
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
VI сесії міської ради VIIІ скликання 

 

25 лютого 2021 року № 16 

м. Шепетівка 

 

Про  затвердження  структури штатного розпису 

Шепетівського  міського  будинку  культури  

 

           Відповідно до Закону України « Про культуру», наказу 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 форми власності 

сфери культури», наказу Хмельницького обласного управління культури, 

національностей, релігій та туризму від 06 липня 2018 року № 89 н, з метою 

впорядкування штатів Шепетівського міського будинку культури та керуючись ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада   

 ВИРІШИЛА:  

 

1. Створити при Шепетівському міському будинку культури філії клубних закладів сіл 

Плесна, Пліщин, Жилинці згідно Статуту Шепетівського міського будинку культури 

відділу культури Шепетівської міської ради, затвердженого сесією міської ради від 

06.10.2016 р. № 21. 

2. Затвердити положення про філію клубного закладу села Плесна (додаток 1). 

3. Затвердити положення про філію клубного закладу села Пліщин (додаток 2). 

4. Затвердити положення про філію клубного закладу села Жилинці (додаток 3). 

5. Затвердити структуру Шепетівського міського будинку культури з урахуванням 

приєднаних філій сільських клубних закладів (додаток 4). 

6. Рішення LIII сесії міської ради VII cкликання від 14 лютого 2019 року № 23  “Про 

затвердження штатного розпису  Шепетівського міського будинку культури»  вважати 

таким, що втратило чинність. 

7. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника   міського   голови   з 

питань діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г., начальника відділу 

культури Джус С.М. та  постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту ( голова комісії Собчук Н.М.). 

 
 

Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
              Додаток 1 

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

 25.02.2021 р. № 16 

  

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про філію   «Будинок культури с.Плесна» 

                                                      1.  Загальні положення. 
1.1. Філія «Будинок культури с.Плесна» – це клубний заклад, діяльність якого спрямована 

на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань. 

1.2. Філія  «Будинок культури с Плесна»  є бюджетною неприбутковою організацією і в 

своїй діяльності керується: 

-  Конституцією України; 

- основами законодавства України про культуру; 

-  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

-  рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у 

галузі культури. 

1.3. Пріоритетними напрямками роботи філії «Будинок культури с Плесна» є: 

-  збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, 

що проживають в селі; 

- популяризація культурної спадщини як національної культури; 

- організація культурного дозвілля громадян. 

1.4. Головними функціями філії  «Будинок культури с.Плесна» є культурно- творча, 

виховна,  пізнавальна,  розважальна  функції. 

1.5.Головними  завданнями філії « Будинок культури с Плесна» є: 

- створення умов для задоволення культурних потреб населення, проживаючого на 

території  с. Плесна; 

- підтримка та збереження осередків народних художніх промислів; 

-  розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 

-  створення та організація діяльності творчих колективів,гуртків, студій,любительських 

об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- підтримка соціально-важливих, культурно-творчих, пізнавально-розважальних, 

художньо-естетичних  ініціатив, впровадження нових форм  організації дозвілля 

відповідно до потреб населення села. 

1.6. Головна мета та види діяльності  філії « Будинок культури с.Плесна» створюється з 

метою задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної 

культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, 

організації дозвілля, тощо. 

1.7. Головними видами діяльності  філії «Будинок культури с.Плесна» є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських 

об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

-  організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших форм показу 

результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних заходів,в т.ч. за 

участі професійних творчих колективів та окремих виконавців; 

-  організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення 

тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей, тощо; 

-  проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів 

відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 



-  організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів 

відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних 

програм. 

  

                   2. Організаційно-правові засади діяльності клубних закладів. 

2.1. Філія «Будинок культури с.Плесна»- комунальний клубний заклад,за рішенням  сесії 

міської ради   є  структурним підрозділом Шепетівського міського будинку культури. 

2.2. Філія «Будинок культури с.Плесна» створено з урахуванням соціально-економічних, 

культурно-дозвіллєвих потреб села Плесна за умови наявності необхідної матеріально-

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними 

закладами. 

