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Проєкт рішення 
 

 

 

  

08.10.2021                                                                                                                        № 3183 

 

 

 

 

Про внесення змін до структури 

та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2021 р. 

 

   Для ефективної роботи БК ім. Т. Шевченка та надання методичної допомоги закладам 

культури Бурштинської територіальної громади, керуючись ст.25, 26 Законом України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства культури України від 

20.09.2011р. №767/0/16-11 «Про затвердження примірних штатних нормативів клубних 

закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-

освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури 

Бурштинська міська рада 

вирішила: 

 

1.Ввести дві штатні одиниці  в структуру та граничну чисельність закладів культури : 

 

  Будинок культури імені Т.Г. Шевченка м. Бурштин: 

- Заступник директора з культурно – масової, інформаційної та науково методичної 

роботи  – 1 шт. од  

- Організатор культурно-дозвіллєвої, туристичної діяльності -1 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 

В.Чуйка, постійну комісію з питань гуманітарної сфери. 

 

 

 

 

 

Міський голова                  Василь Андрієшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

До проєкту рішення Бурштинської міської ради від 07.10.2021 р. №___________ 

«Про  внесення змін до  структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської ТГ на 2021 р.» 

 

 

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: 

- на виконання ст.27 « про місцеве самоврядування в Україні». 

4. Мета прийняття рішення: 

5. метою прийняття рішення є надання методичної допомоги закладам культури 

Бурштинської територіальної громади та розвиток туризму. 

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

- Попередньо прийнята нормативна база 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 

7. Фінансово-економічне обгрунтування: 

- Реалізація  рішення   потребує додаткових витрат міського бюджету близько 

226 тис. грн 

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

- Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення буде проводитись 

методича робота з керівниками закладів культури, розвиватись туристична 

діяльність. 

      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                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Підготовила: 

 

 Начальник відділу культури, туризму 

 і зовнішніх зв’язків                  Т. Зорій 

 Головний бухгалтер відділу культури                                  Н. Максимів 



 Погоджено: 

 

Заступник міського голови:                                                     В. Чуйко 

Юридичний відділ                                                                    М. Михайлишин 

Начальник фінансового відділу                                              О. Петровська 


