
Фінансовий звіт ЛОВ УБА 2016 – 2019 роки 

 

За звітний період надійшло благодійних внесків 82800 грн. 

Згідно Положенню ГО «ЛОВ УБА» в головний офіс УБА м. Київ сплачено 

16500 грн.  (20%) 

З бюджету ЛОВ УБА членам була оплачена участь во Всеукраїнських 

бібліотечних конференціях, школах, конкурсах  -  18990 грн. зокрема: 

2017 рік - переможцю конкурсу «Бібліотека NEXT: нульовий відлік» 

Волошиній Катерині. 

- «Бібліотекар NEXT: нульовий відлік». У Конкурсі переможцем стала 

Савченко Дарина Володимирівна, бібліотекар центральної районної 

бібліотеки для дітей КУ «Кремінська РЦБС» з проектом «Міський 

пляж – комфортне місце відпочинку»! 

Дарина отримала фінансову підтримку від ЛОВ УБА щодо участі у щорічній 

звітній конференції УБА, яка проходила у листопаді 2017 р. в м. Києві. 

2018 рік - участь у Зимовій школі молодих бібліотекарів виділили кошти із 

бюджета Луганського обласного відділення УБА Дубовій Юлії  (З 10 по 

13лютого 2018 р. в с.Ізки Закарпатської обл. Молодіжна секція Української 

бібліотечної асоціації провела V Зимову школу молодих бібліотекарів. 

(Soft skills) 

- Марині Бутенко бібліотекару Лисичанської міської бібліотеки  для 

участі у VI Всеукраїнській літній школі адвокації для бібліотекарів, 25 

– 29 .06. 2018 р. – (25-29 червня 2018 року на Полтавщині проходила VI 

Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів «Адвокація у 

стилі Етно». Організатори Школи: Українська бібліотечна асоціація та 

Полтавське обласне відділення УБА.) 

2019 рік -  Козиреву Олександру - участь у Зимовій школі молодих 

бібліотекарів 12- 15 лютого  (Visible Library) 

-  Для участі у VII Всеукраїнській літній школі адвокації для 

бібліотекарів, 18-22.06.2019, у м. Світловодськ Кіровоградської обл., 

Куценко С. і Грачовій І. («Нова бібліотечна геометрія: адвокація, 

молодь, ОТГ») 



2020 рік - Козиреву Олександру, бібліотекару Луганської ОНУБ  для участі у 

Х ювілейній Міжнародній конференції «Сучасна бібліотечна – інформаційна 

безперервна освіта: орієнтири створення» . 

Співпраця з головним офісом УБА дала можливість завідувачу бібліотеки- 

філії с. Підгорівка Інни Чумак прийняти участь безкоштовно з 6 по 9 серпня 

2018 р. у місті Мелітополь та смт. Кирилівка Запорізької області у ІІІ Літній  

школі  молодих бібліотекарів УБА. («High level library (Библиотека высокого 

уровня): бібліотека, яку створюємо ми») 

Проїзд та харчування директорів, методистів ЦБС, ОТГ (школи: 

методиста та керівника) -  19550 грн. 

В 2015 році ВГО Українська бібліотечна асоціація, за ініціативою 

Луганського обласного відділення УБА, ініціювало акцію «Передплати 

газету для мешканців зони АТО». Загалом за 4 роки дії акції ЛОВ УБА 

отримало та організувало доставку до «сірої зони» та до окупованих 

територій 8 тис. видань.  

- До Дня Збройних сил України були виділені кошти з бюджету ЛОВ 

УБА на придбання продуктових пакунків воїнам ООС  - 1200 грн. 

На лікування  Косовій Ірині директору Новоайдарської ЦБС та бібліотекарю 

ЛОУНБ Букрєєву Олександру надана матеріальна допомога -  2000 грн. 

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка сумі 1000 грн на поновлення фонду 

надана матеріальна допомога. 

За чотири роки ЛОВ УБА випустила 2 бюлетеня, перший випуск  

«Досвід робот бібліотек Луганської області» та до Всеукраїнського дня 

бібліотек звітний випуск ЛОВ УБА - 4800 грн.  

Оплата сервісу ZOOM за два місяці – 840 грн. 

На 01. 06.2020 року на рахунку 22500  грн.  

 

Звіт підготувала: 

Світлана КУЦЕНКО, секретар ЛОВ УБА 

 

 



 


