформаційними ресурсами освітні, наукові, науково-дослідницькі, 

інноваційні, культурно-просвітницькі потреби учасників освітнього процесу 

Інституту і діє на підставі «Положення про бібліотеку Київського інституту 

Національної гвардії України» (далі - Положення), що затверджується 

начальником Інституту. 

1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, 

Законами «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і 

суміжні права», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», 

«Основами законодавства України про культуру», «Про національну 

програму інформатизації», Указом Президента України «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Постановою 

Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти” від 30.12.2015 № 1187, 

наказом МОН України “Примірне положення про бібліотеку вищого 

навчального закладу III-IV рівнів акредитації” від 06.08.2004 № 641, 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1579-р “Про 

схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми 

створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI", 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії 

розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек 

для забезпечення сталого розвитку України” від 23.03.2016 № 219-р, наказами 

та розпорядженнями Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС), 

Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), Головного управління 

Національної гвардії України (далі - ГУ НГУ), іншими підзаконними 

нормативно-правовими актами, Статутом Інституту, Правилами 

внутрішнього розпорядку Інституту, наказами по Інституту та цим 

Положенням. 

1.3. Бібліотека забезпечує акумуляцію документально-інформаційних 

ресурсів (літератури, документів та інших носіїв інформації), які містять 

інформацію в галузі державної безпеки та правоохоронної діяльності 

(сукупність документованих або публічно оголошених відомостей, їх 

систему, джерела, реалізацію тощо) та літературу з інших галузей знань. 

1.4. Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики 

у галузі освіти, науки і культури, дотримуючись принципів гуманізму і 

демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі. 

1.5. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та 

матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, 

належне зберігання, використання і поновлення її фондів, інформаційних 

ресурсів відповідно до чинних стандартів, технічних умов, інших 

нормативних та інструктивно-методичних документів, впровадження 
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сучасних інформаційних технологій, комп'ютеризацію та технічне оснащення 

Бібліотеки. 

1.6. Загальне керівництво Бібліотекою здійснює начальник Інституту 

та перший заступник начальника Інституту з навчально-методичної та 

наукової роботи. 

1.7. Організаційно-штатна структура Бібліотеки та чисельність 

особового складу визначаються штатом Інституту. 

Працівники бібліотеки приймаються на роботу та звільняються з роботи 

у порядку, передбаченому трудовим законодавством, начальником Інституту 

за поданням завідувача Бібліотеки. 

1.8. Розподіл обов'язків між працівниками Бібліотеки здійснює її 

завідувач з наступним затвердженням начальником Інституту в 

установленому порядку. 

1.9. Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідації Інституту. 

1.10. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних 

ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються 

Правилами користування науково-технічною бібліотекою, які 

затверджуються начальником Інституту і складаються на основі Типових 

правил користування бібліотекою. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ. 

 

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування запитів наукового, 

науково-педагогічного складу, здобувачів вищої освіти та інших працівників 

Інституту, загальної доступності до інформаційних баз та книжкових фондів 

на основі сучасних інформаційних технологій, забезпечення широкого 

доступу до інформаційних ресурсів, мережевих ресурсів, відкритих ресурсів 

світової мережі Інтернет. 

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю 

Інституту та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. 

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої 

особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до 

інтелектуального, духовного і творчого розвитку. 

2.4. Популяризація та розкриття за допомогою всіх бібліотечно- 

інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, історичної, 

наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення. 

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, 

удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і 

методів роботи на основі нової інформаційної техніки і технологій, 

комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. 

2.6. Формування інформаційних ресурсів бібліотеки на традиційних та 

сучасних носіях інформації, створення власних інформаційних продуктів 

відповідно до профілю Інституту та інформаційних потреб користувачів, 

збереження інформаційних ресурсів. 
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2.7. Створення електронних баз даних, організація та ведення 

довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і 

новітніх інформаційних технологій.  

2.8. Ведення самостійної та спільної з бібліотеками інших закладів 

освіти навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, 

бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства. 

2.9. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення 

їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на 

електронних носіях. 

