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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про  введення штрафних санкцій 2021/2022 навчальному році  

відносно бібліотечних фондів та майна 

 

Від      19.03.2021                                                                                                            №  99 

 

       З метою забезпечення збереження бібліотечних фондів та майна, запобігання їх 

пошкодженню та розкраданню відповідно до ст. 23 Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» від 16.03.2000 р. Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.08.2004 р. №641, «Типових правил користування (бібліотекою закладам 

освіти Міністерства освіти України», стверджених Наказом Міністерства освіти України від 

31.08.1998 р. №321 ,«Правил користування бібліотекою» (п.п. 2.19-2.25): 

1. Завідувачу бібліотеки Панасюк В.Р., ввести з 19 березня 2021 р. заходи, покликані, 

запобігати порушенням правил користування бібліотечними фондами бібліотеки, та 

штрафні санкції, а саме:  

1.1. Читачам ,які втратили видання, або завдали непоправної шкоди бібліотечному 

фонду: 

 Замінювати видання такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. 

 За неможливості заміни втраченого, пошкодженого або зіпсованого видання 

ідентичним, робити ксерокопію та переплетення такого видання або сплачувати його 

вартість, виходячи з ринкових цін, що діють на день розрахунку.  

 У разі втрати особливо цінних для бібліотеки видань, (цінність визначає бібліотека), 

спосіб розрахунку визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності 

від його фактичної цінності.  

2. Бібліотеці встановити відповідальність, за порушення читачами правил користування 

бібліотекою:  

2.1. За порушення термінів користування виданням сплата пені у розмірі - 0.5 % від 

ринкової вартості видання за кожен день прострочення, але не більше, ніж 100 грн. 

За кожне видання.  
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2.2. За псування майна бібліотеки, меблів, комп'ютерів тощо відшкодування – повної 

вартості ремонту. 

3. За пошкодження видань на електронних носіях інформації (лазерних дисках, касетах) 

сплата вартості поновлення видання. 

4. За порушення термінів повернення особливо цінної літератури, виданої на абонементах 

науково - технічної та гуманітарної літератури сплачувати пеню у розмірі - 2 % від 

ринкової вартості видання за кожен день прострочення, але не більше, ніж розмір 

застави за кожне видання.  

5. Надати право завідувачу бібліотеки Панасюк В.Р., яка обслуговує читачів: 

5.1. Позбавляти читачів права користуватися абонементами бібліотеки за несплату 

встановлених штрафів до факту сплати цих штрафів.  

5.2. Вести роз'яснювальну роботу серед користувачів з метою запобігання порушень 

правил користування, що можуть призвести до застосування штрафів.  

6. Наказ довести до відома всіх педагогів, працівників,  читачів бібліотеки. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Земцову С.В. 

 

 

 Директор                                                                                                    І.П. Хільковець 

 

Головний бухгалтер     __________________              Гергель Н.М. 

Завідувач бібліотеки    __________________               Панасюк В.Р. 

 

 

 

 


