Умови праці директора та матеріально-технічна база
комунального закладу «Районний будинок культури»
Зіньківської районної ради Полтавської області
на умовах контрактної форми роботи
На виконання вимог закону України «Про культуру», відділ культури,
туризму, молоді та спорту Зіньківської районної державної адміністрації
подає інформацію про умови праці директора та відомості про матеріальнотехнічну базу.
Умови праці директора комунального закладу «Районний будинок
культури» Зіньківської районної ради Полтавської області на умовах
контрактної форми роботи.
Робоче місце директора знаходиться у приміщенні громадської будівлі,
розташованої за адресою: вул. Воздвиженська, 38, м. Зіньків, Зіньківського
району Полтавської області, поштовий індекс - 38100.
Режим роботи:
- робочий час: вівторок – субота 09:00-21:00;
- вихідні дні: неділя, понеділок;
- обідня перерва: 13:00- 14:00.
Ненормований робочий день: участь у проведенні державних свят,
урочистостей, мітингів, участь у районних, обласних, відкритих,
всеукраїнських культурно-мистецьких заходах, тощо; в святкові та вихідні
дні.
Щорічна основна відпустка: 24 календарні дні.
Щорічна додаткова відпустка і відповідно до колективного договору:
до 4 календарних днів.
Оплата праці директора включає:
Посадовий оклад у розмірі 4956 грн., встановлений відповідно до
наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745;
Доплату за вислугу років у розмірі 10-30% від посадового окладу
залежно від стажу роботи працівників державних і комунальних клубних
закладів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09 грудня 2017
року №1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних
клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх
центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань» зі змінами, внесеними
згідно з Постановою КМУ №150 від 16.03.2017 року;
Матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у
розмірі одного посадового окладу відповідно до п.3 статті 29 Закону України
«Про культуру », відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09 грудня
2017 року №1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних
клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх
центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань» зі змінами, внесеними

згідно з Постановою КМУ №150 від 16.03.2017 року, в межах фонду
заробітної плати;
Матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу
при наданні щорічної відпустки відповідно до п.3 статті 29 Закону України
«Про культуру », відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09 грудня
2017 року №1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних
клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх
центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань» зі змінами, внесеними
згідно з Постановою КМУ №150 від 16.03.2017 року, в межах фонду
заробітної плати.
Матеріально-технічна база комунального закладу «Районний
будинок культури» Зіньківської районної ради Полтавської області.
Комунальний заклад «Районний будинок культури» Зіньківської
районної ради Полтавської області знаходиться в окремо розташованій
двоповерховій громадській будівлі, яка перебуває у спільній власності
територіальних громад міста, селища, сіл Зіньківського району Полтавської
області в оперативному управлінні відділу культури, туризму, молоді та
спорту Зіньківської районної державної адміністрації та розташована за
адресою: вул. Воздвиженська, 38, м. Зіньків, Зіньківського району
Полтавської області, поштовий індекс - 38100.
На першому поверсі будівлі розташовується фоє, актовий зал (на 461
місце), методичні кабінети, туалети, на другому поверсі - кабінет директора,
методичні кабінети, танцювальний зал, балкон. Матерально-технічна база
закладу налічує 16 комп’ютерів, 2 одиниці копіювально-розмножувальної
техніки, наявне підключення до мережі Інтернет, автомобіль ГАЗ 322132-224
(державний номер ВІ4757АА – мікроавтобус пасажирський), легковий
автомобіль ВАЗ – 21104 (реєстраційний номер ВІ 7895 СР).
Штат – 1 директор, 1 художній керівник, 1 зав. сектором к/о роботи, 7
провідних методистів, 1 режисер театралізованих свят, 1 керівник
«народного» колективу, 2 керівник «зразкового» колективу, 1 керівник
духового оркестру, 1 акомпоніатор, 1 звукорежисер, 1 технік-оператор
оптичного устаткування, 2 водія, 1 електрик, 1 оператор, 2 техпрацівника.
Штатні одиниці по спеціальному рахунку (фактично) станом на
01.01.2019 року – 3 артисти, 1 культмасовик.

