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Продовження додатка

1 . Загальнi положення

1.1. Комунальний заклад культури (АРТТЕРИТОРIЯ> .Щнiпровськоi
MicbKoi ради (далi - Заклад) створено як культурний, дозвiллевий,
просвiтницький заклад культури. Заклад е неприбутковою органiзацiею (п.п.
13З.4.1, п. 1З3,4 ст. l33 Податкового кодексу Украihи), який здiйснюе свою
дiяльнiсть у вiдповiдностi до Конститучii Украiни, законiв Украiни <Про
культуру>, iнших нормативних aKTiB чинного законодавства Украiни та цього
Статуту.

1.2. Засновником i власником Закладу е територiмьна громада MicTa
.Щнiпра, в особi .Щнiпровськоi MicbKoi ради, е.ЩРПОУ 265 1 05 14 (лалi - Власник),
мiсцезнаходжеЕня: просп. Щмитра Яворницького, буд. 75, м. Щнiпро, 49070,
УкраiЪа.

1.3. ,Щепартамент ryMaHiTapHoi полiтики Щнiпровськоi MicbKoi ради (далi -
,,Щепартамент) е органом, до сфери управлiння якого входить Заклад, виконуе
функчii органу управлiння дiяльнiстю в межах та обсягах, визначених
Положенням про .Щепартамент та е представником Власника згiдно iз Законом
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, iншими законодавчими
аюами Украihи та рiшеннями представника Власника.

1.4. Заклад е правонаступником Комунального закладу культури кЛоц-
Кам'янський Будинок культури>,Щнiпровськоi MicbKoi ради, Комунапьного
закJIаду культури <Кульryрно-дозвiллсвий комплекс <Кайдацький>
Щнiпровськоi MicbKoi ради, КомунаJIьного закладу культури <Культурно-
дозвiльний центр <IcKpa>> .Щнiпровськоi MicbKoi рали, Мiського комунаJIьного
закладу культури (Будинок культури <Енергетик>, Комунального закладу
<Палац культури <Пiвнiчний> flнiпровськоi MicbKoi ради, Комуна.пьного
пiдприемства <Культурно-спортивний комплекс <Шинник>,,Щнiпровськоi
MicbKoi ради, Комунального закладу культури <Культурно-молодiжний центр
культури <Краснопiлпя> .Щнiпровськоi MicbKoi ради, Комунмьного закJIаду
культури (Будинок культури сел. ЧаплЬ> Щнiпровоькоi MicbKoi ради,
Комунального закладу культури <Будинок культури сел. Iгрень> Щнiпровськоi
MicbKoi ради та Мiського комунального закладу культури <Вокально-
хореографiчний ансамбль <<Юнiсть Щнiпры,Щнiпровськоi MicbKoi ради.

1.5. До складу Закладу входять заклади культури на правах фiлiй: Фiлiя
<Лоц-Кам'янський Будинок культури>, Фiлiя <Культурно-дозвiллсвий комп-
лекс <Кайдацький>, Фiлiя <Будинок культури <Зоряний>>, Фiлiя <Культурно-
дозвiльний центр <IcKpa>, Фiлiя <Будинок культури <<Енергетикr>, Фiлiя кПалац
культури <Пiвнiчний>, Фiлiя <Культурно-спортивний комплекс <<Шинник>>,

Фйiя кКультурно-молодiжний центр <Краснопiлля>, Фiлiя <Будинок культури
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сел. Чаплi>>, Фiлiя <Булинок купьтури сел. Iгрень>, Фiлiя <Вокально-хореог-

рафiчний аясамбль <Юнiсть,Щнiпрu.

1.6. Заклад е юридичною особою, ма€ власне найменування, вiдокремлене

майно, яке передане йому Власником на правi оперативного управлiння,

самостiйний баланс, р*у"*, в ,Щержавнiй казначейськiй службi Украiни,

печатку зi своею назвою, кутовий та iнший штамп зi cBoiM найменуванням та

кодом СДРПОУ, бланки та iншi реквiзити,

1.7. Заклад як юридична особа мас право самостiйно здiйснювати в

установленому чинним законодавством Украiни порядку творчу, фiнансово-

io.nooup."ny Ъ"пр"бу.кову та iпшу дiяльнiсть i розпоряджатися 
'ri результат-

,ами 
"iдповiДно 

до цьогО Статуту, згiдно З вимогами чинного закоЕодавства

УЙЫr, 
"n 

в Украiнi, так i за ii мjжами, Заклад мае право вiд свого iMeHi укла-

дчr, доaо"ор", набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позива-

чем та вiдповiдачем, третьою особою в ycix мiсцевих судах, апеляцiйних судах,

вищих спецiалiзованих судах, Верховному судi, несе вiдповiдальнiсть за

результати cBoei дiяльностi.