2.3. Шепетівська міська рада, як орган місцевого  самоврядування, забезпечує 

функціонування та розвиток філії «Будинок культури с.Плесна» комунальної форми 

власності. 

2.4 .Філія  «Будинок культури с. Плесна» може створювати культурно- дозвіллєві клубні 

формування ( творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, 

любительські  об’єднання, інші ініціативні утворення). 

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється відповідно до 

законодавства України. 

2.6.  Філія  «Будинок культури с. Плесна» планує свою діяльність відповідно до 

культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

2.7.  Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у будинку 

культури здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм 

роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а 

також з використанням інших форм, передбачених цим  Положенням. 

2.8. Філія  «Будинок культури с. Плесна» може залучати до участі в організаційно-

масових заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації. 

2.9.  Відповідно до законодавства України  філія  «Будинок культури с. Плесна»   має 

право на надання платних послуг, перелік яких разом з тарифами встановлюється 

виконавчим комітетом у відповідності до чинного законодавства. 

 

                                            3. Управління клубним закладом. 
3.1. Філія  «Будинок культури с. Плесна» підпорядкований Шепетівському міському 

будинку культури. 

    Керівництво  Філією «Будинок культури с. Плесна»   здійснюється завідувачем, що 

призначається директором  Шепетівського міського будинку культури за погодженням 

відділу культури Шепетівської міської ради. 

3.2. Завідувач філією, творчі та інші працівники закладу призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до законодавства  України. 

3.3. Керівник установи  забезпечує  діяльність філії  «Будинок культури с. Плесна»: 

-  забезпечує керівництво колективом; 

-  забезпечує виконання планів, програм, культурно- дозвіллєвих заходів, організаційно-

масової роботи, його структурних підрозділів та клубних формувань; 

- створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурнодозвіллєвої 

діяльності  відповідно до запитів населення; 

- відповідає  перед  засновником  за  результати  діяльності  закладу. 

 

Начальник відділу культури                                                                              Світлана  ДЖУС 

  

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
              Додаток 2 

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

25.02.2021 р. № 16 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про філію   «Будинок культури с.Пліщин» 

 

                                                      1.  Загальні положення. 
1.1. Філія «Будинок культури с.Пліщин» – це клубний заклад, діяльність якого спрямована 

на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань. 

1.2. Філія  «Будинок культури с Пліщин»  є бюджетною неприбутковою організацією і в 

своїй діяльності керується: 

-  Конституцією України; 

- основами законодавства України про культуру; 

-  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

-  рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у 

галузі культури. 

1.3. Пріоритетними напрямками роботи філії «Будинок культури с Пліщин» є: 

-  збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, 

що проживають в селі; 

- популяризація культурної спадщини як національної культури; 

- організація культурного дозвілля громадян. 

1.4. Головними функціями філії  «Будинок культури с.Пліщин» є культурно- творча, 

виховна,  пізнавальна,  розважальна  функції. 

1.5.Головними  завданнями філії « Будинок культури с Пліщин» є: 

- створення умов для задоволення культурних потреб населення, проживаючого на 

території  с. Пліщин; 

- підтримка та збереження осередків народних художніх промислів; 

-  розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 

-  створення та організація діяльності творчих колективів,гуртків, студій,любительських 

об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- підтримка соціально-важливих, культурно-творчих, пізнавально-розважальних, 

художньо-естетичних  ініціатив, впровадження нових форм  організації дозвілля 

відповідно до потреб населення села. 

1.6. Головна мета та види діяльності  філії « Будинок культури с.Пліщин» створюється з 

метою задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної 

культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, 

організації дозвілля, тощо. 

1.7. Головними видами діяльності  філії «Будинок культури с.Пліщин» є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських 

об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

-  організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших форм показу 

результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних заходів,в т.ч. за 

участі професійних творчих колективів та окремих виконавців; 

-  організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення 

тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей, тощо; 



-  проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів 

відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

-  організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів 

відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних 

програм. 

