
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради «Про ліквідацію закладів 

культури Коростенської міської територіальної громади » 

  

  

      Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №72 від 06.02.2019р. 

«Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні», № 1775 від 12.11.1998р. «Про 

нормативи забезпечення населення клубними закладами», наказу 

Міністерства культури України від 15.10.2013р. №983 «Про затвердження 

Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та 

бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм 

власності» відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської 

міської ради провівши аналіз наявної бібліотечної та клубної мережі 

приєднаних закладів культури відповідно соціальних нормативів, 

враховуючи економічне обґрунтування з точки зору фінансових ресурсів та 

можливостей ефективного надання безоплатних культурних послуг  

пропонує провести ліквідацію закладів культури : 

1. Провести ліквідацію бібліотек-філій Публічної бібліотеки КМТГ: 

1.1. Закриття бібліотеки, виключення з базової мережі та відкриття пункту 

видачі : 

- Бібліотека с.Ходаки по вул.Центральна, 56-а (0.5 ст. посадового окладу 

бібліотекаря), в с.Ходаки проживає 225 жителів, бібліотека працює 20 

год. на тиждень, знаходиться в приміщенні клубу, який потребує 

капітального ремонту, тече дах, в аварійному стані двері та вікна, 

відсутнє опалення. Майно та книжковий фонд бібліотеки передається в 

бібліотеку с.Каленське. Бібліотека закривається, населення буде 

обслуговуватись бібліотекою с.Каленське через пункт видачі в 

с.Ходаки. Працевлаштування працівника буде забезпечено в бібліотеці 

с.Каленське. При наявності можливостей перенести пункт видачі в 

приміщення колишньої сільської ради, де є пічне опалення.   

 

- Бібліотека с.Мединівка  по вул.Медова, 88 (0.25 ст. посадового окладу 

бібліотекаря, 0.5 ст. посадового окладу техпрацівника, 1.0 ст. сезонного 

кочегара), в с.Мединівка проживає 109 жителів, бібліотека працює 10 

год. на тиждень, знаходиться в приміщенні колишньої сільської ради, в 

цьому ж приміщенні розташовується ФАП, приміщення в задовільному 

стані, індивідуальне опалення (твердопаливний котел). Майно та 

книжковий фонд бібліотеки передається в бібліотеку с.Каленське. 

Бібліотека закривається, населення буде обслуговуватись бібліотекою 

с.Каленське (7 км.) через пункт видачі в с.Мединівка. 

Працевлаштування працівника буде забезпечено в бібліотеку 

с.Каленське. Транспорте сполучення з с.Мединівка незадовільне.  

 



- Бібліотека с.Новаки по вул. Центральна,1  (0.25ст. посадового окладу 

бібліотекаря), в с.Новаки проживає 580 жителів, бібліотека працює 10 

год. на тиждень, знаходиться в приміщенні Будинку культури на 2 

поверсі. В приміщенні клубу протікає дах. Майно та книжковий фонд 

передається в бібліотеку с.Хотинівка. Бібліотека закривається, 

населення буде обслуговуватись бібліотекою с.Хотинівка (2.5 км.) 

через пункт видачі в с.Новаки. Працевлаштування працівника буде 

забезпечено в бібліотеку с.Хотинівка. При можливості перенести пункт 

видачі в приміщення колишньої сільської ради.   

 

- Бібліотека с.Кожухівка (0.75ст. посадового окладу бібліотекаря), в 

с.Кожухівка проживає 301 житель, бібліотека працює 30 год. на 

тиждень, знаходиться в орендованому приміщенні офісу старости на 2 

поверсі ( вул. Центральна, 31). В орендованому приміщенні електричне 

опалення. Бібліотека закривається, населення буде обслуговуватись 

бібліотекою-філією №7 Публічної бібліотеки КМТГ (3.8 км.) через 

пункт видачі в с.Кожухівка. Працевлаштування працівника буде 

забезпечено в бібліотеку-філію №7 Публічної бібліотеки КМТГ разом з 

передачею майна та книжкового фонду.  

 

- Бібліотека с.Сингаї по вул.Космонавтів,2 (0.5 ст. посадового окладу 

бібліотекаря), в с.Сингаї проживає 580 жителів, бібліотека працює 20 

год. на тиждень, знаходиться в приміщенні Будинку культури. 

Приміщення клубу та бібліотеки не опалюється, падає стеля, 

неодноразово були здійсненні крадіжки через вікна. Майно та 

книжковий фонд бібліотеки передається в бібліотеку с.Грозине. 

Бібліотека закривається, населення буде обслуговуватись бібліотекою 

с.Грозине (1 км.) та пунктом видачі, що відкриється в с.Шатрище в 

приміщенні клубу (вул.Перемоги,5). Працевлаштування працівника 

буде забезпечено в бібліотеці с.Грозине.  

 

- Бібліотека с.Домолоч по вул.Злобицька,1 (0.5 ст. посадового окладу 

бібліотекаря), в с.Домолоч  проживає 95 жителів, бібліотека працює 20 

год. на тиждень, знаходиться в одному приміщенні з ФАПом (різні 

входи). Має пічне опалення. Майно та книжковий фонд бібліотеки 

передається в бібліотеку с.Хотинівка, населення буде обслуговуватись 

бібліотекою с.Хотинівка (8 км.) через пункт видачі в с.Домолоч. 

Працевлаштування працівника буде забезпечено в бібліотеку 

с.Хотинівка. При можливості перенести пункт видачі в с.Іскорость.    