1.8. Заклад вiдповiдае за своiМи зобов'язаннями вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни. Власник не несе вiдповiдальностi щодо зобов'язань

закладу, заклад Ее несе вiдповiдальностi щодо зобов'язань Власника,

1.9. Заклад, з метою полiпшення умов творчостi, матерiального стимулю-

Ванн,IтасоцiальногозахистУпраЦiвникiв,змiцненняматерiально.технiчноi
створювати, по узгодженню з Власником, фiлii i вiдокремленi

що дiють на пiдставi затверджених Закладом положень,
бази, може
пiдроздiли,

1.10. Заклад мае право набувати цивiльних прав та обов'язкiв вiдповiдно
l до вимог чинного законодавства УкраiЪи,

1.1 1 Повна та скорочена назва Закладу:

Повна назва: Комунальний заклад культури (АРТТЕРИТОРUI)

.Щвiпровськоi MicbKoi ради.
Скорочена назва: КЗК (АРТТЕРИТОРIЬ ДМР,

1.12. Мiсцезнаходження та юридична адреса Закладу: просп, iM, Богдана

Хмельницького, буд. 118 А, м. ,.Щнiпро, 49033, YKpaiHa,

2, Мета та предмет дiяльностi Закладу

2.1. Головною метою. створення i дiяльностi Заклалу е задоволення

{

культурних потреб громадян у розвитку народноi тралиrliйноi культури,
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Продовження додатка пiдтримки художньоi творчостi, iншоi самодiяльноi
творчоi iнiцiативи, органiзацii дозвiлля мешканцiв йiста. основна дiяльнiсть
Закладу не ма€ на MeTi одержання прибутку.

2.2. Напрямками дiяльностi Закладу е:

. - збереження i розвиток yKpaiHcbKoi культури, а також культур iнших
нацlонаJтьних груп, що проживають на територii УкраiЪи;

- задоволеЕня культурно-дозвiллевих потреб населення;
- розвиток Bcix видiв та жанрiв самодiяльностi народноi творчостi,

аматорського мистецтва, народних художнiх промислiв;
- вивчення культурних запитiв та розкриття творчих здiбностей i

обдаровань рiзновiкових груп населення, реалiзацЙ r"araц"*"* проектiв;
- пiд,гримка соцiмьно важливих культурI]их iнiцiатив;
- вироблення та запровадженIUI нових моделей культурного обслугову-

BaHюI громадян.

2.3. Головними видами дiяльностi Закладу е:

- створення i органiзацiя дiяльностi творчих колективiв, rypTKiB, стулiй,
любительських об'еднань та клубiв за iнтересами, iнших клубних-формувань;

- створёння, органiзацiя i проведення фестивалiв, оглядiв, 
- 
KoHKypciB,

виставок, майстер-класiв та iнrцих форм показу результатiв творчоi дiяльностi
клryбних формувань, в тому числi i з реалiзацiею квиткiв на TaKi заходи;

- проведення спектаклiв, концертiв, iнших театраJIьно-видовищних
заходiв, у тому числi за участю професiйних творчих колъктивiв та окремих
виконавцiв в тому числi i з реалiзацiею квиткiв на TbKi заходи ;- органiзацiя та проведення масових театралiзованих свят, народних
ryлJIнь, обрядiв, риryа.лiв вiдповiдно до мiсцевих звичаiв i традицiй;

- органiзацiя дозвiлля для рiзновiкових груп населеIIнJI, у тому числi
проведення вечорiв вiдпочинку, дискотек, молодiжних балiв, карнавалiв,
дитячих paHKiB, зустрiчi митцiв i творчоi молодi з мешканцями, навчальними i
трудовими колективами MicTa тощо;

