
Порівняльна таблиця  змін до рішення «Про ліквідацію закладів культури Коростенської міської територіальної громади»  

(проект рішення шоста сесія VIІI скликання від 10.06.2021р.) 
Додаток  

Перелік  закладів  культури  Коростенської  міської територіальної  громади, що включені  до  базової  мережі  та 

пропонуються до ліквідації  

№ 

з/п 

Назва  закладу Місце знаходження 

закладу 

К-ть 

населен 

ня 
(станом  на 

01.01.2020) 

Посадо 

вий 

оклад 

Стан приміщення, 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Заклад, що буде надати 

безоплатні культурні 

послуги 

1. Бібліотека с.Ходаки 

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Ходаки, 

вул.Центральна,56-а 
225 0,5 ст. 

 

Аварійний стан будівлі Бібліотека с.Каленське  

Пункт видачі в с.Ходаки 

 

2. Бібліотека с.Мединівка 

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Мединів 

ка, вул.Медова,88 
109 0,25ст. 

б-кар 
Утримання 1 ст. 

кочегар, 0.5 ст. 

техпрацівник 

Задовільний стан будівлі, 

також розміщений ФАП.  

Бібліотека с.Каленське  

Пункт видачі в с.Мединівка 

3. Бібліотека с.Новаки 

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Новаки, вул.Центральна,1  580 0.25 ст. 

 

Незадовільний стан, 

протікання даху 

Бібліотека с.Хотинівка 

 Пункт видачі в с.Новаки 

 

4. Бібліотека с.Домолоч 

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Домолоч, вул.Злобицька, 1 95 0,5 ст. 

 

Задовільний стан, пічне 

опалення, також 

розміщений ФАП 

Бібліотека с.Хотинівка  

Пункт видачі в с.Домолоч 

5. Бібліотека с.Кожухівка 

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Кожухівка, вул. 

Центральна, 31 
301 0.75 ст. 

 

Орендоване приміщення 

після ремонту, 

електроопалення 

Бібліотека-філія №7 
Публічної бібліотеки КМТГ 

 Пункт видачі в с.Кожухівка 

6. Бібліотека с.Сингаї  

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Сингаї, 

вул.Космонавтів, 2 
506 0,5ст. 

 

Аварійне приміщення Бібліотека с.Грозино  

пункт видачі  в  с.Шатрище 

7. Бібліотека с.Берестовець 

Публічної бібліотеки 

Коростенської міської 

територіальної громади 

с.Берестовець вул.1-го 

Травня, 1 
165 0,25ст. 

(вакансія) 
Книжковий фонд списано 

як застарілий до передачі, 

основні засоби відсутні 

Бібліотека с.Сарновичі  

8. Клуб  с.Берестовець с.Берестовець  165 0,25 ст. аварійний Будинок культури  



Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

вул.1-го Травня, 1 (4 роки вакансія) с.Сарновичі 

9. Клуб  с.Обиходи 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Обиходи 23 0.25 ст. 

культпрацівник 

(Утримання 1 ст. 

кочегар, 0.5 ст. 

техпрацівник) 

Задовільний, клуб займав 

частину  приміщення 

колишньої сільської ради. 

Розміщений ФАП. 

Будинок культури  

с.Сарновичі  

10. Клуб  с.Сокорики 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Сокорики 198 0,25ст. 
(вакансія) 

 Приміщення відсутнє Клуб с.Бехи 

11. Клуб с.Діброва 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Діброва, вул.Центральна, 

3-а 
97 0,25ст. 

 

Аварійне приміщення  Будинок культури  

с.Стремигород 

12. Клуб с.Межирічка 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Межирічка, 

Трипольського,4 
126 0,25ст. 

 

Задовільний, клуб займав 

частину  приміщення 

колишньої сільської ради. 

Клуб  с.Дідковичі  

13. Будинок культури  с.Сингаї 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Сингаї, 

вул.Космонавтів,2 
506 0,25ст. 

 

Аварійне приміщення Будинок культури   с.Грозино  

14. Клуб с.Субине 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Субине, вул.Центральна, 

20-а 
40 0,25 ст. 

 

Задовільний Будинок культури 

с.Каленське 

15. Клуб с.Ходаки 

Коростенського міського 

Палацу культури 

ім.Т.Шевченка 

с.Ходаки, 

вул.Центральна,56-а 
225 0,25 ст. (вакансія) Аварійний стан будівлі Будинок культури 

с.Каленське 

 

Начальник відділу культури і туризму                                                         Ольга КОЗАЧЕНКО 