2.10. Координація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами 

Інституту, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками 

інших систем і відомств. 

2.11. Забезпечення спеціальностей, за яким здійснюється підготовка 

фахівців в Інституті фаховими періодичними виданнями, у відповідності до 

ліцензійних вимог. 

2.12. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої 

особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до 

інтелектуального і творчого розвитку. 

2.13. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів за 

своїм напрямом діяльності. 

2.14. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на 

забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування користувачів. 

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ. 
 

Бібліотека відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі 

функції: 

3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування користувачів: 

3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) 

обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах та інших 

пунктах видачі літератури. 

3.1.2. Надає послуги здобувачам вищої освіти, науковим, науково- 

педагогічним, педагогічним та іншим працівникам Інституту безкоштовно. 

3.1.3. Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів 

за допомогою міжбібліотечного абонементу, внутрішнього книгообміну, 

електронної доставки документів тощо. 

3.1.4. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду з 

метою його оптимізації. 

3.1.5. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, 

створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації. 

3.1.6. Інформує керівництво Інституту про нові публікації з питань 

вищої школи. Надає інформацію структурним підрозділам Інституту про нові 

надходження літератури. Виконує всі види бібліографічних довідок. 
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3.1.7. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення 

користувачів Інституту за рахунок взаємодії з всеукраїнським та галузевими 

інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до 

інформаційних ресурсів в Україні і за її межами. 

3.1.8. Забезпечує освітньо-професійні програми, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти Інституту фаховими періодичними 

виданнями у відповідності до чинних ліцензійних умов. 

Забезпечення фаховими періодичними виданнями здійснюється 

частково шляхом їх підписки встановленим законодавством України 

порядком, частково - за рахунок взаємообміну фаховими періодичними 

виданнями з закладами вищої освіти - партнерами Інституту. 

3.1.9. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом 

використання бібліотечних каталогів, картотек, засобів рекомендаційної 

бібліографії, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій 

через бібліографічні довідки, організовує виставки нових надходжень і 

тематичні виставки літератури до заходів, які проводить інститут. 

3.1.10. Адмініструє процес створення електронного репозитарію 

Київського інституту Національної гвардії України. 

3.1.11. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне 

забезпечення інформаційних запитів користувачів бібліотеки, 

використовуючи різні форми й методи індивідуального, групового та 

масового інформування. 

3.2. Бібліотека формує документально-інформаційні ресурси згідно з 

освітніми програмами, навчальними планами, та тематикою наукових 

досліджень Інституту шляхом придбання електронних баз даних, різних за 

видами та цільовим призначенням українських та закордонних ресурсів. 

3.2.1. Вивчає питання інформаційного забезпечення освітньо-

професійних програм, спільно з гарантами щорічно вносить пропозиції 

командуванню Інституту щодо оновлення (закупівлі) підручників, посібників 

та інших навчально-методичних видань, систематично аналізує використання 

бібліотечних фондів з метою їх оптимізації, ініціює питання видання та 

перевидання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, 

співпрацюючи з усіма структурними підрозділами Інституту. 

3.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних 

та підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію. 

Веде електронний інвентар. 

3.2.3. Проводить опрацювання інформаційних ресурсів та технічну 

обробку літератури, що надходить до Бібліотеки. 

3.2.4. З метою підтримки якісного стану бібліотечного фонду вилучає 

документи, які втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, 

зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючим законодавством. 

Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками 

забороняється, крім випадків передбачених законодавством. 

3.2.5. Щорічно проводить інвентаризацію 20% бібліотечного фонду 

згідно наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про 
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затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань». 

3.3. Бібліотека створює і веде систему бібліотечних каталогів, 

бібліографічних картотек та бібліотечної документації на традиційних і 

електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття 

бібліотечно-інформаційних ресурсів. 

3.4. Проводить заходи з пропаганди та розкриття документально-

інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням 

комп’ютерних технологій. 

