
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

10  березня  2021 року                                     с.Судилків                           №  11 

 

Про проведення організаційно-штатних 

заходів по скороченню штату та 

чисельності працівників закладів культури 

 

 Відповідно до ст.ст. 26, 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою ефективного та раціонального використання коштів на утримання 

закладів культури, у зв’язку з передачею закладів культури для фінансування та ведення 

бухгалтерського обліку відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Судилківської 

сільської ради,  враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  сільська  рада   

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до штатних розписів закладів культури та бібліотек, які 

підпорядковані відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області та викласти їх в новій редакції 

(додатки 1, 2). 

2.Штатні  розписи з даними змінами ввести в дію з 15.05.2021 року. 

3.Начальнику відділу освіти та культури Космині Наталії Анатоліївні  здійснити 

заходи щодо попередження працівників про зміну істотних умов праці, у двомісячний 

термін відповідно до вимог законодавства. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (Леся Кордас ). 

 

 

 

Сільський голова         Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Додаток 1 

                                                                                         до рішень сільської ради 

                                                                                            від 10.03.2021 року №  11 

 

 

 

Штатні розписи  закладів - сільських клубів: 

 

 

 

Білокриницький сільський клуб Завідувач клубом 

 
0,75 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Лозичанський сільський клуб Завідувач клубом 0,75 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Климентовецький сільський клуб Завідувач клубом 0,75 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Рудня-Новенський сільський клуб Завідувач клубом 0,75 

Пашуцький  сільський клуб Завідувач клубом 0,75 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Красносільський  сільський клуб Завідувач клубом 0,75 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Травлинський  сільський клуб Завідувач клубом 0,75 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 
Великомедведівський сільський 

клуб Завідувач клубом 0,75 

Новицький сільський клуб Завідувач клубом 0,5 

 

Прибиральник службових приміщень 0,25 

Жолудецький сільський клуб Завідувач клубом 0,5 

 
Прибиральник службових приміщень 0,25 

Березенсьий сільський клуб  Завідувач клубом 0,5 

   

Мальованський сільський клуб Завідувач клубом 0,5 

Савичівський сільський клуб Завідувач клубом 0,5 
 

 

 

Сільський голова         Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Додаток 2 

                                                                                                 до рішення  сільської ради 

                                                                                               від 10.03.2021 року № 11 

 

Штатні розписи  закладів – сільських будинків культури : 

 

 

 
Судилкіський сільський  
будинок культури Директор  будинку культури 1 

 
Художній керівник 1 

 
Акомпоніатор 1 

 
Прибиральник службових приміщень 1 

Вовківецький сільський  
будинок культури Директор  будинку культури 1 

 
Прибиральник службових приміщень 0,5 

Серединецький сільський  
будинок культури Директор  будинку культури 1 

 
Прибиральник службових приміщень 0,5 

Городищенський 
сільський  будинок 
культури Директор  будинку культури 1 

 
Художній керівник 1 

 
Прибиральник службових приміщень 1 

Хролинський сільський  
будинок культури Директор  будинку культури 1 

 
Художній керівник 1 

 
Прибиральник службових приміщень 1 

Полянський сільський  
будинок культури Директор  будинку культури 1 

 
Художній керівник 1 

 
Прибиральник службових приміщень 1 

 

 

 

 

Сільський голова         Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток 3 

                                                                                               до рішення сільської ради 

                                                                                              від 10.03.2021 року № 11 

 

 

 

    Штатні розписи  закладів культури  - бібліотекарів: 

 
Судилківська  сільська бібліотека 
для дорослих Завідувач бібліотекою  0,85 
 Провідний бібліотека 1 
Судилківська сільська бібліотека 
для дітей  Завідувач бібліотекою 0,85 
 Прибиральник службових приміщень 0,5 
Білокриницька сільська  бібліотека Бібліотекар 0.5 

Вовківецька сільська бібліотека Бібліотекар 0,5 
Серединецька сільська бібліотека Завідувач бібліотекою 0,75 
Городищенська сільська бібліотека Завідувач бібліотекою. 0,85 

 
Бібліотекар 0,85 

 Прибиральник службових приміщень 0,5 
Пашуцька сільська бібліотека Бібліотекар 0,5 
Хролинська сільська бібліотека Завідувач бібліотекою 0,75 
Травлинська сільська бібліотека Бібліотекар 0,5 
Великомедведівська сільська 
бібліотека Бібліотекар 0,5 
Полянська сільська бібліотека Завідувач бібліотекою 0,75 
Новицька сільська бібліотека Бібліотекар 0,5 

Лозичанська сільська бібліотека Бібліотекар 0,75 
 

 

 

Сільський голова         Тетяна КОТИК 
 


