
 

 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КОЛЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

П О С Т А Н О В А 

 

від 21.02.2018 р.      № 1/2 

     

Про групи оплати праці  

керівників і спеціалістів 

обласних методичних центрів 

  

 

 Враховуючи показники роботи за останні три роки бібліотек та музеїв 

обласного підпорядкування, які є обласними методичними центрами, колегія 

управління культури і мистецтв облдержадміністрації,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Підтвердити групи оплати праці керівників і спеціалістів обласних 

методичних центрів: 

1.1. Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва – 

першу групу оплати праці (середньорічна кількість читачів за останні три 

роки складає 42,0 тис. чол., книговидача – 779,6 тис. примірників); 

1.2. Обласному краєзнавчому музею – першу групу оплати праці 

(середньорічна кількість відвідувачів за останні три роки складає 207,2 тис. 

чол., основний фонд нараховує 112888 музейних предметів); 

 1.3. Обласному художньому музею – другу групу оплати праці 

(середньорічна кількість відвідувачів за останні три роки складає 151,6 тис. 

чол., основний фонд нараховує 9165 музейних предметів); 

1.4. Обласній бібліотеці для юнацтва – третю групу оплати праці 

(середньорічна кількість читачів за останні три роки складає 10,7 тис. чол., 

книговидача – 228,8 тис. примірників); 

1.5. Обласній бібліотеці для дітей ім. І.Франка – третю групу оплати 

праці (середньорічна кількість читачів за останні три роки складає 12,8 тис. 

чол., книговидача – 250,5 тис. примірників); 

2. Відділу бухгалтерського обліку та планування управління культури і 

мистецтв облдержадміністрації (Свіргун З.В.) забезпечити фінансування 

встановлених посадових окладів керівників установ та структурних 

підрозділів з 1 січня 2018 року відповідно до Наказу Міністерства культури 

України від 18.10.2005 року №745. 

3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника 

начальника управління Троян В.Г. 
 

 

Голова колегії, 

начальник управління                                                      С.Городинський 

 

 



 

 
 

ДОВІДКА 

про основні показники роботи бібліотек та музеїв обласного підпорядкування  

за останні три роки (2015-2017 рр.) 

 

Обласною науковою універсальною бібліотекою ім. К.А.Тімірязєва  

обслуговано читачів: 

2015 р. – 41,8 тис. чол. 

2016 р. -  41,8 тис. чол. 

2017 р. – 42,4 тис. чол. 

Середньорічна кількість становить – 42,0 тис. чол. 
 

Книговидача по бібліотеці складає: 

2015 р. – 779,1 тис. прим. 

2016 р. – 778,3 тис. прим  

2017 р. – 781,5 тис. прим. 
 

Середньорічна кількість книговидач – 779,6 тис. прим. 
 

Обласною бібліотекою для юнацтва обслуговано читачів: 

2015 р. – 10,7 тис. чол. 

2016 р. – 10,7 тис. чол. 

2017 р. – 10,8 тис. чол. 
 

Середньорічна кількість становить – 10,7 тис. чол. 
 

Книговидача по бібліотеці складає: 

2015 р. – 232,2 тис. прим. 

2016 р. – 221,7 тис. прим. 

2017 р. – 232,6 тис. прим. 
 

Середньорічна кількість книговидач – 228,8 тис. прим. 
 

Обласною бібліотекою для дітей ім. Франка обслуговано читачів: 

2015 р. – 12,8 тис. чол. 

2016 р. – 12,8 тис. чол. 

2017 р. – 12,8 тис. чол. 
 

Середньорічна кількість становить – 12,8 тис. чол. 
 

Книговидача по бібліотеці складає: 

2015 р. – 253,9 тис. прим. 

2016 р. -252,4 тис. прим. 

2017 р.– 245,2 тис. прим. 
 

Середньорічна кількість книговидач – 250,5 тис. прим. 
 

Обласний краєзнавчий музей відвідали: 

2015 р. – 206,6 тис. чол. 

2016 р. -   204,5 тис. чол. 

2017 р. – 210,4 тис. чол. 
 

Середньорічна кількість відвідувачів складає –207,2 тис. чол. 

Фонди музею налічують 112888 предметів основного фонду; 
 

Обласний художній музей відвідали: 

2015 р. – 151,8 тис. чол. 

2016 р. –  151,9 тис. чол. 

2017 р. – 151,1 тис. чол. 

 

Середньорічна кількість відвідувачів складає – 151,6 тис. чол. 

Фонди музею налічують 9165 предметів основного фонду. 

 

Заступник  

начальника управління                                                                       В.Троян 


