
Більшівцівська селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 15.12. 2022 року  № 278
смт. Більшівці

Про затвердження штатних розписів
закладів культури Більшівцівської
селищної ради

Керуючись Законом України «Про культуру», Постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2012 № 984 «Про затвердження Порядку
формування базової мережі закладів культури», Наказом Міністерства культури
України від 20.09.2011 р. № 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» виконком
селищної ради вирішив:

1. Затвердити штатний розпис працівників клубних закладів культури
Більшівцівської селищної ради на 2023 рік (додаток 1).
2. Затвердити штатний розпис працівників бібліотек Більшівцівської селищної
ради на 2023 рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти,
культури, туризму, молоді та спорту Більшівцівської селищної ради Крупу Л.Ф.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



Додаток 1

ШТАТНИЙ РОЗПИС
працівників клубних закладів Більшівцівської селищної ради

Посада Кількість ставок
Завідувач клубом с.Курів 0,75
Завідувач клубом с.Поділля 0,75
Директор будинку культури с.Кінашів 1
Прибиральник службових приміщень БК с.Кінашів 0,5
Художній керівник БК с.Кінашів 0,5
Завідувач клубом с.Кукільники 1
Прибиральник службових приміщень БК
с.Кукільники 0,5

Завідувач клубом с.Загір’я-Кукільницьке 1
Директор клубу с.Нараївка 0,75
Прибиральник службових приміщень клубу
с.Нараївка 0,5

Завідувач клубом с.Яблунів 0,75
Директор народного дому смт.Більшівці 1
Прибиральник службових приміщень народного
дому смт.Більшівці 1

Художній керівник НД смт. Більшівці 1
Керівник колективу НД смт.Більшівці 0,5
Керівник колективу НД смт.Більшівці 1
Керівник колективу НД смт.Більшівці 0,5
Завідувач клубом с.Жалибори 0,75
Завідувач клубом с.Дитятин 1
Завідувач клубом с.Старі Скоморохи 1
Завідувач клубом с.Нові Скоморохи 0,5
Разом: 16,25

Начальник відділу освіти, культури,
туризму , молоді та спорту                                                     Лідія КРУПА



Додаток 2

ШТАТНИЙ РОЗПИС
працівників бібліотечних установ Більшівцівської селищної ради

Посада Кількість ставок
завідувач бібліотекою смт.Більшівці 1
бібліотекар смт.Більшівці 0,5
бібліотекар с.Жалибори 0,75
бібліотекар с.Загіря-Кукільницьке 0,5
бібліотекар с.Кінашів 0,75
бібліотекар с.Кукільники 0,5
бібліотекар с.Нараївка 0,75
бібліотекар с.Слобідка-Більшівцівська 0,5
бібліотекар с.Дитятин 0,5
бібліотекар с.Нові Скоморохи 0,5
Разом: 6,25

Начальник відділу освіти, культури,
туризму , молоді та спорту                                                     Лідія КРУПА


