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14.01. 2022р.                                                                                                           № 3858 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про найменування і затвердження структури 

та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2022 р. 

 

       З метою впорядкування структури та загальної чисельності відділу культури, туризму 
і зовнішніх зв’язків, керуючись ст.25, 26 Законом України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись 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 , відповідно 
до рішення міської ради від 29 грудня 2021 року № 162/25-21 «Про безоплатне прийняття 

у комунальну власність Бурштинської територіальної громади об`єкта соціальної 
інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є 

власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»» Бурштинська міська рада 
вирішила: 

1.Присвоїти найменування клубу на 800 місць, вул А. Міцкевича, 47 скорочену назву 

ПК “Прометей” 

2.Затвердити структуру та граничну чисельність закладів культури з 01.01.2022 року : 

Клуб на 800 місць, вул А. Міцкевича, 47: 

- керівник – 1 шт.од. 
- прибиральник службових приміщень – 1 шт.од. 

- сторож -1 шт.од. 
- слюсар-сантехнік -1 шт.од. 

Будинок культури ім. Т.Г.  Шевченка, вул. С. Бандери, 60: 

- директор – 1 шт.од. 
- заступник директора з культурно-масової, інформаційної та науково-методичної 

роботи -1шт.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. 

- звукооператор -1 шт.од. 
- прибиральник службових приміщень – 1 шт.од. 

  Клуб с. Вигівка, вул Перемоги, 1: 

- завідувач клубом – 1 шт.од. 
- прибиральник службових приміщень – 0,5 шт.од. 

  Будинок культури с. Бовшів вул. Т. Шевченка, 18: 

-  директор – 0.75 шт.од.    

-     художній керівник – 0,5 шт.од. 
-     художній керівник – 0,75 шт.од. 

      -     прибиральник службових приміщень – 0,5 шт.од.  

  Будинок культури с. Дем’янів, вул.Шевченка, 50: 

- директор – 1 шт.од.       

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



 
 

 
- прибиральник службових приміщень-0.25 шт.од. 

  Будинок культури с. Задністрянське, проспект Т. Шевченка 1: 

- директор – 1 шт.од.    
- художній керівник -1 шт.од. 

- керівник колективу – 1 шт.од. 
-    прибиральник службових приміщень – 0,5 шт.од. 

  Будинок культури с. Насташине, вул. Я. Осмомисла 11: 

       -    директор – 1 шт.од 
       -    керівник колективу – 0,5 шт.од. 

       -    керівник колективу – 0,5 шт.од. 
       -    прибиральник службових приміщень – 0,5 шт.од. 

  Будинок культури с. Тенетники, вул. І. Франка 20: 
       -    директор – 0,75 шт.од.  
       -    художній керівник  – 0,75 шт.од. 

       -    прибиральник службових приміщень – 0,25 шт.од. 
  Клуб с. Коростовичі, вул. Б. Хмельницького, 25: 

        -   завідувач клубом – 1 шт.од.  
  Клуб с. Куропатники, вул. Хмельницького, 28: 

        -   завідувач клубом – 1 шт.од.  

  Клуб с. Куничі, вул. В. Івасюка 15: 
        -   завідувач клубом – 0,5 шт.од. 

  Клуб с. Новий Мартинів, вул. Т. Шевченка 56: 

        -   завідувач клубом – 1 шт.од.  
  Клуб с. Різдв’яни, вул. провулок Т. Шевченка 1: 

        -   завідувач клубом – 0,75 шт.од. 
  Клуб с. Озеряни, вул. І.Франка,21-а: 

        -   завідувач клубом – 0,5 шт.од. 
  Клуб с. Слобода: 

        -   завідувач клубом – 0,5 шт.од. 

  Клуб с. Старий Мартинів, вул. Зелена 1: 

        -   завідувач клубом – 1 шт.од. 

  Клуб с. Сарники, вул.Незалежності, 23: 

        -   завідувач клубом – 0,5 шт.од. 
  Клуб с. Діброва, вул.Центральна, 88: 

        -   завідувач клубом – 1 шт.од. 
  Клуб с. Юнашків, І.Кліща, 1-а: 

        -   завідувач клубом – 1 шт.од. 
  Бурштинська міська дитяча музична школа, вул. Енергетиків, 15: 
        -   директор школи– 1щт.од. 

