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Від 15.07.2021                                             м.Бурштин                                         № 2945                                                                          

 

 

 

Про внесення змін до структури 

та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2021 р. 

 

      Відповідно до звернень директора БК с. Задністрянське (Н.Леочко) від 

12.01.2021р. № 06/01-23, директора БК с. Тенетники (О. Пендерецького) від 07.07.2021р. 

№ 94/01-23, директора БК с. Бовшів (О. Мацьківа) від 29.06.2021р. № 87/01-23, директора 

Бурштинської міської дитячої музичної школи (О. Королевич) від 17.06.2021р. № 84/01-

23, з  метою впорядкування структури та загальної чисельності відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради, відповідно до рішення сесії міської ради 

від 23.12.2020 року№ 13/03-20 «Про затвердження структури та граничної чисельності 

закладів культури Бурштинської міської ради на 2021р.»,  рішення сесії Бурштинської 

міської ради від 26.01.2021 року№ 16/7-21 «Про внесення змін до структури та граничної 

чисельності закладів культури Бурштинської міської ради на 2021р.»  керуючись ст.25, 26 

Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

 

1.Внести зміни в структуру та граничну чисельність закладів культури : 

 Будинок культури с. Задністрянське:  

- художній керівник – (ввести) – 0,5 шт. од; 

Будинок культури с. Тенетники: 

- директор 0,5 шт.од - (перевести на 0,75 шт. од.) 

Бібліотека с. Тенетники : 

- бібліотекар 1шт. од. – (перевести на 0,75 шт. од.) 

Бурштинська міська дитяча музична школа: 

- секретар навчальної частини – 05 шт. од. (перевести на 1 шт. од.)         

 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на відділ культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Тетяну Зорій . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка, постійну комісію з 

питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та начальника відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків міської ради Тетяну Зорій. 

 

 

 

Міський голова                 Василь Андрієшин 
 

 

Автор проєкту: 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                  Тетяна Зорій                                                        

                      

Погоджено: 

Заступник міського голови                                  Володимир Чуйко 

Юридичний  відділ                                                                                      Марія Михайлишин  

Фінансовий відділ                                                                                        Ольга  Петровська 

Загальний відділ                                                                                           Марія Яцик  

Секретар ради                                                                                               Роман Іванюк  


