
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    10 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___179_ 

 

 

Про затвердження розпорядку роботи 

закладів культури Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

 

З метою впорядкування робочого часу установ культури 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, керуючись статтями 50, 

60 Кодексу законів про працю України, статтею 32 Закону України                    

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядок роботи бібліотечних установ 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається). 

 

2. Затвердити розпорядок роботи клубних установ Старокостянтинівської 

міської територіальної громади (додається). 

 

3. Затвердити розпорядок роботи музейних установ Старокостянтинівської 

міської територіальної громади (додається). 

 

4. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ) систематично контролювати 

дотримання розпорядку роботи установ культури Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 

 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО   

Рішення виконавчого комітету міської ради 

10 червня 2021 року № 179 

 

 

 

 

Розпорядок роботи 

бібліотечних установ Старокостянтинівської міської  

територіальної громади 

№ з/п Назва установи Розпорядок роботи 

1 2 3 

1 Центральна бібліотека Понеділок-четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,                 

п’ятниця, неділя з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;                      

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                     

вихідний день – субота; 

останній понеділок місяця - санітарний день                                      

з 9 год. 00 хв. до 17 год.00 хв. 

2 Дитяча бібліотека Понеділок-четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,                                       

п’ятниця, неділя з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;                                               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                                            

вихідний день – субота; 

останній понеділок місяця - санітарний день                                          

з 9 год. 00 хв.  до 17 год. 00 хв. 

3 Міська бібліотека для дорослих Понеділок-четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,                                       

п’ятниця, неділя з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;                                               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                                            

вихідний день – субота; 
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   1 2 3 

  останній понеділок місяця - санітарний день                                          

з 9 год. 00 хв.  до 17 год. 00 хв. 

4 Міська бібліотека для дітей Понеділок-четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,                                       

п’ятниця, неділя з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;                                               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                                            

вихідний день – субота; 

останній понеділок місяця - санітарний день                                          

з 9 год. 00 хв.  до 17 год. 00 хв. 

5 Міська бібліотека для дорослих та дітей Понеділок-четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,                                       

п’ятниця, неділя з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;                                               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                                            

вихідний день – субота; 

останній понеділок місяця - санітарний день                                          

з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

6 Бібліотека с. Баглаї Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                    

вихідні дні - неділя, понеділок 

7 Бібліотека с. Бутівці Середа, четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.,                  

п’ятниця з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                                             

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                    

вихідні дні - понеділок, вівторок 

8 Бібліотека с. Великий Чернятин Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                

вихідні дні - неділя, понеділок 
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   1 2 3 

9 Бібліотека с. Великі Мацевичі Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                  

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                          

вихідні дні - неділя, понеділок 

10 Бібліотека с. Веснянка Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;              

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;            

вихідні дні - неділя, понеділок 

11 Бібліотека с. Волиця - Керекешина Понеділок - п’ятниця з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні – субота, неділя 

12 Бібліотека с. Воронківці Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                  

вихідні дні - неділя, понеділок 

13 Бібліотека с. Грибенинка Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                    

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                 

вихідні дні - неділя, понеділок 

14 Бібліотека с. Григорівка Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                

вихідні дні - неділя, понеділок 

15 Бібліотека с. Губча Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                     

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                    

вихідні дні - неділя, понеділок                      

16 Бібліотека с. Іршики Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                  

вихідні дні - неділя, понеділок 

17 Бібліотека с. Капустин Вівторок – субота з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.;                                     

з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; 
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  вихідні дні - неділя, понеділок 

18 Бібліотека с. Красносілка Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;                

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                

вихідні дні - неділя, понеділок 

19 Бібліотека с. Лажева Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                

вихідні дні - неділя, понеділок 

20 Бібліотека с. Малий Чернятин Середа - неділя з 9 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.;                     

вихідні дні - понеділок, вівторок 

21 Бібліотека с. Огіївці Вівторок – субота з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                       

з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; 

вихідні дні - неділя, понеділок 

22 Бібліотека с. Пашківці Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;               

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;        

вихідні дні - неділя, понеділок 

23 Бібліотека с. Пеньки Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;          

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                

вихідні дні - неділя, понеділок 

24 Бібліотека с. Попівці Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;           