 

1.2. Закриття бібліотек і виключення з базової мережі: 

 

- Бібліотека с.Берестовець по вул.1-го травня,1 (0.25 ст. посадового 

окладу бібліотекаря, вакансія), в с.Берестовець  проживає 165 жителів, 

бібліотека 7 років не працює, книжковий фонд та майно списано, 



знаходиться в одному приміщенні з клубом с.Берестовець. 

Обслуговування населення буде здійснюватись бібліотекою 

с.Сарновичі (7 км.). Ставка скорочується. 

 

2. Провести закриття клубів та Будинків культури і виключити з 

базової мережі: 

 

- Клуб с.Берестовець по вул.1-го травня,1 (0.25 ст. посадового окладу 

культпрацівника, вакансія), в с.Берестовець  проживає 165 жителів, 

клуб 4 роки не працює, основні засоби необхідні для роботи відсутні, 

знаходиться в одному приміщенні з бібліотекою с.Берестовець, яка не 

працює 7 років. Ставка скорочується. Обслуговування населення буде 

здійснюватись Будинком культури с.Сарновичі (7 км.) 

 

- Клуб с.Обиходи (0.25 ст. посадового окладу культпрацівника, 0.5 ст. 

посадового окладу техпрацівника, 1.0 ст. сезонного кочегара), клуб 

працює 10 год. на тиждень. В с.Обиходи проживає 23 жителів, клуб 

розміщений в приміщенні колишньої сільської ради, стан приміщення 

задовільний, в цьому ж приміщенні веде прийом фельдшер, 

приміщення в задовільному стані, індивідуальне опалення. 

Працевлаштування працівника та обслуговування населення 

культурними послугами буде забезпечено Будинком культури 

с.Сарновичі (7 км.). Незадовільне транспорте сполучення.  

 

- Клуб с.Сокорики (0.25 ст. посадового окладу культпрацівника 

(вакансія). Приміщення та основних засобів клубу немає, тому 

пропонується до виключення з мережі. В с.Сокорики проживає 198 

жителів, Ставка скорочується. Обслуговування жителів буде 

здійснюватись клубом с.Бехи (2 км.). 

 

- Клуб с.Діброва по вул.Центральна, 3-а (0.25 ст. посадового окладу 

культпрацівника). Ставка скорочується (працівник пенсійного віку). 

Клуб працює 10 год. на тиждень. Приміщення потребує капітального 

ремонту, опалення відсутнє. В с.Діброва проживає 97 жителів. 

Обслуговування жителів буде здійснюватись Будинком культури 

с.Стремигород (4 км.). 

 

- Клуб с.Межирічка по вул.Трипольського,4 (0.25 ст. посадового окладу 

культпрацівника). Ставка скорочується (працівник пенсійного віку). 

Клуб працює 10 год. на тиждень. Клуб знаходиться в приміщенні 

колишньої сільської ради та знаходиться в оренді у виконавчого 

комітету. Приміщення потребує  ремонту. В с.Межирічка проживає 126 

жителів. Обслуговування жителів буде здійснюватись клубом 

с.Дідковичі (5 км.). 

 



- Клуб с.Сингаї по вул.Космонавтів,2 (0.25 ст. посадового окладу 

культпрацівника). Ставка скорочується (працівник пенсійного віку). 

Клуб працює 10 год. на тиждень. Приміщення клубу не опалюється, 

падає стеля, неодноразово були здійсненні крадіжки через вікна. 

знаходиться в задовільному стані, замінені вікна, відсутнє опалення. в 

с.Сингаї проживає 580 жителів. Обслуговування жителів буде 

здійснюватись Будинком культури с.Грозине  (1 км.). 

 

- Клуб с.Ходаки по вул.Центральна, 56-а (0.25ст. посадового окладу 

культпрацівника (вакансія), ставка скорочується. В с.Ходаки проживає 

225 жителів, клуб працював 10 год. на тиждень, знаходиться в одному 

приміщенні з бібліотекою, який потребує капітального ремонту. Тече 

дах, в аварійному стані двері та вікна, відсутнє опалення. 

Обслуговування населення буде здійснюватись клубом с.Каленське (4 

км.).   

 

- Клуб с.Субине по вул.Центральна, 20-а (0.25ст. посадового окладу 

культпрацівника), ставка скорочується (працівник пенсійного віку). В 

с.Субине проживає 40 жителів, клуб працює 10 год. на тиждень. 

Приміщення має пічне опалення, потребує заміни підлога. 

Обслуговування населення буде здійснюватись клубом с.Каленське (4 

км.).   

 

Всього по клубним закладам скорочується: 2 ст. кульпрацівника, 1 

кочегар, 0.5ст. техпрацівника, виключення з базової мережі – 8 клубів. 

 

Всього по бібліотекам скорочується: 0.25 ст. бібліотекаря, 

виключення з базової мережі – 7 бібліотек (натомість відкриття 6 

пунктів видачі). 

 

 

 

 

 

Начальник відділу 

культури і туризму                                                Ольга КОЗАЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Довідка 
про погодження проекту рішення  

«Про ліквідацію закладів культури Коростенської міської 

територіальної громади» 

 

Проект рішення розроблено: Козаченко О.О.  

 

Виконавець :  Козаченко О.О., начальник відділу культури і туризму 

виконавчого комітету, 9-65-06 

                                 

Доповідає на сесії : Синицький О.П., заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій : Синицький О.П. заступник 

міського голови, Козаченко О.О. начальник відділу культури і туризму 

 

Запросити: 

 

Розсилка: відділ культури і туризму виконавчого комітету, заступник 

міського голови Синицький О.П.                                 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 


