
                                                                                                        
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( друга сесія восьмого скликання ) 
 

РІШЕННЯ 
 
17 грудня 2020 року 
 
Про зміну назви, затвердження структури, 
загальної чисельності  
Управління культури і мистецтв  
виконавчого комітету Лубенської 
міської ради Лубенського району 
Полтавської області в новій редакції 
 
 

З метою  забезпечення належної діяльності закладів культури і 

мистецтв Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,  
враховуючи зростання обсягу навантаження  та збільшення кола завдань 

працівників управління культури і мистецтв,  керуючись ст. 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 

          1. Змінити назву  «управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради» на «Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області». 
2. Ввести до Управління культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області  додатково               

6 штатних одиниць.  
          3. Затвердити  структуру Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області в 

новій редакції (додається).  
4. Затвердити загальну чисельність Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  Лубенського району 

Полтавської області в кількості 12 штатних одиниць. 
5. Пункт 1 рішення міської ради від 02 серпня 2013 року «Про 

затвердження структури та Положення управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  в новій редакції» вважати 

таким, що втратив чинність. 



6. 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 та подати штатний розпис на затвердження Лубенському міському 

голові з 01 січня 2021 року. 
          7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
депутатські комісії з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки,            
з питань планування бюджету та фінансів. 
 
 
Міський голова                                                                         О.П.Грицаєнко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П О Г О Д Ж Е Н О:  
 

 
Секретар міської ради                                                  М.Ф. Комарова 

 
Голова постійної депутатської 
комісії з соціальної та гуманітарної 
політики, освіти та науки                                              С.І. Мисник 

 
       Голова постійної депутатської 
       комісії з питань планування   
       бюджету та фінансів                                                        Р.В. Сендзюк 
 

Начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету                                                   Н.М. Мелентьєва 

 
Начальник фінансового управління 
виконавчого комітету                                                   Т.О.  Романенко 
 
Головний спеціаліст з кадрової роботи 
 виконавчого комітету                                                   Т.Г. Мелешко 
   

 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого комітету                                                    Н.М. Уварова 
 
 
 
 
Литовченко 72711 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                          Додаток 
                                                                                                                                                           до рішення Лубенської міської ради                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                         Лубенського району Полтавської області 
                                                                                                      від  17. 12.2020 року. 

 
 

Структура Управління культури і мистецтв виконавчого комітету 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                                  М.Ф. Комарова 

Начальник 

Централізована бухгалтерія: 
Головний бухгалтер – 1 шт. одиниця 
Бухгалтер – 7 шт. одиниць 

             Заступник начальника 

Головний спеціаліст - 2 шт. 

одиниці  
Підпорядковані заклади культури і мистецтв 

Початковий 

спеціалізований 
мистецький 
навчальний  

заклад 
(школа 

естетичного 

виховання) 
Лубенська 

музична школа 

Початковий 

спеціалізований 
мистецький 
навчальний  

заклад 
(школа 

естетичного 

виховання) 
Лубенська 

художня школа 

Краєзнавчий 

музей – 2  
Бібліотечні 

заклади – 26 
Клубні 

заклади – 46 
Лубенська 

комунальна 

дирекція 

кінотеатру 

Лубенський 

комунальний 

міський парк 

культури та 

відпочинку 



Пояснювальна записка 
 

до проекту рішення Лубенської міської ради Лубенського району  
Полтавської області від 17 грудня 2020 року «Про зміну назви,  

затвердження  структури, загальної чисельності  Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області» в новій редакції  
 

У зв’язку з входженням закладів культури Лубенського району та 

Засульської ОТГ до Лубенської територіальної громади,  Управлінню 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради додатково 

підпорядковуються 23 бібліотечних та 45 клубних закладів, Вовчинський 

краєзнавчий музей ім І.І. Саєнка, всього в кількості 69 закладів  із штатною 

чисельністю – 145 чоловік. На баланс Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району буде 

передано досить значну матеріально-технічну базу з будівлями, бібліотечним 

фондом, сценічними костюмами, музичними інструментами, озвучувальною 
апаратурою та іншими основними засобами, які будуть передані згідно актів 

передачі. На території Лубенського району та Засульської ОТГ знаходиться 75 

об’єктів культурної спадщини, з них 7  національного значення.  
 На даний час Управлінню культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  підпорядковано  9 закладів культури і мистецтв із 

штатною чисельністю 135 чол., на обліку перебувають 9 приміщень, а саме: 

музична школа, художня школа, краєзнавчий музей ім. Г.Стеллецького                   
(2 будівлі), галерея образотворчого мистецтва, міський будинок культури, 

танцювальний зал за адресою: проспект Володимирський, 99, міська 

бібліотека для дорослих, міська бібліотека № 2,  та міська бібліотека для дітей 

(орендоване в управлінні освіти виконкому міської ради). На території міста 

також знаходиться 103 об’єкти культурної спадщини. 
Загальна кількість  підпорядкованих Управлінню культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області становитиме - 78 закладів культури і мистецтв зі штатною 

чисельністю  280 чоловік.  
У зв’язку із значним розширенням структури закладів культури на 

території Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 
та з метою забезпечення їх ефективного функціонування, враховуючи 

зростання обсягу навантаження  та розширення кола завдань працівників 

Управління культури і мистецтв є необхідним збільшення штатної 

чисельності управління на 6 штатних одиниць, а саме: 
Апарату Управління  - 2 одиниці: 

головний спеціаліст – для забезпечення виконання основних 

напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності  клубних та 

бібліотечних закладів, координації всіх видів їх діяльності; 
головний спеціаліст - для забезпечення кадрової роботи, розвитку 

туризму та креативних індустрій  в громаді, державної політики з охорони 

культурної спадщини; 



Згідно Міжгалузевих норм чисельності працівників бухгалтерського 

обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 26.09.2003 р. №269., та Міжгалузевих норм чисельності 

робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь,  

конструкторські і проектні організації), затверджені наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 11.05.2004 р. №105 
Централізованій бухгалтерії – 4 одиниці: 
бухгалтер по заробітній платі (згідно норм на 1 особу 100 особових 

карток); 
бухгалтер по матеріалах; 
бухгалтер для ведення безготівкових розрахунків; 
бухгалтер (уповноважена особа з тендерних закупівель); 
 

      У зв’язку вищевикладеним звертаємося з проханням затвердити 

структуру  Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області в новій редакції та із 

загальною чисельністю управління культури і мистецтв  12 штатних 

одиниць. 
 

 
 
 
         Начальник                                                                  Ю.М. Литовченко 
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