3.4.1. Спільно з відповідальними за виховну роботу підрозділами 

Інституту проводить масові заходи (читацькі конференції, лекції, літературні 

та книжкові виставки тощо), спрямовані на створення та підтримання 

позитивного іміджу Інституту та Бібліотеки, здійснення просвітницької 

діяльності, популяризації досягнень вітчизняної та світової науки, культури 

та літератури. 

3.5. Бібліотека проводить наукові дослідження у галузі 

бібліотекознавства, бібліографії, історії книги та ін. 

Бібліотека вивчає і впроваджує у практику роботи передовий 

бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід 

на новітні бібліотечні технології. 

3.6. Бібліотека проводить науково-методичну роботу (аналітичну, 

організаційну, консультативну) із вдосконалення усіх напрямків діяльності 

бібліотеки. 

3.7. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, 

загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки. 

3.8. Вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції, всебічно 

забезпечує дотримання принципів академічної доброчесності. 

3.9. Бібліотека забезпечує у межах своїх повноважень виконання 

заходів з переведення Інституту на функціонування в умовах особливого 

періоду. 

3.10. Бібліотека проводить діяльність, пов’язану з охороною державної 

таємниці, розробляє документи щодо переведення її на функціонування в 

умовах особливого періоду та здійснює відповідні заходи у складі Інституту. 

3.11. Визначає згідно з правилами користування Бібліотекою види і 

розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, 

обладнанню та іншому майну Бібліотеки. 

3.12. Надає консультативну і практичну допомогу керівникам 

структурних підрозділів Інституту при вирішенні питань, що належать до її 

компетенції. 

3.13. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення 

умов праці користувачів та працівників Бібліотеки. 

3.14. Здійснює інші функції згідно з призначенням. 
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4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 

4.1. Управління бібліотекою. 

4.1.1. Керівництво Бібліотекою здійснює завідувач, який 

підпорядковується начальнику Інституту, першому заступнику начальника 

Інституту з навчально-методичної та наукової роботи відповідно до розподілу 

службових обов’язків між керівним складом Інституту, а з питань 

внутрішньої служби - начальнику навчального відділу Інституту. 

Завідувач Бібліотеки обирається Вченою радою за конкурсом таємним 

голосуванням на умовах передбачених контрактом і затверджується наказом 

начальника Інституту. Завідувач Бібліотеки є членом Вченої ради Інституту. 

4.1.2. Керівництво Інституту забезпечує гарантоване фінансування 

комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими 

нормами забезпечення літературою навчального процесу) як за рахунок 

загального, так і спеціального фондів, виділяє Бібліотеці відповідно до 

діючих норм необхідні службові і виробничі приміщення, забезпечує 

комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням, тощо, 

відповідно до вимог законодавства. 

4.1.3. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі 

даного Положення і затверджується начальником Інституту. 

4.1.4. Бібліотека залучає читачів до оцінки її діяльності. 

4.2. Структура та штати. 
4.2.1. Пропозиції щодо структури та штатного розкладу завідувач 

Бібліотеки надає начальнику Інституту. Структура та штатний розклад 

Бібліотеки затверджується Головним управлінням Національної гвардії 

України. Структура та штатний розклад мають забезпечувати повноцінне 

функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-

бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості 

використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних баз 

даних, Інтернету тощо. 

4.2.2. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом 

начальника Інституту за поданням завідувача Бібліотеки. 

4.2.3. Завідувач Бібліотеки в межах своїх повноважень несе 

відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-

господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає 

розпорядження, які є обов’язковими для працівників бібліотеки. 

4.2.4. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження 

бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого 

законодавства. 

4.3. Матеріально-технічне забезпечення. 
4.3.1. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, 

не передбачених завданнями Бібліотеки. 

4.3.2. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їй 

рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів 
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Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону 

України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»). 

4.3.3. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-

гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки, раз на 

місяць проводиться санітарний день. 

4.3.4. Режим роботи Бібліотеки встановлюється відповідно до «Правил 

внутрішнього розпорядку Інституту», що затверджені конференцією 

трудового колективу. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ. 
 

5.1. Бібліотека має право: 

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні про бібліотеку. 

