
  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 квітня 2021 року 

 
 

Про виведення з  базової мережі 

закладів культури місцевого рівня районного 

будинку культури та затвердження  

граничної штатної  чисельності 

Центру культури і дозвілля Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області 
  

Враховуючи лист-погодження Міністерства культури та інформаційної 

політики України  від 02.03.2021, «Щодо реорганізації закладів культури», 

відповідно  до статей 65,78 Господарського кодексу України, Законів 

України «Про культуру», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних 

громад», примірних 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, 

затверджені наказом Міністерства культури України  від 20.09.2011 № 

767/19-11 (зі змінами), з метою забезпечення реалізації і захисту 

конституційних прав громадян у сфері культури, керуючись ст. 25, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
  

міська рада вирішила: 
 

1. Вивести з базової мережі закладів культури місцевого рівня  районний 

будинок культури: вул. Мистецька, 15 м. Лубни, Полтавська область, 37500. 

2. Приєднати районний будинок культури (не  юридична особа) до Центру 

культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 36416227). 

3. Ввести до Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області додатково 30,5 штатних одиниць районного 

будинку культури. 

4. Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (директор Скиба І.М.) розробити штатний розпис 

Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 



 

5. Управлінню культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.)  

5.1. Утворити комісію з приєднання районного будинку культури 

(не  юридична особа) до Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

5.2.  Повідомити працівників районного будинку культури, що припиняється, 

шляхом приєднання у порядку, встановленому діючим законодавством 

України. 

5.3. Затвердити штатний розпис Центру культури і дозвілля Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області. 

6. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника Управління 

культури і мистецтв  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Литовченка Ю.М. 

7. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, 

постійну депутатську комісію  з соціальної та гуманітарної політики, освіти 

та науки. 
  

 

 

Лубенський міський голова          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П О Г О Д Ж Е Н О:  

 

 

Секретар міської ради                                                  М.Ф. Комарова 

 

Заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради                                            І.В.Харченко 

 

Голова постійної депутатської  

комісії з питань планування                Р.В.Сендзюк 

бюджету та фінансів          

 

Голова постійної депутатської 

комісії з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки                                            С.І. Мисник 

 

Начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету                                                      Н.М. Мелентьєва 

 

Начальник  відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН                        Н.М. Уварова 

 

 

 

 

Литовченко 72711 
 


