
                                                                                          Додаток 

                                                                                                                                                           до рішення Лубенської міської ради                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                         Лубенського району Полтавської області 

                                                                                                      від  07. 10.2021 року. 

 

Структура Управління культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в новій редакції 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Маргарита КОМАРОВА 
 

Начальник 

Централізована бухгалтерія: 

Головний бухгалтер – 1 шт. одиниця 

Бухгалтер – 5 шт. одиниць 

Інженер - 1 шт. одиниця 

Водій – 1 шт. одиниця 

             Заступник начальника 

Головний спеціаліст - 2 шт. 

одиниці  

Підпорядковані заклади культури і мистецтв 

Лубенська 

мистецька 

школа 

Краєзнавчий музей 

– 2  

Центр культури і 

дозвілля-1, 

44 клубних 

закладів філій 

(відокремлених 

структурних 

підрозділів) 

Лубенська 

комунальна 

дирекція 

кінотеатру 

Лубенський 

комунальний 

міський парк 

культури та 

відпочинку 

Публічна бібліотека імені    

В. Малика -1,  

24 бібліотечних закладів 

філій 

(відокремлених 

структурних підрозділів) 



 

 
  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 жовтня  2021 року 

  

Про затвердження  структури Управління  

культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району  

Полтавської області у новій редакції 
  

Розглянувши клопотання Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

про затвердження  структури Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в 

новій редакції, у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись ст. 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

міська рада вирішила: 
 

1.  Вивести з  централізованої бухгалтерії Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 2,0 штатні одиниці бухгалтера та ввести їх в Центр 

культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області.  

2. Затвердити граничну чисельність Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області в кількості 12 штатних одиниць. 

3. Затвердити структуру Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в 

новій редакції (додається). 

4. Пункти 2,3 рішення Лубенської міської ради від 08 квітня 2021 року «Про 

введення  штатних одиниць та затвердження структури Управління культури 

і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області в новій редакції» вважати такими, що втратили 

чинність.  

5. Управлінню культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

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

 



 

привести штатний розпис у відповідність до затвердженої структури з 1 січня 

2022 року. 

6. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року. 

7. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника Управління 

культури і мистецтв  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Литовченка Ю.М. 

8. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника Лубенського 

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

постійні депутатські комісії з соціальної та гуманітарної політики, освіти та 

науки  та з питань планування бюджету та фінансів. 

 
  

 

Лубенський міський голова          Олександр ГРИЦАЄНКО 
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