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Додаток  

                                                                                                                                до рішення  VІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання 

                             від 30.03.2017 року № 88 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської  міської ради 

 

1. Загальні положення 
1.1. Відділ освіти, молоді та спорту (надалі - Відділ) є виконавчим органом Олевської 

міської ради, створюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, 

підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському  голові, секретарю міської 

ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, відповідно до 

розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне 

відповідним органам виконавчої влади. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, 

іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законами України з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Олевської міської ради і 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими 

актами. 

1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. 

Структура і штатний розпис відділу освіти складаються за рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України в межах встановленої граничної чисельності 

і фонду оплати праці та затверджуються міською радою за поданням начальника 

відділу освіти. 
1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку 

із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

1.5. Юридична адреса відділу:11001, бульвар Воїнів-Афганців, 1, м.Олевськ Житомирської 

області. 
 

2.Мета відділу 
Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 

кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної 

середньої, допрофесійної, професійної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, 

безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного 

інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної 

культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через 

мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів  

громади. 

3.Основні завдання відділу освіти, молоді та спорту 
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3.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики міської  ради в сферах освіти, 

фізичної культури, молоді та спорту. 

3.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної 

загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечує 

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в 

сфері фізичної культури і спорту. 

3.3. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на 

конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації 

педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію. 

3.4. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, МНВК, 

установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості. 

3.5. Здійснює аналіз стану освіти , прогнозування розвитку загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних 

навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми 

потребами громадян; розробка та організація виконання  програми розвитку 

освіти. 

3.6. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного 

стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної 

освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, 

розташованими на території. 

3.7. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних 

закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною 

власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної 

бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних 

закладів інших форм власності. 

3.8. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів усіх типів і форм власності,оприлюднення результатів 

атестації. 

3.9. Сприяння розвитку самоврядування  у  загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладах.  

3.10. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у 

навчально-виховному процесі навчальних закладів. 
3.11. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя 

та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами 

фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового 

способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців 

громади. 

3.12. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для 

зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади. 

3.13. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність 

підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та 

спортом. 

3.14. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського 

голови, в т.ч. нормативного характеру. 

3.15. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного 
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законодавства. 

3.16. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, 

які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті міської ради та в інших засобах масової 

інформації. 

3.17. Здійснення міжнародного співробітництва. 

4. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний 
4.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які 

закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Олевської міської ради. 

4.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфі-

денційності інформації відносно особи. 

4.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

 

5. Основні функції відділу освіти  
(відповідно до покладених та ньогозавдань та делегованих повноважень): 

  

5.1.  Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів громади в сферах 

освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих 

освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та 

навчальних закладів. 

5.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності 

законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг 

відповідно до рівня і профілю навчання. 

5.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми 

і підлітками  повної загальної середньої освіти. 

5.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо 

функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти. 

5.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає 

можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних 

навчальних закладах. 

5.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої 

освіти. 

5.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оз-

доровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з 

питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації'. 

5.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств 

населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і 

молоді. 

5.9. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток освіти, фізичної культури та спорту. 

5.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, 

фізичної культури та спорту ; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації 

і формування банку даних. 

5.11. Забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 

5.12. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту , прогнозує розвиток 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних 

навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами 
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громадян; розробляє та організовує виконання міської програми розвитку освіти. 

5.13. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до 

виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-

економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, 

науково-методичної бази, педагогічних кадрів. 

5.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про 

утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, 

організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та 

спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з 

обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм 

навчання. 

5.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо 

утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при 

загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної 

підсумкової атестації екстерном. 

5.16. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття 

профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-

виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки, 

Центру допризовної підготовки на базі МНВК тощо, сприяє їх матеріальній підтримці. 

5.17. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню. 

5.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і 

здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі 

гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних 

закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, 

організацією їх дозвілля. 

5.19. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого 

бюджету та залучених коштів. 

5.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування 

дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів. Проходження медичних 

оглядів працівниками ЗНЗ. 

5.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах 

спортивного профілю. 

5.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної 

орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя. 

5.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих 

об’єднань, товариств. 

5.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної 

категорії дітей. 

5.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у 

навчальних закладах, насильства у сім'ї, учнівському колективі. 

5.26. Координує роботу міського методичного кабінету, спрямовану на науково-

методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних 

працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 



5 

 

5.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і 

науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани 

роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних 

закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування 

експериментальних навчальних планів і програм. 

5.28. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів 

незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його 

результатів. 

5.29. Проводить державну атестацію навчальних закладів району (не рідше 

ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності 

освітніх послуг державним стандартам освіти. 
5.30. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх 

навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед 

учнів. 

5.31. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та 

іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, 

забезпечує ними навчальні заклади. 

5.32. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах. 

5.33. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів 

з питань, які належать до компетенції Відділу. 

5.34. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених 

законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу. 

5.35. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх 

атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України. 

5.36. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та 

нагородження працівників освіти. 

5.37. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що 

належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує 

пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу. 

5.38. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в 

дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-

методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем. 

5.39. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до 

роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень. 

5.40. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і 

санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні 

відповідної роботи. 

5.41. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та 

закладів спортивного спрямування. 

5.42. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів 

та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній 

власності, аналізує їх використання. 

5.43. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків 

загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з 
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інших джерел. 

5.44. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в 

грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

5.45. Відділ має право: 

5.45.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та 

спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-

педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів. 

5.45.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх 

форм власності. 

5.45.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних 

працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з 

питань, що належать до його компетенції. 

5.45.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 

пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного 

спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади. 

5.45.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень 

керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з 

перевищенням їхніх повноважень; 

5.45.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати 

прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо. 

5.46. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами міської ради та органами виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями. 
5.47. Інша діяльність Відділу: 

5.47.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в ОТГ; 

організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних. 

5.47.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один 

раз на рік). 

5.47.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування. 

5.47.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні 

пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі. 

 

6. Права відділу освіти, молоді та спорту 
6.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його 

компетенції, педагогічних,науково-педагогічних працівників і спеціалістів. 

6.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх 

типів і форм власності. 

6.3. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно, вільні площі 

закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти. 

6.4. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати  прямі зв'язки  знавчальними 

закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 

 

7. Керівництво та апарат управління 
7.1. Відділ освіти, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється зпосади головою міської ради на конкурсній основі. 

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж 

керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою. 

7.2. Начальник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти увідносинах з 
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юридичними та фізичними особами: 

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених на відділ 

завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників 

відділу. 

7.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби Відділу, функціональні обов'язки його 

працівників. 

7.2.3. Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання. 

7.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання. 

7.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників комунальних 

навчальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства. 

7.2.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника 

приватного навчального закладу. 

7.2.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та 

педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти. 

7.2.8. Подає на затвердження голови міської радипроект кошторису доходів і видатків, вносить 

пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу. 

7.2.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання освіти. 

7.2.10. Затверджує штатні розписи  навчальних закладів і установ освіти. 

7.2.11. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращихпрацівників освіти 

державними нагородами, в тому чисті і президентськимивідзнаками та про присвоєння їм почесних 

звань України. 

7.2.12. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису. 

7.2.13. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання та спорту. 

7.3. Накази начальника Відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням 

повноважень, можуть бути скасовані головою міської ради.Начальник відділу може мати заступників, 

які призначаються на посаду та звільняються з посади головою міської ради за поданням начальника 

відділу. 

7.4. Нормативи розрахунку чисельності апарату Відділу міської ради встановлюються 

відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у 

віці від 0 до 18 років включно, а також: — кількостінавчальних закладів (згідно з освітніми галузями): 

7.4.1. Посада заступника начальника Відділу встановлюється при наявності не менш ніж 600 

педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів. 

7.4.2. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти 

встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 

посада на відділ. 

7.4.3. Встановлюється не менш ніж 1 посада на Відділ, посада спеціаліста відповідної категорії з 

питань виховної роботи та позашкільної освіти. 

7.4.4. Посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в 

районі не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів,але не менш, ніж 1 

посада на відділ. 

7.4.5. Посада спеціаліста відповідної категорії з дошкільного виховання встановлюється на 30 

дошкільних навчальних закладів, але не менш, ніж 1 посада на відділ. 

7.4.6. Посада спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту. 

7.5. При Відділі може створюватися колегія. Склад колегії затверджується головою міської 

ради за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника 

відділу. 

7.6. При Відділі може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних 

закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення 

(ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості району. 

7.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при 

Відділі утворюється методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, 
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затвердженого начальником Відділу. 

7.8. Для організації    фінансової    та    господарської   роботи    при    Відділі    утворюється 

централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування, як структурні 

підрозділи відділу освіти, молоді та спорту, які діють відповідно до положення про них, затверджених 

начальником відділу освіти. 

7.9. Відділ  освіти, молоді та спорту у процесі виконання покладених на нього  завдань 

взаємодіє з відповідними підрозділами   районної   державної   адміністрації,   органами місцевого 

самоврядування, управлінням освіти і науки Житомирської    обласної державної адміністрації, 

підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній 

території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші 

матеріали, необхідні для виконанняпокладених на нього завдань. 
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                                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                                       до рішення VІ сесії 

                                                                                                                       Олевської міської ради  

                                                                                                                       VІІІ скликання від 30.03.2017 року № 89 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Начальник відділу освіти,                                    Голова Олевської міської ради 

молоді та спорту Олевської 

міської ради 

______________ ______________                                              _________  ________ О.В.Омельчук                                                                                            

                                                                                                         

 СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОЇ   УСТАНОВИ 

«ОЛЕВСЬКОЇ  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ  

СПОРТИВНОЇ   ШКОЛИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

                      (нова  редакція) 
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СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ОЛЕВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

               1.1 Комунальна установа “Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради створена відповідно до Конституції України, Цивільного 

Кодексу України,  ст.57 Господарського Кодексу України, Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

05 листопада 2008 року №993 відповідно до п.6 ст.18 Закону України «Про 

освіту». 

 1.2 Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» є 

юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в 

установах банків та управлінні Державного казначейства, круглу печатку, 

кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 

Набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому 

законом порядку. 

 1.3 Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних право-

відносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та 

несе обов’язки. Від свого імені виступає позивачем та відповідачем у суді за-

гальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах. 

 1.4.  Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» у 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти 

і науки України, Міністерства молоді та спорту України, рішеннями Олевської 

міської ради та її структурних підрозділів  і цим Статутом. 

 1.5. Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» є 

неприбутковою організацією. 
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 1.6. Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради є правонаступником всіх прав і обов’язків Комунальної 

установи «Олевської спортивної школи» Олевської районної ради. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 2.1. Найменування Установи, організації: 

повне найменування 

Комунальна установа "Олевська дитячо-юнацька спортивна школа” 

Олевської  міської  ради; 

скорочене найменування 

 Олевська ДЮСШ 
 2.2. Місцезнаходження Олевської ДЮСШ: Україна, 11001,   Житомирська 

область, Олевський район, місто Олевськ, вулиця Свято-Миколаївська, будинок 

10. 

 

3. ЗАСНОВНИКИ 

 3.1. Олевська ДЮСШ знаходиться у спільній власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, представницьким органом якої є Олевська 

міська рада, ідентифікаційний код – 04343470, місце знаходження: Україна 

11001, Житомирська область, місто Олевськ, вулиця Володимирська, будинок 2 

(далі “Власник”). 

 3.2. Олевська ДЮСШ  безпосередньо підпорядковується відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради, уповноваженій на це Власником (далі 

“Орган Управління”). 

 

4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

 4.1.Метою діяльності Олевської ДЮСШ є:  

- забезпечення розвитку спортивних нахилів і здібностей вихованців, набуття 

ними навичок здорового способу життя, умов для самореалізації своїх 

можливостей. 

 4.2. Основними завданнями Олевської ДЮСШ є: 

 -  реалізація державної політики в галузі освіти і позашкільного виховання; 

-   створення відповідних умов для набуття і удосконалення власної фізичної 

досконалості  і гармонійності всебічного розвитку особистості; 
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-   виявлення, підтримки і розвиток юних обдарувань, стимулювання їх творчого 

самовдосконалення; 

-   формування стійких навичок, ведення здорового способу життя , стремління 

до високих результатів у вибраних видах спорту; 

-   підготовка та формування бажання до участі в спортивних змаганнях різного 

рівня. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

5.1. Олевська ДЮСШ має право:  

-       визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу; 

-       розширяти мережу спортивних секцій; 

-       розробляти і впроваджувати авторські програми; 

-       визначати контингент гуртківців; 

-      створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, 

встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах 

власного кошторису; 

-      запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних на 

договірних (контрактних) умовах; 

-      отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного 

управління, юридичних і фізичних осіб; 

-      залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від 

господарської діяльності; 

-      розвивати власну соціальну базу, спрямовувати кошти закладу на 

будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів; 

-      здійснювати капітальне будівництво приміщень, спортивних споруд, 

реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи 

господарським способом;  

-     користуватись пільгами, що передбачені державою; 

-     проходити в установленому порядку державну акредитацію;  
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- отримувати у встановленому законодавством України порядку, інформацію, 

документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед 

Олевською ДЮСШ завдань; 
 

- самостійно розробляти штатний розпис, встановлювати умови та розмір опла-

ти праці працівників Олевської ДЮСШ в межах кошторису та погоджувати з 

відділом освіти, молоді та спорту Олевської міської ради; 
 

- вступати в договірні відносини з юридичними і фізичними особами у всіх сфе-

рах господарської та кредитно-фінансової діяльності у межах своєї компетенції 

як на території України, так і за її межами для  виконання статутних завдань 

Олевської ДЮСШ. 

   В складі управління діяльності спортивної школи  функціонують: 

- адміністрація Олевської ДЮСШ; 

- тренерська рада Олевської ДЮСШ; 

- загальні збори колективу, рада Олевської ДЮСШ. 

 Медичне обслуговування вихованців  здійснює лікар спортивної школи або 

Олевська центральна районна лікарня. 

  5.2. Олевська ДЮСШ зобов’язана: 

- дотримуватись нормативно-правових актів з питань її діяльності; 

- дотримуватись фінансової дисципліни; 

- вести бухгалтерський, оперативний та статистичний облік;  

     - у встановлені строки подавати статистичну та фінансову звітність про 

діяльність Олевської ДЮСШ.     

                    6.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 6.1. Олевська ДЮСШ проводить навчально-виховну, організаційно-

методичну та організаційно-масову роботу, яка сприяє розвитку особистості, 

фізичної підготовки, зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультури і спорту, 

розвитку їх здібностей в обраному виді спорту, дає дітям і підліткам рівні умови 

для зарахування та навчання, а тим які мають перспективу для спорту вищих 

досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення. 
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 6.2. Олевська ДЮСШ працює згідно річного плану роботи, який 

складений на основі положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, 

затверджений директором спортивної школи в погодженні з відділом освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 6.3.Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи 

проводиться за навчальними програмами з видів спорту. Основними формами 

навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, 

тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні 

заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань. 

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних 

змаганнях різного рівня. 

 6.4.Навчальний рік у Олевській ДЮСШ починається з 01 вересня.  Річний 

навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. 

 6.5.Відділення з певного виду спорту включає: 

- групи початкової підготовки; 

- групи попередньої базової підготовки; 

- групи спеціалізованої базової підготовки; 

- групи підготовки до вищих досягнень. 

 6.6. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки 

передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувального 

збору в умовах спортивно-оздоровчого табору. 

 6.7.  Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хв. 

Тривалість одного заняття не може перевищувати: 

- двох навчальних годин у групах початкової підготовки; 

- трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки; 

- чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та 

підготовки до вищих досягнень. 
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 6.8. Зміст роботи відділень з видів спорту визначається планами та 

програмами, як авторськими так і рекомендованими Міністерством освіти і 

науки України. 

 6.9. Окрім заняття в групах, можуть проводитись заняття за 

індивідуальним планом, в тому числі за місцем проживання, а також окремих 

груп у різних населених пунктах району. 

 6.10.Нормами наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий 

режим навчально-тренувальної та спортивної роботи встановлюється у 

відповідності до навчальних програм з видів спорту. 

 6.11.Комплектування груп проходить у період з 1 вересня до 1 жовтня, 

який вважається робочим часом тренерів-викладачів. 

