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І. Стан охоплення бібліотечним обслуговуванням

Показ-
ники

К-ть
сіл

З них к-ть сіл К-ть 
насе-
лення,
всього

У т.ч. до
15 р. (% від 
всього
населення)

К-ть сіл, 
де є б-ки 
(% від 
загальної
к-ті сіл)

К-ть сіл, де 
немає б-к 
(% від 
загальної
к-ті сіл)

У т.ч. сіл 
з населен-
ням 500 і 
більше
осіб

К-ть сіл, де
є інші форми
бібліот. обслуг.
(% від  к-ті сіл, 
де немає б-к)

                З них к-ть сіл, які мать:

З насе-
ленням

Без на-
селення

Бібліот.
пункти

Книго-
ношен.

Б-ки-
пере-
сувки

Клуби-
б-ки

Інші Декіль-
ка
форм

Абс. 915 905 10 427516 60476 356 549 6 176 113 45 18 - - -

% 100% 100% 14% 39% 61% 32% 64% 26% 10% - - -

Показ-
ники

К-ть сіл, не
охопл. бібл.
обслуг. (%
від загаль-
ної к-ті сіл)

К-ть населен-
ня, не охопл.
бібл. обслуг.
(% від  всього
населення)

З них: дітей
віком до 15 р.
(% від
загальної
к-ті дітей)

К-ть сіл, які мають відстань до 
найближчої СБ, у км
(% від к-ті б-к, не охопл. бібл. об.)
до 1 1-3 3-5 5-10 більше

10
Абс. 373 47833 6855 3 102 101 109 58

% 41% 11% 11% 1% 27% 27% 29% 16%

Підсумкова
Показ-
ники

К-ть сіл К-ть сіл, що мають
бібл. обслуг., всього
(% від загальної
к-ті сіл)

З них: К-ть сіл, що не 
мають бібліотеч-
ного обслугов.
(% від загальної

к-ті сіл)

К-ть населен-
ня, не охопл.
бібл. обслуг.
(% від  всього
населення)

Мають 
б-ки
(%)

Мають
інші форми
бібл. обслуг.
(%)

Абс. 905 532 356 176 373 47833

% 100% 59% 67% 33% 41%
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                                                                           ІІ. Характеристика сільських бібліотек

Показ-
ники

К-ть
б-к

З них  у
складі ЦБС
(% від 
загальної 
к-ті б-к)

К-ть б-к,
що не ма-
ли жодних
надходж.
у 2005-
2011 рр.

Частка 
надходж.
2005-2011 
рр. у фонді, 
% з 
дисперсією

К-ть б-к, що мали
 передплату 
(% від загальної 
к-ті б-к)

Середня к-ть 
передплат. 
видань  на 1 СБ, 
з дисперсією  

Книгозабез-
печеність
 населення
(з дисперс.)

Фізичний стан
приміщень
(% від загальної 
к-ті б-к)

Наявність
опалення
(% від 
загальної 
к-ті б-к)

Наявність
освітлення
(% від 
загальної 
к-ті б-к)

так ні 2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р норм. ремонт авар. так ні так ні

Абс
378

254 124 1 6% 337 333 10 9 9 201 177 - 112 266 357 21

%
100% 67% 33% 0,5-51% 89% 88% 1-43 1-43 1-95 53% 47% - 30% 70% 94% 6%
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