
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

I  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021  м.  Хуст

Про  затвердження  структури та   

штатної  чисельності комунальних  

закладів «Хустський краєзнавчий музей»  

та «Хустська міська картинна галерея» 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 19 Закону України «Про культуру»,  статті 7 Закону України 

«Про музеї та музейну справу»,   керуючись рішенням І сесії Хустської міської 

ради VIII скликання №54 від 30.12.2020р. «Про вхід Хустської міської ради до 

складу засновників закладів культури і спорту, зміну найменування та 

затвердження статутів закладів у новій редакції», з метою упорядкування 

організації діяльності Хустського краєзнавчого музею та народних музеїв, що 

увійшли до складу Хустської територіальної громади, міської ради  

                                           ВИРІШИЛА: 

  1. Ввести до структури комунального закладу «Хустський краєзнавчий 

музей» відділи (структурні підрозділи), що розташовані в межах Хустської 

міської територіальної громади, а саме:  

- народний етнографічний музей «Світлиця» с. Нанково, вул.Миру, 217; 

- народний історико-краєзнавчий музей с.Данилово, вул.Миру, 59; 

- народний краєзнавчий музей с.Липовець, вул..Т.Шевченка,3. 

2. Ввести до штатного розпису комунального закладу «Хустський 

краєзнавчий музей»  три штатні одиниці (завідувач музею). 

  3. Ввести до структури комунального закладу «Хустська міська картинна 

галерея» народне аматорське творче об’єднання «Митець Верховини» та ввести 

до штатного розпису посаду керівника народного творчого об’єднання «Митець 

Верховини»  в кількості 1 штатна одиниця. 

 4. Вивести із штатного розпису комунального закладу «Хустський міський 

будинок культури» чотири штатні одиниці (посади) керівників: 

- народного етнографічного музею «Світлиця» с. Нанково, вул.Миру, 217; 

- народного історико-краєзнавчого музею с. Данилово, вул.Миру, 59; 

- народного краєзнавчого музею с. Липовець, вул..Т.Шевченка,3; 

- керівника народного творчого об’єднання «Митець Верховини». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну депутатську 

комісію міської ради із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і 

спорту, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту 

населення, міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійних відносин, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Міський голова    Володимир КАЩУК 

 