- органiзацiя KiHoceaHciB та кiнофестивалiв;
- органlзацlя гастрольноi дiяльностi формувань Закладу;
- надання власноi сцени суб'ектам дiяльностi в галузi культури для

проведення гастрольних заходiв, спiльних проектiв та програм;
- органiзачiя театральних rypTKiB;
- проведеннJI лекцiй та ceMiHapiB культурно-мистецькоi тематики;
- надання органiзацiям на ocHoBi договорiв послуг та сценiчних засобiв

для проведення вистав, концертiв, виставок-ярмарок, благолiйних заходiв;
- пiдготовка, тиражуванItя та реалiiацiя iнРормацiйно-довiдковгх i

рекламних матерiалiв, пов'язаних з дiяльнiстю Закладу;
- надання tЕших

MiHicTpiB Украihи.
послуг вiдповiдно до перелiку, затвердженого Кабiнетом

+
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З. Майно та кошти Закладу

3.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Закладу провадиться вiдповiднодо законодавства та цього Статуту.

з.2. Фiнансування Закладу здiйснюеться за рахунок коrлтiв бюджету
*',T_|,:_:::l:'MicbKoi 

територiалiноi.роrчдr, додаткових джерел фiнансуваннята lнших надходжень, не заборонених законодавством УкраiЪи.

З.З. !одатковими джерелами формування коштiв Закладу е:- кошти, що надходять вiд господарськоi дiяльностi, надання платнихпос.гryг вiдповiдно до законодавства Украiни
- кошти вiд продажу квиткiв;
- кошти, одержанi на ocHoBi договорiв з юридичними та фiзичнимиособами;

- коштИ вiд надання в оренду примiщень, споруд, обладнання;- |ранти, благодiйнi 
.внески, добровiльнi грошовi внески, спонсорськi

iiiili;Jll,i#bHi цiнностi, одержанi 
"iд фir"о""* i .р"*"rr* ;;;;,';,"*у

- дотацii, субвенцii та капiтальнi вкладення з бюджетiв Boix piBHiB;
- iншi джереЛа, що не забороненi чинним законодавством Украihи.

3.4. Заклад е бюджетною неприбутковою органiзацiею. Надходження

]:хflr", т"у:*лIl1]il:,yi]"рiальЙх i rЙ.r.Я та нематерiальних активiв,одержаних Закладом вiд здiйснення або на здiйснення дiяльностi, передбаченоi'
чинним закоЕодавством.

цим статутом, звiльняються вiд оподаткування згiдно з

_ 3:5,Майно Закладу становлять. ocHoBHi фонди, оборотнi кошти, майновiправа (в тому числi iнтелектуальноi власностi; а також iншi MaTepiMbHi тафiнансовi ресурси, BapTicTb яких вiдображ u"""",r',самому балансi Закладу.

3,6, Майно Закладу наJlежить до KoMyHEuIbHoi власностi територiальноiгромади MicTa .Щнiпра i закрiплюеть"" ,u du*очдом на правах оперативного
управлiнrrя.

3.7. Щжерелами формування майна Закладу е:
- майно, що передано Закладу Власникомi
- капiтапьнi вклади та дотацii з бюджету .Щнiпровськоi MicbKoi терто-рiальноi громади;

- майно, яке даровано Заrотаду;
- пРIЦбання майна iнших пiдприемств та органiзацiй;- iнше майно, набуте на пiдставах, ," ЪчОоро"."их. чинним з.коно-давством УкраiЪи.

/
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з.8. Заклад, згодою уповноваженого власникомJ.U. JgNrол, Ja Jr чл\rlч уlruЕнUБал(trнOl.о блаСНИКОМ оРГанУ, Мае праВо
передавати iншим юридичним i фiзичним особам, здавати в оренду належне
йому майно, а також списувати його з балансу у установленому законодавством
порядку.

3.9. Фiнансування Закладу здiйснюсться за рахунок бюджету ,Щнiпровсь-
коi MicbKoi територiальноi громади iз урахуванням пропозицiй ЗЬкладу- щодо
забезпечення його нормального функцiонування i розвитку.

