Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 січня 2020 року
м.Бурштин

№ 10/88-20

Про затвердження граничної
чисельності закладів культури
м. Бурштин та с. Вигівка
З метою впорядкування структури та загальної чисельності відділу культури, туризму і
зовнішніх зв’язків, керуючись статтями 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, відповідно до Закону України «Про культуру», враховуючи рекомендації комісій
міської ради з питань гуманітарної політики, з питань бюджету та економічного розвитку, міська
рада
вирішила:
1.Затвердити граничну чисельність закладів культури міста Бурштина та села Вигівка у
новій редакції
Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка:
- директор – 1 шт.од.
- художній курівник – 1 шт.од
- керівник ансамблю народних інструментів – 0,5 шт.од.
- керівник 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» - 0,5 шт.од.
- керівник гуртка образотворчого мистецтва - 0,5 шт.од.
- керівник драматичного гуртка – 0,5 шт.од.
- прибиральник службових приміщень – 1 шт.од.
- звукооператор-0,5 шт.од.
Клуб с. Вигівка:
- завідувач клубу – 1 шт.од.
- прибиральник службових приміщень – 1 шт.од.
Бурштинська міська дитяча музична школа:
директор школи – 1щт.од.
заступник директора – 1 шт.од.

-

завідувач господарством – 1 шт. од.
секретар навчальної частини – 0,5 щт.од.
бібліотекар – 0,5 шт.од.
прибиральник службових приміщень – 3 шт.од.
двірник – 0,5 шт.од.
викладач-інструменталіст – 45,3 шт.од.
настроювач піаніно і роялів – 0,5 шт.од
концертмейстер – 4 шт.од

Бурштинська міська бібліотека для дорослих:
завідувач – 1 шт.од.
головний бібліограф – 1 шт.од.
бібліотекар – 2 шт.од.
прибиральник службових приміщень - 0,5 шт.од.
Бурштинська міська бібліотека для дітей:
завідувач – 1 шт.од.
бібліограф – 1 шт.од.
бібліотекар – 2 шт.од.
прибиральник службових приміщень - 0,5 шт.од.
Вигівська сільська бібліотека:
бібліотекар – 0.75 шт.од.
Історико-етнографічний музей «Берегиня»:
директор музею – 1 шт.од.
Оркестр духових інструментів:
керівник оркестру – 0,5 шт.од.
диригент оркестру – 0,5 шт.од.
музиканти - 6,75 шт.од (27 чол.). по 0,25 посадової ставки
Інші заклади в галузі культури і мистецтва (бухгалтерія):
головний бухгалтер – 1 шт.од.
бухгалтер – 1 шт.од.
2. Рішення міської ради від 22.02.2019 №12/68-19 «Про затвердження граничної чисельності
закладів культури м. Бурштин та с. Вигівка» від 28.02.2017 № 03/24-17 «Про внесення змін в
рішення міської ради від 04.02.2015 №06/51-15 «Про затвердження структури та граничної
чисельності закладів культури м. Бурштин та с.Вигівка» та про внесення змін в рішення міської
ради від 11.09.2015 №15/61-15 «Про внесення змін у рішення міської ради від 04.02.2015
№ 06/51-15 «Про затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м.Бурштин
та с.Вигівка» вважати такими, що втратили чинність.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
К.Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики І. Мазур та начальника відділу культури,
туризму і зовнішніх зв’язків Т. Зорій

Міський голова

Роксолана Джура