  

                   2. Організаційно-правові засади діяльності клубних закладів. 
2.1. Філія «Будинок культури с.Пліщин»- комунальний клубний заклад,за рішенням  сесії 

міської ради   є  структурним підрозділом Шепетівського міського будинку культури. 

2.2. Філія «Будинок культури с.Пліщин» створено з урахуванням соціально-економічних, 

культурно-дозвіллєвих потреб села Пліщин за умови наявності необхідної матеріально-

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними 

закладами. 

2.3. Шепетівська міська рада, як орган місцевого  самоврядування, забезпечує 

функціонування та розвиток філії «Будинок культури с.Пліщин» комунальної форми 

власності. 

2.4 .Філія  «Будинок культури с. Пліщин» може створювати культурно- дозвіллєві клубні 

формування ( творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, 

любительські  об’єднання, інші ініціативні утворення). 

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється відповідно до 

законодавства України. 

2.6.  Філія  «Будинок культури с. Пліщин» планує свою діяльність відповідно до 

культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

2.7.  Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у будинку 

культури здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм 

роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а 

також з використанням інших форм, передбачених цим  Положенням. 

2.8. Філія  «Будинок культури с. Пліщин» може залучати до участі в організаційно-

масових заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації. 

2.9.  Відповідно до законодавства України  філія  «Будинок культури с. Пліщин»   має 

право на надання платних послуг, перелік яких разом з тарифами встановлюється 

виконавчим комітетом у відповідності до чинного законодавства. 

 

                                            3. Управління клубним закладом. 
3.1. Філія  «Будинок культури с. Пліщин» підпорядкований Шепетівському міському 

будинку культури. 

    Керівництво  Філією «Будинок культури с. Пліщин»   здійснюється завідувачем, що 

призначається директором  Шепетівського міського будинку культури за погодженням 

відділу культури Шепетівської міської ради. 

3.2. Завідувач філією, творчі та інші працівники закладу призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до законодавства  України. 

3.3. Керівник установи  забезпечує  діяльність філії  «Будинок культури с. Пліщин»: 

-  забезпечує керівництво колективом; 

-  забезпечує виконання планів, програм, культурно- дозвіллєвих заходів, організаційно-

масової роботи, його структурних підрозділів та клубних формувань; 

- створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурнодозвіллєвої 

діяльності  відповідно до запитів населення; 

- відповідає  перед  засновником  за  результати  діяльності  закладу. 

 

Начальник відділу культури                                                                              Світлана  ДЖУС 

  

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
              Додаток 3 

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

25.02.2021 р. № 16 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про філію «Сільський клуб  с.Жилинці» 

1.Загальні положення. 

 1.1. Філія «Сільський клуб  с.Жилинці» – це інтегрований  різновид культурно-

дозвіллєвого закладу, який поєднує у своїй діяльності функції клубу  і основні напрями 

роботи публічної бібліотеки,  діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження 

та популяризацію культурних надбань. 

 1.2.  Філія «Сільський клуб  с.Жилинці» - є бюджетною неприбутковою організацією і в 

своїй діяльності керується: 

- Конституцією України; 

- основами  законодавства України  про  культуру; 

-  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

-  рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють  діяльність у 

галузі  культури. 

 1.3. Пріоритетними  напрямками  роботи  є: філії «Сільський клуб  с.Жилинці» є: 

- збереження, розвиток  української  культури,  а також  культур інших національних груп, 

що проживають  в  селі; 

- популяризація  культурної спадщини як національної культури; 

-  організація культурного дозвілля  громадян; 

- роботи  з  інформаційно-бібліотечного обслуговування  населення  та популяризації 

літератури,  книги  і читання. 

1.4.  Головними функціями філіі «Сільський клуб  с.Жилинці»   є  культурно-творча, 

виховна, пізнавальна, інформаційна, розважальна  функції. 

