
              
УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22.09.2021р. № ____ 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської 

ради від 30.12.2020р. №645 «Про затвердження фактичної базової мережі та 

штатних розписів закладів культури міста»  

 

Згідно рішення шостої сесії VIII скликання від 10.06.2021р. № 356 «Про 

закриття закладів культури Коростенської міської територіальної громади», 

враховуючи погодження Міністерства культури і інформаційної політики від 

16.07.2021р. №8281/4.10.9 «Щодо виключення з базової мережі закладів 

культури», відповідно до ст.22, ст.23 Закону України «Про культуру», 

керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

РІШАЄ : 

 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 30.12.2020р. №645 «Про затвердження фактичної базової 

мережі та штатних розписів закладів культури Коростенської міської 

територіальної громади» виклавши додаток 1 в новій редакції.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Чижевську Н.М. 

 

 

  Міський голова                                                   Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 
Заступник міського голови 

Наталія ЧИЖЕВСЬКА 

Начальник фінансового управління 

Людмила БАРДОВСЬКА 

Начальник відділу культури і туризму 

Ольга КОЗАЧЕНКО 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 



Додаток 1 

до рішення  виконавчого комітету  

від 22.09.2021р. № ___ 

 

Фактична базова мережа закладів культури, які знаходяться в підпорядкуванні відділу культури  і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

№ 

з/п 

Найменування закладу 

культури 

Засновник 

(засновники) 

Код згідно з 

ЄДРПОУ 

Дата 

реєстрації 
Місцезнаходження 

Тип закладів 

культури згідно зі 

ст.23 Закону 

України «Про 

культуру» 

Форма 

власності та 

організаційно-

правова 

форма 

1. Коростенський міський 

Палац культури 

ім.Тараса Шевченка з 

відокремленими 

структурними 

підрозділами: 

Коростенська 

міська рада 

№ 40527320 03.06.2016р. вул.Грушевського,3 

м.Коростень,  

Житомирська обл.  

11500 

комунальний 

заклад 

комунальна 

організація 

- Клуб-філія № 1 вул.Проліскова,88 

- Клуб-філія № 2 вул.Каштанова,3 

- Бехівський клуб с. Бехи, вул.Романа 

Козаренка, 22г 

- Васьковицький 

Будинок культури 

с. Васьковичі, вул. 

Першотравнева, 36 

- Вороневський клуб с. Воронево, 

вул.Суворова,1а 

- Грозинський Будинок 

культури 

с. Грозине, 

 вул. Центральна, 3  

- Дідковицький клуб с. Дідковичі,  

 вул.Парнівська, 97 

- Злобицький клуб с.Злобичі, вул.Шкільна, 6а 

- Каленський клуб с. Каленське, 

пров.Центральний, 1а 

- Малозубівщинський 

Будинок культури 

с. Мала Зубівщина, 

вул.Центральна, 13 

- Майданівський клуб с. Майданівка, 

вул.Польова,2а 



- Михайлівський 

Будинок культури 

с. Михайлівка,  

вул. Вишняки, 23б 

- Нивківський клуб с. Нивки, вул.Шляхівська, 

9а 

- Немирівський клуб с. Немирівка, 

вул.Центральна,1 

- Новаківський Будинок 

культури 

с. Новаки,  

вул.Центральна, 1 

- Розтяжинський клуб с. Розтяжин, 

вул.Клубна,26а 

- Сарновицький клуб с. Сарновичі,  

- Стремигородський 

Будинок культури 

с. Стремигород, 

вул.Центральна, 26 

- Холосненський 

Будинок культури 

с. Холосне,  

вул. Центральна, 19  

- Хотинівський клуб с. Хотинівка,  

вул. Центральна, 8 

- Шатрищанський клуб с. Шатрище, вул.Перемоги, 

5 

2. Коростенська міська 

школа мистецтв імені 

Анатолія Білошицького 

Коростенська 

міська рада 
№ 34325767 31.05.2006р. вул.І.Франка,6 

м.Коростень,  

Житомирська обл.  

11500 

комунальний 

заклад 

комунальна 

організація 

- Грозинська музична 

школа 

с. Грозине, 

 вул. В.Шленчака, 19 

3. Публічна бібліотека 

Коростенської міської 

територіальної громади з 

філіями: 

Коростенська 

міська рада 

№ 35114794 19.03.1992р. вул.Грушевського, 38 

м.Коростень, 

Житомирська обл. 

11500 

комунальний 

заклад 

комунальна 

організація 

- Центральна бібліотека 

ім.М.Островського 

вул.Грушевського, 38 

 

- Бібліотека-філія  

- № 1 ім.Л.Українки 

вул.Грушевського, 37 

- Бібліотека-філія № 2 вул.Пролетарська, 37 

- Бібліотека-філія № 3 вул.Шолом Алейхема, 102 

 - Бібліотека-філія № 4    вул.Київська, 17   



 

Керуючий справами виконкому                                                Андрій ОХРІМЧУК 

- Бібліотека-філія № 5 вул.Шолом Алейхема, 102 

- Бібліотека-філія № 6 вул.Каштанова,21 

- Бібліотека-філія № 7 вул.Проліскова, 88 

 - Бібліотека-філія №8 вул.Маяковського, 105 

 - Бехівська бібліотека    с. Бехи, вул. Козаренка 

Романа, 22е 

  

 - Васьковицька 

бібліотека 

   с. Васьковичі, вул.  

Першотравнева, 36 

  

 - Грозинська бібліотека    с. Грозине, вул. 

Центральна, 3 

  

 - Дідковицька бібліотека    с. Дідковичі, вул. 

Парнівська, 97 

  

 - Каленська бібліотека    с. Каленське, пров. 

Центральний, 1а 

  

 - Малозубівщинська 

бібліотека 

   с. Мала Зубівщина, вул. 

Центральна, 13 

  

 - Михайлівська 

бібліотека 

   с. Михайлівка, вул. 

Вишняки, 23б 

  

 - Новаківська бібліотека    с. Новаки,  

вул. Центральна, 1 

  

 - Сарновицька 

бібліотека 

   с. Сарновичі   

 - Стремигородська 

бібліотека 

   с. Стремигород, вул. 

Центральна, 24 

  

 - Холосненська 

бібліотека 

   с. Холосне, вул. 

Центральна, 20а 

  

 - Хотинівська бібліотека    с. Хотинівка, вул. 

Центральна, 8 

  

4. Комунальна установа 

«Туристично-культурний 

інформаційний центр 

міста Коростень» 

Коростенська 

міська рада 
№ 42871424 07.03.2019р. вул.Грушевського, 20 

м.Коростень,  

Житомирська обл.  

11500 

комунальний 

заклад 

комунальна 

організація 



 