 6.12. До Олевської ДЮСШ приймаються всі особи, що бажають 

займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 

підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 

мають медичних протипоказань. 

 6.13. Зарахування до Олевської ДЮСШ здійснюється на підставі заяв 

батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за 

місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять. 

Переведення вихованців Олевської ДЮСШ відповідно з однієї групи рівня 

підготовки в іншу здійснюється після виконання ними встановлених вимог, 

зазначених у навчальних програмах з видів спорту. 

 6.14. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Олевська 

ДЮСШ працює за окремим розкладом, затвердженим її директором. 

 6.15. Олевська ДЮСШ може організовувати роботу груп у приміщеннях 

шкіл району, а також за місцем проживання дітей та юнацтва відповідно до 

укладених угод з визначеними закладами. 

 6.16. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу 

та активного відпочинку організовується спортивно-оздоровчий табір у 

канікулярний період ( літній). 

6.17. Олевська ДЮСШ відповідно до затвердженого календарного плану 

може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та 

інші змагання. 
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6.18.   Організація медичного супроводження підготовки вихованців 

Олевської ДЮСШ  здійснюється відповідно до спільних нормативних 

документів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України і МОЗ 

України. 

       7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ 

7.1.  Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи є: 

-   вихованці; 

-   тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці; 

-   батьки або особи, що їх замінюють; 

-   директор та його заступники. 

7.2 Вихованці Олевської ДЮСШ мають право на: 

-   здобуття позашкільної освіти  спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення Олевської ДЮСШ та копії особистої картки спортсмена; 

-   добровільний вибір виду спорту; 

-   проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту 

під керівництвом тренера-викладача; 

-   безпечні та нешкідливі умови для навчання; 

-   користування матеріально-технічною, спортивною базою та оздоровчою 

базою спортивної школи; 

-  одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального 

користування; 

-  забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним 

взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних 

зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань та 

навчально-тренувальних зборів; 

-  одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та 

інші види заохочення за спортивні досягнення; 
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-  представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи; 

-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і 

гідність. 

 7.3.  Вихованці Олевської ДЮСШ зобов’язані: 

- поєднувати заняття в Олевській ДЮСШ з навчанням у загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

-   виконувати вимоги навчальних програм з метою досягнення запланованих 

спортивних результатів; 

-   підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень; 

- вести здоровий спосіб життя, дотримуватися норм морально-етичної 

поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 

- брати участь в змаганнях та навчально-тренувальних зборах передбачених 

індивідуальними та календарними планами; 

-додержуватись вимог медичного контролю та проходити двічі на 

рік  диспансерне обстеження; 

-   виконувати положення антидопінгового законодавства; 

-   берегти державне, громадське і особисте майно; 

-  дотримуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи. 

 7.4. Тренером-викладачем Олевської ДЮСШ може бути особа, що має 

вищу освіту з фізичного виховання і спорту  освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр». 

 7.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у Олевській 

ДЮСШ мають право на: 

-   внесення керівництву школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної 

культури і спорту, а також іншим органам влади, пропозицій, щодо поліпшення 

навчально-тренувального процесу; 
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-   подання на розгляд керівництву Олевській ДЮСШ і тренерської ради 

пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які 

порушують статут та правила внутрішнього трудового розпорядку; 

-    підвищення кваліфікації за рахунок коштів Олевської ДЮСШ та інших 

джерел; 

-   вибір власних, науково та методично обґрунтованих форм, методів  і засобів 

навчально-тренувальної та спортивної роботи; 

-   захист професійної честі та гідності згідно діючого законодавства; 

-   моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у 

виконанні  покладених на них завдань; 

-   участь у роботі всіх видів і форм організації навчально-тренувального 

процесу, органів самоврядування та управління Олевської ДЮСШ; 

-   забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним 

взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 

-   безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці. 

 7.6.Тренери-викладачі та інші фахівці залучені до роботи у Олевській 

ДЮСШ, зобов’язані: 

-   виконувати навчальні програми з видів спорту; 

-   навчати вихованців, формувати із них вміння і навички з різних напрямків 

навчально-тренувальної та спортивної роботи з урахуванням індивідуальних 

можливостей, інтересів, схильностей вихованців; 

-   сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 

вихованців, а також збереженню їх здоров’я; 

-   здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної 

поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-

тренувального процесу; 

-   дотримуватися етики взаємовідносин, поважати гідність вихованців, 

захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 
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-   здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм 

антидопінгового законодавства; 

-   берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не 

допускати до навчально-тренувальної роботи та спортивної роботи вихованців, 

які не пройшли медичного обстеження в установленому порядку; 

-   додержуватись вимог медичного контролю та проходити двічі на рік 

диспансерне обстеження; 

-   постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру; 

-   вести документацію з питань виконання посадових обов’язків передбачену 

відповідними розпорядженнями адміністрації школи; 

-   додержуватись вимог Статуту Олевської ДЮСШ, правил внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження 

керівництва  Олевської ДЮСШ; 

-   брати участь в роботі  тренерської ради; 

-   здійснювати набір груп вихованців. 

 7.7. Тренери-викладачі  підлягають атестуванню один раз на чотири 

роки  в порядку  визначеному Міністерством освіти, науки, молоді та спорту 

України. 

 7.8. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, 

затвердженого директором Олевської ДЮСШ за погодження з відділом освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 7.9. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором 

Олевської ДЮСШ згідно із законодавством і затверджується відділом освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 7.10. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов 

затверджених в установленому порядку Міністерства освіти, науки, молоді та 

спорту України за погодженням з Мінфіном. 

 7.11. Перерозподіл або зміна   навантаження тренера-викладача протягом 

навчального року здійснюється директором Олевської ДЮСШ у разі 

виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про 

працю. 
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 7.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Олевської 

ДЮСШ, батьківських комітетів груп з різних відділень; 

- звертатись до органів державного управління, засновника, директора районної 

дитячо-юнацької спортивної школи і до органів її громадського самоврядування 

з питань її роботи; 

- брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації навчально-

тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Олевської 

ДЮСШ; 

- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування 

та у відповідних державних і судових органах. 

 7.13.Батьки вихованців або особи, які їх замінюють зобов’язані: 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття милосердя, 

повагу до старших та ровесників; 

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 

- повідомляти адміністрацію спортивної школи або безпосередньо тренера-

викладача про виникнення проблем із здоров’ям дитини, які можуть вплинути 

на можливість  її занять у спортивній школі. 

 7.14. Представники громадськості мають право: 

- бути обраним до органів громадського самоврядування у Олевську ДЮСШ; 

-  сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню 

Олевської ДЮСШ; 

-  брати участь в організації навчально-тренувальному процесі за згодою 

адміністрації школи. 

 7.15 .Представники громадськості зобов’язані: 

-  дотримуватись Статуту  Олевської ДЮСШ, виконувати рішення органів 

громадського самоврядування та адміністрації Олевської ДЮСШ; 
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-   захищати вихованців від всіляких форм фізичного та психологічного 

насильства, пропагувати на власному прикладі ведення здорового способу 

життя. 

8. СТАТУТНИЙ ФОНД 

 8.1. Для здійснення діяльності Установи Власник створює статутний фонд 

в сумі 5430 гривень за рахунок внеску Власника у вигляді комунального майна 

балансовою вартістю 5430 грн. , яке передається у оперативне управління 

Олевською ДЮСШ. 

 8.2. Статутний фонд Олевської ДЮСШ утворюється Власником, до 

реєстрації її як суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду 

Олевської ДЮСШ  встановлюється Олевською міською радою. 

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ  

 9.1. Майно Олевської ДЮСШ знаходиться у спільній комунальній 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади і передається 

Установі на баланс. 

 9.2. Майно Олевської ДЮСШ складають основні фонди та оборотні 

кошти, статутний фонд, об’єкти рухомого та нерухомого майна, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в балансі Олевської ДЮСШ. 

 9.3. Майно Олевської ДЮСШ, придбане або отримане нею у процесі 

здійснення діяльності, належить на праві спільної комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади та закріплюється за 

Олевською ДЮСШ на праві оперативного управління. 

 9.4. Джерелами формування майна Олевської ДЮСШ є: 

-майно, передане Олевській ДЮСШ Власником; 

-майно, придбане або отримане від інших суб’єктів господарювання, організа-

цій та громадян у встановленому законодавством порядку; 

-безоплатні та благодійні майнові внески або пожертвування організацій і гро-

мадян; 

-придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших  

підприємств, організацій, фізичних осіб; 

-амортизаційні відрахування; 

-інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 9.5. Відчуження  рухомого та нерухомого майна Олевської ДЮСШ, які є 

спільною комунальною власністю Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням 
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Органу Управління, відповідно до порядку, який встановлений чинним 

законодавством. 

 9.6. Олевська ДЮСШ має право здавати в оренду  відповідно до вимог 

чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, 

організаціям, установам, а також громадянам, нерухоме майно, устаткування, 

транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на її 

балансі, за попереднім узгодженням з Органом Управління. 

 9.7. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних 

фондів, передача в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених 

структурних одиниць та підрозділів Олевської ДЮСШ має проводитись лише за 

рішенням Власника, як правило, на конкурентній основі. 

 9.8. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням 

закріпленого за Олевською ДЮСШ майна безпосередньо або через 

уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативну діяльність Олевської 

ДЮСШ. 

 9.9. Джерелами формування коштів Олевської ДЮСШ є: 

-кошти міського бюджету; 

-кошти державного та місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію цільових 

програм згідно з чинним законодавством; 

-кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допо-

моги чи добровільних пожертвувань; 

-пасивні доходи; 

-кошти, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, у 

тому числі доходи, пов’язані з основною статутною діяльністю; 

-дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів або міжнародна 

благодійна, у тому числі гуманітарна допомога чи технічна допомога, що нада-

ється таким неприбутковим організаціям; 

-кредити банків та інших кредиторів; 

-інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

 9.10. Кошти Олевської ДЮСШ використовуються у відповідності з 

кошторисом. 

 9.11. Утримання Олевської ДЮСШ здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених п. 9.9 Статуту, в межах кошторису. 

 

10. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ  

 10.1. Власник Олевської ДЮСШ: 

приймає рішення про створення (реорганізацію, перепрофілювання, об’єднання 

та інше) припинення діяльності Олевської ДЮСШ; 
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затверджує статут Олевської ДЮСШ; 

вирішує питання, які відносяться до виключної компетенції Власника. 

 10.2. Орган Управління: 

призначає та звільняє керівника Олевської ДЮСШ; 

 10.3. Керівник Олевської ДЮСШ: 

- керує роботою Олевської ДЮСШ; 

- організовує роботу Олевської ДЮСШ з реалізації статутних завдань;  

- забезпечує розробку програм, проектів, планів роботи Олевської ДЮСШ; 

- несе відповідальність за майно та кошти Олевської ДЮСШ, результати 

фінансово-господарської діяльності Олевської ДЮСШ в цілому, стан 

бухгалтерського обліку, своєчасність та повноту надання звітності у відповідні 

органи; 

- представляє інтереси Олевської ДЮСШ в державних та інших органах, у 

стосунках з підприємствами, організаціями, установами як на території України, 

так і за її межами; 

- у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами, переданими 

Олевської ДЮСШ в оперативне управління, відкриває у банках рахунки, 

укладає договори, в тому числі трудові, видає довіреності; 

- затверджує штатний розпис Олевської ДЮСШ і порядок матеріального 

заохочення працівників в межах кошторису; 

- затверджує положення про структурні підрозділи Олевської ДЮСШ, посадові 

інструкції та інші документи. В межах своєї компетенції видає накази; 

- приймає на роботу та звільняє працівників Олевської ДЮСШ; 

- без доручення діє від імені Олевської ДЮСШ, виступає в судах як позивач, 

відповідач, третя особа; 

- вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Олевської ДЮСШ, які не 

відносяться до компетенції іншого органу Олевської ДЮСШ. 

 10.4. З керівником Олевської ДЮСШ укладається контракт на умовах, 

визначених Органом Управління. 

 10.5. Керівник Олевської ДЮСШ може бути звільнений з посади 

достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом та відповідно до 

трудового законодавства та вразі зміни засновника. 

Заступник директора з навчально-тренувальної роботи Олевської ДЮСШ: 

- здійснює методичне об’єднання забезпечення та координацію роботи тренерів-

викладачів Олевської ДЮСШ з відбору учнів, організацію навчально-

тренувальної роботи, контроль за комплектування спортивних груп, змістом та 

результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення 
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кваліфікації тренерів викладачів, проведення відкритих навчально-

тренувальних занять; 

- веде систематичний облік та аналіз результатів роботи Олевської ДЮСШ, 

відділення груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у 

підготовці статистичного звіту про роботу Олевської ДЮСШ, а також 

відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 

-здійснює контроль за проведення навчально-тренувальних занять, виконання 

навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за 

складення і додержання розкладу занять. 

Заступник директора  з адміністративно-господарської роботи: 

- несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для 

проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, 

експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у 

належному стані; 

- забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію 

профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту 

спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання 

транспортних засобів. 

 10.6. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у 

Олевської ДЮСШ утворюється тренерська рада районної дитячо-юнацької 

спортивної школи, яку очолює її директор. 

 Тренерська рада спортивної школи: 

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, а також питання щодо додержання норм санітарно-

гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо діяльності Олевської ДЮСШ; 

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час 

навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи; 

-  визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів; 

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 
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- вносить керівництву Олевської ДЮСШ пропозиції щодо налагодження 

міжнародних зв’язків; 

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та 

скасовує такі, що непридатні для використання під час проведення  навчально-

тренувальної та спортивної роботи; 

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Олевської ДЮСШ. 

 10.7. Органом громадського самоврядування Олевської ДЮСШ є загальні 

збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 

залучаються до навчально-тренувальної та  спортивної роботи, і батьки 

батьківського комітету. Загальні збори колективу Олевської ДЮСШ 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

 10.8. У період між загальними зборами може діяти рада Олевської 

ДЮСШ, діяльність якої регулюється її статутом. 

Рада Олевської ДЮСШ розглядає питання щодо перспективного розвитку 

Олевської ДЮСШ, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює 

громадський контроль за діяльністю керівництва. 

 10.9. Установчі   збори: 

- обирають раду Олевської ДЮСШ, встановлюють термін її повноважень; 

- заслуховують звіт директора і голови ради про їхню роботу, дають їй оцінку; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення спортивної школи, 

розглядають інші найважливіші питання організації і проведення навчально-

тренувальної та спортивної роботи. 

 10.10. Рада Олевської ДЮСШ обирається на загальних зборах як її 

виконавчий орган між їх проведеннями. 

 10.11. Робота ради спортивної школи, як виконавчого органу загальних 

зборів, регламентується Положенням про раду затвердженим загальними 

зборами. 

 10.12. Рада Олевської ДЮСШ: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 
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-  виносить пропозиції щодо директиви розвитку закладу, розглядає і узгоджує 

із засновником режим роботи закладу, заходи зміцнення його матеріально-

технічної бази та поліпшення умов діяльності; 

-  визначає форми співробітництва закладу з науково дослідними, виробничими, 

кооперативними організаціями, творчими спілками, іншими державними і 

громадськими інститутами; 

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших 

працівників закладу в межах фонду оплати праці, визначає порядок і розміри 

доплати до посадових окладів; 

- спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів, розглядає пропозиції, 

скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу з питань роботи 

закладу і приймає відповідні рішення; 

-   контролює витрачення бюджетних асигнувань; 

-   визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів для 

розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності; 

-   погоджує умови оренди приміщень споруд і обладнання, створення малих 

підприємств та кооперативів. 

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 11.1.Фінансово-господарська діяльність Олевської ДЮСШ провадиться 

відповідно до чинного законодавства та Статуту Олевської ДЮСШ. 

 11.2. Фінансування ДЮСШ здійснюється в установленому порядку  за 

рахунок  коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, а також за 

рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 11.3. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Олевської ДЮСШ. 

Ведення діловодства та звітності у спортивній школі здійснюється у порядку 

визначеному нормативно-правовими актами. 

 11.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Олевської ДЮСШ 

здійснюється відповідними державними органами, засновником. 

 11.5. Матеріально-технічна база спортивної школи включає приміщення, 

споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, 
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рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користування. Майно спортивної 

школи може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання 

цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної 

освіти в порядку установленому Кабінетом Міністрів України. 

