
 

 

 

  

 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
 

(одинадцята (29) сесія сьомого скликання) 

 

від  22 грудня 2018 року 

м. Городня 

 

Про оптимізацію функціонування  

відділу культури, сім’ї, молоді та 

спорту Городнянської міської ради 

 

Керуючись ст. 17, 26 ,60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про культуру», відповідно до наказу 

Міністерства культури України від 18.10.2005 року №745 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 

тарифної сітки»,  Положення про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради від 01.03.2018 року, з метою вивчення 

культурних запитів та інтересів різних категорій населення, приведення у 

відповідність штатної чисельності працівників до наявних фінансових 

ресурсів, економічного та раціонального використання бюджетних коштів, 

Городнянська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до штатного розпису відділу культури, сім’ї, молоді та 

спорту Городнянської міської ради та затвердити структуру та граничну 

шатну чисельність відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської 

міської ради у новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до штатного розпису відділу культури, сім’ї, молоді та 

спорту Городнянської міської ради  в частині  штатного розпису 

комунального закладу «Міський будинок культури» Городнянської міської 

ради та затвердити структуру та граничну шатну чисельність відділу 

культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради в частині  

штатного розпису комунального закладу «Міський будинок культури» 

Городнянської міської ради у новій редакції згідно з додатком 2. 



3. Начальнику відділу культури, сім’ї,  молоді та спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю.  попередити працівників про можливе наступне 

вивільнення у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі та зміну 

істотних умов праці, відповідно до Кодексу законів про працю України. 

4. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення сьомої 

(25) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання від 16.08.2018  «Про 

оптимізацію функціонування відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради». 

5. Визнати таким, що втратив чинність додаток 2  до рішення п’ятої 

(23) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання від 07.06.2018  «Про 

внесення змін до структури та штатного розпису відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту Городнянської міської ради»  в частині штатного розпису 

комунального закладу «Міський будинок культури» Городнянської міської 

ради 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на начальника 

відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Яцкову О.Ю. 

 

Міський голова      А.І.Богдан 

 


