
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   
   

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ    

РІШЕННЯ        

09.09.2020                                                                                             № 250 
 
Про затвердження штатних 
розписів закладів культури  
Пирятинської міської ради 
 
 

Відповідно до статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“,    законів   України:  „Про культуру“, „Про бібліотеки та бібліотечну 
справу“, „Про музеї та музейну справу“ ,    постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери“, наказів     Міністерства     
культури     України: від 20 вересня 2011 року № 767/0/16-11 „Про затвердження 
примірних 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“,  від  18 жовтня 
2005 року  № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на 
основі Єдиної тарифної сітки“,  зареєстрованого в Міністерстві    юстиції      України  
27 жовтня 2005 року за № 1285/11565, з метою упорядкування  штатного розпису 
працівників закладів культури Пирятинської ОТГ та забезпечення ефективної 
роботи закладів культури виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
  

                     1. Установити з 01 вересня 2020 рокув штатному розписі закладів культури 
Пирятинської міської ради: Пирятинської публічної бібліотеки, Пирятинського 
краєзнавчого музею, Олександрівського сільського клубу, Олександрівської 
сільської бібліотеки, Калиновомостівського сільського будинку культури та 
Калиновомостівської сільської бібліотеки – посадові оклади (тарифні ставки) 
працівників у таких розмірах: 

1 тарифного розряду — 2225 грн.; 
2 тарифного розряду — 2425 грн.; 
3 тарифного розряду — 2626  грн.;  
 



4 тарифного розряду — 2826 грн.;  
5 тарифного розряду — 3026 грн.; 
6 тарифного розряду — 3226 грн.; 
7 тарифного розряду — 3427 грн.;  
8 тарифного розряду — 3649 грн.;  
9 тарифного розряду — 3849 грн.;  
10 тарифного розряду — 4050 грн.; 
11 тарифного розряду — 4383 грн.; 
12 тарифного розряду — 4717 грн.; 
13 тарифного розряду — 5051 грн.; 
14 тарифного розряду — 5385 грн.; 
15 тарифного розряду — 5741 грн.; 
16 тарифного розряду — 6208 грн.; 
17 тарифного розряду — 6675 грн.; 
18 тарифного розряду — 7142 грн. 

           2. Затвердити штатні розписи закладів культури Пирятинської  міської ради:  
Пирятинський культурно-громадський центр - 13 штатних одиниць 

(додається);  Пирятинська публічна бібліотека -  8,75 штатних одиниць (додається); 
Пирятинський краєзнавчий музей - 2,75 штатних одиниць (додається);  
Олександрівський сільський клуб - 2 штатні одиниці (додається); Олександрівська 
сільська бібліотека - 1 штатна одиниця (додається); Калиновомостівський     
сільський     будинок    культури - 1 штатна    одиниця (додається); 
Калиновомостівська сільська бібліотека -  1 штатна одиниця (додається). 

3. Штатні розписи закладів культури увести в дію з 01 вересня 2020 року. 
4. Відділу    бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) спільно з відділом культури і туризму міської ради (Гуленко О.І.) 
привести штатні розписи закладів культури у відповідність до  рішення. 

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконкому міської ради: 
від 27.12.2019 № 483  „Про затвердження штатних розписів закладів 

культури Пирятинської ОТГ“; 
від 27.05.2020 № 130  „Про штатний розпис Пирятинського культурно-

громадського центру“. 
          6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
  
 
Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ  


