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Біографічна довідка делегованого представника  

Благодійного фонду МЕТА «Від спільного бачення – до спільних дій» 

для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської ради 

виконавчого комітету Миколаївської міської ради 

 

Варюхіна Любов Миколаївна 
Працює  заступник директора з основної діяльності 

Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. 

Кропивницького м. Миколаєва 

Громадянство  українка 
Число, місяць і рік народження  
Місце народження  Україна, м.Торез Донецької обл. 
Освіта повна вища спеціальна, Київський державний інститут 

культури  ім. О. Корнійчука, 1982–1986 рр., 

бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації 
Науковий ступінь, вчене звання 
(за наявності) 

 
- 

Володіння мовами  українська, російська; французька – зі словником 

Нагороди, почесні звання 
(за наявності) 
 

нагороджена Почесною відзнакою Української 

бібліотечної асоціації «За відданість бібліотечній 

справі», Почесними грамотами голови Миколаївської 

облдержадміністрації, Миколаївського міського 

голови 

Досвід роботи у виборних 
органах 

Член експертно-громадської ради виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради (2011-2013) 

Член громадської ради з питань освіти дорослих при 

департаменті праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради (з 2019 по нинішній час) 
Трудова діяльність (дата 
займаної посади:  з …до …) 

Центральна міська бібліотека ім. М.Л. 

Кропивницького м. Миколаєва: заступник директора з 

питань бібліотечного  менеджменту  з  2005 по  

теперішній час, головний бібліотекар відділу 

електронної інформації з 2002 по 2005, бібліограф, 

провідний бібліограф інформаційно-бібліографічного 

відділу з 1997 по 2002, інспектор відділу кадрів, 

начальник відділу кадрів ЦБС для дорослих  з  1988 по 

1997. Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. 

Лягіна, бібліограф з 1986 по 1988. 
Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я  

 

Членство в ІГС  Голова правління Благодійної організації 

«Благодійний фонд ЛАСКА» з 2016 р. 

Член правління благодійного фонду МЕТА «Від 

спільного бачення – до спільних дій» з 2006 р. 

Голова ревізійної комісії Миколаївської обласної 

бібліотечної асоціації з 2011 р. 
Особисті досягнення Автор, розробник і виконавець понад 30 соціально 

значимих проєктів, реалізованих бібліотекою в 

партнерстві з ОГС, зокрема з впровадження в 

бібліотеках технологій соціального партнерства, 

інноваційних послуг, обслуговування людей з 

обмеженнями, віртуально-довідкового 
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обслуговування, навчання комп’ютерній грамотності 

тощо. Оператор міжнародної віртуально-довідкової 

служби публічних бібліотек (2004-2005). Один з 

розробників Програми стратегічного розвитку 

бібліотек ЦБС для дорослих м. Миколаєва. Входила до 

робочої групи з впровадження в бібліотеках міста 

моделей роботи: «бібліотека громадянської дії», 

Центри обслуговування громадян з організації доступу 

до сервісів е-урядування. Член редколегії щорічного 

збірника матеріалів Миколаївських міських 

екологічних читань. Розробник практичного посібника 

для бібліотек з надання послуг електронного 

урядування «Влада–бібліотека-громада: приєднуємося 

до електронного урядування» (Миколаїв, 2013), 

інформація про який увійшла до «Доповіді про стан 

інформатизації та розвиток інформаційного 

суспільства в Україні за 2013 рік» Кабінету Міністрів 

України та ТОП-події 2013 р. у сфері електронного 

управління в Україні, визначені НЦЕУ. Учасник 

програми «Бібліоміст» (Глобальні бібліотеки-Україна). 

Учасник культурно-освітньої програми «Сучасні 

публічні бібліотеки Естонії та європейські стандарти 

обслуговування: традиції, інновації, пошук» (2013, 

Естонська республіка), міжнародної конференції 

«Розвиток публічних бібліотек Польщі і європейські 

стандарти» (2008, Польща), міжнародного семінару 

«Методика віртуального довідково-інформаційного 

обслуговування» (2004, м. Москва). Засновник 

Благодійного фонду МЕТА «Від спільного бачення – 

до спільних дій», Благодійного фонду ЛАСКА. Член 

оргкомітету Миколаївських міських екологічних 

читань «Збережемо для нащадків» з 2009 р. Автор та 

співавтор 2-х реалізованих в 2018 та 2020 проєктів 

Громадського бюджету м. Миколаєва. 
Контактна інформація ІГС та 
делегованої особи 

Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 143а.   

Тел.: роб. (0512) 24-01-10, 55-03-60, 

 

Можливі напрями роботи у 
громадській раді 
 

Громадський бюджет, туризм, культура 
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Додаток 8 
 

Мотиваційний лист Варюхіної Л.М.,  
делегованого представника  
Благодійного фонду МЕТА  

«Від спільного бачення – до спільних дій» 
Ініціативній групі з формування 
нового складу експертно-
громадської ради 
виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради 

Я, Варюхіна Любов Миколаївна, за основним місцем займаю посаду 
заступника директора з основної діяльності Центральної міської бібліотеки 
ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва. У 2006 р. брала участь у створенні 
в бібліотеці Центру соціальної активності та партнерства, який надає 
підтримку ІГС. Цей напрямок роботи дозволив оволодіти новими 
компетенціями, технологіями соціального партнерства, використати їх на 
практиці в бібліотеці і почати громадську діяльність. Входжу до числа 
засновників двох благодійних фондів – Благодійного фонду МЕТА «Від 
спільного бачення – до спільних дій», членом правління якого є, і 
Благодійного фонду ЛАСКА, який очолюю на посаді голови правління. З 
2011 по 2013 рр. входила до складу заснованої експертно-громадської 
ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, в 2013 р. цю 
роботу від БФ МЕТА продовжила член організації Цуканова А.Є. Багато 
років координувала діяльність Центру соціальної активності та 
партнерства в бібліотеці, що дозволило розширити партнерські зв’язки, 
брати участь в  обговоренні нагальних питань життєдіяльності міста та 
реалізувати низку соціально важливих для міста проєктів спільно з 
громадськими активістами та представниками місцевих органів влади. 
Пройшла навчання проектному менеджменту, фандрейзингу, засадам 
електронного урядування, що дозволило організувати на базі бібліотек 
міста доступ для жителів до послуг е-урядування та розпочати навчання 
для них навичкам користування електронними послугами. Цей напрям 
роботи розширив партнерські зв’язки і співпрацю із структурними 
підрозділами Миколаївської міської ради та місцевими ІГС. Брала участь в 
реалізації міської програми «Електронне врядування та електронна 
демократія в м. Миколаєві» у 2010-2015 рр., входила до робочої групи з 
розробки Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 
р. Протягом останніх 15 років представляла інтереси громадськості та 
бібліотеки в інших робочих групах, громадських радах і можу долучитись 
до роботи експертно-громадської ради виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради в якості експерта в таких галузях як туризм, 
культура та Громадський бюджет, оскільки була автором двох 
реалізованих проєктів Громадського бюджету. Роботу в ЕГР вважаю 
такою, що дозволить і від імені громадськості, і від імені бібліотечних 
закладів впливати на прийняття рішень міською владою, своєчасно 
звертати увагу на актуальні, проблемні  питання життєдіяльності та 
шукати спільні шляхи їх вирішення.  


