
У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я № 9- 1366 -VІІІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 року                                                                       
смт Сосниця 

 

Про внесення змін до структури 

Сосницького будинку культури 

Сосницької селищної ради  
 

Керуючись Законом України ст.26,59  Закону України «Про місцеве 

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

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до структури  комунального закладу Сосницького 

будинку культури Сосницької селищної затвердивши її в новій редакції згідно 

додатку.  

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Сосницької 

селищної ради  № 3-137-VIII від 24.12.2021 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію 

з  гуманітарних питань, законності, правопорядку,надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

Селищний голова                                                               Андрій ПОРТНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення 9 сесії VIII скликання 

від 15.09.2021 року № 9- -VIII 

«Про внесення змін до структури 

Сосницького будинку культури 

Сосницької селищної ради» 

 

Структура та загальна чисельність працівників  
Сосницького будинку культури 

Сосницької селищної ради 

 

№ 
п.п 

Посада 
К-сть шт. 

од. Назва установи 

1. Директор 1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

2. Провідний методист 1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

3. Методист 0,5 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

4. Методист 0,5 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

5. Керівник народного 
колективу 

1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

6. Методист 1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

7. Методист 1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

8. Методист 
хореографічного 

колективу 

1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

9. Звукорежисер 1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

10. Керівник народного 
колективу 

1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 



11. Керівник народного 
колективу 

1 Сосницького будинку культури 
Сосницької селищної ради 

12. Керівник аматорського 
театру 

1 Сосницький будинок культури 
Сосницької селищної ради 

13. Прибиральник 
службових приміщень 

1 Сосницький будинок культури 
Сосницької селищної ради 

14. Водій 
автотранспортних 

засобів 

1 Сосницький будинок культури 
Сосницької селищної ради 

15. Підсобний робітник 0,5 Сосницький будинок культури 
Сосницької селищної ради 

16. Інженер тех. безп. 3 к. 0,25 Сосницький будинок культури 
Сосницької селищної ради 

17. Оператор котельні 0,5 Сосницький будинок культури 
Сосницької селищної ради 

18. Завідувач сектору 1 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

19. Оператор 
проекційного та 

звукового 
устаткування 

1 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

20. Художник 0,25 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

21. Інженер техн. безпеки 0,25 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

22. Прибиральник 1 Сектор з основних видів діяльності 



службових приміщень "Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

23. Оператор котельні 0,5 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

24. Касир-білетер 0,5 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

25. Ведучий культурно-

масових заходів 

0,5 . Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури спец. 

26. Контролер 0,5 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури спец. 

27. Технік-електрик 0,5 Сектор з основних видів діяльності 
"Кінотеатр ім.О.П.Довженка" 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури спец. 

28. Завідувач 0,75 Киріївський центр народних традицій та 
звичаїв структурний підрозділ 

Сосницького будинку культури 

29. Художній керівник 0,75 Киріївський центр народних традицій та 
звичаїв структурний підрозділ 

Сосницького будинку культури 

30. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Киріївський центр народних традицій та 
звичаїв структурний підрозділ 

Сосницького будинку культури 

31. Завідувач 0,75 Волинківський центр дозвілля та 



відпочинку молоді структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

32. Художній керівник 0,75 Волинківський центр дозвілля та 
відпочинку молоді структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

33. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Волинківський центр дозвілля та 
відпочинку молоді структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

34. Опалювач 0,25 Волинківський центр дозвілля та 
відпочинку молоді структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

35. Завідувач 0,75 Чорнотицький сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

36. Художній керівник 0,5 Чорнотицький сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

37. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Чорнотицький  сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

38. Завідувач 1 Загребельський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

39. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Загребельський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

40. Завідувач 0,5 Поліський сільський клуб структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 



41. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Поліський сільський клуб структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

42. Завідувач 0,5 Пекарівський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

43. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Пекарівський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

44. Завідувач 0,5 Кнутівський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

45. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Кнутівський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

 

 

Завідувач 0,5 Бутівський сільський будинок культури 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

46. Художній керівник 0,5 Бутівський сільський будинок культури 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

47. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Бутівський сільський будинок культури 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

48. Завідувач 0.75 Великоустівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

49. Художній керівник 0,5 Великоустівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 



50. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Великоустівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

51. Завідувач 0,5 Долинський сільський клуб структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

52. Завідувач 0,75 Вільшанський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

53. Художній керівник 0,5 Вільшанський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

54. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Вільшанський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

55. Завідувач 0,5 Змітнівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

56. Художній керівник 0,5 Змітнівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

57. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Змітнівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

58. Завідувач 0,5 Козляницький сільський клуб 
структурний підрозділ Сосницького 

будинку культури 

59. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Козляницький сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

60. Завідувач 0,5 Руднянський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 



будинку культури 

61. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Руднянський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

62. Завідувач 0,25 Купчицький сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

63. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Купчицький сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

64. Завідувач 0,75 Кудрівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

65. Художній керівник 0,5 Кудрівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

66. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Кудрівський сільський будинок 
культури структурний підрозділ 
Сосницького будинку культури 

67. Завідувач 1 Конятинський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

68. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Конятинський сільський клуб 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

69. Завідувач 0,75 Лавський сільський клуб структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

70. Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 Лавський сільський клуб структурний 
підрозділ Сосницького будинку 

культури 

71. Завідувач 0,5 Спаський сільський будинок культури 



структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

72. Художній керівник 0,5 Спаський сільський будинок культури 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

73. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Спаський сільський будинок культури 

структурний підрозділ Сосницького 
будинку культури 

74. Завідувач 0,5 Хлоп’яницький сільський клуб 
структурний підрозділ Сосницького 

будинку культури 

75. Прибиральник 
службових приміщень 

0,25 Хлоп’яницький сільський клуб 
структурний підрозділ Сосницького 

будинку культури 

 

Загальна чисельність – 45,75 шт.од. 
 

Секретар ради                                            Світлана ПАСТУШЕНКО 


