
 
 

УКРАЇНА 
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                            № 5 

16.01.2021 року                                

м. Бібрка  

Про вилучення з базової мережі публічних бібліотек Міністерства культури та 

інформаційної політики України та з ЕСМАР бібліотеки 

КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської ради» 

 

Розглянувши листа начальника відділу культури виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Л.Сурмач щодо вилучення з базової мережі публічних бібліотек Міністерства 

культури та інформаційної політики України та з ЕСМАР бібліотеки КЗ «Публічна 

бібліотека Бібрської міської ради», керуючись законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», Законом України «Про культуру», 

Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постановою КМУ №510, від 

30.05.1997р. «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення з організації мережі 

публічних бібліотек в Україні», урахувавши лист начальника відділу культури, туризму, 

сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради 

Сурмач Л.П. №8, від 14.01.2021р., з метою забезпечення ефективної діяльності бібліотек і 

якісного обслуговування мешканців громади, за результатами реорганізації та приведення 

у відповідність структури і штатного розпису КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської 

ради»,  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити вилучення з базової мережі публічних бібліотек Міністерства культури та 

інформаційної політики України та з ЕСМАР  згідно з чинним законодавством України 

наступні бібліотеки: 

-  Бібліотеку-філію с.Любешка; 

-  Бібліотеку-філію с.Підгородище 

-  Бібліотеку-філію с.Під’ярків 

-  Бібліотеку-філію с.Глібовичі 

-  Бібліотеку-філію с.Ходорківці 

-  Бібліотеку-філію с.Кнісело 

-  Бібліотеку-філію с.Кологори 

-  Бібліотечний пункт с.Волощина 

-  Бібліотечний пункт с.Орішківці 

-  Бібліотечний пункт с.Квітневе 

-  Бібліотечний пункт с.Трибоківці 

-  Бібліотечний пункт с.Бертишів 

2.  Подати на розгляд та затвердження сесії Бібрської міської ради перелік бібліотек щодо 

вилучення їх з базової мережі публічних бібліотек Міністерства культури та 

інформаційної політики України та з ЕСМАР  згідно з чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Бібрського міського 

голови О.В.Довгаль. 

 

Бібрський міський голова                                                 Р.Я. Гринус  


