
 

 
       

УКРАЇНА 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Тридцять восьма сесія 

РІШЕННЯ 
від 21 травня 2019 року      смт. Печеніжин 
№ 2232-38/2019 
 
Про створення  публічної бібліотеки  
ім. В. Грабовецького як структурного  
підрозділу з бібліотеками філіями відділу 
культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради ОТГ  
Коломийського  району  
Івано-Франківської області 
 

 Керуючись ч. 1 п. 30 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», 
«Про культуру», враховуючи Методичні рекомендації з організації мережі 
публічних бібліотек в об'єднаних територіальних громадах, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони 
здоров'я, освіти, культури та молоді,  з метою забезпечення організації надання 
сучасних бібліотечних послуг населенню Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади, підвищення ефективності віддачі вкладених 
фінансових ресурсів в сферу культури Печеніжинська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Створити на базі бібліотек, які розташовані на території Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громадиКоломийського району Івано-
Франківської області,  публічну бібліотеку ім. В.Грабовецького  відділу 
культури і туризму Печеніжинської  селищної радиоб’єднаної територіальної 
громади,  Коломийського району Івано-Франківської області, за адресою 
смт.Печеніжин, вул. Незалежності,13  з бібліотеками філіями в селах Слобода, 
Рунгури, Марківка, Молодятин,Печеніжин дитяча бібліотека, Малий Ключів, 
Сопів, Кийданці, Княждвір Коломийського району Івано-Франківської області 
та затвердити її склад (додаток 1)  



2. Затвердити Положення про публічну бібліотеку ім. В.Грабовецькоговідділу 
культури і туризму Печеніжинськоїселищної ради об’єднаної територіальної 
громади(додаток 2) 

 3. Функції  публічної бібліотеки відділу культури і туризму Печеніжинської 
селищної ради ОТГ  Коломийського району Івано-Франківської області 
закріпити за  масовою бібліотекою ім. В.Грабовецького, яка знаходиться 
смт.Печеніжин вул. Незалежності, 13  керівником публічної бібліотеки 
призначити завідуючу масової бібліотеки ім. В.ГрабовецькогоЯкубенко 
Світлану Степанівну 

4. Здійснення реєстраційних дій покласти на керівника Публічної бібліотеки ім. 
В.ГрабовецькогоЯкубенко Світлану Степанівну 

Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на 
офіційному веб-порталіПеченіжинськоїселищної ради 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та 
соціального   захисту населення.  (голова комісії С. Якубенко) 

 

 

  Секретар ради            О.Дудінчук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Додаток 1  
                                                                                                                   до рішення  

                                                                                                       сесії селищної  
                                                                                                         ради  скликання 

від 
 _______________2019р.  

 

 С К Л А Д  публічної бібліотеки ім. В.Грабовецького відділу культури і 
туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

 бібліотека філія с. Слобода ім. С.Вінценза публічної бібліотеки відділу 
культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади;  

бібліотека філія с. Рунгури публічної бібліотеки відділу культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;  

бібліотека філія с. Марківка публічної бібліотеки відділу культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;  

бібліотека філія с. Молодятин публічної бібліотеки відділу культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;  

бібліотеку філія с. Малий Ключів публічної бібліотеки відділу культури і 
туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади; 

бібліотека філія с. Сопів публічної бібліотеки відділу культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;  

бібліотека філіяс. Кийданці публічної бібліотеки відділу культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади; 

бібліотеку філіяс. Княждвір публічної бібліотеки відділу культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;  

дитяча бібліотека філія  ім. В.Грабовецького публічної бібліотеки відділу 
культури і туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади;  

 

Секретар селищної ради                                                                  О. Дудінчук 
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