
Зміни до проекту рішення № 2318                                                               Додаток 1 

 

 

1. Затвердити структуру та граничну чисельність закладів культури з 01.01.2021 року : 

 
Посада Комісія з питань гуманітарної сфери 

Шт. од. 

Будинок культури ім. Т.Г.  

Шевченка: 

 

директор 1 

художній керівник 1 

керівник ансамблю народних 

інструментів 

0,5 

керівник народного хору «Дністрове 

перевесло» 

0,5 

керівник чоловічої хорової капели 

«Дзвін» 

0,5 

керівник танцювального гуртка 0,5 

керівник вокального гуртка 0,5 

керівник народного аматорського 

оркестру народної музики «Кредо» 

0,5 

керівник гуртка образотворчого 

мистецтва 

0,5 

керівник драматичного гуртка 0,5 

прибиральник службових приміщень 1 

звукооператор 1      

Клуб с. Вигівка  

завідувач клубом 1 

прибиральник службових приміщень  0,5 

   Будинок культури с. Бовшів  

директор 0,75 

художній керівник 1,25 

прибиральник службових приміщень 0,5  

    Будинок культури с. Дем’янів 

 

 

директор 1    

художній керівник 1 

прибиральник службових приміщень 0,25 

Будинок культури с. 

Задністрянське 

 

директор 1    

керівник колективу 1 

прибиральник службових приміщень 0,25 

Будинок культури с. Насташине  

директор 1    

керівник колективу 1 

прибиральник службових приміщень 0,5  

Будинок культури с. Тенетники  

директор 0,75    

керівник колективу 0,5 

прибиральник службових приміщень 0,25 

Клуб с. Коростовичі  

завідувач клубом 0,75   

Клуб с. Куропатники  

завідувач клубом 0,75  

Клуб с. Куничі  

завідувач клубом 0,75  



Клуб с. Новий Мартинів  

завідувач клубом 0,75  

Клуб с. Різдв’яни  

завідувач клубом 0,75 

прибиральник службових приміщень  0  

Клуб с. Озеряни  

завідувач клубом 0,5 

Клуб с. Слобода  

завідувач клубом 0,5 

Клуб с. Старий Мартинів  

завідувач клубом 1 

  Клуб с. Сарники  

завідувач клубом 0,5 

Клуб с. Діброва  

завідувач клубом 1 

Клуб с. Юнашків  

завідувач клубом 1 

Бурштинська міська дитяча 

музична школа 

 

директор школи 1 

заступник директора   0,5 

завідувач господарством 1 

секретар навчальної частини 1 

прибиральник службових приміщень 3 

двірник 0,5 

викладач-інструменталіст 45,3 

концертмейстер 4 

настроювач піаніно і роялів 0,5 

Бурштинська міська бібліотека 

для дорослих 

 

завідувач 1 

головний бібліограф 1 

бібліотекар 2 

прибиральник службових приміщень 0,5 

Бурштинська міська бібліотека 

для дітей 

 

завідувач 1 

бібліограф 1 

бібліотекар 1 

прибиральник службових приміщень 0,5 

Бібліотека с. Вигівка  

бібліотекар 0,5 

Бібліотека с. Бовшів  

бібліотекар 0,5 

Бібліотека с. Дем’янів  

бібліотекар 0,5 

Бібліотека с. Насташине  

бібліотекар 0,5 

Бібліотека с. Слобода  

бібліотекар 0,5 

     Бібліотека с. Старий Мартинів  

бібліотекар 0,5 

Бібліотека с. Тенетники  

бібліотекар 1 

Бібліотека с. Сарники  

бібліотекар 0,5 

Бібліотека с. Юнашків  



бібліотекар 0,75 

Історико-етнографічний музей 

«Берегиня» 

 

директор музею 1 

Музей визвольних змагань  

директор музею 1 

прибиральник службових приміщень 0,5 

Оркестр духових інструментів  

керівник оркестру 0,5 

диригент оркестру 0,5 

музиканти 6,75 

Інші заклади в галузі культури і 

мистецтва (бухгалтерія) 

 

головний бухгалтер 1 

бухгалтер 1 

Всього                               111,05 

 