З,10. Бюджетнi асигнування та кошти, одержанi вiд господарськоi
дiя.тьностi Закладу, не вилуlаються i залишаються в йЬго розпорядженнi.

рiшекням Власника вiдповiдно до
захонодавством Украiни.

громади MicTa, здiйснюеться за
порядку, встановленого чинними

3.11. Вiдчуження засобiв виробництва та нер}хомого майна, якi е
ко\l},наJIьною власнiстю територiальноi

З.12. Закладу заборонено здiйснювати розподiл отиманих доходiв
(прибугкiв) або ix частини серед засновникiв (уrасникiв), членiв неприбутковоi
органiзацii, працiвникiв Закладу (kpiM оплати ixHboi працi, нарахування uдrrо"о
соцiмьного внеску), членiв органiв управлiння та iнших .rоuйзапr" з ними
особами.

3.13. Щоходи Закладу використовуються викJIючно для фiвансування
видаткiв на утримання Закладу, реалiзацii мети (чiлей, завдань) ia напрямкiв
лЬ.rьностi, визначених цим Статчтом.

4. Управлiння Закладом

4.1, Керiвництво дiяльнiстю Закладу вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни здiйснюеться директором.

4.2. !иректор Закладу призначасться на посаду на конкурснiй ocHoBi та
звiльняеться з посади розпорядженням мiського голови за подаЕням заступника
мiського голови згiдно з розподiлом повноважень, за результатами коЕкурсу,
проведеного вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни. УкладаЬться
тудовий контракт, в якому визначаеться строк найму, права, обов'язки та
вiдповiдальнiсть керiвника, умови його MaTepi'"no.o .u6..печенюI, умови
звiльнення його з посади, iншi умови найму за .iодоо cTopiH.

4.3. .Щиректор Закладу:
- здiйснюе керiвництво колективом Закладу, забезпечуе добiр кадрiв,

I

створю€ належнr умови для пiдвищення ix фахового рiвня;
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- складае структуру та штатний розпис Закладу i подае ix на

затвердженнЯ керiвникУ органу, до сферИ управлiннЯ якого входить Заклад;

- затверджус Положення про фiпii, iншi cTpyKTypHi пiдроздiли Закладу;

- видас довlреностl;
- забезпечу€ контроль за виконанням планiв, програм, культурно-

.f,озвi_r.-тсвих заходiв, органiзацiйно-масовоi та органiзачiйно-методичноi роботи
зшс:ал1,, його структурних пiдроздiлiв та клубних формуваньп створю€

необхiдri у*о"" дпя розвитку народноi творчостi, культурно-дозвiллевоi

дirrьвостi вiдповiдно до потреб населення;

- розпоряджаеться майном i коштами Закладу;

- органiзовуе виконання кошторису доходiв i видаткiв Заклалу, укладае

}то.]я з юридичними та фiзичними особами, вiдкривае рахунки в ,Щержавнiй

казначейськiй службi Украiни та установах банкiв;

- пр.л"rй"е Заклад у Bcix пiлприсмствах, установах та органiзашiях i
вi.шовiдае перед засновником (власником) за результати дiяльностi закладу;

- застосову€ заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення до

прпiвю.rкiв закладу;

- затверджу€ посадовi обов'язки працiвникiв закладу;

- видае накази i дае вказiвки, обов'язковi для Bcix працiвникiв Закладу;

- затверджуе Правила внутрiшнього трудового розпорядку;
_ нес9 вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на заклад завдань,

рез},.rътати фiнансово-господарськоi дiяльностi, стан i збереження майна,

пере.]аногО в оперативне управлiння Закладу;

- дiе вiд iMeHi Заклалу без довiреностi;

- забезпечуе лiдготовкУ i вчасне подання до .Щепартаменry належноi

в,,rаяово-звiтноi документацii.

