
     
     
  

                                      ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                        
                                                  РІШЕННЯ 

XXVII  сесії міської ради  VIІІ скликання 
 

11 серпня  2022 року  № 26 
 м. Шепетівка 
      
Про  внесення змін до рішення XXXVIII сесії 
міської ради VII скликання від 05 квітня 2018 року №19 
«Про затвердження штатного розпису 
Комунальної установи «Шепетівський 
парк культури і відпочинку» 
 

Керуючись наказом Міністерства культури України від 20 вересня 2011 року 
№767/0/16-11 «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів 
народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і 
установ державної та комунальної форм власності сфери культури», керуючись ст. 26 ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни в додаток до рішення XXXVIII сесії міської ради VII скликання від 05 

квітня 2018 року №19 «Про затвердження штатного розпису Комунальної установи 
«Шепетівський парк культури і відпочинку», виклавши його в редакції згідно додатку. 

2. Директору комунальної установи «Шепетівський парк культури та відпочинку» 
здійснити визначені чинним законодавством заходи відповідно до даного рішення. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення XXXVIII сесії міської ради VII 
скликання від 05 квітня 2018 року №19 «Про затвердження штатного розпису Комунальної 
установи «Шепетівський парк культури і відпочинку». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ та постійну комісію з питань 
розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим БОНДАРЄВ). 
          
 
 
Міський голова                                                      Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

        Додаток  
до рішення XXVII сесії міської ради 

   VIII скликання 
11.08.2022   № 26 
 

 
Штатний розпис 

комунальної установи «Шепетівський парк культури і відпочинку» 
 
№ п/п Назва посади Кількість 

штатних 
одиниць, 

затверджених 
в березні 2018 

р. 

Кількість 
штатних 
одиниць, 

затверджених 
в липні 
2022 р. 

1. Директор 1 1 
2. Заступник директора з організаційної, 

культурно-масової та технічної роботи 
- 1 

3. Організатор культурно-дозвілевої діяльності 1 1 
4. Технік 1 1 
5. Художник 1 -- 
6. Заступник директора з адміністративно-

господарської роботи 
1 1 

7. Завідувач атракціону 1 1 
8. Черговий атракціонів і тирів 8 8 
9. Бухгалтер 1 1 

10. Касир 1 1 
11. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
1 1 

12. Столяр 1 0,5 
13. Двірник 9 9 
14. Сторож 4 4 
15. Прибиральник службових приміщень 0,5 0,5 

 Всього: 31,5 31,0 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                            Роман ВОЗНЮК 
 
 
 


