
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Про затвердження структури та чисельності  

установ та закладів, підпорядкованих відділу культури та туризму 

Арцизької міської ради  
 

Відповідно до статті 25, пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», 

враховуючи рішення сесії від 20 листопада 2020 року №15-VIII «Про утворення 
відділу культури та туризму Арцизької міської ради та затвердження 

Положення про нього», наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 

року №767/0/16-11  «Про затвердження типових штатних нормативів клубних 
закладів , центрів народної творчості, парків культури  та відпочинку  та інших 

культурно-освітніх центрів  і установ державної та комунальної форми 

власності  сфери культури», наказ Міністерства культури України від 

13.03.2019 року №192 «Про затвердження Примірних штатних нормативів 
мистецьких шкіл», наказ Міністерства культури України від 22 серпня 2012 

року № 900 «Про затвердження примірної структури та примірних штатних 

розписів комунальних бібліотек», з метою упорядкування та приведення у 
відповідність до вимог чинного законодавства структури установ та закладів 

культури, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  з 01 січня 2022 року структуру та чисельність закладів 
культури: 

1.1. Комунальний заклад  «Арцизький Будинок культури» загальною 

чисельністю 13,75 штатних посад. 

1.2. Виноградівський Будинок культури загальною чисельністю 9,5 
штатних посад. 

1.3. Плоцький сільський клуб загальною чисельністю 1,0 штатних посад. 

1.4. Будинок культури с.Главань загальною чисельністю 4,0 штатних 
посад. 

1.5. Будинок культури с.Делень загальною чисельністю 7,0 штатних 

посад. 

1.6. Задунаївський  Будинок культури загальною чисельністю 3,5 штатних 
посад.  

1.7. Будинок культури с. Кам’янське загальною чисельністю 4,0 штатних 

посад.  
1.8. Будинок культури с. Нова Іванівка загальною чисельністю 4,25 

штатних посад. 

1.9. Сільський клуб с.Надеждівка загальною чисельністю 1,5 штатних 

посад.   
1.10. Сільський клуб с. Прямобалка загальною чисельністю 2,5 штатних 

посад.  



1.11. Будинок культури с.Холмське загальною чисельністю 5,0 штатних 

посад. 

1.12. Комунальний заклад «Арцизька міська публічна бібліотека» 

загальною чисельністю 31,25 штатних посад, в тому числі: 
- центральна публічна бібліотека — 18,5 штатних посад  

- відокремлені структурі підрозділи-філії — 12,75 штатних посад. 

1.13. Комунальний заклад «Арцизька дитяча художня школа» загальною 

чисельністю 10,75 штатних посад.  
1.14. Комунальний заклад «Арцизька дитяча музична школа»  загальною 

чисельністю 31,5 штатних посад. 

1.15. Комунальний заклад «Арцизький історико-краєзнавчий музей» 
загальною чисельністю 3,0 штатних посад.  

1.16. Централізована бухгалтерія загальною чисельністю 11,5  штатних 

посад.  

2. Відділу культури та туризму Арцизької міської ради розробити та 
затвердити штатні розписи установ та закладів культури  відповідно до пункту 

1 цього рішення.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 
  Проєкт рішення підготовлений 

відділом культури та туризму міської ради 
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