 11.6.  Для  проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи 

Олевської ДЮСШ за відсутності власної матеріально-технічної та спортивної 

бази, Олевської ДЮСШ може отримувати в користування безоплатно чи на 

пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні оздоровчі та 

інші заклади, транспортні засоби. Забезпечені об’єкти надаються у 

користування Олевської ДЮСШ в порядку, визначеному законодавством.  

12.ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІРОБІТНИЦТВА 

 12.1. Олевська ДЮСШ має право підтримувати міжнародні спортивні 

контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у 

міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою 

вивчення міжнародного досвіду роботи. 

 12.2. Олевська ДЮСШ може здійснювати прийом іноземних делегацій. 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

 13.1.  Державний контроль та нагляд за діяльністю Олевської ДЮСШ 

згідно з чинним законодавством здійснює: Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України, Олевська міська рада. 

 13.2. Державний контроль за діяльністю Олевської ДЮСШ здійснюється з 

метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної 

освіти. 

 13.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Олевської 

ДЮСШ є державна атестація, що проводиться у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

 13.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) 

Олевської ДЮСШ з питань, пов’язаних з його фінансово-господарською та 

навчально-виховною діяльністю. 

 13.5. Контроль за окремими сторонами діяльності Олевської ДЮСШ 

здійснюють відповідні державні органи. 
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 13.6. Відносини Олевської ДЮСШ з органами державного управління і 

місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів 

України, інших законодавчих актів, які визначають компетенцію цих органів. 

 13.7.  Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в 

Олевської ДЮСШ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами. 

 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 14.1. Олевська ДЮСШ відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм 

майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. 

 14.2. Олевська ДЮСШ не несе відповідальності за зобов’язання Власника 

та його уповноваженого. 

 

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 15.1. Трудовий колектив Олевської ДЮСШ складають всі громадяни, які 

своєю працею приймають участь у її діяльності на підставі трудового договору 

або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Олевською 

ДЮСШ. 

 15.2. Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т.ч. вирішення 

соціально-економічних питань передбачається у колективному договорі, який 

регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Олевської ДЮСШ. 

 15.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового 

колективу Олевської ДЮСШ і повинен відповідати вимогам законодавства про 

колективні договори. 

 15.4. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму і 

звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються 

згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, 

правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором. 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 16.1. Зміни і доповнення до Статуту Олевської ДЮСШ вносяться за 

рішенням Власника за поданням Органу Управління. 

 16.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного 

реєстру. Якщо зміни до Статуту оформлюються не  викладенням його в новій 
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редакції, а шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною 

частиною Статуту Олевської ДЮСШ, про що на титульному аркуші змін 

робиться відповідна відмітка. 

 

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

 17.1. Припинення діяльності Олевської ДЮСШ здійснюється у формі 

реорганізації або ліквідації. При реорганізації Олевської ДЮСШ (злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення), його права та обов’язки 

переходять до правонаступників. 

 17.2. Ліквідація або реорганізація Олевської ДЮСШ проводиться з 

дотриманням вимог чинного законодавства України. 

 17.3. Ліквідація Олевської ДЮСШ здійснюється ліквідаційною комісією, 

яка створюється Власником. До складу ліквідаційної комісії включаються 

представники Власника, відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

та Олевської ДЮСШ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк 

заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 17.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Олевської ДЮСШ. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Олевської ДЮСШ і подає його Власнику. 

 17.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з Олевської ДЮСШ, що ліквідується, повідомляються про 

ліквідацію у письмовій формі. 

 17.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим 

колективом і кредиторами, переходить у розпорядження Власника, а кошти 

спрямовуються до міського бюджету. 

 17.7. При реорганізації, ліквідації Олевської ДЮСШ працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 17.8. Олевська ДЮСШ вважається ліквідованою з дня внесення до 

державного реєстру запису про припинення її діяльності. 
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Додаток 2 

до рішення VІ сесії 

Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 30.03.2017 

року № 89 

 

 

   

 

  

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОЇ   УСТАНОВИ 

«ОЛЕВСЬКОЇ  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ  

СПОРТИВНОЇ   ШКОЛИ  БОРОТЬБИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

                      (нова  редакція) 

 

 

 

 

 

 
           

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради 

_____________________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Голова Олевської міської ради 

________О.В. Омельчук 
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      СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ  

«ОЛЕВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ БОРОТЬБИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

     

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 1.1 Комунальна установа “Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» Олевської міської ради створена відповідно до Конституції України, 

Цивільного Кодексу України,  ст.57 Господарського Кодексу України, Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Закону України “Про місцеві 

державні адміністрації», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 

року №993 відповідно до п.6 ст.18 Закону України «Про освіту». 

 1.2 Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» Олевської міської ради є юридичною особою, має відокремлене 

майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та управлінні 

Державного казначейства, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм най-

менуванням та ідентифікаційним кодом. Набуває прав юридичної особи з дня її 

державної реєстрації у встановленому законом порядку. 

 1.3 Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністрати-

вних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових 

прав та несе обов’язки. Від свого імені виступає позивачем та відповідачем у су-

ді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах. 

 1.4.  Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами Укра-

їни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, 

рішеннями Олевської міської ради та її структурних підрозділів  , і цим 

Статутом. 

 1.5. Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» є некомерційною організацією. 

 1.6. Комунальна установа «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби» Олевської міської ради є правонаступником всіх прав і обов’язків 



32 

 

Комунальної установи «Олевської спортивної школи боротьби» Олевської 

міської ради 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 2.1. Найменування Установи, організації: 

повне найменування 

Комунальна установа "Олевська дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби” Олевської міської ради; 

скорочене найменування 

 Олевська ДЮСШБ 
 2.2. Місцезнаходження Олевської ДЮСШБ: Україна, 11001,   

Житомирська область, Олевський район, місто Олевськ, вулиця Свято-

Миколаївська, будинок 4. 

 

3. ЗАСНОВНИКИ 

 3.1. Олевська ДЮСШБ знаходиться у спільній власності Олевської 

об’єднанеої територіальної громади, представницьким органом якої є Олевська 

міська рада, ідентифікаційний код – 04343470, місцезнаходження: Україна 

11001, Житомирська область, м.Олевськ, вул.Володимирська , 2 (далі 

“Власник”). 

 3.2. Олевська ДЮСШБ  безпосередньо підпорядковується відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради, уповноваженій на це Власником (далі 

“Орган Управління”). 

 

4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

 4.1.Метою діяльності Олевської ДЮСШБ є:  

забезпечення розвитку спортивних нахилів і здібностей вихованців, набуття 

ними навичок здорового способу життя, умов для самореалізації своїх 

можливостей. 

 4.2. Основними завданнями Олевської ДЮСШБ є: 

 -  реалізація державної політики в галузі освіти і позашкільного виховання; 

-   створення відповідних умов для набуття і удосконалення власної фізичної 

досконалості  і гармонійності всебічного розвитку особистості; 
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-   виявлення, підтримки і розвиток юних обдарувань, стимулювання їх творчого 

самовдосконалення; 

-   формування стійких навичок, ведення здорового способу життя , стремління 

до високих результатів у вибраних видах спорту; 

-   підготовка та формування бажання до участі в спортивних змаганнях різного 

рівня. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

5.1. Олевська ДЮСШБ має право:  

-       визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу; 

-       розширяти мережу спортивних секцій; 

-       розробляти і впроваджувати авторські програми; 

-       визначати контингент гуртківців; 

-      створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, 

встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах 

власного кошторису; 

-      запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних на 

договірних (контрактних) умовах; 

-        отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного 

управління, юридичних і фізичних осіб; 

-      залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від 

господарської діяльності; 

-      розвивати власну соціальну базу, спрямовувати кошти закладу на 

будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів; 

-      здійснювати капітальне будівництво приміщень, спортивних споруд,, 

реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи 

господарським способом.  

-     користуватись пільгами, що передбачені державою; 
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-     проходити в установленому порядку державну акредитацію;  
 

- отримувати у встановленому законодавством України порядку, інформацію, 

документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед 

Олевською ДЮСШБ завдань; 
 

- самостійно розробляти штатний розпис, встановлювати умови та розмір опла-

ти праці працівників Олевської ДЮСШБ в межах кошторису та погоджувати з 

відділом освіти, молоді та спорту Олевської міської ради; 
 

- вступати в договірні відносини з юридичними і фізичними особами у всіх сфе-

рах господарської та кредитно-фінансової діяльності у межах своєї компетенції 

як на території України, так і за її межами для  виконання статутних завдань 

Олевської ДЮСШБ. 

   В складі управління діяльності спортивної школи  функціонують: 

- адміністрація Олевської ДЮСШБ; 

- тренерська рада Олевської ДЮСШБ; 

- загальні збори колективу, рада Олевської ДЮСШБ. 

 Медичне обслуговування вихованців  здійснює лікар спортивної школи або 

Олевська центральна районна лікарня. 

  5.2. Олевська ДЮСШБ зобов’язана: 

- дотримуватись нормативно-правових актів з питань її діяльності; 

- дотримуватись фінансової дисципліни; 

- вести бухгалтерський, оперативний та статистичний облік,  

     - у встановлені строки подавати статистичну та фінансову звітність про 

діяльність Олевської ДЮСШБ.     

                    6.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

 6.1. Олевська ДЮСШБ проводить навчально-виховну, організаційно-

методичну та організаційно-масову роботу, яка сприяє розвитку особистості, 

фізичної підготовки, зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультури і спорту, 

розвитку їх здібностей в обраному виді спорту, дає дітям і підліткам рівні умови 

для зарахування та навчання, а тим які мають перспективу для спорту вищих 

досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення. 
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 6.2. Олевська ДЮСШБ працює згідно річного плану роботи, який 

складений на основі положення про дитячо-юнацьку спортивну школу 

боротьби, затверджений директором спортивної школи боротьби в погодженні з 

відділом освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

 6.3.Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи 

проводиться за навчальними програмами з видів спорту. Основними формами 

навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, 

тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні 

заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань. 

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних 

змаганнях різного рівня. 

 6.4.Навчальний рік у Олевській ДЮСШБ починається з 01 

вересня.  Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 

тижні. 

 6.5.Відділення з певного виду спорту включає: 

- групи початкової підготовки; 

- групи попередньої базової підготовки; 

- групи спеціалізованої базової підготовки; 

- групи підготовки до вищих досягнень. 

 6.6. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки 

передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувального 

збору в умовах спортивно-оздоровчого табору. 

 6.7.  Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хв. 

Тривалість одного заняття не може перевищувати: 

- двох навчальних годин у групах початкової підготовки; 

- трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки; 

- чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та 

підготовки до вищих досягнень. 
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 6.8. Зміст роботи відділень з видів спорту визначається планами та 

програмами, як авторськими так і рекомендованими Міністерством освіти і 

науки України. 

 6.9. Окрім заняття в групах, можуть проводитись заняття за 

індивідуальним планом, в тому числі за місцем проживання, а також окремих 

груп у різних населених пунктах району. 

 6.10.Нормами наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий 

режим навчально-тренувальної та спортивної роботи встановлюється у 

відповідності до навчальних програм з видів спорту. 

 6.11.Комплектування груп проходить у період з 1 вересня до 1 жовтня, 

який вважається робочим часом тренерів-викладачів. 

 6.12. До Олевської ДЮСШБ приймаються всі особи, що бажають 

займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 

підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 

мають медичних протипоказань. 

 6.13. Зарахування до Олевської ДЮСШБ здійснюється на підставі заяв 

батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за 

місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять. 

Переведення вихованців Олевської ДЮСШБ відповідно з однієї групи рівня 

підготовки в іншу здійснюється після виконання ними встановлених вимог, 

зазначених у навчальних програмах з видів спорту. 

 6.14. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Олевська 

ДЮСШБ працює за окремим розкладом, затвердженим її директором. 

 6.15. Олевська ДЮСШБ може організовувати роботу груп у приміщеннях 

шкіл району, а також за місцем проживання дітей та юнацтва відповідно до 

укладених угод з визначеними закладами. 

 6.16.   Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу 

та активного відпочинку організовується спортивно-оздоровчий табір у 

канікулярний період ( літній). 

6.17. Олевська ДЮСШБ відповідно до затвердженого календарного плану 

може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та 

інші змагання. 
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6.18.   Організація медичного супроводження підготовки вихованців 

Олевської ДЮСШБ  здійснюється відповідно до спільних нормативних 

документів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України і МОЗ 

України. 

       7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ. 

7.1.  Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи є: 

-   вихованці; 

-   тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці; 

-   батьки або особи, що їх замінюють; 

-   директор та його заступники. 

7.2 Вихованці Олевської ДЮСШБ мають право на: 

-   здобуття позашкільної освіти  спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення Олевської ДЮСШБ та копії особистої картки спортсмена; 

-   добровільний вибір виду спорту; 

-   проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту 

під керівництвом тренера-викладача; 

-   безпечні та нешкідливі умови для навчання; 

-   користування матеріально-технічною, спортивною базою та оздоровчою 

базою спортивної школи; 

-  одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального 

користування; 

-  забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним 

взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних 

зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань та 

навчально-тренувальних зборів; 

-  одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та 

інші види заохочення за спортивні досягнення; 
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-  представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи; 

-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і 

гідність. 

 7.3.  Вихованці Олевської ДЮСШБ зобов’язані: 

- поєднувати заняття в Олевській ДЮСШБ з навчанням у загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

-   виконувати вимоги навчальних програм з метою досягнення запланованих 

спортивних результатів; 

-   підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень; 

- вести здоровий спосіб життя, дотримуватися норм морально-етичної 

поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 

- брати участь в змаганнях та навчально-тренувальних зборах передбачених 

індивідуальними та календарними планами; 

-додержуватись вимог медичного контролю та проходити двічі на 

рік  диспансерне обстеження; 

-   виконувати положення антидопінгового законодавства; 

-   берегти державне, громадське і особисте майно; 

-  дотримуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи. 

 7.4. Тренером-викладачем Олевської ДЮСШБ може бути особа, що має 

вищу освіту з фізичного виховання і спорту  освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр». 

 7.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у Олевській 

ДЮСШБ мають право на: 

-   внесення керівництву школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної 

культури і спорту, а також іншим органам влади, пропозицій, щодо поліпшення 

навчально-тренувального процесу; 
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-   подання на розгляд керівництву Олевській ДЮСШБ і тренерської ради 

пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які 

порушують статут та правила внутрішнього трудового розпорядку; 

-    підвищення кваліфікації за рахунок коштів Олевської ДЮСШБ та інших 

джерел; 

-   вибір власних, науково та методично обґрунтованих форм, методів  і засобів 

навчально-тренувальної та спортивної роботи; 

-   захист професійної честі та гідності згідно діючого законодавства; 

-   моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у 

виконанні  покладених на них завдань; 

-   участь у роботі всіх видів і форм організації навчально-тренувального 

процесу, органів самоврядування та управління Олевської ДЮСШБ; 

-   забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним 

взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи 

-   безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці. 

 7.6.Тренери-викладачі та інші фахівці залучені до роботи у Олевській 

ДЮСШБ, зобов’язані: 

-   виконувати навчальні програми з видів спорту; 

-   навчати вихованців, формувати із них вміння і навички з різних напрямків 

навчально-тренувальної та спортивної роботи з урахуванням індивідуальних 

можливостей, інтересів, схильностей вихованців; 

-   сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 

вихованців, а також збереженню їх здоров’я; 

-   здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної 

поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-

тренувального процесу; 

-   дотримуватися етики взаємовідносин, поважати гідність вихованців, 

захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 
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-   здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм 

антидопінгового законодавства; 

-   берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не 

допускати до навчально-тренувальної роботи та спортивної роботи вихованців, 

які не пройшли медичного обстеження в установленому порядку; 

-   додержуватись вимог медичного контролю та проходити двічі на рік 

диспансерне обстеження; 

-   постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру; 

-   вести документацію з питань виконання посадових обов’язків передбачену 

відповідними розпорядженнями адміністрації школи; 

-   додержуватись вимог Статуту Олевської ДЮСШБ, правил внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження 

керівництва  Олевської ДЮСШБ; 

-   брати участь в роботі  тренерської ради; 

-   здійснювати набір груп вихованців. 

 7.7. Тренери-викладачі  підлягають атестуванню один раз на чотири 

роки  в порядку  визначеному Міністерством освіти, науки, молоді та спорту 

України. 

