
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.12. 2020 № 3-8/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про введення штатних одиниць у відділ культури 

 

Відповідно Закону України „Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій”, враховуючи 

рішення районної ради від 24.12.2020 № 2-27/VІІІ „Про передачу майна та 

книжкового фонду Золотоніської районної бібліотеки для дорослих та дітей у 

комунальну власність Золотоніської об’єднаної територіальної громади”, від 

24.12.2020 № 2-29/VІІ „Про передачу районного будинку культури у 

комунальну власність Золотоніської об’єднаної територіальної громади”, 

керуючись ст. 25  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Ввести до структури відділу культури виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради Центральну бібліотеку для дорослих та дітей, до структури 

міського будинку культури відділу культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради районний Будинок культури Золотоніської міської 

ради та затвердити штатну чисельність у кількості 27,1 одиниць згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити структуру та штатну чисельність відділу культури виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради згідно з додатком 2.  

3. Рішення набирає чинності 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 30.12. 2020 № 3-8/VІІІ 

 

I. Районний будинок культури 
№ 

з/п 

Назва  посад Кількість штатних одиниць 

1 Культорганізатор 2 

2 Провідний методист 1 

3 Методист І категорії по хореографії 1 

4 Завідувач методичним відділом 1 

5 Режисер   0,5 

6 Завідувач дитячим сектором  1 

7 Артист   1 

8 Завідуючий господарством  1 

9 Костюмер кваліфікаційний розряд - 4  1 

10 Радіотехнік  0,5 

11 Програміст ІІІ категорії  1 

12 Двірник   1 

13 Прибиральник   2 

14 Електрик кваліфікаційнй розряд - 4  0,5 

15 Сторож 3 

Народний самодіяяльний театр 

16 Режисер 0,5 

17 Завідуючий постановочною частиною 1 

Зразковий самодіяльний дитячий ансамбль "Фантазія" 

18 Балетмейстер  0,5 

19 Акомпоніатор ІІ категорії   0,5 

 Всього штатних одиниць                               20 

 

II.Центральна бібліотека для дорослих та дітей 
№ 

з/п 

Назва посад Кількість штатних одиниць 

1 2 3 

1. Директор  1 

2. Електрик (кваліфікаційний розряд -4) 0,25 

3. Прибиральник    0,85 

4. Провідний бібліотекар 1 

5. Провідний бібліотекар 1 

6. Провідний методист  1 

7. Провідний бібліограф 1 

8. Провідний бібліотекар 1 

 Всього штатних одиниць 7,1 

 

 

Секретар ради        Н.О.Сьомак 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 30.12. 2020 № 3-8/VІІІ 

 

Структура відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

Назва  структурного підрозділу та посад 
Кількість 

штатних посад 

Апарат відділу  

начальник відділ 1 

головний  спеціаліст 1 

Всього 2 

Міська бібліотека 

завідувач 1 

прибиральниця 0,5 

Всього 1,5 

Центральна бібліотека для дорослих та дітей 

директор  1 

електрик (кваліфікаційний розряд -4) 0,25 

прибиральник    0,85 

провідний бібліотекар 1 

провідний бібліотекар 1 

провідний методист  1 

провідний бібліограф 1 

провідний бібліотекар 1 

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 

Всього 10,35 

Золотоніський краєзнавчий музей ім. М.Ф. Пономаренка 

директор 1 

молодший науковий співробітник 1 

музейний доглядач 1 

прибиральниця 0,5 

робітник з комплексного обслуговування 0,5 



Благодатнівський сільський музей 

завідувач 0,25 

Всього 4,25 

Міський Будинок Культури 

директор 1 

художній керівник 1 

режисер театралізованих заходів та свят 1 

завідувач методичного кабінету 1 

методист по хору, вокалу та фольклору 1 

методист по хореографії 1 

методист по музичному жанру 1 

методист по драмі 1 

завідувач відділом по роботі з дітьми 1 

завідувач клубом за інтересами 1 

звукорежисер 1 

культорганізатор 2 

костюмер  1 

радіотехнік 1 

завідувач господарською частиною 1 

завідувач господарською частиною клубу  х.Гришківка 0,25 

електрик 0,5 

робітник з комплексного обслуговування 1 

робітник з комплексного обслуговування 1,5 

прибиральник 2 

прибиральник 1 

Районний будинок культури 

культорганізатор 2 

провідний методист 1 

методист 1  категорії по хореографії 1 

завідувач методичним відділом 1 

режисер 0,5 

завідувач дитячим сектором 1 

артист 1 

завідувач господарством 1 

костюмер кваліфікаційний розряд -4 1 

радіотехнік 0,5 

програміст ІІІ категорії 1 

двірник 1 

прибиральник 2 

електрик кваліфікаційний розряд - 4 0,5 

сторож 3 

Народний самодіяльний театр   

режисер 0,5 

завідувач постановочною частиною 1 

Зразковий самодіяльний дитячий ансамбль "Фантазія"   

балетмейстер 0,5 

акомпоніатор ІІ Категорії  0,5 



Артисти міського будинку культури 

артисти  народного Аматорського Театру 6 

артисти муніципального духового оркестру 6 

артисти народного  аматорського жіночого вокального 

ансамблю "Лебідка" 3,5 

артисти народного аматорського хору духовної музики 

"Воскресіння" 9 

артисти  народного аматорського  ансамблю народних 

інструментів 8 

артисти народного аматорського театру пісні "Золоті 

ворота" 3 

артисти народного аматорського  ансамблю пісні і 

танцю "Задніпряни" 12 

артисти народного аматорського чоловічого вокального  

ансамблю "Срібна кварта" 2,5 

Народний аматорський хор духової музики "Воскресіння" МБК 

керівник 1 

хормейстер 1 

Зразкова аматорська студія бального та естрадного танцю МБК 

керівник 1 

Народний Аматорський Театр  МБК 

керівник 1 

завідувач постановочною частиною 1 

Народний аматорський  ансамбль народних інструментів МБК 

керівник 1 

Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль "Лебідка" МБК 

керівник 1 

Хор  ветеранів МБК 

керівник 1 

Народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль "Срібна кварта" МБК 

керівник 1 

Народний аматорський театр пісні "Золоті ворота" МБК 

керівник 1 

Народний аматорський ансамбль пісні і танцю "Задніпряни" МБК 

керівник 1 

хормейстер 1 

концертмейстр 1 

балетмейстер 1 

Муніципальний духовий оркестр МБК 

керівник 1 

Всього 107,25 

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 

Всього 11 

Золотоніська дитяча музична школа 

директор 1 

завуч 1 

настроювач 1 

звукорежисер 1 

секретар 0,5 

прибиральниця 2 

завідувач господарською частиною 1 

робітник з комплексного обслуговування 1 

бібліотекар 0,5 

Золотоніська дитяча музична школа 

викладачі   29 

Всього 38 

Централізована бухгалтерія відділу культури  

головний бухгалтер 1 

бухгалтер 3 

Всього 4 

Всього 178,35 

 

 

Секретар ради        Н.О.Сьомак 


