
                                                                                                                             проєкт 

     Джус С.М. 

                                                      
   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

                                                сесії міської ради   VIII   скликання 

 
 
від                            2021  року     №   
         м. Шепетівка 

 

Про затвердження структури  

штатного розпису бібліотек  

Шепетівської міської територіальної громади  

 

            Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ  «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», наказом « 1631/0/16-08 від 29.12.08 р. Міністерства 

культури і туризму України «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси 

бібліотечної роботи», примірних штатних нормативів централізованих бібліотечних 

систем,  з метою забезпечення організації надання бібліотечних послуг жителями 

Шепетівської міської територіальної громади,  Шепетівська міська рада  

 

   ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити структуру штатного розпису  Шепетівської міської бібліотеки № 1  згідно 
додатку 1. 

2. Затвердити структуру штатного розпису  Шепетівської міської бібліотеки для дітей та 
дорослих № 2 згідно додатку 2. 

3. Затвердити структуру штатного  розпису  Шепетівської міської  бібліотеки для дітей 
згідно додатку 3. 

4. Затвердити   структуру   штатного  розпису  Пліщинської  сільської   бібліотеки згідно 
додатку 4. 

5. Затвердити   структуру штатного розпису Плесенської сільської бібліотеки   згідно 
додатку  5. 

6. Рішення ХL сесії міської ради VII cкликання від 07 червня 2018 року № 21  “Про 
затвердження структури штатного розпису  бібліотек міста»  вважати таким, що втратило 
чинність.  

7. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника   міського   голови                                
Г. Безкоровайну,   начальника відділу культури С. Джус   та  постійну комісію міської 
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, 
молодіжної політики та спорту - голова комісії Н. Собчук. 
 

 

 Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 



   

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                      Додаток 1 

СТРУКТУРА ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 
по Шепетівській міській бібліотеці №1 

 

№ п/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

1 Завідувач бібліотекою 1 

2 Бібліотекар різних категорій 3 

3 Прибиральниця службових приміщень 1 

 Всього 5 

 

 

                                                      

                                                                                                                 Додаток 2 

СТРУКТУРА ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 

по Шепетівській міській бібліотеці для дітей і дорослих  №2 

 

№ п/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

1 Завідувач бібліотекою 1 

2 Бібліотекар різних категорій 3 

3 Прибиральниця службових приміщень 0,5 

 Всього 4,5 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 3 

СТРУКТУРА ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 

по Шепетівській міській бібліотеці для дітей 

 



№ п/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

1 Завідувач бібліотекою 1 

2 Бібліотекар різних категорій 4 

3 Прибиральниця службових приміщень 0,5 

 Всього 5,5 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 4 

 

СТРУКТУРА ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 

по Пліщинській сільській бібліотеці 

 

 

№ п/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

1 Бібліотекар всіх категорій 1 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 5 

СТРУКТУРА ШТАТНОГО  РОЗПИСУ 

по Плесенській сільській бібліотеці 

 

 

№ п/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

1 Бібліотекар всіх категорій 1 

 

 

 

 

 