 7.8. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, 

затвердженого директором Олевської ДЮСШБ за погодженням з відділом 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

 7.9. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором 

Олевської ДЮСШБ згідно із законодавством і затверджується Олевською 

міською радою. 

 7.10. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов 

затверджених в установленому порядку Міністерства освіти, науки, молоді та 

спорту України за погодженням з Мінфіном. 

 7.11. Перерозподіл або зміна   навантаження тренера-викладача протягом 

навчального року здійснюється директором Олевської ДЮСШБ у разі 

виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про 

працю. 
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 7.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Олевської 

ДЮСШБ, батьківських комітетів груп з різних відділень; 

- звертатись до органів державного управління, засновника, директора районної 

дитячо-юнацької спортивної школи боротьби і до органів її громадського 

самоврядування з питань її роботи; 

- брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації навчально-

тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Олевської 

ДЮСШБ; 

- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування 

та у відповідних державних і судових органах. 

 7.13.Батьки вихованців або особи, які їх замінюють зобов’язані: 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття милосердя, 

повагу до старших та ровесників; 

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; 

- повідомляти адміністрацію спортивної школи або безпосередньо тренера-

викладача про виникнення проблем із здоров’ям дитини, які можуть вплинути 

на можливість  її занять у спортивній школі. 

 7.14. Представники громадськості мають право: 

- бути обраним до органів громадського самоврядування у Олевську ДЮСШБ; 

-  сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню 

Олевської ДЮСШБ; 

-  брати участь в організації навчально-тренувальному процесі за згодою 

адміністрації школи. 

 7.15 Представники громадськості зобов’язані: 

-  дотримуватись Статуту  Олевської ДЮСШБ, виконувати рішення органів 

громадського самоврядування та адміністрації Олевської ДЮСШБ; 
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-   захищати вихованців від всіляких форм фізичного та психологічного 

насильства,пропагувати на власному прикладі ведення здорового способу 

життя. 

8. СТАТУТНИЙ ФОНД 

 8.1. Для здійснення діяльності Установи Власник створює статутний фонд 

в сумі 5430 гривень за рахунок внеску Власника у вигляді комунального майна 

балансовою вартістю 5430грн. , яке передається у оперативне управління 

Олевською ДЮСШБ. 

 8.2. Статутний фонд Олевської ДЮСШБ утворюється Власником, до 

реєстрації її як суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду 

Олевської ДЮСШБ  встановлюється Олевською міською радою. 

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ  

 9.1. Майно Олевської ДЮСШБ знаходиться у спільній комунальній 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади  і передається 

Установі на баланс. 

 9.2. Майно Олевської ДЮСШБ складають основні фонди та оборотні 

кошти, статутний фонд, об’єкти рухомого та нерухомого майна, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в балансі Олевської ДЮСШБ. 

 9.3. Майно Олевської ДЮСШБ, придбане або отримане нею у процесі 

здійснення діяльності, належить на праві спільної комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  територіальної громади  та закріплюється за 

Олевською ДЮСШБ на праві оперативного управління. 

 9.4. Джерелами формування майна Олевської ДЮСШБ є: 

майно, передане Олевській ДЮСШБ Власником; 

майно, придбане або отримане від інших суб’єктів господарювання, організацій 

та громадян у встановленому законодавством порядку; 

безоплатні та благодійні майнові внески або пожертвування організацій і грома-

дян; 

придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших  

підприємств, організацій, фізичних осіб; 

амортизаційні відрахування; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 9.5. Відчуження  рухомого та нерухомого майна Олевської ДЮСШБ, які є 

спільною комунальною власністю Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади , здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням 
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Органу Управління, відповідно до порядку, який встановлений чинним 

законодавством. 

 9.6. Олевська ДЮСШБ має право здавати в оренду  відповідно до вимог 

чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, 

організаціям, установам, а також громадянам, нерухоме майно, устаткування, 

транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на її 

балансі, за попереднім узгодженням з Органом Управління. 

 9.7. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних 

фондів, передача в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених 

структурних одиниць та підрозділів Олевської ДЮСШБ має проводитись лише 

за рішенням Власника, як правило, на конкурентній основі. 

 9.8. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням 

закріпленого за Олевською ДЮСШБ майна безпосередньо або через 

уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативну діяльність Олевської 

ДЮСШБ. 

 9.9. Джерелами формування коштів Олевської ДЮСШБ є: 

кошти міського бюджету; 

кошти державного та місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію цільових 

програм згідно з чинним законодавством; 

кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допо-

моги чи добровільних пожертвувань; 

пасивні доходи; 

кошти, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, у 

тому числі доходи, пов’язані з основною статутною діяльністю; 

дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів або міжнародна бла-

годійна, у тому числі гуманітарна допомога чи технічна допомога, що надається 

таким неприбутковим організаціям; 

кредити банків та інших кредиторів; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

 9.10. Кошти Олевської ДЮСШБ використовуються у відповідності з 

кошторисом. 

 9.11. Утримання Олевської ДЮСШБ здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених п. 9.9 Статуту, в межах кошторису. 

 

10. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ  

 10.1. Власник Олевської ДЮСШБ: 

приймає рішення про створення (реорганізацію, перепрофілювання, об’єднання 

та інше) припинення діяльності Олевської ДЮСШБ; 
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затверджує статут Олевської ДЮСШБ; 

вирішує питання, які відносяться до виключної компетенції Власника. 

 10.2. Орган Управління: 

призначає та звільняє керівника Олевської ДЮСШБ; 

 10.3. Керівник Олевської ДЮСШБ: 

керує роботою Олевської ДЮСШБ; 

організовує роботу Олевської ДЮСШБ з реалізації статутних завдань;  

забезпечує розробку програм, проектів, планів роботи Олевської ДЮСШБ; 

несе відповідальність за майно та кошти Олевської ДЮСШБ, результати 

фінансово-господарської діяльності Олевської ДЮСШБ в цілому, стан 

бухгалтерського обліку, своєчасність та повноту надання звітності у відповідні 

органи; 

представляє інтереси Олевської ДЮСШБ в державних та інших органах, у 

стосунках з підприємствами, організаціями, установами як на території України, 

так і за її межами; 

у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами, переданими 

Олевської ДЮСШБ в оперативне управління, відкриває у банках рахунки, 

укладає договори, в тому числі трудові, видає довіреності; 

затверджує штатний розпис Олевської ДЮСШБ і порядок матеріального 

заохочення працівників в межах кошторису; 

затверджує положення про структурні підрозділи Олевської ДЮСШБ, посадові 

інструкції та інші документи. В межах своєї компетенції видає накази; 

приймає на роботу та звільняє працівників Олевської ДЮСШБ; 

без доручення діє від імені Олевської ДЮСШБ, виступає в судах як позивач, 

відповідач, третя особа; 

вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Олевської ДЮСШБ, які не 

відносяться до компетенції іншого органу Олевської ДЮСШБ; 

 10.4. З керівником Олевської ДЮСШБ укладається контракт на умовах, 

визначених Органом Управління. 

 10.5. Керівник Олевської ДЮСШБ може бути звільнений з посади 

достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом та відповідно до 

трудового законодавства та вразі зміни засновника. 

Заступник з навчально-тренувальної роботи Олевської ДЮСШБ: 

- здійснює методичне об’єднання забезпечення та координацію роботи тренерів-

викладачів Олевської ДЮСШБ з відбору учнів, організацію навчально-

тренувальної роботи, контроль за комплектування спортивних груп, змістом та 

результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення 
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кваліфікації тренерів викладачів, проведення відкритих навчально-

тренувальних занять; 

- веде систематичний облік та аналіз результатів роботи Олевської ДЮСШБ, 

відділення груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у 

підготовці статистичного звіту про роботу Олевської ДЮСШБ, а також 

відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 

-здійснює контроль за проведення навчально-тренувальних занять, виконання 

навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за 

складення і додержання розкладу занять. 

 10.6. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у 

Олевської ДЮСШБ утворюється тренерська рада районної дитячо-юнацької 

спортивної школи боротьби, яку очолює її директор. 

 Тренерська рада спортивної школи боротьби: 

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, а також питання щодо додержання норм санітарно-

гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо діяльності Олевської ДЮСШБ; 

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час 

навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи; 

-визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів; 

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 

- вносить керівництву Олевської ДЮСШБ пропозиції щодо налагодження 

міжнародних зв’язків; 

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та 

скасовує такі, що непридатні для використання під час проведення  навчально-

тренувальної та спортивної роботи; 

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Олевської ДЮСШБ; 
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 10.7. Органом громадського самоврядування Олевської ДЮСШБ є 

загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші 

працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та  спортивної роботи, і 

батьки батьківського комітету. Загальні збори колективу Олевської ДЮСШБ 

скликаються не рідше одного разу на рік. 

 10.8. У період між загальними зборами може діяти рада Олевської 

ДЮСШБ, діяльність якої регулюється її статутом. 

Рада Олевської ДЮСШБ розглядає питання щодо перспективного розвитку 

Олевської ДЮСШБ, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює 

громадський контроль за діяльністю керівництва. 

 10.9. Установчі   збори: 

- обирають раду Олевської ДЮСШБ, встановлюють термін її повноважень; 

- заслуховують звіт директора і голови ради про їхню роботу, дають їй оцінку; 

- затверджують основні напрямки вдосконалення спортивної школи, 

розглядають інші найважливіші питання організації і проведення навчально-

тренувальної та спортивної роботи. 

 10.10. Рада Олевської ДЮСШБ обирається на загальних зборах як її 

виконавчий орган між їх проведеннями. 

 10.11. Робота ради спортивної школи, як виконавчого органу загальних 

зборів, регламентується Положенням про раду затвердженим загальними 

зборами. 

 10.12. Рада Олевської ДЮСШБ: 

- організовує виконання рішень загальних зборів; 

-  виносить пропозиції щодо директиви розвитку закладу, розглядає і узгоджує 

із засновником режим роботи закладу, заходи зміцнення його матеріально-

технічної бази та поліпшення умов діяльності; 

-  визначає форми співробітництва закладу з науково дослідними, виробничими, 

кооперативними організаціями, творчими спілками, іншими державними і 

громадськими інститутами; 
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- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших 

працівників закладу в межах фонду оплати праці, визначає порядок і розміри 

доплати до посадових окладів; 

- спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів, розглядає пропозиції, 

скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу з питань роботи 

закладу і приймає відповідні рішення; 

-   контролює витрачення бюджетних асигнувань; 

-   визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів для 

розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності; 

-   погоджує умови оренди приміщень споруд і обладнання, створення малих 

підприємств та кооперативів. 

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 11.1. Фінансово-господарська діяльність Олевської ДЮСШБ провадиться 

відповідно до чинного законодавства та Статуту Олевської ДЮСШБ. 

 11.2. Фінансування ДЮСШБ здійснюється в установленому порядку  за 

рахунок  коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, а також за 

рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 11.3. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Олевської 

ДЮСШБ. Ведення діловодства та звітності у спортивній школі здійснюється у 

порядку визначеному нормативно-правовими актами. 

 11.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Олевської 

ДЮСШБ здійснюється відповідними державними органами, засновником. 

 11.5. Матеріально-технічна база спортивної школи включає приміщення, 

споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, 

рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користування. Майно спортивної 

школи може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання 

цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної 

освіти в порядку установленому Кабінетом Міністрів України. 

 11.6.  Для  проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи 

Олевської ДЮСШБ за відсутності власної матеріально-технічної та спортивної 

бази, Олевської ДЮСШБ може отримувати в користування безоплатно чи на 
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пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні оздоровчі та 

інші заклади, транспортні засоби. Забезпечені об’єкти надаються у 

користування Олевської ДЮСШБ в порядку, визначеному законодавством.  

12.ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІРОБІТНИЦТВА. 

 12.1. Олевська ДЮСШБ має право підтримувати міжнародні спортивні 

контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у 

міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою 

вивчення міжнародного досвіду роботи. 

 12.2. Олевська ДЮСШБ може здійснювати прийом іноземних делегацій. 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

 13.1.  Державний контроль та нагляд за діяльністю Олевської ДЮСШБ 

згідно з чинним законодавством здійснює: Міністерство освіти і науки,Олевська 

міська рада. 

 13.2. Державний контроль за діяльністю Олевської ДЮСШБ здійснюється 

з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної 

освіти. 

 13.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Олевської 

ДЮСШБ є державна атестація, що проводиться у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

 13.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) 

Олевської ДЮСШБ з питань, пов’язаних з його фінансово-господарською та 

навчально-виховною діяльністю. 

 13.5. Контроль за окремими сторонами діяльності Олевської ДЮСШБ 

здійснюють відповідні державні органи. 

 13.6. Відносини Олевської ДЮСШБ з органами державного управління і 

місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів 

України, інших законодавчих актів, які визначають компетенцію цих органів. 

 13.7.  Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в 

Олевської ДЮСШБ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами. 
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14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 14.1. Олевська ДЮСШБ відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм 

майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. 

 14.2. Олевська ДЮСШБ не несе відповідальності за зобов’язання 

Власника та його уповноваженого. 

 

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 15.1. Трудовий колектив Олевської ДЮСШБ складають всі громадяни, які 

своєю працею приймають участь у її діяльності на підставі трудового договору 

або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Олевською 

ДЮСШБ. 

 15.2. Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т.ч. вирішення 

соціально-економічних питань передбачається у колективному договорі, який 

регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Олевської ДЮСШБ. 

 15.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового 

колективу Олевської ДЮСШБ і повинен відповідати вимогам законодавства 

про колективні договори. 

 15.4. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму і 

звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються 

згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, 

правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором. 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 16.1. Зміни і доповнення до Статуту Олевської ДЮСШБ вносяться за 

рішенням Власника за поданням Органу Управління. 

 16.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного 

реєстру. Якщо зміни до Статуту оформлюються не  викладенням його в новій 

редакції, а шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною 

частиною Статуту Олевської ДЮСШБ, про що на титульному аркуші змін 

робиться відповідна відмітка. 

 

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

 17.1. Припинення діяльності Олевської ДЮСШБ здійснюється у формі 

реорганізації або ліквідації. При реорганізації Олевської ДЮСШБ (злиття, 
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приєднання, поділ, виділення, перетворення), його права та обов’язки 

переходять до правонаступників. 

 17.2. Ліквідація або реорганізація Олевської ДЮСШБ  проводиться з 

дотриманням вимог чинного законодавства України. 

 17.3. Ліквідація Олевської ДЮСШБ  здійснюється ліквідаційною 

комісією, яка створюється Власником. До складу ліквідаційної комісії 

включаються представники Власника, відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради та Олевської ДЮСШБ. Порядок і строки проведення 

ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 17.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Олевської ДЮСШБ. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Олевської ДЮСШБ і подає його Власнику. 

 17.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з Олевської ДЮСШБ, що ліквідується, повідомляються про 

ліквідацію у письмовій формі. 

 17.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим 

колективом і кредиторами, переходить у розпорядження Власника, а кошти 

спрямовуються до районного бюджету. 

 17.7. При реорганізації, ліквідації Олевської ДЮСШБ працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 17.8. Олевська ДЮСШБ  вважається ліквідованою з дня внесення до 

державного реєстру запису про припинення її діяльності. 
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Додаток 1  

до рішення VІ сесії Олевьскої міської ради 

№ 90 від 30.03.2017 року 

 

              ПОГОДЖЕНО: 

Т.в.о.директора  департаменту  

праці та соціального захисту  

населення облдержадміністрації 

 

__________________В.П.Павлюк 

 

«_____»___________ 2017 рік 

              ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                                                                                                                                                                        

 Міський голова  

 _______________О.В.Омельчук 

«___»_________2017 рік               
              

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Комунальної установи 

« Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)» 

Олевської міської ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

   1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних  послуг)  

Олевської міської ради  (далі – територіальний центр)  є комунальною, бюджетною 

неприбутковою установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої 

приймає Олевська міська рада. 

          Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслуговування   та  

надання  соціальних  послуг  громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги,   за   місцем   проживання, в умовах стаціонарного, 

тимчасового або денного перебування. 

       Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, 

що надають соціальні послуги. 

Юридична адреса територіального центру: 11002, Житомирська область, м.Олевськ, 

вул.Привокзальна,5. 

     Організаційно-правова форма закладу: комунальна установа. 

     Назва юридичної особи: 

     повна – Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

    скорочена – КУ «ТЦСО(НСП)» Олевської міської ради. 

  Засновник Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради – Олевська міська рада. 

