
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12. 2020 № 2-82/VІІІ 

м. Золотоноша  

 

Про введення штатних одиниць у відділ культури 
 

Розглянувши клопотання відділу культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (18.12.2020 № 2191) щодо введення до штатного 

розпису відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

штатних одиниць, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Ввести до апарату відділу культури виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради підрозділи згідно з додатком 1.  

2. Ввести до підрозділів апарату відділу культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 14,5 штатних одиниць згідно з додатком 2.  

3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2021. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.).  

 

 

Міський голова                В.О.Войцехівський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербатюк 53329 



Додаток 1  

до рішення міської ради 

від 22.12. 2020 № 2-82/VІІІ 

 

Структурні підрозділи, які вводяться до відділу культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва підрозділу 

1 Крупський сільський будинок культури 

2 Кропивнянський сільський будинок культури 

3 Коробівський сільський будинок культури 

4 Деньгівський сільський будинок культури 

5 Благодатнівський сільський будинок культури 

6 Маліївський сільський клуб 

7 Хвильово-Сорочинський сільський клуб 

8 Кединогірський сільський клуб 

9 Крупська сільська бібліотека 

10 Кропивнянська сільська бібліотека 

11 Коробівська сільська бібліотека 

12 Деньгівська сільська бібліотека 

13 Благодатнівська сільська бібліотека 

14 Щербинівська сільська бібліотека 

15 Хвильово-Сорочинська сільська бібліотека 

16 Кединогірська сільська бібліотека 

17 Благодатнівський сільський музей 

 
 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення міської ради  

від 22.12. 2020 № 2-82/VІІІ 
 

Штатні одиниці структурних підрозділів, які вводяться до відділу культури 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 
 

Назва посад  Кількість штатних одиниць 

Крупський сільський будинок культури 

директор  1 

художній керівник 0,5 

прибиральниця  0,5 

Кропивнянський сільський будинок культури 

директор  1 

завідувач відділу культурно-освітньої 

роботи та організації дозвілля  

0,5 

прибиральниця  0,5 

Коробівський сільський будинок культури 

директор 1 

художній керівник 0,5 

прибиральниця 0,5 

Деньгівський сільський будинок культури 

директор 1 

художній керівник  0,5 

Благодатнівський сільський будинок культури 

директор 1 

художній керівник 0,5 

прибиральниця 0,5 

Маліївський сільський клуб 

художній керівник 0,5 

Хвильово-Сорочинський сільський клуб 

завідувач сільським клубом 0,5 

Кединогірський сільський клуб 

завідувач сільським клубом 0,5 

Крупська сільська бібліотека 

бібліотекар 0,5 

Кропивнянська сільська бібліотека 

завідувач бібліотекою 0,5 

Коробівська сільська бібліотека 

завідувач бібліотекою 0,5 

Деньгівська сільська бібліотека 

бібліотекар 0,5 

Благодатнівська сільська бібліотека 

бібліотекар 0,5 

Щербинівська сільська бібліотека 

бібліотекар I категорії 0,25 



 Хвильово-Сорочинська сільська бібліотека 

бібліотекар 0,25 

Кединогірська сільська бібліотека 

бібліотекар I категорії 0,25 

Благодатнівський сільський музей 

завідувач 0,25 

Всього 14,5 
 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 

 