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                 

вихідні дні - неділя, понеділок 

25 Бібліотека с. Радківці Понеділок – п’ятниця з 8 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.; 

обідня    перерва   з  12   год.   00   хв.   до  13  год.   00  хв.; 

вихідні дні - субота, неділя  

26 Бібліотека  с. Решнівка Вівторок  -  субота  з  9  год.  00   хв.  до   18  год.   00   хв.;  
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  обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;              

вихідні дні - неділя, понеділок 

27 Бібліотека с. Росолівці Вівторок - субота з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;             

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.;                 

вихідні дні - неділя, понеділок 

28 Бібліотека  с. Самчики Вівторок - субота з 10 год. 00 хв.  до 14 год. 00 хв.;   

вихідні дні - неділя, понеділок 

29 Бібліотека с. Сахнівці Вівторок - субота з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;           

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;          

вихідні дні - неділя, понеділок 

30 Бібліотека с. Стецьки  Вівторок - субота з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.;                   

вихідні дні - неділя, понеділок 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                               підпис                                                    Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету міської ради 

від 10 червня 2021 року № 179 

 

 

Розпорядок роботи 

клубних установ Старокостянтинівської міської  

територіальної громади  

 

№ 

з/п 
Назва установи 

Розпорядок роботи в осінньо-зимовий 

період (жовтень – березень) 

Розпорядок роботи в весняно-літній 

період (квітень – вересень) 

1 2 3 4 

1 Центр культури імені 

Володимира Ножки 

Понеділок - четвер з 8 год. 00 хв.                  

до 17 год. 15 хв., п’ятниця з 8 год.            

00 хв. до 16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                       

до 13 год. 00 хв.;  

вихідні дні - субота, неділя 

Понеділок - четвер з 8 год. 00 хв.                  

до 17 год. 15 хв., п’ятниця з 8 год.             

00 хв. до 16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                         

до 13 год. 00 хв.;  

вихідні дні - субота, неділя 

2 Старокостянтинівський міський 

будинок культури 

Понеділок - четвер з 8 год. 00 хв.                  

до 17 год. 15 хв., п’ятниця з 8 год.             

00 хв. до 16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                       

до 13 год. 00 хв.;  

вихідні дні - субота, неділя 

Понеділок - четвер з 8 год. 00 хв.                  

до 17 год. 15 хв., п’ятниця з 8 год.                  

00 хв. до 16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                       

до 13 год. 00 хв.;  

вихідні дні - субота, неділя 

3 Баглаївський сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                           

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                     

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                     

з 20  год.  00  хв.  до  24   год.   00  хв.; 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                            

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                       

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                            

з  19  год.  00   хв.  до  23  год.  00    хв.; 
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обідня перерва з 13 год. 00 хв. до                       

14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до                               

14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

4 Березненський сільський клуб  Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

5 Бутовецький сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

6 Великомацевицький сільський 

будинок культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер  з 9 год. до 18 год.,                

п’ятниця - неділя з 9 год. до 13 год.,                 

з 19 год. до 23 год.; 

обідня перерва з 13 год. до 14 год.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок                  
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7 Великочернятинський сільський 

будинок культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

8 Вербородинський сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

9 Веснянський сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок  

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок  

10 Волице – Керекешинський 

сільський клуб 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з   9   год.   00   хв.  до  12  год.  00  хв.,  

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з   9  год.   00   хв.   до   12  год.  00   хв., 
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  з 21 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

11 Воронковецький сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

12 Грибенинський сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок  

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

13 Григорівський сільський 

будинок культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,               

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                  

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 
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1 2 3 4 

  вихідні дні - понеділок, вівторок      вихідні дні - понеділок, вівторок 

14 Громівський сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                      

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                  

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                           

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                     

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

15 Губчанський сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

16 Драчівський сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                     

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.                      

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                  

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                       

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

17 Жабецький сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;  

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 
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18 Зеленецький сільський клуб Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                     

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                 

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                     

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                 

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

19 Іршиківський сільський будинок  Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок  

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

20 Капустинський сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок  

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

21 Красносілецький сільський 

будинок культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,             

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                          

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 
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  вихідні дні - понеділок, вівторок вихідні дні - понеділок, вівторок   

22 Лажівський сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 19 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

23 Лисинецький сільський клуб Середа - четвер  з 9 год. 00 хв.                     