    Територіальний центр утворюється, реорганізовується і ліквідовується Олевською міської 

радою, яка є вищим органом управління Комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради, та 

належить до сфери її управління. 

    Діяльність територіального центру спрямовується Олевською міською радою. 

     2. Територіальний  центр   у   своїй   діяльності   керується  Конституцією та законами 

України,   указами Президента  України  та  постановами   Верховної   Ради   України, 

прийнятими відповідно  до  Конституції  та законів України,   актами Кабінету Міністрів 

України, наказами Мінпраці, актами  органів  місцевого  самоврядування,  а також цим 

положенням.  

     3. Територіальний  центр   провадить   свою   діяльність   на принципах  адресності  та 

індивідуального підходу,  доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи 

відмови від надання соціальних   послуг,   гуманності,   комплексності,   максимальної 

ефективності  використання  бюджетних  та  позабюджетних   коштів, законності,   соціальної 

справедливості, забезпечення конфіденційності,  дотримання стандартів якості,  

відповідальності за дотримання етичних і правових норм. 

     

4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають 

право: 

 

громадяни похилого віку,  інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири  

місяці), які   не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують постійної сторонньої   

допомоги,   визнані   такими   в   порядку, затвердженому МОЗ; 

 

     5. Територіальний  центр  утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази,  

зокрема  приміщень,  що  відповідають будівельним,  технічним,  санітарно-гігієнічним  

нормам,  вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.  
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     6. Положення про  територіальний  центр,  його  структура  погоджено  з  департаментом 

праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, затверджується головою 

міської ради. 

 

         Кошторис, штатний  розпис  територіального  центру затверджує міський голова своїм 

розпорядженням. 

 

     7. Методичне забезпечення діяльності  територіального  центру здійснює  Міністерство 

праці та соціального захисту населення,  контроль за забезпеченням його діяльності - в 

установленому порядку, департамент   праці  та соціального   захисту    населення    

облдержадміністрації   та Олевської  міської ради. 

         Для забезпечення   реалізації   соціальної   політики   щодо соціального    

обслуговування    (надання    соціальних    послуг) територіальний центр взаємодіє із 

структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх 

форм власності. 

 

     8. Основними завданнями територіального центру є:  

 

 виявлення громадян,  зазначених  у  пункті  4  цього  положення,  формування  

електронної  бази  даних  таких  громадян, визначення  (оцінювання)  їх  

індивідуальних  потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);  

 

 забезпечення якісного  соціального  обслуговування   (надання  

соціальних послуг). 

 

 установлення зв'язків   з   підприємствами,   установами   та  

організаціями всіх форм  власності,  фізичними  особами,  родичами  

громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння  

в  здійсненні  соціального  обслуговування   (наданні   соціальних  

послуг)   громадянам,  зазначеним   у  пункті  4  даного положення. 

 

        9.До складу  територіального   центру входять  такі структурні підрозділи:  

 

     1) Відділення соціальної допомоги вдома; 

  

     2) Відділення організації надання соціально-побутових послуг та адресної натуральної  і 

грошової  допомоги; 

 

     3) Кишинське стаціонарне відділення для постійного проживання. 

 

       У територіальному центрі можуть утворюватись  інші відділення, діяльність яких 

спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

громадянам Олевської міської ради, зазначеним у пункті 4 цього положення.  

        9¹. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених 

пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, зазначених у пункті 4 цього Типового 

положення, за їх місцем проживання.  
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          10. Територіальний центр очолює директор, який призначається  

на  посаду  та  звільняється  з  посади  міським головою в установленому порядку за 

погодженням департаментом праці та соціального захисту населення обласної 

держадміністрації. 

         

         Посаду директора територіального центру може  займати  особа, яка  має  вищу  освіту 

(магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на  керівній  посаді  не  

менш  як  п'ять років.  

 

 

    11.Директор територіального центру:  

     1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність  за 

виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників; 

     

     2) затверджує  посадові  обов'язки  заступника  директора,  

керівників структурних   підрозділів   та   інших    працівників  

територіального центру; 

 

     3) координує  діяльність структурних підрозділів територіального центру; 

 

    4) подає виконкому міської ради пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат 

територіального центру; 

 

     5) укладає  договори,  діє від імені територіального центру і представляє його інтереси; 

 

     6) розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах  

затвердженого  кошторису  витрат  та  відповідно  до  їх цільового  

призначення, в тому числі на оплату: 

 

    проведення щорічного   профілактичного    медичного    огляду  

соціальних  працівників  та  соціальних робітників територіального  

центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;  

 

     придбання для соціальних працівників та соціальних робітників  

спецодягу,  взуття,  велосипедів,  проїзних  квитків (або грошової  

компенсації за їх придбання); 

 

     придбання для оснащення структурних підрозділів територіального   центру  

автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування; 

     підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;  

 

     7) призначає в установленому порядку на посаду і  звільняє з посади працівників 

територіального центру; 

 

     8) видає  у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо  

здійснення (припинення) обслуговування  громадян),  організовує  і  

контролює їх виконання; 
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     9) розробляє   і   подає  на  затвердження  міської ради проект положення про 

територіальний центр та зміни до нього; 

 

     10)  Затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру. 

 

     12. Територіальний центр утримується за рахунок  коштів,  які  

відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з  

міського бюджету на соціальний захист населення  та  інших надходжень,у   тому числі від  

діяльності його структурних підрозділів,  від надання платних  

соціальних  послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та 

організацій.  

      При виникненні потреби в доцільності взяття на обслуговування громадян похилого віку з 

числа пенсіонерів за віком, інвалідів, що мають близьких та родичів зобов’язаних згідно 

закону надавати послуги згідно заключення МОЗ мають потребу в надані сторонньої 

допомоги соціального робітника та працівниками стаціонарного відділення для постійного 

проживання, при наявності хронічних захворювань, що потребують лікування в медичних 

закладах при наявності житла, земельних ділянок та інших основних засобів якими 

користувались підопічні. Для покриття витрат на лікування та перебування в медичних 

закладах в разі наявності родичів, опікунів територіальний центр залишає за собою право 

ініціювати перед міською радою, питання покриття витрат пов’язаних з лікуванням та 

перебування в медичних закладах за рахунок рідних та близьких на яких переписано майно.  

  

      13. Гранична  чисельність  і  фонд  оплати  праці працівників  

територіального центру затверджуються Олевською міською радою. 

 

 

       Для обслуговування підопічних територіальним центром, що потребують сторонньої 

допомоги та обслуговування з числа громадян, які мають дітей працездатного віку, родичів, 

дану категорію громадян територіальний центр має право взяти на обслуговування за 

рішенням комісії виконкому міської ради з подальшим фінансуванням.  

 

     Умови оплати  праці  працівників  територіального  центру  та  

штатна чисельність  визначаються  відповідно  до  законодавства  з  

питань оплати праці,  норм часу,  чисельності та типового штатного  

нормативу  чисельності  працівників  територіального  центру, що затверджуються наказами 

Мінпраці. 

 

     14. Для   соціального   обслуговування   (надання  соціальних  

послуг) територіальний центр  має  право  залучати  на  договірних  

засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів. 

      При оформлені підопічних на постійне проживання в Кишинське стаціонарне відділення з 

інших об’єднаних територіальних громад та сільських рад, що не входять до складу 

Олевської міської ради, рішення про прийняття на обслуговування приймає виконком міської 

ради з подальшим вирішенням питання оплати перебування, проживання підопічних в 

стаціонарному відділенні у відповідності до наданих рахунків. Територіальним центром 

щоквартально у разі проведення індексації, до рахування коштів за утримання підопічних 

буде надано помісячно з інших об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних 

рад. 



56 

 

 

    15. Територіальний центр має право  в  установленому  порядку  

отримувати благодійну допомогу, яка використовується для  надання  допомоги  громадянам, 

зазначеним  у  пункті  4  цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази 

територіального центру та працівників. 

 

     16. Перевірка роботи та контроль за організацією  діяльності,  

пов'язаної  із  соціальним  обслуговуванням  (наданням  соціальних  

послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія  

фінансово-господарської  діяльності  центру проводяться відповідно  

до діючого законодавства України при відповідній необхідності. 

 

     17. Територіальний центр є юридичною особою,  має самостійний  

баланс, рахунки в банках та  органах  Державного казначейства,  печатку із  

своїм найменуванням, штамп та бланки. 
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Додаток 2 

до рішення VІ сесії Олевської міської 

ради № 90 від 30.03.2017 року 

 

 

П Е Р Е Л І К  

          соціальних послуг, умови та порядок їх надання  

         структурними підрозділами територіального центру  

      соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  

              Олевської міської ради 

 

Загальні положення  

  

 

     1. Територіальний  центр  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Олевської міської ради (далі - територіальний центр) надає:  

          соціально-побутові послуги    -    забезпечення    продуктами харчування,  м'яким  та  

твердим інвентарем,  гарячим харчуванням, транспортними послугами,  засобами малої  

механізації,  здійснення соціально-побутового   патронажу,   виклик  лікаря,  придбання  та 

доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;  

          соціально-медичні послуги  -  консультації  щодо  запобігання виникненню та розвитку 

можливих органічних  розладів,  збереження, підтримка        здоров'я,        здійснення       

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;  

           соціально-економічні послуги   -   надання   натуральної   та грошової допомоги;  

            інформаційні послуги  -  надання  інформації,  необхідної для вирішення  складної   

життєвої   ситуації   (довідкові   послуги), розповсюдження    просвітницьких    і   культурно-

освітніх   знань (просвітницькі  послуги),  поширення  об'єктивної  інформації  про споживчі 

властивості та види соціальних послуг;    

            інші соціальні  послуги-  перелік,  умови  та порядок надання яких визначає у разі 

потреби міська рада. 

     2. Територіальний    центр   забезпечує   здійснення   своїми структурними  підрозділами  

соціального  обслуговування   (надання соціальних послуг):  

          громадян похилого  віку,  інвалідів,  хворих (з числа  осіб  працездатного  віку  на  

період  до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які  не  

здатні  до  самообслуговування   і   потребують постійної   сторонньої   допомоги,   визнані   

такими  в  порядку, затвердженому МОЗ;  

        3. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни,  зазначені  в  

абзаці  другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву  Олевській міській ради, 

яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я  за  

місцем проживання  громадянина  для одержання медичного висновку про його здатність до 

самообслуговування та потребу в  постійній  сторонній допомозі (далі - медичний висновок).  

         У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров'я надає 

медичний висновок Олевській міській ради, яка у триденний строк приймає рішення про 

необхідність або відмову  в  соціальному  обслуговуванні  (наданні соціальних   послуг).   У  

разі  отримання  висновку  про  те,  що громадянин не здатний до самообслуговування та 

потребує  постійної сторонньої  допомоги, Олевська міська рада надсилає територіальному 

центру заяву громадянина  разом з медичним висновком.  
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          Після надходження  зазначених документів територіальний центр складає карту  

індивідуальних  потреб  громадянина  у  соціальному обслуговуванні  (наданні  соціальних  

послуг),  визначає їх зміст, уточнює обсяг,  складає план його здійснення (їх надання), 

укладає договір  про  соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням  

соціальної  допомоги  вдома  одинокого  (проживаючого самотньо)  непрацездатного  

громадянина  та  приймає  рішення  про необхідність  соціального   обслуговування   

(надання   соціальних послуг), про що видається наказ.  

     4. Громадяни,  зазначені  в  абзаці  третьому  пункту 2 цього переліку,  для  соціального  

обслуговування  (надання   соціальних послуг)  подають  письмову  заяву Олевській міській 

раді.  

5. У  разі  потреби  та  за  згодою  громадян,  зазначених  у пункті 2  цього переліку,  з метою 

визначення додаткової потреби у натуральній  чи  грошовій  допомозі  проводиться  

обстеження їх матеріально-побутових  умов.  Для  цього  утворюється комісія,  до складу якої 

входить не менш як  три  особи  (завідувач, фахівець із соціальної допомоги вдома, 

соціальний  працівник  та соціальний робітник).  

       У разі   коли   громадянин,   який    потребує    соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти 

рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун 

чи піклувальник за погодженням з Олевською міською радою.   

       Перелік документів для взяття на обслуговування затверджує Міністерство праці. 

       Форми заяви,  медичного  висновку,  договору  про   соціальне обслуговування  (надання 

соціальних послуг),  карти індивідуальних потреб   громадянина   у   соціальному   

обслуговуванні   (наданні соціальних  послуг),  акта  обстеження матеріально-побутових 

умов, журналу обліку громадян,  яких  обслуговує  територіальний  центр. 

     6. Територіальний  центр  забезпечує безоплатне  в  обсягах, визначених  державними   

стандартами,  соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) за рішенням Олевської 

міської ради та фінансуванням обслуговування:  

         громадян похилого  віку,  інвалідів  хворих (з числа  осіб  працездатного  віку  на  період  

до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які не здатні до 

самообслуговування і не  мають  рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;  

        Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись 

особливі умови здійснення безоплатного соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг).   

        7. Територіальний   центр   може  надавати  платні  соціальні послуги (в межах наявних 

можливостей),  визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р.  N 12  

"Про порядок  надання  платних  соціальних  послуг  та  затвердження їх переліку" 

(Офіційний  вісник  України,  2004  р.,  N  2,  ст.  42; 2007 р., N 37, ст. 1494) та цим переліком: 

    громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають 

рідних, які повинні забезпечити їм догляд допомогу; 

        громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і 

зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, 

катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей – інвалідів, осіб 

похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж 

прожитковий мінімум для сім’ї ”.    

        Тарифи на  платні  соціальні  послуги  встановлюються територіальним центром 

відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України і затверджуються його директором. 

       Кошти, що надходять від надання  платних  соціальних  послуг, використовуються   

відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів України від  17  травня  2002  р.  N  659  "Про 
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затвердження  переліку  груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо  їх  

утворення  та  напрямів  використання"  (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1032).  

        7¹  У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм 

догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання 

соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні 

належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому 

законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому 

порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення 

волі тощо. Для цього місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, 

що утворив територіальний центр, самостійно або через утворену ним комісію приймає 

рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати. 

        8. На  кожного  громадянина,  якого обслуговує територіальний центр,  ведеться  особова  

справа,  в  якій  міститься  заява громадянина, медичний   висновок  (крім  відділення  

організації надання  грошової  та  натуральної   допомоги),  документи,   що підтверджують  

право  громадянина  на  соціальне  обслуговування (надання соціальних послуг)  та  

соціальну  допомогу.  Формування,  облік та зберігання особової справи здійснюється у 

відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.  

        9. Працівники   територіального   центру,   які    здійснюють соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг),  зобов'язані сумлінно  ставитися  до  виконання  своїх   

обов'язків,   поважати гідність громадян,  не допускати негуманних і дискримінаційних дій 

щодо  громадян,  яких  вони  обслуговують,  зберігати  в  таємниці інформацію, отриману під 

час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію,  що може  бути  використана  

проти  зазначених громадян.  

      10. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань,   залежності  від  

психоактивних  речовин,  алкоголю, психічних захворювань,  що потребують перебування на  

спеціальному диспансерному обліку.  

      У разі   виявлення  у  громадянина  зазначених  протипоказань працівники  

територіального   центру   зобов'язані   надати   йому інформацію   про   можливі   шляхи   

отримання   необхідного  йому соціального обслуговування (надання  соціальних  послуг)  в  

інших установах.  

       11. Обслуговування  громадян,  зазначених  у  пункті  2 цього переліку,   структурними   

підрозділами   територіального   центру припиняється за письмовим повідомленням громадян 

у разі:  

     1) поліпшення  стану  здоров'я,  виходу  із складних життєвих обставин,  в  результаті  

чого  громадянин   втрачає   потребу   в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних 

послуг);  

     2) виявлення   у  громадянина,  якого  безоплатно  обслуговує територіальний  центр,  

працездатних   рідних   (батьків,   дітей, чоловіка,  дружини)  або  осіб,  які  відповідно  до 

законодавства повинні забезпечити йому догляд і  допомогу,  або  осіб,  з  якими укладено 

договір довічного утримання (догляду);  

     3) направлення громадянина   до   стаціонарного  відділення територіального центру,  

будинку-інтернату для  громадян  похилого віку,   пансіонату,  психоневрологічного  

інтернату,  будинку  для ветеранів та інших закладів постійного проживання;  

     4) зміни місця проживання;  

     5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує 

соціально-економічних послуг; 
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     6) грубого,  принизливого  ставлення  громадянина до обслуговуючого  персоналу,  

соціальних працівників, соціальних робітників  та  інших  працівників  територіального  

центру і його структурних підрозділів;  

     7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);  

     8) систематичного   перебування   в  стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;  

     9) виявлення  медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) територіальним центром;  

     10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною  особою, якій призначено 

грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;  

     11) у разі смерті громадянина.     

