
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради  

від 14.04.2016 р. №97 «Про впорядкування штатного розпису міської ЦБС» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: введення посади в 

міській бібліотеці-філії №2. Міська бібліотека-філія №2 знаходиться в смт. Знам’янка Друга. 

Згідно штатного розпису міської ЦБС в бібліотеці працює одна штатна одиниця – бібліотекар, 

яка фізично не в змозі одночасно обслужити читачів бібліотеки, підготувати і провести 

масовий захід, належним чином виконати бібліотечну роботу – заповнити щоденник роботи 

бібліотеки, відстежити статистичні дані, поновити каталоги і картотеки бібліотеки. 

Скорочення вакантної посади в юнацькій бібліотеці та введення посади завідуючої в 

бібліотеці-філії №2 дасть змогу більш якісно та оперативно обслуговувати читачів смт. 

Знам’янка Друга, сприяти задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів населення, 

урізноманітнити масові заходи, розширити коло користувачів бібліотеки. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: Для забезпечення ефективного виконання статутних 

завдань міської ЦБС, вирішення виробничих питань, які зумовлені інтересами виробництва, з 

метою якісного обслуговування читачів смт. Знам’янка Друга. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: Введення посади в бібліотеці-філії №2 дасть можливість якісно і оперативно 

задовольняти інформаційні запити читачів, впроваджувати у роботу бібліотеки інноваційні 

форми масової роботи, рекламувати бібліотеку та її інформаційні послуги. Виділення 

додаткових коштів для виконання даного рішення міська ЦБС не потребує. 

4. Механізм виконання рішення: внесення змін до штатного розпису міської ЦБС шляхом 

виключення посади бібліотекаря юнацької бібліотеки та введення посади завідуючої 

бібліотеки-філії №2. 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести 

зміни до існуючого рішення ради): 

 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або 

іншого місця оприлюднення: 

 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: директор міської 

ЦБС___________   

  Колісніченко М.В.   _________________ (дата). 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:  

_________________________ (Клименко Н.М.) 

 

 

 

 

 



_________ сесія Знам`янської міської ради 

 

сьомого скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від         2016 року        № 

 

м. Знам`янка 

 

 

Про затвердження рішення виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради від 

14.04.2016 р.  №97 «Про впорядкування 

штатного розпису міської ЦБС» 

   

 

З метою виконання п.1 рішення виконавчого комітету від 14.04.2016 р. №97 «Про впорядкування 

штатного розпису міської ЦБС», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

 

 

Вирішила: 

 

 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 14.04.2016 р. №97 

«Про впорядкування штатного розпису міської ЦБС». 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

культури, молоді та спорту (голова Ю.Сопільняк). 

 

  

 

  

 

 

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 


