
Пояснювальна записка до рішення 

десятої сесії  восьмого скликання Лубенської міської ради 

від 18 серпня  2021 року 

«Про виведення з базової мережі закладів культури місцевого рівня 

районної бібліотеки для дітей імен Олеся Донченка Публічної бібліотеки 

імені Володимира Малика Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області» 

 

 В зв’язку з реорганізацією районної бібліотеки для дітей імен Олеся 

Донченка Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області, яка не є юридичною особою, 

шляхом приєднання до філії №2 Лубенської міської бібліотеки для дітей 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  необхідно вивести її з базової 

мережі закладів культури місцевого рівня. 

 Обслуговування користувачів дітей даного мікрорайону міста буде 

здійснюватися абонементом Публічної бібліотеки імені Володимира Малика, 

аби забезпечити  реалізацію і захист конституційних прав громадян у сфері 

культури. 

 Вивільнена 1.0 штатна одиниця районної бібліотеки для дітей імені 

Олеся Донченка вводиться в філію № 2 Лубенської міської бібліотеки для 

дітей Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

 Загальна штатна чисельність філії № 2 Лубенської міської бібліотеки 

для дітей Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області складе 5.0 штатних одиниць, в 

межах бюджетних асигнувань. 

 Враховано лист-погодження Міністерства культури та інформаційної 

політики України  від 02.03.2021р. «Щодо реорганізації закладів культури». 

 

Директор Публічної бібліотеки 

імені Володимира Малика      Валентина СЬОМАК 



  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня 2021 року 
 

Про виведення з базової мережі 

закладів культури місцевого рівня районної 

бібліотеки для дітей імені  Олеся Донченка 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 
  

Враховуючи лист-погодження Міністерства культури та інформаційної 

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

відповідно  до статей 65,78 Господарського кодексу України, Законів 

України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 

адміністративних центрів територіальних громад» Міністерства культури і 

туризму України від 18.10.2005 р.№ 745 «Про впорядкування умов оплати 

праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (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  районну 

бібліотеку для дітей імені Олеся Донченка: вул. Шевченка, 18 м. Лубни, 

Полтавська область, 37500. 

2. Приєднати районну бібліотеку для дітей імені Олеся Донченка  (не  

юридична особа) до філії №2 Лубенської міської бібліотеки для дітей 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

3. Ввести до штату філії №2 Лубенської міської бібліотеки для дітей 

Публічної бібліотеки імені Володимира Малика Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області додатково 1,0 штатну одиницю за 

рахунок  вивільненої 1.0 штатної одиниці районної бібліотеки для дітей імені 

Олеся Донченка. 

4. Затвердити загальну штатну чисельність філії № 2 Лубенської міської 

бібліотеки для дітей Публічної бібліотеки імені Володимира Малика 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в кількості 

5.0 штатних одиниць, в межах бюджетних асигнувань. 

 



5. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника Управління 

культури і мистецтв  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Литовченка Ю.М. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника Лубенського 

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

постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, освіти 

та науки. 
  

Лубенський міський голова    Олександр ГРИЦАЄНКО 
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