 12. Про  припинення   соціального   обслуговування   (надання соціальних послуг) 

громадянина видається наказ,  на підставі якого вноситься інформація до  електронної  бази  

даних  територіального центру  і  робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із  

зазначенням  дати  за  підписом  завідувача  відділення,   яке обслуговувало громадянина. 

Повідомлення про припинення соціального обслуговування    (надання   соціальних  послуг)    

громадянина територіальним  центром  надсилається  до  районного управління праці та 

соціального захисту населення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Додаток  

до рішення VІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 30.03.2017 року 

№ __«Про затвердження 

Положення про відділ 

культури Олевської міської 

ради»  

Положення про відділ культури  Олевської 

міської ради 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ культури Олевської  міської ради (у подальшому Відділ) є виконавчим органом 

Олевської  міської ради, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури  (в 

сфері бібліотечної справи, естетичного виховання підростаючого покоління і жителів міста та 

громади, на території громади. 

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний Олевській  міській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету Олевської міської ради та міському голові. 

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, указами 

Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства культури 

України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого 

самоврядування, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови та даним Положенням. 

1.4. Функціонування відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

1.5. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. На працівників 

Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

1.6. Відділ забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих 

повноважень органів виконавчої влади, визначених підпунктами 1, 7, 8 пункту «а», 

підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(за належністю). 

1.7. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та бюджетні рахунки 

в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і 

своїм найменуванням та кутовий штамп. 

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

2.1. Штати Відділу затверджуються міською радою, штатний розпис – міським головою. 

2.2. Відділ очолює начальник. 
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Начальник  Відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за 

рекомендацією конкурсної комісії  міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови 

відповідно до чинного законодавства. 

2.3. Працівники Відділу призначаються на посаду начальником Відділу за рекомендацією 

конкурсної комісії  міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України, та звільняються з посади відповідно до чинного законодавства. 

2.4. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 

2.5. Начальник Відділу здійснює керівництво Відділом, централізованою бухгалтерією та 

координує роботу закладів культури, підпорядкованих Відділу; видає в межах своєї 

компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, призначає на посаду і звільняє з 

посади керівників закладів культури, підпорядкованих Відділу у випадках, передбачених 

законом. 

2.6. Посадова інструкція начальника Відділу погоджується заступником міського голови, 

який координує діяльність Відділу, та затверджується міським головою , а посадові інструкції 

працівників Відділу затверджуються начальником Відділу. 

2.7. Положення про Відділ затверджується  міською радою. 

2.8. У підпорядкуванні Відділу знаходяться : 

 Міський Будинок культури (з методичним центром)Олевської міської ради; 

 Централізована бібліотечна система Олевської міської ради(центральна міська 

бібліотека, міська бібліотека для дітей та  бібліотекпи-філії; 

 Сільські Будинки культури та клуби; 

 Музична школа Олевської  міської ради; 

 Міський краєзнавчий музей Олевської  міської ради; 

 Музей історії с. Копище  Олевської  міської ради; 

 Централізована  бухгалтерія відділу культури Олевської  міської ради; 

Дані установи фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

3.1. Завдання Відділу: 

3.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, а також державної мовної політики. 

3.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, 

мистецтв. 

3.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в 

суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності 

національних меншин, які проживають в місті та громаді 
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3.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів 

культури, підпорядкованих Відділу. 

3.1.5. Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької 

освіти. 

3.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам 

права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими 

Відділу. 

3.1.7. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури. 

3.1.8. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного 

розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та 

культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу. 

3.2. Функції Відділу: 

3.2.1. Здійснення управління закладами, які підпорядковані Відділу, організація та 

координація їх діяльності, контроль за дотриманням фінансової дисципліни. 

3.2.2. Здійснення пошуку, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у 

діяльності закладів культури, впровадження нових моделей організації культурної  

діяльності. 

3.2.3. Створення умов для розвитку сфери культури, мистецтвгромади, зміцнення 

матеріально-технічної бази підвідомчих закладів, поповнення бібліотечних фондів. 

3.2.4. Сприяння забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів. 

3.2.5. Створення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, 

хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої 

творчості, культурного дозвілля населення. 

3.2.6. Організація та проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва 

і самодіяльної художньої творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва. 

3.2.7. Вживання заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків 

відповідно до законодавства, підтримка дружніх культурних зв’язків з відповідними 

структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень. 

3.2.8. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших 

громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури. 

3.2.9. Контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинних 

законів, положень, правил, наказів та інструкцій, що регламентують роботу зазначених 

закладів. 
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3.2.10. Контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням. 

3.2.11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань 

громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ 

до публічної інформації. 

3.2.12. Надання, у межах своїх повноважень, інформаційно-методичної та консультативної 

допомоги закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької  сфери 

міста та громади. 

3.2.13. Підготовка та подання на розгляд проектів рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку культури, мистецтв міста та 

громади. 

3.2.14. Організація нарад з питань розвитку галузі культури  міста та громади, участь у 

розробці відповідних програм. 

3.2.15. Сприяння збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, 

художніх промислів і ремесел. 

3.2.16. Подання міському голові пропозицій щодо відзначення працівників галузі культури 

міста  та громади  державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовування, в 

межах своєї компетенції, інших форм морального і матеріального заохочення за досягнення у 

творчій, педагогічній, культурно-освітній та бібліотечній діяльності. 

3.2.17. Проведення атестації закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднення її результатів 

та проведення атестації працівників галузі культури . 

3.2.18. Підготовка та подання статистичної звітності про стан та розвиток галузі культури 

міста та громади вищестоящим органам управління. 

3.2.19. Здійснення, в межах повноважень, договірної роботи щодо договорів, угод, 

контрактів, стороною яких виступає Олевська міська рада або її виконавчий комітет. 

3.2.20. Представництво інтересів  міської ради, виконавчого комітету  міської ради та 

міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді 

України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за 

дорученням міського голови в межах повноважень Відділу. 

3.2.21. Аналіз матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів 

прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за 

результатами їх розгляду за дорученням керівництва. 

3.2.22. Відділ здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів. 

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ 
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4. Відділ має право: 

4.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі 

групи з питань, що належать до компетенції Відділу. 

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 

4.3. Залучати до організації та проведення міських культурно-мистецьких заходів спеціалістів 

інших структурних підрозділів  міської ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі 

колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери. 

4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів  міської ради, виконавчих органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду 

питань, що належать до компетенції Відділу. 

  

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу, належне здійснення покладених на 

нього завдань та функцій несе начальник Відділу. 

5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, 

кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним 

законодавством України. 

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, 

передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному 

чинним законодавством.  

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Олевської  міської ради 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду 

питань у Олевській міській раді, передбаченої регламентом роботи  міської ради. 

 Міський голова О.В.Омельчук 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Комунальний  заклад “Міський Будинок культури” Олевської міської 

ради (далі “Будинок  культури”) є комунальним бюджетним культурно-

просвітницьким закладом, який створений відповідно до Конституції України, 

Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, «Основ  

Законодавства  України  про  культуру», Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні.  

 1.2. Будинок  культури є юридичною особою, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, рахунки в управлінні Державного казначейства, круглу 

печатку із зображенням Державного Герба України, кутовий та інші штампи зі 

своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Установа набуває прав 

юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому законом 

порядку.  

 1.3. Будинок  культури самостійно виступає у господарських, цивільних 

та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, 

набуває майнових прав та несе обов’язки.  

 1.4. Будинок  культури самостійно виступає позивачем та відповідачем у 

суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах.  

         1.5. Будинок  культури у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Бюджетним  

Кодексом  України, «Основами Законодавства України про культуру», 

Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства культури України, рішеннями місцевих  органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і цим Статутом. 

1.6. Заклад є бюджетною  некомерційною організацією.  
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2. НАЙМЕНУВАННЯ  ЗАКЛАДУ 

2.1. повне найменування  

Комунальний  заклад  “Міський Будинок культури” - Олевської міської ради;  

скорочене найменування - МБК 

 

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ЗАКЛАДУ 

 3.1. Місцезнаходження закладу : Україна 11001 Житомирська область 

м.Олевськ, вул.Свято-Миколаївська, 34  

 

4. ЗАСНОВНИК  ЗАКЛАДУ 

 

 4.1. Будинок  культури знаходиться у спільній власності Олевської міської ради 

міста Олевського району Житомирської області, представницьким органом 

якого є Олевська районна рада Житомирської області, ідентифікаційний код – 

13577149, місцезнаходження: Україна 11001 Житомирська область м.Олевськ 

вул.Свято-Миколаївська, 4 (далі “Власник”).  

 4.2. Будинок  культури  підзвітний  та  підконтрольний Олевській міській раді 

Житомирської області, ідентифікаційний код – 04053418, місцезнаходження: 

Україна 11001 Житомирська область м.Олевськ вул.Свято-Миколаївська, 34; 

безпосередньо  підпорядкований  відділу  культури  Олевської  міської ради, 

який  здійснює  оперативне  управління – ідентифікаційний  код – 02227825, 

уповноваженими на це Власником (далі “Орган Управління”).  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗАКЛАДУ 

 5.1. Заклад не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його 

уповноваженого.  

 

6. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ 
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6.1. Основною метою діяльності міського Будинку культури є: 

 забезпечення  культурно-творчої,  пізнавальної, розважальної,  

самодіяльної народної  творчості  в  усій  різноманітності  її  видів  та  

жанрів, розкриття  творчих  здібностей  і  обдарувань  широких  верств  

населення  району; 

 збереження, відродження  та  розвиток  української  культури,  а  також  

культур  національних  меншин, що  проживають  на  території  міста  та  

району; 

 підтримка  соціально-важливих  ініціатив, любительських  об’єднань  та  

клубів  за  інтересами; 

 створення  необхідних  умов  для  відпочинку, розваг  та  дозвілля, 

організація  концертної  діяльності, масових  гулянь, виставок  майстрів 

декоративно-ужиткових  мистецтв, фото  і  образотворчого  мистецтв, 

демонстрування  кіно-відеофільмів ; 

 організація, проведення  районних, загальноміських  свят  та  культурно-

масових  заходів, показ глядача високохудожніх різноманітних концертів, 

театралізованих  видовищ, які  могли б  формувати  естетичні  смаки 

глядачів, сприяти  їх  духовному зросту і вдосконаленню, знайомити  їх з 

кращими зразками  музичного, естетичного  мистецтва України і народів 

світу; 

 пропагування своїх творчих досягнень на Україні та за її  межами, участь  

у конкурсах та фестивалях, обмін досвідом роботи, концертна  діяльність, 

організація  та  створення  театральних  груп, циркових, хореографічних 

студій, духових, естрадних оркестрів, музичних  ансамблів  та  груп, 

інших штатних художніх колективів  для  організації  культурно - 

дозвілевих заходів, залучення в  установленому порядку для  проведення 

цих  заходів  професійних колективів та  виконавців;  

 надання методичної та практичної  допомоги  установам  культури  

району, любительським  об’єднанням, гурткам  народної  творчості, а 

також громадським формуванням за місцем їх діяльності з питань 

організації культурно-просвітницької діяльності, розвитку художньої  

самодіяльності  й дозвілля з застосуванням для цього договірних  

відносин; 

 організація виконання  робіт (послуг), реалізацію творчої продукції, 

проведення заходів  за  угодами  з  державними, громадськими  

підприємствами, організаціями, установами  та  окремими громадянами; 

 здійснення інформаційної діяльності. 

6.2. Завданням  закладу  є:  
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 Олевський  міський Будинок  культури  для  виконання  своїх  статутних  

завдань  діє  з  метою  створення  умов  для  самодіяльної  творчості, 

духовного  розвитку, відродження  та  збереження української  

національної  культури, культури  інших  народів, задоволення  

культурних  потреб  в  організації  відпочинку  населення, яке  проживає  

на  території  Олевського  району, а  також  за  його  межами. 

 Структура  міського  Будинку  культури  визначається  завданнями, 

напрямками  та  змістом  його  діяльності, місцевими  умовами  і  

фінансовими  можливостями. 

 Структурними  складовими  Будинку  культури  є  громадські  

формування  на  його  базі (творчі  колективи, гуртки  і  студії, 

консультаційні  пункти, любительські  об’єднання, творчі  асоціації, 

тощо),  що  фінансуються  з  бюджету  і  позабюджетних  надходжень. 

6.3. Предметом  діяльності  закладу  є:  

 Діяльність транспорту; 

 Послуги з організації подорожувань;

 Діяльність у сфері культури, відпочинку та розваг;  

 Демонстрація кінофільмів; 

 Театральна та інша мистецька діяльність; 

 Діяльність концертних залів; 

 Діяльність ярмарок та атракціоні; 

 Інша видовищно-розважальна діяльність; 

 Інша діяльність у сфері культури.   

 

7.МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ                  

 7.1. Майно Будинку  культури знаходиться у власності Олевської міської 

ради та закріплюється за Будинком культури  на праві оперативного управління.  

 7.2. Майно Будинку культури складають основні фонди та оборотні кошти 

,  об’єкти рухомого та нерухомого майна, а також інші цінності, вартість яких  

відображається в балансі Будинку культури.  
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 7.3. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріп-

леного за Будинком культури на праві оперативного управління майна 

безпосередньо або через уповноважений ним орган (Орган Управління), не 

втручаючись в його  оперативну діяльність.  

 7.4. Майно Будинку культури, придбане або отримане ним у процесі 

здійснення діяльності, належить на праві власності Олевської міської ради та 

закріплюється за Будинком  культури на праві оперативного управління.  

 7.5. Джерелами формування майна Будинку  культури є:  

• майно, передане Установі Власником;  

• майно, придбане або отримане від інших організацій та громадян у вс-

тановленому законодавством порядку;  

• безоплатні та благодійні майнові внески або пожертвування організацій і 

громадян;  

• амортизаційні відрахування;  

• кошти місцевого бюджету;  

• кошти державного та місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію цільових 

програм згідно з чинним законодавством;  

• кошти, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги, спонсорських або благодійних внесків, добровільних пожертвувань;  

• дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів або міжнародна 

благодійна, у тому числі гуманітарна допомога чи технічна допомога, що 

надається таким неприбутковим організаціям;  

• кошти, що надходять від реалізації права суперфіцію та емфітевзису, в тому 

числі права оренди, відповідно до заключених договорів;  

• будь-які інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.  

 7.6. Відчуження у Будинку  культури рухомого та нерухомого майна, які є 

власністю Олевської міської ради, здійснюється  за рішенням Власника, 

відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.  
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 7.7. Будинок  культури має право здавати в оренду та за договорами 

суперфіцію і емфітевзису, відповідно до чинного законодавства (крім цілісних 

майнових комплексів) юридичним та фізичним особам нерухоме майно (в тому 

числі земельні ділянки), устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші 

матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за попереднім 

погодженням з Органом Управління.  

        7.8. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних 

фондів, передача в оренду цілісних  майнових  комплексів, відокремлених струк
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турних одиниць та підрозділів Будинку  культури має проводитись лише за 

рішенням Власника, як правило, на конкурентній основі.  

 7.9. Кошти Будинку  культури  використовуються у відповідності з 

кошторисом, який затверджується відповідно до вимог Статуту.  

 7.10. Утримання Будинку  культури здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених п.7.5 Статуту, в межах кошторису.  

Фінансова  діяльність  Будинку культури. 

7.11. Фінансова  діяльність  Будинку  культури  поєднує  бюджетні  асигнування  

міського  бюджету, а  також  кошти, що  формуються  з  інших  джерел. 

Основним  джерелом  фінансування  та  господарської  діяльності, соціального  

розвитку  колективу  Будинку  культури  та  оплати  праці  їх  працівників  є  

кошти  міського  бюджету  та  від  надання  платних  послуг. 

