
 
 

 

П Р О Е К Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17.01.2017р.                                                                                                                   № 520 

 

Про внесення змін в рішення міської ради 

№ 06/51-15 від  04.02.2015 р. «Про затвердження  

структури та граничної чисельності закладів 

культури м. Бурштин та с. Вигівка» та 

Про внесення змін в рішення міської ради  

№ 15/61-15 від 11.09.2015 року  

«Про внесення змін у рішення міської ради 

№ 06/51-15 від  04.02.2015 р. «Про затвердження  

структури та граничної чисельності закладів 

культури м. Бурштин та с. Вигівка» 

 

Розглянувши звернення начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

 Ю. Степась, з метою впорядкування структури та загальної чисельності відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до Закону України «Про культуру» та враховуючи пропозиції комісії 

міської ради з питань  гуманітарної політики, міська рада                                                   

                                                               вирішила: 

 

1. Внести зміни в рішення міської ради № 06/51-15 від  04.02.2015р.  «Про затвердження 

структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с. Вигівка» та 

викласти п 1.6. розділу I. «Будинок культури ім. Т. Г. Шевченка»   в такій редакції: 

             

              п. 1.6. Будинок культури ім. Т. Г. Шевченка:  

            - директор – 1шт.од.; 

             - художній керівник- 0,5 шт. од.; 

- художній керівник- 0,5 шт.од.; 

- керівник ансамблю народних інструментів - 1 шт. од.; 

- керівник народного хору « Дністрове перевесло» - 0,5 шт. од.; 

- концертмейстер народного хору «Дністрове перевесло» -  0,5 шт. од.; 

- керівник  чоловічої хорової капели  «Дзвін» - 0,5 шт. од.; 

- керівник танцювального гуртка - 0,5 шт. од.; 

-керівник вокального гуртка - 0,5 шт. од.; 

      -керівник народного аматорського оркестру народної музики «Кредо» - 1 шт. од.; 

- керівник гуртка образотворчого мистецтва – 0,5 шт. од.; 

- керівник драматичного гуртка – 0,5 шт. од.; 

- технічний працівник - 1 шт. од. 

 

2. Внести зміни в рішення міської ради № 15/61-15 від  11.09.2015р.  «Про внесення змін у 

рішення міської ради № 06/51-15 від  04.02.2015 р. «Про затвердження структури та 

граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с. Вигівка» та викласти розділ I. 

в такій редакції: 

 

- керівник оркестру - 0,5 шт. од. 

- диригент оркестру - 0,5 шт. од. 

- музиканти – 28 чол.- по 0,5 шт. од.     

      

 

 



 

 

 

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

Н. Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики І. Мазур та начальника  відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Ю. Степась. 

   

                Міський голова                                  Роксолана Джура 

 

 
Підготовила: 
 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                      Ю. Степась                                                          

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                     Н. Кицела 

Начальник юридичного відділу                                                                 В. Данилюк 