        -   заступник директора  – 1 шт.од. 
        -   завідувач господарством – 1 шт. од. 

        -   секретар навчальної частини – 0,5 щт.од. 
        -   прибиральник службових приміщень – 3 шт.од.  
        -   двірник – 0,5 шт.од. 

        -   викладач-інструменталіст – 45,3 шт.од. 
        -   концертмейстер – 4 шт.од. 

        -   настроювач піаніно і роялів – 0,5 шт.од. 
     Бурштинська міська бібліотека для дорослих, вул. Будівельників,2: 

        -   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, вул.С. Бандери,60: 

        -   завідувач – 1 шт.од. 

        -   бібліограф – 1 шт.од. 
        -   бібліотекар – 1 шт.од. 



 
 

 
        -   прибиральник службових приміщень - 0,5 шт.од. 

   Бібліотека с. Вигівка, вул Перемоги, 1: 
        -   бібліотекар – 0.5 шт.од.   
   Бібліотека с. Бовшів, вул. Т. Шевченка, 18: 

        -   бібліотекар – 0.5 шт.од. 
   Бібліотека с. Дем’янів, вул.І Травня, 4 : 

        -   бібліотекар – 0.5 шт.од. 
   Бібліотека с. Насташине, вул.Я.Осмомисла,11: 
        -   бібліотекар – 1 шт.од. 

   Бібліотека с. Слобода, вул.І.Франка, 4 : 

        -   бібліотекар – 0,5 шт.од. 

  Бібліотека с. Старий Мартинів, вул.Т.Шевченка, 58: 

       -   бібліотекар – 0,25 шт.од. 
  Бібліотека с. Тенетники, вул. І.Франка, 20 : 

       -   бібліотекар – 0.75 шт.од 
  Бібліотека с. Сарники вул. Незалежності 18: 

       -   бібліотекар – 0,5 шт.од. 
  Бібліотека с. Юнашків, І.Кліща, 1-а: 

       -   бібліотекар – 0,75 шт.од.  

  Історико-етнографічний музей «Берегиня», вул. Є. Коновальця: 

       -   директор музею – 1 шт.од. 

 Музей визвольної боротьби, вул. А.Міцкевича, 47: 
       -   директор музею – 1 шт.од. 
       -   прибиральник службових приміщень 0,5 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. 
 

3. Рішення міської ради від 23.12.2020 року № 13/3-20 «Про затвердження граничної 

чисельності закладів культури Бурштинської міської ради на 2021р.»(зі змінами) вважати 
таким, що втратило чинність. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 
                      

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, 
Володимира ЧУЙКА, постійну комісію з  гуманітарних питань та начальника відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради Юліану СТЕПАСЬ. 
 

 

 
 

 

 

 

  Міський голова                 Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Підготовила: 

 Начальник відділу культури, туризму 
 і зовнішніх зв’язків                                  Ю. СТЕПАСЬ 

 Головний бухгалтер відділу культури                                   Н. МАКСИМІВ 
 
Погоджено: 

Заступник міського голови                                                       В. ЧУЙКО 
Начальник юридичного відділу                                               М. МИХАЙЛИШИН 

Начальник загального відділу                                                  М. ЯЦИК 
Начальник фінансового відділу                                               О. ПЕТРОВСЬКА 
Секретар міської ради                                                               Р. ІВАНЮК 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Пояснювальна записка 

До проєкту рішення Бурштинської міської ради від _______2022 р. №______ 

«Про затвердження  структури та граничної чисельності  закладів культури 

Бурштинської ТГ на 2022 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: 

метою прийняття рішення є впорядкування структури та загальної чисельності 

відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської територіальної 
громади. 

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

керуючись ст.25, 26 Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись 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, 

відповідно до рішення міської ради від 29 грудня 2021 року № 162/25-21 « Про 

безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської територіальної 

громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

6. Фінансово-економічне обгрунтування: 

- Реалізація  рішення   потребує  витрат міського бюджету в межах кошторисних 

призначень 

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

- Наслідками прийняття розробленого проєкту буде впорядкування структури та 

загальної чисельності відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської територіальної громади. 

 Доповідач 
Начальник Відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради                                                                                           Ю. СТЕПАСЬ            