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                        

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;  

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер  з 9 год. 00 хв.                     

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                        

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;  

вихідні дні - понеділок, вівторок 

24 Малецький сільський клуб Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                   

до 13 год. 00 хв., 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                   

до 13 год. 00 хв., 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

25 Маломацевицький сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 
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26 Малочернятинський сільський 

клуб - бібліотека 

Вівторок - четвер з 9 год. 00 хв. до                  

13 год. 00 хв., п’ятниця - субота               

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,            

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                                        

вихідні дні - неділя, понеділок 

Вівторок - четвер з 9 год. 00 хв. до                  

13 год. 00 хв., п’ятниця - субота               

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                        

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                                        

вихідні дні - неділя, понеділок 

27 Огіївський сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                  

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                   

з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.,                    

з 21 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                 

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                  

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                   

з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.,                    

з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;    

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                     

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

28 Оріхівський сільський клуб Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя               

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя               

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

29 Партинецький сільський клуб Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя               

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя               

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

30. Пашковецький сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,            

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;  

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                  

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;  
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обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

31 Пеньківський сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

32 Писарівський сільський клуб Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя              

з 20 год. 00 хв. до  24 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                      

до 13 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                     

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

33 Половинницький сільський клуб-

бібліотека 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                  

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                   

з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.,                    

з 21 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                 

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                  

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                   

з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.,                    

з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;         

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                 

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

34 Поповецький сільський клуб Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                  

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя             

з  9  год.  00  хв.  до  13  год.  00  хв., 

Середа - четвер  з 9 год. 00 хв.                      

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                     

з   9   год.   00   хв.   до   13  год.  00  хв., 
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з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до                        

14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.             

обідня перерва з 13 год. 00 хв. до                        

14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

35 Радковецький сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

36 Раштівський сільський клуб  Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

37 Решнівецький сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 
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  вихідні дні - понеділок, вівторок вихідні дні - понеділок, вівторок 

38 Росолівецький сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

39 Самчиківський сільський будинок 

культури 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя                

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

40 Стецьківський сільський будинок 

культури 

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя             

з 9 год. 00 хв. до 12  год. 00 хв.,                   

з 21 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                 

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок      

Середа - четвер з 9 год. 00 хв.                 

до 17 год. 00 хв., п’ятниця - неділя             

з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.,                

з 21 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.                  

обідня перерва з 12 год. 00 хв.                      

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок     

41 Хижницький сільський клуб Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя   

Середа, четвер з 9 год. 00 хв.                         

до 18 год. 00 хв., п’ятниця - неділя    
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  з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.,                         

з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.;                   

обідня перерва з 13 год. 00 хв.                         

до 14 год. 00 хв.; 

вихідні дні - понеділок, вівторок 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                      підпис                                                            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету міської ради 

10 червня 2021 року № 179 

 

 

Розпорядок роботи 

музейних установ Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

№

з/п 
Назва установи 

Розпорядок роботи у весняно-літній 

період(квітень – вересень) 

Розпорядок роботи у осінньо-зимовий 

період(жовтень – березень) 

1 Старокостянтинівський 

історико-краєзнавчий 

музей  

Понеділок - четвер з 8 год. 00 хв. до       

17 год.15 хв., п’ятниця з 8 год. 00 хв. до 

16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до                        

13 год. 00 хв.; 

вихідні дні - субота, неділя 

Понеділок - четвер з 8 год. 00 хв. до                

17 год. 15 хв., п’ятниця з 8 год. 00 хв. до              

16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до                                 

13 год. 00 хв.; 

вихідні дні - субота, неділя 

2 Історико-культурний 

центр-музей «Старий 

Костянтинів» 

Понеділок - п’ятниця з 8 год. 00 хв. до                 

19 год. 00 хв., субота - неділя з 9 год.                              

00 хв. до 19 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до                        

13 год. 00 хв. 

Понеділок - четвер з 8 год. до                                    

17 год. 15 хв., п’ятниця з 8 год. 00 хв. до                

16 год. 00 хв.; 

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до                              

13 год. 00 хв., 

вихідні дні - субота, неділя 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                        підпис                                                          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