7.12. Фінансова  діяльність  Будинку  культури  будується  на  засадах, що  

передбачають: 

фінансування  за  нормативами, що  комплексно  відображають  цільовий  

напрям  його  діяльності, структура  та  обсяг  нормативів  бюджетного  

асигнування  повинні  враховувати  забезпечення  виконання  обраних  

Будинком  культури  планів  та  матеріальних  витрат  на  розвиток  художньої  

самодіяльності, покращення  матеріально-технічної  бази, підготовка  та  

перепідготовка  кадрів, формування  коштів  на  оплату  праці, соціальний  

розвиток  та  матеріальне  стимулювання  колективу, допомога  пенсіонерам, які  

працювали  в  Будинку  культури; 

поєднання  бюджетного  фінансування  з  виконанням  платних  послуг  

населенню  та  за  угодами  з  підприємствами, установами, організаціями  усіх  

форм  власності,  а  саме: 

  - гурткова  робота, виконання  соціально - творчих  замовлень  за  проведення  

масових  заходів, презентацій, виставок, проведення  свят, фестивалів, 

конкурсів, вечорів  відпочинку, вшанування  трудових  династій, сімейно-

побутових  свят, організація  роботи  курсів, відкриття  художніх  майстерень, 

організація  та  навчання  підготовчих  груп, колективів  народної  творчості, 

прокат  костюмів, ремонт  музичних  інструментів, проведення  платних  

концертів, вистав, інших  культурно-мистецьких  акцій, копіювання  та  

тиражування нотної  та  методичної  літератури; 

платні  послуги  надаються  за  тарифними  або  договірними  цінами, що  не  

суперечать  діючому  законодавству  та  цьому  Статуту. 

7.13. Адміністрація  Будинку  культури (директор) здійснює  контроль  за  

дотриманням  трудової  та  виконавської  дисципліни  серед  працівників, 
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забезпечує  правильне  використання  коштів,  несе  персональну  

відповідальність  за  роботу  Будинку  культури,  охорону  праці  на  ньому. 

7.14. Порядок  ведення  бухгалтерського  та  статистичного  обліку  

визначається  чинним  законодавством. 

7.15. Ведення  бухгалтерського  обліку  здійснюється  через  централізовану  

бухгалтерію  відділу  культури  Олевської міської ради. 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

8.1. Контроль за діяльністю та управління Будинком  культури здійснюють:  

• Власник;  

• Орган Управління;  

• керівник (директор);  

8.2. Власник:  

• приймає рішення про створення (реорганізацію, перепрофілювання, 

об’єднання та інше) припинення діяльності Будинку  культури;  

• приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів Будинку  культури;  

• вирішує інші питання, які згідно до вимог законодавства відносяться до його 

виключної компетенції.  

8.3. Орган Управління:  

• затверджує Статут Будинку  культури;  

• затверджує кошторис і  штатний  розпис  Будинку  культури;  

• призначає та звільняє керівника (директора) Будинку  культури.  

8.4. Керівник (директор):  

• здійснює оперативне керівництво роботою Будинку  культури, призначається  

і  звільняється  начальником  відділу  культури  за  погодженням  з  головою  

міської ради;  

• організовує роботу Будинку  культури з реалізації статутних завдань, рішень 

Органу Управління,  і несе відповідальність за її результати;  

• забезпечує розробку програм, проектів, планів роботи Будинку  культури та їх 

реалізацію;  

• несе відповідальність за майно та кошти Будинку  культури, результати 

фінансово-господарської діяльності Будинку  культури в цілому, стан 

бухгалтерського обліку, своєчасність та повноту надання звітності у відповідні 

органи; 
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 представляє інтереси Будинку  культури в державних та інших органах, у 

стосунках з організаціями як на території України, так і за її межами;  

• у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами, переданими 

Будинку  культури, відкриває в управлінні Державного казначейства рахунки, 

укладає договори, в тому числі трудові, видає довіреності;  

• за погодженням з відділом  культури  затверджує штатний розклад, визначає 

кількість працівників Будинку  культури, його структуру і порядок 

матеріального заохочення працівників в межах кошторису;  

• за погодженням з Органом Управління затверджує положення про структурні 

підрозділи  Будинку  культури, посадові інструкції та інші документи;  

• в межах своєї компетенції видає накази;  

• приймає на роботу та звільняє працівників Будинку  культури, за  

погодженням  з  відділом  культури  міської ради;  

• без доручення діє від імені Будинку  культури, виступає в судах як позивач,  

відповідач, третя особа;  

• вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Будинку  культури, які не 

відносяться до компетенції Органу Управління ;  

- несе  повну  відповідальність  за  організацію  і  зміст  роботи  районного  

Будинку  культури; 

• за результатами діяльності Установи звітує перед Органом  Управління не 

рідше одного разу на рік.  

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  БУДИНКУ  КУЛЬТУРИ 

 9.1. Будинок  культури  має право:  

• отримувати у встановленому законодавством України порядку інформацію, 

документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед 

Будинком культури завдань; 

• створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені  

підрозділи, які діють на підставі затверджених положень про них;  
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• відкривати рахунки в управлінні Державного казначейства;  

• вступати в договірні відносини з юридичними і фізичними особами у всіх 

сферах господарської та кредитно-фінансової діяльності, у межах своєї 

компетенції, як на території України, так і за її межами для виконання статутних 

завдань Будинку  культури;  

• в межах своєї компетенції вести зовнішньоекономічну діяльність у  

відповідності до вимог законодавства України;  

• займатися усіма видами міжнародної діяльності, організовувати, проводити, 

приймати участь, в межах своєї компетенції, в різних  міжнародних заходах;  

• залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і 

організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 

належать до його компетенції;  

• скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 

компетенції.  

- встановлювати  штатну  чисельність  працівників, створювати  структурні  

підрозділи  в  межах  бюджетних  асигнувань  та  надходжень  від  платних  

послуг; 

- створювати  на  договірних  засадах  асоціації, об’єднання  та інші  структури, 

пов’язані  з  культурно-просвітницькою  діяльністю, в  тому  числі 

за  участю  кооперативів  малих  та  спільних  підприємств, а  також  з  фірмами  

іноземних  держав; 

- самостійно  планувати  свою  діяльність, визначати  напрямки  розвитку згідно  

цього  Статуту, «Основ  законодавства  про  культуру», рішень  сесії  та  

розпоряджень  голови  міської ради, наказів  відділу  культури  міської ради, 

інших  законодавчих  актів; 

- надавати  послуги, що  входять  в  перелік  видів  платних  послуг, які  

практикуються  в  закладах  культури  і  туризму, системи  Міністерства  

культури  і  туризму  України  та  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  

05.06.1997 року «Про  затвердження  переліку  платних  послуг, які  можуть  

надаватися  установами  культури»; 

- реалізовувати  свої  послуги  за  цінами, що  формуються  відповідно  до  умов  

творчо-виробничої  діяльності  або  договірними  цінами, а  у  випадках, 

передбачених  законодавством України, за  фіксованими  державними  цінами; 

- самостійно  розподіляти  кошти, які  надійшли  на  спеціальний  рахунок, як  

спонсорські  та  благодійні  внески. 
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9.2. Будинок  культури зобов’язаний:  

• дотримуватись нормативно-правових актів з питань його діяльності;  

• дотримуватись фінансової дисципліни;  

• вести бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, у встановлені 

строки, подавати статистичну та фінансову звітність про свою діяльність. 

- створювати  належні  умови  для  забезпечення  ефективної  праці, дотримання  

законодавства  про  працю, правил  та  норм  охорони  праці  та  протипожежної  

безпеки; 

- забезпечувати  повну  безпеку  для  глядачів  і  учасників  концертів, 

культурно-видовищних  заходів  та  масових  гулянь; 

- забезпечувати  своєчасну  сплату обов’язкових  зборів  та  платежів, 

передбачених  чинним  законодавством; 

- здійснювати  заходи  по  вдосконаленню  організації  праці  та  заробітної  

плати  працівників  з  метою  підвищення  їх  матеріальної  зацікавленості, 

заохочувати  кращих,  а  також  накладати  дисциплінарні  стягнення  до  осіб, 

які  допустили  порушення  у  відповідності  із  законодавством  про  працю. 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 10.1. Трудовий колектив Будинку  культури складають всі громадяни, які 

своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового 

договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з 

даним  закладом.  

 10.2. Взаємовідносини керівника (директора) з трудовим колективом, у 

т.ч. вирішення соціально-економічних питань передбачається у колективному 

договорі, який регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією  Будинку  культури.  

 10.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового ко-

лективу Будинку  культури і повинен відповідати вимогам законодавства про 

колективні договори. 

 10.4. Трудовий  колектив визначає  і  затверджує  перелік  надання  

працівникам  соціальних  пільг, бере  участь  у  матеріальному  і  моральному  

стимулюванню  продуктивності  праці;  
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 10.5. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнен-

ня, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чин-

ним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрі-

шнього розпорядку, а також трудовим договором. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

11.1. Зміни і доповнення до Статуту Будинку  культури вносяться за рішенням 

Власника.  

11.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації 

та внесення відповідного запису про це до державного реєстру.Якщо зміни до 

статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, а шляхом 

окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною частиною Статуту 

Будинку  культури, про що на титульному аркуші змін робиться відповідна 

відмітка.  

12. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  БУДИНКУ  КУЛЬТУРИ 

12.1. Припинення діяльності Будинку  культури здійснюється  за  рішенням  

власника, у формі реорганізації або ліквідації. При реорганізації Будинку  

культури (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) його права та 

обов’язки переходять до правонаступників.  

12.2. Ліквідація або реорганізація Будинку  культури проводиться з 

дотриманням  вимог чинного законодавства України.  

12.3. Ліквідація Будинку  культури  здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Власником. До складу ліквідаційної комісії включаються 

представники Власника та Будинку  культури. Порядок і строки проведення 

ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до 

вимог чинного законодавства.  

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Будинком  культури. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Будинку  культури  і подає його Власнику.  

12.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з Будинком  культури, що ліквідується, повідомляються про 

ліквідацію у письмовій формі.  

12.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим ко-

лективом і кредиторами, переходить у розпорядження Власника, а кошти спря-

мовуються до міського бюджету.  

12.7. При реорганізації, ліквідації Будинку  культури працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України.  
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12.8. Будинок  культури  вважається ліквідованим з дня внесення до державного 

реєстру  запису  про припинення  її діяльності.  

                                    13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 13.1. Даний Статут затверджений на виконання рішення Олевської міської 

ради  

 13.2.  Погоджений  зборами  трудового  колективу (протокол  від   
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1.  «Централізована бібліотечна система»Олевської міської ради(далі 

«ЦБС») є бюджетною, культурно-просвітницькою установою, яка створена 

відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, 

Господарського Кодексу України, Закону  України  «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу»,Закону України «Про культуру»,Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням VI позачергової сесії VIII 

скликання Олевської міської ради від 30.03.2017 року.  

 1.2. ЦБС є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 

баланс, рахунки в управлінні Державного казначейства, круглу печатку із 

зображенням Державного Герба України, кутовий та інші штампи зі своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом. Установа набуває прав 

юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому законом 

порядку.  

 1.3. ЦБС самостійно виступає у господарських, цивільних та 

адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, 

набуває майнових прав та несе обов’язки.  

 1.4. ЦБС  самостійно виступає позивачем та відповідачем у суді 

загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах.  

 1.5. ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією 

України,Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, 

Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», Законом України «Про культуру», Законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування і даним Статутом.  

 1.6. ЦБС є бюджетною некомерційною організацією.  

2. НАЙМЕНУВАННЯ УСТАНОВИ 

 2.1. Найменування Установи:  

повне найменування  
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    «Централізована бібліотечна система» Олевської міської ради;  

скорочене найменування установи  - ЦБС  

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УСТАНОВИ 

3.1. Місцезнаходження Установи: Україна 11001, Житомирська область 

м.Олевськ,  вул.Свято-Миколаївська, 34  

4. ЗАСНОВНИК УСТАНОВИ 

4.1. ЦБС  знаходиться у спільній комунальній власності Олевської  

міської радиОлевського району Житомирської області, представницьким 

органом якого є Олевська міська рада Житомирської області, 

ідентифікаційний код – 04343470, місцезнаходження: Україна 11001 

Житомирська область м.Олевськ вул.Володимирська, 2 (далі “Власник”).  

4.2. ЦБС підзвітна і  підконтрольна Олевській міській раді 

Житомирської області, ідентифікаційний код – 04343470,місцезнаходження: 

Україна 11001 Житомирська область м.Олевськ вул. Володимирська 2, 

безпосередньо підпорядковується відділу культури міської ради, який 

здійснює оперативне  керівництво – ідентифікаційний код - 02227825, 

уповноваженими на це Власником (далі “Орган Управління”).  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ 

5.1. ЦБС не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його 

уповноваженого.  

6. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

6.1. Метою діяльності ЦБС є:  

 забезпечення громадян рівними правами на бібліотечне 

обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, 

освіти, соціального походження, політичних і релігійних 

переконань, місця проживання. 

6.2. Завданням  ЦБС  є:  

 культурно-освітня та науково-дослідна діяльність; 

 комплектування бібліотечних фондів; 

  експозиційна, фондова;  
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 прийняття участі в районних і обласних культурно-мистецьких 

заходах;  

 організація зустрічей з цікавими людьми, збір архівної 

бібліографічної Інформації; 

 організація та проведення  семінарів, практикумів, конкурсів, 

занять шкіл передового досвіду; 

6.3. ЦБС об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом 

у єдине  структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного 

використання  бібліотечних ресурсів  громади.    

До складу  ЦБС входять  центральна  міська  бібліотека, міська бібліотека для 

дітей , що розташовані в м. Олевськ та  бібліотеки- філії, що розташовані на 

території  Олевської міської об’єднаної  територіальної громади. 

6.4. Даний Статут розповсюджується на усі бібліотеки, що об’єднані в ЦБС. 

6.5.  Центральна міська бібліотека ЦБС є головною бібліотекою Олевської 

міської міської ради .Вона має відповідні відділи: методико-бібліографічний,  

комплектування ,зберігання та обробки літератури, відділ обслуговування 

користувачів, інформаційних технологій. Вона  формує, зберігає і 

організовує єдиний фонд   документів, визначає його структуру та здійснює 

розподіл міжбібліотеками-філіями та відділами  центральної  бібліотеки, 

організовує   його циркуляцію і використання.  Центральна   міська 

бібліотека є організаційно- методичним   центром для бібліотек-філій своєї 

ЦБС. 

6.6.  ЦБС  має єдиний  штат працівників, єдиний  бібліотечний фонд з   

централізованим  комплектуванням, обробкою  документів і 

центральнимдокументосховищем, єдиний  довідково-пошуковий  апарат зі 

зведеним  каталогом ( алфавітним). 

 6.7. ЦБС  працює у взаємодії  з бібліотеками усіх форм власності і  

підпорядкування,  надає їм консультативно-методичну  допомогу. 
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6.8.ЦБС  обслуговує  населення   через абонементи, читальні зали, 

інформаційно- бібліографічну службу. Центральна  бібліотека і бібліотеки-

філії  організовують  обслуговування   населення  де не має стаціонарної 

бібліотеки. 

6.9.Дирекція  ЦБС  має право визначати  зміст, напрямки і конкретні форми  

своєї  діяльності, визначати  структуру бібліотеки, формувати штат, форму  

оплати праці  бібліотечних працівників ; здійснювати співробітництво з 

бібліотеками та іншими установами;  планувати і  розпоряджатися  коштами 

на утримання установ; залучати  додаткові кошти  для розвитку діяльності  

установ та стимулювання  працівників системи. 

6.10. Користувачі  ЦБС  мають доступ  до єдиного  бібліотечного фонду  

через центральну  бібліотеку  або зручну  для них бібліотеку-філію. 

6.11.Користувачами  бібліотечних послуг є: юридичні і фізичні особи 

України,  особи без громадянства. 

6.12. Користувачі мають право  одержувати у користування  документи та 

інші носії  інформації  з фондів ЦБС  відповідно до правил користування 

бібліотекою.  

Формування і використання  єдиного 

бібліотечного  фонду. 

6.13. Єдиний бібліотечний фонд ЦБС є універсального профілю і формується 

на різних  носіях  інформації. 

6.14. Фонд центральної міської бібліотеки ЦБС включає найбільш повний 

репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна 

література  зберігається у центральній бібліотеці. 

6.15. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб 

населення регіону. 
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6.16. Центральна міська бібліотека ЦБС забезпечує: централізоване 

комплектування і обробку  бібліотечного фонду ЦБС; оперативність 

надходження нових документів в усі підрозділи системи; вивчення потреб 

користувачів ЦБС. 

6.17.  Центральна бібліотека ( відділ комплектування і обробки) здійснює 

сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС; 

бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду. 