1.5. Головними завданнями  філіі «Сільський клуб  с.Жилинці» є: 

-  створення  умов  для  задоволення  культурних потреб населення, проживаючого на 

території  с. Жилинці;  

- підтримка та збереження осередків народних художніх  промислів; 

-  розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 

-  створення  та     організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських  об'єднань  та  клубів  за інтересами,  інших клубних формувань; 

-  підтримка соціально-важливих,  культурно-творчих, пізнавально-розважальних, 

художньо-естетичних ініціатив,  впровадження нових форм організації дозвілля 

відповідно до потреб населення села; 

- організація бібліотечно-інформаційного обслуговування та бібліографічного 

інформування користувачів. 

1.6. Головна мета та види діяльності   філії «Сільський клуб  с.Жилинці» створюються  з  

метою задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної 

культури,  підтримки  художньої  творчості,  іншої самодіяльної творчої  ініціативи,  

бібліотечно-інформаційного обслуговування, організації дозвілля, тощо. 

1.7. Головними  видами діяльності   філіі «Сільський клуб  с.Жилинці»   є: 

- формування  єдиного інформаційно-освітнього та культурно-дозвіллєвого простору в 

межах с. Жилинці; 



- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських  

об'єднань та клубів  за інтересами,  інших клубних формувань; 

• організація і проведення фестивалів,  конкурсів, виставок та інших форм показу 

результатів  творчої  діяльності  клубних формувань; 

• проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних заходів, в  т.ч.  за 

участі  професійних творчих  колективів та окремих  виконавців; 

-  організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення 

тематичних  вечорів,  усних журналів,  творчих зустрічей,  тощо; 

-  організація,  бібліотечно-інформаційне  обслуговування та бібліографічне  

інформування  жителів с.Жилинці; 

- формування та організація  бібліотечного  фонду; 

- проведення  масових  театралізованих  свят,  народних гулянь,  обрядів,  ритуалів 

відповідно до місцевих звичаїв  і традицій; 

- організація дозвілля різновікових групп населення,  у тому числі проведення вечорів  

відпочинку, молодіжних балів, карнавалів,  дитячих ранків  та інших розважальних 

програм. 

 

2. Організаційно-правові засади діяльності  клубних  закладів. 
2.1. Філія «Сільський клуб  с.Жилинці»    інтегрований  комунальний  заклад   є 

структурним підрозділом Шепетівського міського будинку культури. 

2.2.  Філію «Сільський клуб  с.Жилинці»  створено з урахуванням соціально-економічних, 

культурно-дозвіллєвих потреб села Жилинці за умови наявності необхідної матеріально-

технічної бази , кадрів  та відповідно до нормативів  забезпечення  населення клубними 

закладами. 

2.3. Шепетівська міська рада , як орган  місцевого  самоврядування,  забезпечує 

функціонування  та розвиток філії «Сільський клуб  с.Жилинці»  комунальної  форми 

власності. 

2.4.  Філія «Сільський клуб  с.Жилинці» може створювати  культурно- дозвіллєві  клубні 

формування ( творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, 

любительські об'єднання, інші ініціативні утворення). 

2.5. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється 

відповідно до законодавства України. 

2.6. Філія «Сільський клуб  с.Жилинці»  планує свою діяльність відповідно до культурних 

потреб населення, виходячи  із творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

2.7.Культурно-освітня, виховна,  інформаційна, організаційно-масова дозвіллєва робота у 

закладі  здійснюється  диференційовано з використанням різних організаційних  форм 

роботи: гурткова робота,  індивідуальні заняття,  конкурси,огляди,  концерти, фестивалі, а 

також  з  використанням інших форм, передбачених  цим  Положенням. 

2.8. Філія «Сільський клуб  с.Жилинці»  може залучати до участі  в  організаційно-

масових  заходах  дошкільні,  позашкільні, загально-освітні,  професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші  заклади  та організації. 

2.9. Відповідно до законодавства України, філія «Сільський клуб  с.Жилинці»  має право 

на надання платних послуг, перелік яких разом з тарифами встановлюється виконавчим 

комітетом у відповідності до чинного законодавства. 

 

                                         3.Управління  закладом.  
3.1. Філія «Сільський клуб  с.Жилинці»  підпорядкований Шепетівському міському 

будинку культури. 

