
 

   Додаток1 

до проєкту рішення 

_____ сесії  8 скликання 

від _________ № _____ 

 

Перейменування мистецьких закладів Могилів-Подільської міської 

територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області 

у зв’язку із зміною засновника 

 

Перелік закладів бібліотечної системи  

 
№з/п Попередня назва закладу Змінена назва закладу  

1. Бронницька сільська публічна 

бібліотека  

Бронницька сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

2. Григорівська сільська 

публічна бібліотека 

Григорівська сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

3. Оленівська сільська публічна 

бібліотека 

Оленівська сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

4. Грушанська  сільська 

публічна бібліотека 

Грушанська  сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

5. Садецька сільська публічна 

бібліотека 

Садецька сільська публічна бібліотека 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

6. Слободо - Шлишковецька 

сільська публічна бібліотека 

Слободо - Шлишковецька сільська 

публічна бібліотека Могилів-

Подільської міської ради Могилів-

Подільського району Вінницької 

області 

7. Карпівська сільська публічна 

бібліотека 

Карпівська сільська публічна бібліотека 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

8. Озаринецька сільська 

публічна бібліотека  

Озаринецька сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

9. Пилипівська сільська 

публічна бібліотека   

Пилипівська сільська публічна 

бібліотека  Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області 



10. Шлишківський пункт видачі Шлишківський пункт видачі Могилів-

Подільської міської ради Могилів-

Подільського району Вінницької 

області 

11. Немійська сільська публічна 

бібліотека 

Немійська сільська публічна бібліотека 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

12. Сказинецька сільська 

публічна бібліотека 

Сказинецька сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

13. Воєводчинецька сільська 

публічна бібліотека 

Воєводчинецька сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

14. Серебрійська сільська 

публічна бібліотека 

Серебрійська сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

15. Суботівська сільська публічна 

бібліотека 

Суботівська сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

16. Садківецька сільська публічна 

бібліотека 

Садківецька сільська публічна 

бібліотека Могилів-Подільської міської 

ради Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

17. Ярузька сільська публічна 

бібліотека 

Ярузька сільська публічна бібліотека 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

18. Івонівська сільська публічна 

бібліотека 

Івонівська сільська публічна бібліотека 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 
     

Перелік закладів клубного типу   

 
№з/п Попередня назва закладу Змінена назва закладу 

1. Бронницький сільський 

будинок культури  

Бронницький сільський будинок 

культури Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області 

2. Григорівський сільський клуб Григорівський сільський клуб 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

3. Грушанський сільський клуб  Грушанський сільський клуб 

Могилів-Подільської міської ради 



Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

4. Садецький сільський клуб Садецький сільський клуб Могилів-

Подільської міської ради Могилів-

Подільського району Вінницької 

області 

5. Слободо - Шлишковецький  

сільський будинок культури 

Слободо - Шлишковецький  

сільський будинок культури 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

6. Карпівський сільський клуб  Карпівський сільський клуб 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

7. Озаринецький  сільський  

будинок культури 

Озаринецький  сільський  будинок 

культури Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області 

8. Пилипівський сільський 

будинок культури 

Пилипівський сільський будинок 

культури Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області 

9. Немійській сільський клуб  Немійській сільський клуб Могилів-

Подільської міської ради Могилів-

Подільського району Вінницької 

області 

10. Сказинецький сільський  

будинок культури 

Сказинецький сільський  будинок 

культури Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області 

11. Воєводчинецький сільський  

клуб  

Воєводчинецький сільський  клуб 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

12. Серебрійський сільський 

будинок культури 

Серебрійський сільський будинок 

культури Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 

району Вінницької області 

13. Суботівкий сільський  клуб  Суботівкий сільський  клуб 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

14. Садківецький сільський клуб  

 

Садківецький сільський клуб 

Могилів-Подільської міської ради 

Могилів-Подільського району 

Вінницької області 

15. Ярузький сільський  будинок 

культури 

Ярузький сільський  будинок 

культури Могилів-Подільської 

міської ради Могилів-Подільського 



району Вінницької області 

16. Івонівський сільський клуб  Івонівський сільський клуб Могилів-

Подільської міської ради Могилів-

Подільського району Вінницької 

області 

 
 

 

Підготувала:  

Начальник управління мистецької                                                       Тетяна ФЛУД 

політики і ресурсів  

 
 

           Секретар міської ради                                                        Тетяна БОРИСОВА 

 
 

 
 