4.4. Bci документи майнового, грошового характеру а також фiнансовi
звiтв пiдпис}тоться директором i головним бlхгалтером

4.5. ,Щоговори, зобов'язання та iнmi документи пiдписуеться директором

ъхлfurу, а в перiод його вiдсутностi iншою особою, яка викону€ його обов'язки

вi,шовi,щrо до розпорядження мiського голови. ,,щиректор Закладу визначае

коrшетенцiю засryпникiв директора та iнших посадових осiб Закладу,

5. Трудовий колектив Закладу

5.1. Трудовий колектив Закладу становлять yci громадяни УкраiЪи, якi

сво€ю працею беруть участь у Його дiяльностi на пiдстав1 трудового договору,

5.2. Керiвництво Закладу забезпечу€ дотримання встановленого режиму

роботя, правил охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi безпеки,

l
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виробrrrтчоi caHiTapii на пiдставi дiючих в Украiъi iнструктивних положень i
вормагивних aKTiB.

5.3.оплатапраЦiможезастосоВУВатисьдлявсiхкатегорiйпрацюючихЕа
ухова)( с,грокового трудового договорУ, контракту, угоди, або прийнятих на час

вЕrоЕаЕЕя певноi разовоi роботи,

5.4. Режим роботи, тривалiсть робочого тижня реryлюються чинним

зд(оно.f,авствОм та правилаМи внутрiшньОго трудового розпорядку Закладу,

5.5. Щорiчна чергова, а також додатковi вiдпустки надаються працlвни-

вч у порядку, передбаченому чинним законодавством Украiни,

5,б. Колективний договiр укладаеться на загаJIьttих зборах трудового

rorckтIrвy Закладу i повинен вiдповiдати вимогам законодавства про

rолеrстшнi договори.

5.7. У Закладi можуть створюватися методичнi, громадськi ради,

дiяшпiсть яких здiйснюеться з урахуваIIням рекомевдацiй,Щепартаменту,

6. Планування, звiтнiсть, контроль

6.1. Заклад самостiйно планус свою роботу та подае план для узгодження
re::;HrTK\,' органу, ло сферИ управлiннЯ якого входить Заклад,

6,2. Заклад здiйснюе бlхгалтерський облiк, статистичну та планову звiт_-.

:;:'^тьrвстаноВленоМУзаконоДаВстВоМпоряДкУ,несевlдповlДальнlстЬзаll
:G. _ озiрнiсть.

6.3. Закпад здiйснюе списання в установленому законодавством порядку

тоззрно-матерiа.ltьних цiнностей, непридатного, зношеного майна та iнвентарю.

6,4. Ревiзiя та перевiрка проводиться Власником чи уповноваженим ним

органо\l у разi виникнення необхiдностi або згiдно з чинним законодавством.

6.5. Заклад подас звiтнiсть про результати дiяльностi у встановленому

порлк},,

7. [iяльнiсть 3акладу у рамках мiжнародного спiвробiтництва

7.1. Заклад, за наявностi належноi матерiально-технiчноi та соцiмьно-
культурноi бази, власних фiнансових коштiв, мае право проводити

,ll
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хirвародний обмiн у рамках культурних програм, проектiв, брати ytacTb у
хiшародних заходах.

7.2. заклад мае право уitладати угоди про спiвробiтництво, встановлювати

щlп,ri зв'язки з оргаIIаJrtи управлiвня культурою, закпадами, пiдприемствами,

qгапiзацiями, цромадськими об'еднаянями iнших kpaiH у встановленому

заIоЕодавством порядку.

7.3. Заклад мае цраво одержувати фiнансову допомоry вiд iноземвих

фiзпшоt та юридичних .осiб, вiдкривати валютнi рахунки вiдповiдно до
trrЕЕого законодавства.

8. Умови лiквiдацii та реорганiзацii Закладу

8.1. ПрипиненнЯ дiяльностi ЗакладУ (злиття, приеднанюI, подiл,

шлiлення, перетворення) здiйснюеться за рiшенням MicbKoi ради або в

J.стаItовленому порядку вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

8.2.УразiприпиненюtдiяльпостiЗаклаДУ(врезультатiйоголiквiдацii,
тшття, подi;у, приеднання або перетворення) активи, якi залишаються пiсля

рqах5пlкiВ a бод*a.оr, членаI\4и трудового колективу i задоволення претензiй
'rреЙрiв, 

передаються однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям

riшоriдrогО виду абО зараховуються до доходу бюджету,

Зrцтник мiського голови з питань
rilsвocтi виконавчих органiв,
.шреЕюр департаменту гумавiтарноi
Dс]iтшо{,Щлiпровськоi MicbKoi ради К. А. Сушко
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