
 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«__» ___________  2021 року    смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

Про внесення змін до рішення  

Краснокутської селищної ради  

від 26 січня 2021 року № 94-VІІІ 

«Про затвердження структури та штатної чисельності  

працівників закладів культури, що є об’єктами комунальної 

власності Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області»  

     

З метою вдосконалення роботи структурування функціональних 

напрямків діяльності закладів культури Краснокутської селищної ради, в 

зв’язку з приведенням у відповідність штатної чисельності працівників закладів 

культури, що є об’єктами комунальної власності Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області», відповідно до наказу 

Міністерства культури України від 13.03.2019 № 192 «Про затвердження 

примірних штатних нормативів мистецьких шкіл», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування» Краснокутська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Краснокутської селищної ради від 26 

січня 2021 року № 94-VІІІ «Про затвердження структури та штатної 

чисельності працівників закладів культури, що є об’єктами комунальної 

власності Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області», виклавши до нього додатки №  2, 3 та 18 у новій редакції (додається). 

1.1. В структурі комунального закладу «Краснокутська публічна 

бібліотека» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області  вивести посаду бібліотекар І категорії  – 1 штатна одиниця. 

1.2. В графі ВСЬОГО цифру 31, 5 замінити на 30,5.  

2. В структурі комунального закладу початкової мистецької освіти 

Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв» вивести 

посаду підсобного робітника – 0,5 штатної одиниці. 

2.1. В структуру комунального закладу початкової мистецької освіти 

Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв» ввести посаду 

завідувач господарства  – 1  штатна одиниця. 
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2.2. В графі ВСЬОГО цифру 24,67 замінити на 25,17. 

3. В структурі Китченківського сільського будинку культури  ввести 

посаду організатор культурно-дозвільної діяльності  – 0,5 штатної одиниці 

3.1. В графі ВСЬОГО цифру 2,25 замінити на 2,75 

4. Відповідні штатні розписи закладів культури ввести в дію з 01 січня 

2022 року.  

5. Начальнику відділу культури та туризму Краснокутської селищної 

ради Вікторії В’ЮННИК здійснити в установленному законодавством  порядку 

всі необхідні заходи,  пов’язані  з внесеними змінами до структури та штатних 

розписів закладів культури.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

молоді, спорту, законності та депутатської етики Краснокутської селищної ради 

(Інна КОВАЛЬ). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                     Ірина КАРАБУТ  
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Додаток 2  

до рішення Краснокутської  

селищної ради  

від _____ 2021 року № ____ -VІІІ                                                                                   

XVІІ сесія VIII скликання 

 

Структура та штатна чисельність комунального закладу «Краснокутська 

публічна бібліотека» 

 

№ 

п.п. 

Назва посади  Кількість штатних 

одиниць  

1 Директор 1 

2 Бібліотекар І категорії  2 

3 Методист І категорії   1 

4 Завідувач відділом обслуговування  1 

5 Завідувач Краснокутської дитячої  

бібліотеки - філії 

1 

6 Бібліотекар І категорії 1 

7 Бібліотекар  2 

8 Бібліограф І категорії 1 

9 Прибиральник службових приміщень 1 

10 Китченківська сільська бібліотека – 

філія   

0,75 

Завідувач  Китченківської сільської 

бібліотеки- філії 

0,75 

11 Качалівська сільська бібліотека - філія  0,75 

Завідувач  Качалівської сільської 

бібліотеки - філіалу  

0,75 

12 Рябоконівська сільська бібліотека-

філія  

0,75 

Бібліотекар Рябоконівської сільської 

бібліотеки - філії  

0,75 

13 Слобідська сільська бібліотека-філія 0,75 

Бібліотекар Слобідської сільської 

бібліотеки – філії  

0,75 

14 Любівська  сільська бібліотека-філія 0,75 

Бібліотекар І категорії Любівської 

сільської бібліотеки -  філії  

0,75 

15 Маяківська  сільська бібліотека-філія 0,5 

Бібліотекар Маяківської сільської 

бібліотеки -  філії 

0,5 

16 Чернещанська сільська бібліотека-

філія 

0,5 

Бібліотекар ІІ категорії Чернещанської 0,5 
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сільської бібліотеки -  філії 