5.1.2. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі 

договорів з юридичними та фізичними особами. 

5.1.3. Розробляти документацію, що регламентує діяльність бібліотеки. 

5.1.4. Вилучати та реалізувати документи із своїх фондів відповідно до 

нормативно-правових актів. 

5.1.5. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з 

бібліотеками та іншими установами і організаціями України, брати участь у 

реалізації відомчих програм розвитку бібліотечної справи. 

5.1.6. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з 

бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести 

міжнародний документообмін. Представляти Інститут у різних установах і 

громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових 

конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-

бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами, брати участь у 

реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та 

програм розвитку бібліотечної справи. 

5.1.7. Знайомитись з навчальними планами, освітніми програмами та 

тематикою науково-дослідної роботи Інституту. Одержувати від її 

структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед бібліотекою завдань. 

5.1.8. Визначати джерела комплектування своїх фондів. 

5.1.9. Захищати створені бібліотекою інформаційні продукти та інші 

об'єкти інтелектуальної власності згідно із законодавством. 

5.1.10. Розробляти структуру, штатний розклад Бібліотеки, здійснювати 

в установленому порядку підбір та розстановку кадрів. 

5.1.11. Залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні 

окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів (за 

погодженням з їх керівниками). 

5.1.12. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи з питань 

інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

користувачів, організації освітнього процесу та поліпшення навчально-
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методичного забезпечення. 

5.1.13. Ініціювати скликання нарад, проведення семінарів і 

конференцій. 

5.1.14. Представляти працівників бібліотеки до різних форм заохочення, 

нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури, а також 

вносити пропозиції про притягнення їх до відповідальності за порушення 

трудової дисципліни. 

5.1.15. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями. 

5.1.16. Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і 

розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, 

обладнанню та іншому майну бібліотеки. 

5.1.17. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань 

даного Положення, яка не суперечить чинному законодавству та Статуту 

Інституту. 

 

5.2. Бібліотека зобов’язана: 

5.2.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу». 

5.2.2. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування 

бібліотекою. 

5.2.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх 

читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди. 

5.2.4. Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо 

цінних та рідкісних видань, колекцій, що віднесені до національного 

культурного надбання. Несе відповідальність за їх облік, включення до 

автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію. 

5.2.5. Забезпечити спеціальності Інституту фаховими періодичними 

виданнями згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. 

5.2.6. Не має права вилучати та реалізувати документи, віднесені до 

цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім 

випадків, передбачених законодавством. 

5.2.7. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою Інституту. 

5.2.8. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 
 

6.1. Положення схвалюється Вченою радою Інституту, затверджується 

наказом начальника Інституту і набуває чинності з моменту його 

затвердження. 

6.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до затвердженого 

Положення мають право вносити всі учасники освітнього процесу в 

Інституту. Пропозиції оформлюються у вигляді рапорту (заяви) на ім’я 

першого заступника начальника Інституту з навчально-методичної та 
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наукової роботи, з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін 

та доповнень до Положення. 

6.3. Рапорти (заяви) надаються начальникам факультетів, начальникам 

(завідувачам) кафедр прямого підпорядкування, командирам (начальникам) 

інших структурних підрозділів Інституту які, в свою чергу, надають їх 

начальнику навчального відділу. 

Начальник навчального відділу після ретельного вивчення отриманих 

рапортів (заяв) разом зі своїми пропозиціями подає їх на розгляд першому 

заступнику начальника Інституту з навчально-методичної та наукової роботи. 

6.4. Отримані протягом навчального року пропозиції аналізуються, 

структуруються за тематикою і не пізніше ніж за три місяці до початку нового 

навчального року виносяться на розгляд вченої ради Інституту. 

Після їх ухвалення вченою радою затверджуються наказом начальника 

Інституту та набирають чинності. 

6.5. У разі виникнення негайної необхідності внесення змін і доповнень 

до Положення, пов’язаних зі змінами у чинному законодавстві, вони можуть 

бути внесені на черговому засіданні керівного складу Інституту. 