         Керівництво  філією «Сільський клуб  с.Жилинці»    здійснюється завідувачем, що 

призначається директором  Шепетівського міського будинку культури  за  погодженням 

відділу  культури  Шепетівської міської ради. 

3.2. Завідувач  філією, творчі та інші працівники закладу призначаються  на посади   і 

звільняються  з  посад  відповідно до законодавства України. 



3.3. Керівник установи  забезпечує  діяльність  філії «Сільський клуб  с.Жилинці»:   

-  забезпечує  керівництво  колективом; 

- забезпечує  виконання  планів,  програм,  культурно- дозвіллєвих  заходів, організаційно-

масової роботи, його структурних  підрозділів та клубних формувань; 

-  створює необхідні умови для розвитку народної  творчості,  культурно- дозвіллєвої 

діяльності відповідно до запитів  населення; 

-  відповідає  перед  засновником  за  результати  діяльності  закладу. 
 

 

Начальник відділу культури                                                                              Світлана  ДЖУС 

  

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
              Додаток 4 

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

 25.02.2021 р. № 16 

 

Структура  
Шепетівського міського будинку культури (з філіями) 

 

№ 

п/п 

Назва посади Кількість штатних 

одиниць 

1. Директор 1 

2.  Головний бухгалтер 1 

3. Бухгалтер - економіст 0,5 

4. Заступник директора з культурно – масової, 

інформаційної та науково – методичної роботи 
1 

5. Заступник директора з адміністративно – 

господарської роботи 

1 

6. Керівник художній 1 

7. Режисер театралізованих заходів та свят 1 

8. Завідувач сектором з основних видів діяльності 1 

9. Організатор культурно – дозвіллєвої діяльності 1 

10. Звукорежисер 1 

11. Прибиральник службових приміщень 5 

12. Сторож 3 

13. Робітник з комплексного ремонту та обслуговування 

приміщення 

1 

14. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

0,5 

15. Освітлювач 0,5 

16. Керівник зразкового театру естрадної пісні «Водограй» 1 

17. Керівник хореографічної студії 1 

18. Акомпаніатор 0,5 

19. Керівник гуртка 1 

20. Керівник народного аматорського театру танцю 

«Віват» 

1 

21. Керівник народного аматорського театру - студії 

«Браво» 

1 

22. Керівник народного аматорського вокального 

ансамблю «Колорит» 

1 

23. 

 

Керівник народного аматорського вокального  

ансамблю «Ретро» 

1 

24. Керівник народного аматорського колективу 

«Диксиленд» 

1 

25. Технік 0,5 

26. Двірник 0,5 

27. Керівник хору «Ветеран» 0,5 



28. Костюмер 0,5 

29. Завідувач філією «Будинок культури с.Пліщин» 1 

30. Керівник художній  філії «Будинок культури 

с.Пліщин» 

1 

31. Прибиральник службових приміщень філії «Будинок 

культури  с.Пліщин» 

0,5 

32. Опалювач філії «Будинок культури с.Пліщин» 0,5 

33. Завідувач філією «Будинок культури с.Плесна» 1 

34. Керівник  художній філїї «Будинок культури с.Плесна»  1 

35. Керівник народного аматорського театру філії 

«Будинок культури с.Плесна» 

1 

36. Прибиральник службових приміщень філії «Будинок 

культури с.Плесна»  

0,5 

37. Опалювач філії «Будинок культури с.Плесна»  0,5 

38. Завідувач філією « Сільський клуб  с.Жилинці» 1 

39. Прибиральник службових приміщень філії « Сільський 

клуб с.Жилинці» 

0,5 

 Всього 38,5 

 

 

 

 

З0 ставок,  які були в МБК + 8,5 нових 

 Ставки філій:  

3 ставки - завідувачі філією 

2 ставки - художній керівник 

1 ставка -  керівник народного театру 

1.5 ставки - прибиральник службових приміщень 

1 ставка -  опалювач 

 

 

Начальник відділу культури                                                                              Світлана  ДЖУС 

  

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


