
 

Штатний розпис клубних закладів Міністерства культури і туризму 
 

I. Сільські клубні заклади: 

1.1. Сільський клуб (центр дозвілля, народний дім тощо) (позакатегорійний) 

Штатний розпис: 

• Завідувач 

• Культорганізатор 

• Акомпаніатор 

1. 2. Сільський клуб (центр дозвілля, народний дім тощо) (4 група за оплатою 

праці) 

Штатний розпис: 

• Завідувач (директор) 

• Художній керівник 

• Методист 

• Культорганізатор 
• Акомпаніатор 

1.3. Сільський клуб (центр дозвілля, народний дім, центр фольклору, клуб-

музей, клуб-бібліотека тощо) (2-3 група за оплатою праці) 

Штатний розпис: 

• Директор (завідувач) 

• Художній керівник 

• Методист 

• Культорганізатор 

• Акомпаніатор 
• Художник 

1.4. Сільський Будинок культури (сільський центр культури, народний дім, 

Палац культури, центр фольклору, центр культури нацменшин тощо) (1-3 група 

за оплатою праці) 

Штатний розпис: 

• Директор (завідувач) 

• Заступник директора 

• Художній керівник 

• Завідувач відділом (сектором) з основних видів діяльності 

• Завідувач філією, об"єктом дозвілля та сфери послуг, пересувною виставкою 

• Завідувач майстернею, лабораторією, господарством 

• Завідувач іншими відділами, секторами 

• Методист 

• Інструктор 

• Культорганізатор 

• Акомпаніатор 

• Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 
• Художник 

 



ІІ. Районні, міські клубні заклади: 

2.1. Районний будинок культури (районний центр культури і дозвілля, 

народний дім, районний центр культури і мистецтв, районний будинок 

народної творчості, Палац культури, центр культури національних меншин, 

культурно-спортивний комплекс тощо). ( 1-3 група по оплаті праці) 

Штатний розпис: 

• Директор (завідувач) 

• Заступник директора 

• Художній керівник 

• Режисер 

• Завідувач відділом з основних видів діяльності 

• Завідувач сектором з основних видів діяльності 

• Завідувач філією, об'єктом дозвілля та сфери послуг, пересувною виставкою 

• Завідувач майстернею, лабораторією, студією, господарством 

• Завідувач іншим відділом, студією, сектором 

• Методист 

• Інструктор 

• Культорганізатор 

• Акомпаніатор 

• Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 

• Художник 

2.2. Міський будинок культури (міський центр культури і дозвілля, народний 

дім, міський центр культури і мистецтв, міський будинок народної творчості, 

Палац культури, центр культури національних меншин, Будинок молоді, 

культурно-інформаційний, культурно-просвітницький центр, культурно-

спортивний комплекс тощо) (1-3 групи по оплаті праці) 

Штатний розпис: 

• Директор (завідувач) 

• Заступник директора 

• Художній керівник 

• Режисер 

• Завідувач відділом з основних видів діяльності 

• Завідувач сектором з основних видів діяльності 

• Завідувач філією, об"єктом дозвілля та сфери послуг, пересувною виставкою 

• Завідувач майстернею, лабораторією, студією, господарством 

• Завідувач іншим відділом, студією, сектором 

• Методист 

• Інструктор 

• Культорганізатор 

• Акомпаніатор 

• Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 

• Художник 

 

 



ІІІ. Обласні центри народної творчості 
(обласні будинки народної творчості, обласні науково-методичні центри) (1 

група по оплаті праці) 

Штатний розпис: 

• Директор 

• Заступник директора 

• Завідувач відділом (за напрямками діяльності) 

• Завідувач сектором (за напрямками діяльності) 

• Завідувач творчої лабораторії за художнім жанром 

• Науковий працівник 

• Завідувач майстернею, студією, господарством 

• Методист за жанрами народної творчості, образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва 

• Режисер масових заходів і видовищ 

• Соціолог 

• Культуролог 

• Головний бухгалтер 

• Бухгалтер 
• Касир 

ІV. Штатний розпис художніх аматорських колективів 

(для всіх типів клубних закладів) 

Штатний розпис: 

Хорові колективи 

• Хормейстер 

• Концертмейстер 

Вокальні, інструментальні, вокально - інструментальні ансамблі 

• Художній керівник 

• Хормейстер 

Оркестри 

Ансамблі танцю 

• Балетмейстер 

• Концертмейстер 

Ансамблі пісні і танцю 

• Хормейстер 

• Балетмейстер 

• Диригент 

• Концертмейстер 

Студії (кіностудії, фотостудії, образотворчого, декоративно-прикладного 

мистецтва) 

• Художній керівник 

• Технік по обладнанню 

Циркові колективи 

• Режисер 

• Реквізитор-монтувальник сцени 

Театри 

• Режисер 



• Завідувач постановчою частиною 

Фольклорні колективи 

• Керівник-організатор 

• Художній керівник 

• Режисер 

• Керівник гурту 
• Хранитель фонду 

Примітка: При необхідності до штату аматорського колективу за рахунок спец. 

коштів можуть бути введені додаткові посади: адміністратора, акомпаніатора, 

художника-декоратора, тренера, репетитора тощо; для колективів традиційної 

народної культури: фольклорист-консультант (етномузиколог, етноорганолог, 

етнохореограф,) інженер звуко- та відеозапису. Аматорські колективи всіх 

типів клубних закладів, які не мають звання "народний" ("зразковий"), 
користуються даним примірним штатним розписом. 

При наявності в клубному закладі самодіяльного об"єднання (клубу за 

інтересами) до штатного розпису вводиться посада керівника об"єднання. 

При наявності в клубному закладі кількох колективів (студій, гуртків) одного 

жанру, до штатного розпису вводиться посада керівника: головний 

балетмейстер, головний диригент, головний режисер, головний хормейстер, 
головний художник. 

При наявності в клубному закладі технічних засобів, до штатного розпису 

вводяться відповідні посади - технік (з обслуговування звукової апаратури, 

кіно, відео, світлової техніки, санітарно - технічного, теплового обладнання 

тощо). 

Інший адміністративний, інженерно-технічний та обслуговуючий персонал 

будівель і споруд включається до штату відповідно існуючих норм та 
виробничої необхідності. 

  