17 Колонтаївська сільська бібліотека-

філія 

1 

Завідувач  Колонтаївської сільської 

бібліотеки -  філії 

1 

18 Основ’янська  сільська бібліотека -  

філія 

0,5 

Бібліотекар ІІ категорії Основ’янської  

сільської бібліотеки -  філії 

0,5 

19 Мурафська  сільська бібліотека -  філія 1,5 

Бібліотекар Мурафської сільської 

бібліотеки -  філії 

1 

Прибиральник службових приміщень  0,5 

20 Мирнянська сільська бібліотека -  філія 0,5 

Завідувач  Мирнянської сільської 

бібліотеки -  філії 

0,5  

21 Володимирівська  сільська бібліотека -  

філія 

0,5 

Бібліотекар Володимирівської  

сільської бібліотеки -  філії 

0,50 

22 Олексіївська сільська бібліотека -  

філія 

1,00 

Бібліотекар Олексіївської сільської 

бібліотеки -  філії 

1,00 

23 Дублянська  сільська бібліотека -  філія 1,00 

Бібліотекар Дублянської сільської 

бібліотеки -  філії 

1,00 

24 Водянська сільська бібліотека -  філія 0,75 

Бібліотекар Водянської  сільської 

бібліотеки -  філії 

0,75 

25 Червонопрапорська  сільська 

бібліотека -  філія 

0,5 

Бібліотекар Червонопрапорської 

сільської бібліотеки -  філії 

0,50 

26 Костянтинівська  селищна бібліотека 

-  філія 

1,00 

Бібліотекар Костянтинівської селищної  

бібліотеки -  філії 

1,00 

27 В’язівська  сільська бібліотека -  філія 0,75 

Бібліотекар В’язівської сільської 

бібліотеки -  філії 

0,75 

28 Городнянська сільська бібліотека -  

філія 

0,50 

Бібліотекар Городнянської сільської 0,50 
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бібліотеки -  філії 

29 Козіївська  сільська бібліотека -  філія 1,25 

Бібліотекар Козіївської сільської 

бібліотеки -  філії 

1,25 

30 Новоодеська  сільська бібліотека -  

філія 

0,50 

Бібліотекар Новоодеської сільської 

бібліотеки -  філії 

0,50 

31 Каплунівська сільська бібліотека -  

філія 

0,50 

Бібліотекар Каплунівської сільської 

бібліотеки -  філії 

0,50 

32 Пархомівська сільська бібліотека -  

філія №1 

1,75 

Бібліотекар Пархомівсьої  сільської 

бібліотеки -  філії №1 

1,00 

Прибиральник службових приміщень  0,25 

Опалювач (сезонний)  0,50 

33 Пархомівська сільська бібліотека -  

філія №2 

1,25 

Бібліотекар Пархомівської сільської 

бібліотеки -  філії №2 

1,00 

Прибиральник службових приміщень  0,25 

 ВСЬОГО: 30,50 

 

 

 

 

Секретар ради                                                          Валентина ОВЧАРЕНКО 
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Додаток № 3  

до рішення Краснокутської  

селищної ради  

від _____ 2021 року № ____ -VІІІ                                                                                   

XVІІ сесія VIII скликання 

 

 

Структура та штатна чисельність комунального закладу початкової мистецької 

освіти  Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв» 

 

№ 

п.п. 

Назва посади  Кількість штатних 

одиниць  

1.  Директор  1,0 

2.  Викладач 19,42 

3.  Завідувач господарства  1,0 

4.  Прибиральниця службових приміщень 0,75 

5.  Секретар-друкарка 1 

6.  Сторож 2 

 ВСЬОГО:  25,17 

 

 

Секретар ради                                                          Валентина ОВЧАРЕНКО  
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 Додаток 18  

до рішення Краснокутської  

селищної ради  

від _____ 2021 року № ____ -VІІІ                                                                                   

XVІІ сесія VIII скликання 

 

Структура та штатна чисельність  Китченківського сільського будинку 

культури  

 

№ 

п.п. 

Назва посади  Кількість штатних 

одиниць  

1.  Директор 1,00 

2.  Керівник художній  0,75 

3.  Організатор культурно-дозвільної роботи  0,50 

4.  Прибиральник службових приміщень  0,50 

 ВСЬОГО: 2,75 

 

Секретар ради                                                          Валентина ОВЧАРЕНКО  


