
                                                                                                                              Проєкт рішення 

` 

Від 04.08.2021                                             м.Бурштин                                         № 2954                                                                        

 

 

Про внесення змін до структури 

та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2021 р. 

 

      Відповідно до звернення директора БК с. Тенетники (О. Пендерецького) від 

07.07.2021р. №94/01-23, 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. Тенетники: 

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

 Бібліотека с. Тенетники : 

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

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

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

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 



 

 

 

Пояснювальна записка 

До проєкту рішення Бурштинської міської ради від 04.08.2021 р. № 2954 

«Про припинення функціонування бібліотек сіл Куничі, Озеряни, Коростовичі, 

Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів, які входять в мережу закладів Відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської ТГ та здійснення 

внутрішньокнижкового книгообігу вказаних бібліотек» 

 

 

1. Юридична особа: 

 – Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

2. Місце розташування ( юридична адреса): 

- м. Бурштин. вул Січових Стрільців 4; 

3. Обгрунтування прийняття рішення: 

  Сучасна мережа бібліотечної системи відділу культури, туризму і зовнішніх звя'зків 

Бурштинської міської ради складає 11 (одинадцять) бібліотек, а саме:  

- Бурштинська міська бібліотека для дорослих,  

- Бурштинська міська бібліотека для дітей,  

- бібліотека с.Вигівка,  

- бібліотека с.Тенетники,  

- бібліотека с.Старий Мартинів,  

- бібліотека с.Бовшів,  

- бібліотека с.Дем'янів,  

- бібліотека с.Насташине,  

- бібліотека с.Слобода,  

- бібліотека с.Юнашків,  

- бібліотека с.Сарники. 

Всі бібліотеки функціонують та задовольняють потреби населення Бурштинської 

територіальної громади: м.Бурштин та сіл Бурштинської ТГ, на території яких вони 

знаходяться.  

Згідно рішення Бурштинської міської ради від 23.12.2020 року №13/3-20 «Про 

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури Бурштинської 

міської ради на 2021р.», рішення Бурштинської міської ради від 23.12.2020р. №10/3-

20 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» та 

затвердженого штатного розпису відділу культури, туризму і зовнішніх зв'язків 

Бурштинської міської ради на 2021р. від 14.01.2021р., видатки на заробітну плату, 

енергоносії та послуги (крім комунальних) у бюджеті відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв'язків Бурштинської міської ради передбачені в повному обсязі на 11 

(одинадцять) бібліотек. 

Бурштинська міська рада звернулася до МКІП з листом від 10.06.2021р. №1657/0/2-27, 

в якому виклала інформацію про:  

- фактичне припинення діяльності бібліотек сіл: Куничі, Коростовичі, Куропатники, 

Озеряни, Новий Мартинів, Різдвяни, рішенням Галицької районної ради від 

31.03.2017р. «Про перелік закладів культури базової мережі Галицького району на 

2017 рік»,  

- аналіз висновку ревізійної комісії створеної Наказом Відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради від 19.04.2021р. №20/01-06, щодо  

вкрай занедбаного, аварійного стану приміщень та застарілого, зношеного 

книжкового фонду у вказаних бібліотеках, 



- інформацію про відсутність працівників в перелічених бібліотеках з 2017 року. 

Враховуючи вище зазначене, Міністерство культури та інформаційної політики 

України від 09.07.2021р. №7920/43.2 надало відповідь, в якій йдеться, що збереження 

та підтримка на належному рівні мережі закладів культури є надзвичайно важливим 

елементом у процесі формування культури в суспільстві, можливість виключення 

закладів культури з базової мережі можлива лише за погодженням із МКІП згідно 

частини третьої ст.22 Закону України «Про культуру», пункту 13 Порядку 

формування базової мережі закладів культури, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 жовтня 2012 року №984.  

З огляду на викладене у листі  - МКІП надає дозвіл на припинення функціонування 

шести бібліотек та виключення з базової мережі закладів культури як таких, що 

відповідають нормі визначеної пунктом 16 «Затвердження Державних соціальних 

нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» від 06 лютого 

2019 року №72 («…бібліотека відкривається на 500-800 осіб зони обслуговування за 

умови, що відстань між бібліотеками не більше ніж 3 кілометри»).  Оскільки, 

чисельність населення у даних населених пунктах є не високою, а найближчі 

бібліотеки знаходиться у сусідніх селах, відстань між бібліотеками не більше ніж 3 

кілометри, що відповідає нормативам, вказаних у Постанові Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 2019р. №72 «Затвердження Державних соціальних нормативів 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»: мати одну бібліотеку на 

відстані, яка дозволена, а саме: 

- бібліотека с.Куничі, (населення-174 людини), найближча бібліотека знаходиться у 

с.Насташине, відстань до якої 2,5км.,  

-  бібліотека с.Озеряни,  (населення–379 людей), найближча бібліотека - с.Слобода 

1,2км., 

- бібліотека с.Коростовичі (населення–389 людей), найближча бібліотека - м.Бурштин 

2,3км., 

- бібліотека с.Куропатники (населення–294 людей), найближча бібліотека -  

м.Бурштин 2,5км., 

- бібліотека с.Різдвяни (населення-159 людей), найближча бібліотека - с.Старий 

Мартинів 2,6км., 

- бібліотека с.Новий Мартинів (населення-359 людей), найближча бібліотека - 

с.Тенетники 2,5км. та виключити їх з базової мережі закладів культури Бурштинської 

ТГ. 

В результаті прийняття рішення буде здійснено внутрішньокнижковий книгообіг 

бібліотек сіл: Куничі, Озеряни, Коростовичі, Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів 

(книжковий фонд, який не придатний для користування буде списано, а придатний - 

передано діючим бібліотекам Бурштинської ТГ, згідно встановленого Законом 

порядку). 

4. Мета прийняття рішення: 

- метою прийняття рішення є впорядкування базової мережі закладів культури 

Бурштинської ТГ; 

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання: 

        Відповідно до статей 14, 15, 18 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», статті 19, 22 Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 2019р. №72 «Затвердження Державних соціальних нормативів 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», взявши до уваги лист 

Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.07.2021р. 

№7920/43.2, лист Бурштинської міської ради  від 10.06.2021р. №1657/0/2-27, рішення 

Галицької районної ради від 31.03.2017р. «Про перелік закладів культури базової 

мережі Галицького району на 2017 рік», аналіз висновку ревізійної комісії створеної 



Наказом Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради від 

19.04.2021р. №20/01-06 

6. Фінансово-економічне обгрунтування: 

- Реалізація  рішення  не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття  рішення: 

- Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення будуть  зміни у структурі 

базової мережі закладів культури. 

      Доповідач: начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради Тетяна Зорій. 

 

Начальник відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради                                                                                             Тетяна Зорій                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