6.18. Центральна бібліотека регулярно інформує бібліотеки-філії про нові 

надходження, створює  довідково-пошуковий апарат на фонд  ЦБС,  у тому 

числі зведені каталоги. Бібліотеки філії ведуть каталоги і картотеки на свої 

фонди. 

6.19. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС( 

складання акту, виключення з форм обліку) , здійснює центральна міська 

бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками –філіями затвердженими 

директором ЦБС; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією 

відділу культури міської ради. 

6.20.  Комплектування бібліотечних фондів здійснюється будь-яким шляхом 

не забороненим законодавством. 

6.21. Предметом діяльності ЦБС є: 

K Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям. 

K 72.6 Інша діяльність у сфері інформатизації  O Надання комунальних та 

індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 92.31 Діяльність у 

сфері мистецтва та літератури  O 92.51 Діяльність бібліотек та архівів O 92.51.1 Діяльність 

бібліотек. 

7. МАЙНО ТА КОШТИ УСТАНОВИ 

7.1. Майно ЦБС знаходиться у  комунальній власності Олевської міської ради  

та закріплюється за Установою на праві оперативного управління. 
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7.2. Майно ЦБС  складають основні фонди та кошти ЦБС,  об’єкти рухомого 

та нерухомого майна, а також інші цінності, вартість яких відображається в 

балансі  ЦБС.  

7.3. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріп-

леного за ЦБС  на праві оперативного управління майна безпосередньо або 

через уповноважений ним орган (Орган Управління) не втручаючись в опе-

ративну діяльність  ЦБС.  

7.4. Майно ЦБС, придбане або отримане нею у процесі здійснення ді-

яльності, належить на праві  комунальної власності  Олевської міської ради 

та закріплюється за ЦБС на праві оперативного управління.  

7.5. Бібліотечний фонд бібліотек-філій та центральної міської 

бібліотеки,міської бібліотеки для дітей та майно і обладнання  знаходиться 

на балансі ЦБС і є власністю  Олевської  міської ради .  

7.6. Джерелами формування майна ЦБС  є: 

• майно, передане  ЦБС  Власником;  

• майно, придбане або отримане від інших організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку;  

• безоплатні та благодійні майнові внески або пожертвування організацій і 

громадян;  

• амортизаційні відрахування;  

• кошти місцевого бюджету;  

• кошти державного та місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію 

цільових програм згідно з чинним законодавством;  

• кошти, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги, спонсорських або благодійних внесків, добровільних 

пожертвувань;  

• дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів або міжнародна 

благодійна, у тому числі гуманітарна допомога чи технічна допомога, що 

надається таким неприбутковим організаціям;  
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• кошти, що надходять від реалізації права суперфіцію та емфітевзису, в тому 

числі права оренди, відповідно до заключених договорів;  

• будь-які інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.  

7.7. Відчуження у ЦБС  рухомого та нерухомого майна, які є спільною 

комунальною власністю Олевської міської ради, здійснюється за рішенням 

Власника, відповідно до порядку, який встановлений чинним 

законодавством.  

7.8. ЦБС має право здавати в оренду та за договорами суперфіцію і 

емфітевзису, відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових 

комплексів) юридичним та фізичним особам нерухоме майно (в тому числі 

земе-льні ділянки), устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші 

матеріальні цінності, які перебувають на її балансі, за попереднім 

погодженням з Органом Управління.  

7.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних 

фондів, передача в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених 

струк-турних одиниць та підрозділів ЦБС має проводитись лише за рішенням 

Власника, як правило, на конкурентній основі.  

7.10. Кошти ЦБС використовуються у відповідності з кошторисом, який 

затверджується відповідно до вимог Статуту.  

7.11. Утримання ЦБС здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

п.7.6.Статуту, в межах кошторису.  

7.12. ЦБС  фінансується з міського  бюджету в  межах асигнувань, 

передбачених на утримання  бібліотечної мережі  Олевської міської ради. 

Додаткове  фінансування  здійснюється  за рахунок коштів одержаних від 

надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених  

законодавством 

7.13. Порядок ведення  бухгалтерського та статистичного  обліку 

проводиться   централізованою  бухгалтерією відділу культури міської ради. 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ 
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8.1. Контроль за діяльністю та управління  ЦБС здійснюють:  

• Власник;  

• Орган Управління;  

• керівник (директор);  

8.2. Власник: 

 приймає рішення про створення (реорганізацію, перепрофілювання, 

об’єднання та інше) припинення діяльності  ЦБС;  

 приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів  ЦБС;  

 вирішує інші питання, які згідно до вимог законодавства відносяться до 

його виключної компетенції.  

8.3. Орган Управління: 

 затверджує статут ЦБС;  

 затверджує кошторис  і  штатний  розпис  ЦБС;   

 призначає та звільняє керівника (директора) ЦБС. 

8.4. Керівник (директор): 

 здійснює оперативне керівництво роботою  ЦБС;  

 організовує роботу  ЦБС з реалізації статутних завдань, рішень Органу 

Управління  і несе відповідальність за її результати;  

 забезпечує розробку програм, проектів, планів роботи  ЦБС  та їх 

реалізацію;  

 несе відповідальність за майно та кошти  ЦБС, результати фінансово-

господарської діяльності ЦБС в цілому, стан бухгалтерського обліку, 

своєчасність та повноту надання звітності у відповідні органи; 

 представляє інтереси ЦБС в державних та інших органах, у стосунках з 

організаціями як на території України, так і за її межами;  

  у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами, 

переданими ЦБС, відкриває в управлінні Державного казначейства 

рахунки, укладає договори, в тому числі трудові, видає довіреності;  
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 за погодженням зОрганом Управління затверджує штатний розклад, 

визначає кількість працівників Установи, її структуру і порядок 

матеріального заохочення працівників в межах кошторису;  

 затверджує положення про структурні підрозділи  ЦБС, посадові 

інструкції та інші документи;  

  в межах своєї компетенції видає накази;  

  приймає на роботу та звільняє працівників  ЦБС; 

 без доручення діє від імені ЦБС, виступає в судах як позивач, 

відповідач, третя особа;  

 вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності ЦБС, які не 

відносяться до компетенції Органу Управління;  

 за результатами діяльності  ЦБС  звітує перед Органом  Управління не 

рідше одного разу на рік.  

8.5.  Директор ЦБС  одночасно є керівником центральної міської бібліотеки   

та міської  бібліотеки для дітей. Директор призначається і звільняється з 

посади  начальником  відділу  культури , за  погодженням  з  головою  

міської ради.Директором  ЦБС може бути  громадянин України, який 

повинен мати вищу фахову освіту, стаж роботи за фахом на  керівнихпосадах 

не менше як три роки, успішно пройшовши  підготовку та атестацію керівних 

кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури . 

Заступник директора по роботі з дітьми є працівником дитячої бібліотеки і  

відповідає за обслуговування дітей по ЦБС, координує роботу бібліотек-

філій по роботі з дітьми,несе відповідальність за дану діяльність, 

призначається на роботу директором ЦБС за погодженням з начальником 

відділу культури. Під  час відсутності  директора несе відповідальність за 

роботу ЦБС в цілому. 

8.6. Директор виступає від імені ЦБС на правах особистої відповідальності, 

представляє  її в організаціях і установах, видає накази у межах своєї 

компетенції, складає штатний розпис, кошторис установи.  

8.7. При директорі можуть створюватися дорадчі органи для прийняття 

рішень з основних напрямків роботи ЦБС. 

8.8. Директор ЦБС забезпечує  підготовку і вчасне подання до відділу 

культури  належної планово-звітної документації. 

8.9. Центральна міська  бібліотека організовує підвищення кваліфікації  

кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід системи, 

запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід роботи своєї ЦБС. 
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8.10.Директор ЦБС  здійснює контроль за дотриманням  трудової та 

виконавської  дисципліни  серед працівників, забезпечує  правильне 

використання коштів. 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ 

9.1. ЦБС  має право:отримувати у встановленому законодавством України 

порядку інформацію, документи і матеріали для виконання статутних вимог і 

поставлених перед    ЦБС   завдань;  

 створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи, які діють на підставі затверджених положень про них;  

 відкривати рахунки в управлінні Державного казначейства;  

 вступати в договірні відносини з юридичними і фізичними особами у 

всіх сферах господарської та кредитно-фінансової діяльності, у межах 

своєї компетенції, як на території України, так і за її межами для 

виконання  статутних завдань  ЦБС;  

 в межах своєї компетенції вести зовнішньоекономічну діяльність у ві-

дповідності до вимог законодавства України;  

  займатися усіма видами міжнародної діяльності, організовувати, 

проводити, приймати участь, в межах своєї компетенції, в різних 

міжнародних заходах;  

 залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і 

організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, 

що належать до її компетенції;  

 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її 

компетенції.  

9.2. ЦБС   зобов’язана: 

 дотримуватись нормативно-правових актів з питань її діяльності;  

 дотримуватись фінансової дисципліни;  

 вести бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, у 

встановлені строки, подавати статистичну та фінансову звітність про 

свою діяльність. 
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10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

10.1. Трудовий колектив ЦБС  складають всі громадяни, які своєю працею 

приймають участь у її діяльності на підставі трудового договору або інших 

форм, які регулюють трудові відносини працівників з  ЦБС.  

10.2. Взаємовідносини керівника (директора) з трудовим колективом, у т.ч. 

вирішення соціально-економічних питань передбачається у колективному 

договорі, який регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією   ЦБС.  

10.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового 

колективу  ЦБС і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні 

договори.  

10.4. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, 

режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з 

чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами 

внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.  

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

11.1. Зміни і доповнення до статуту  ЦБС вносяться за рішенням Власника.  

11.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення відповідного запису про це до державного реєстру. 

Якщо зміни до Статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, 

а шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною 

частиною Статуту  ЦБС, про що на титульному аркуші змін робиться 

відповідна відмітка. 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

12.1. Припинення діяльності ЦБС здійснюється за  рішенням  власника у 

формі реорганізації або ліквідації. При реорганізації ЦБС (злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення) його права та обов’язки 

переходять до правонаступників.  

12.2. Ліквідація або реорганізація ЦБС проводиться з дотриманням вимог 

чинного законодавства України.  
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12.3. Ліквідація ЦБС  здійснюється ліквідаційною комісією, яка ство-рюється 

Власником. До складу ліквідаційної комісії включаються представники 

Власника та ЦБС. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк 

заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню ЦБС. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Установи і подає його Власнику.  

12.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з ЦБС, що ліквідується, повідомляються про ліквідацію у 

письмовій формі.  

12.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим 

колективом і кредиторами, переходить у розпорядження Власника, а кошти 

спря-мовуються до міського бюджету. 

12.7. При реорганізації, ліквідації ЦБС  працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України.  

12.8. ЦБС  вважається ліквідованою з дня внесення до державного реєстру 

запису про припинення її діяльності.  

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

13.1. Даний статут затверджений на виконання рішення VIпозачергової  сесії 

VIII скликання Олевської міської ради від 30.03.2017 року  та  ХІІІ  сесії   

 Vскликання  Олевської  районної  ради  від  26.11.2008 року. 

13.2. Погоджено  на  зборах  трудового  колективу (Протокол  від  29.03.2017 

року). 

 

 

Директор  ЦБС                                              Л.В. Сібірьова ___________ 
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

           1.1. Комунальна установа «Олевська музична школа» Олевської 

міської ради - початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад  

далі «Заклад», який створений відповідно до Конституції України, 

Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні »  рішенням IХ сесії ХХІ  

скликання Олевської районної ради народних депутатів Житомирської 

області від 20.07.1992р. 

         1.2.Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 

баланс, рахунки в управлінні державного казначейства, круглу печатку із 

зображенням державного Герба України. Установа набуває прав юридичної 

особи з дня її державної реєстрації у встановленому законом порядку. 

         1.3.Заклад самостійно виступає у господарських, цивільних та 

адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, 

набуває майнових прав та несе обов’язки. 

        1.4.Заклад самостійно виступає позивачем та відповідачем у суді 

загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах. 

        1.5.Заклад у своїй діяльності  керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України, 

Бюджетним Кодексом України,Законами України  актами Президента 

України , Кабінету Міністрів України , «Основами Законодавства України 

про Культуру» Законом України « Про освіту», Законом України « Про 

позашкільну освіту» наказами Міністерства освіти і науки України , 

Міністерства культури і туризму України , рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування , Положенням про 

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства 

культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування і цим Статутом. 

       1.6.Олевська музична школа – комунальний початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад (КПСМНЗ), заснований на комунальній 

форми власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України « Про 

освіту» має статус державного закладу освіти. 

       1.7.Установа є бюджетною некомерційною організацією.  

 

2.НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКЛАДУ. 
       2.1.Повне найменування – 

 Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад 

«Олевська музична школа» - Олевської міської ради; 

скорочене найменування –(КПСМНЗ) Олевська музична школа. 

                    

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ 
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      3.1.Місцезнаходження закладу: Україна 11001 Житомирська область.     

                 м. Олевськ, бульвар Воїнів – Афганців, 8. 

 

4. ЗАСНОВНИК  ЗАКЛАДУ 

           4.1.Заклад знаходиться у спільній власності Олевської міської ради, 

представницьким органом якої є Олевська міська рада Житомирської області, 

ідентифікаційний код ………….., місцезнаходження: Україна 11001 

Житомирська область м. Олевськ вул. Володимирська, 2 ( далі « Власник»). 

           4.2.Заклад підзвітний та підконтрольний Олевській міській раді 

Житомирської області, ідентифікаційний код ……….., місцезнаходження: 

Україна 11001 Житомирська область м. Олевськ вул. Володимирська,2; 

безпосередньо підпорядкований відділу культури Олевської міської ради, 

який здійснює оперативне управління – ідентифікаційний код - ……., 

уповноваженими на це Власником ( далі «Орган Управління»). 

           4.3. Заклад створено на невизначений строк, термін його діяльності  

  необмежений.  

          4.4. Статут школи, доповнення та зміни до нього затверджуються  

  Засновником. 

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

           5.1. Заклад не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його  

      уповноваженого. 

             

6.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ. 

                          

           Олевська музична школа є початковим спеціалізованим мистецьким 

навчальним закладом, належить до системи позашкільної освіти і є 

початковою ланкою спеціальної мистецької освіти. 

           Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза 

навчальний час. 

          Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через 

доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для 

занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору 

професії в галузі культури і мистецтва. 

 

       6.1. Метою діяльності Закладу є: 

- проведення навчально – виховної, методичної, культурно – просвітницької 

роботи. 

         6.2.Основними завданнями Закладу є: 

- виховання громадянина України; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України,патріотизму, любові до 

України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності; 

- естетичне виховання дітей і юнацтва; 
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- виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей 

українського народу,а також інших націй і народів; 

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей 

та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;  

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів 

мистецтва; 

- створення умов для вільного,  творчого, інтелектуального і духовного 

розвитку особистості; 

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації духовних та естетичних потреб громадян. 

         6.3. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та 

забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей 

учнів можуть створюватися різні відділення  (музичне,  театральне, хорове, 

естрадне та інші) та  відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно 

– смичкових інструментів, духових та ударних інструментів). 

         6.4. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв у 

Закладі можуть створюватись відділення , відділи, керівники яких 

затверджуються наказом директора закладу. Відділення, відділи сприяють 

організації навчально – виховного процесу, підвищенню якості викладання, 

педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних 

планів та програм. 

       6.5. Відділення, відділи  проводять  роботу  з  підвищення  кваліфікації  

педагогічних  працівників  за  напрямами  діяльності. Участь  педагогічних  

працівників  у  заходах  підвищення  кваліфікації  засвідчується  керівником  

закладу  і  є  підставою  для  проведення  атестації. 

            Заклад  може  надавати  методичну  допомогу  педагогічним  

колективам, навчальним  закладам  регіону, молодіжним,дитячим, 

громадським  організаціям. 

      6.6.Заклад  може  організовувати  проведення  на  своїй  навчально-

виховній  базі  педагогічної  практики  студентів  вищих  мистецьких  

навчальних  закладів. 

        6.7.Заклад  може  організовувати  роботу  своїх  структурних  підрозділів 

(класів)  у  приміщеннях  загальноосвітніх,  вищих  навчальних  закладів, 

підприємств,організацій  відповідно  до  укладених  угод  із  зазначеними 

закладами  та  установами. 

       6.8.Заклад  проводить  методичну  роботу, спрямовану  на  

вдосконалення  програм, змісту, форм  і  методів  навчання. 

       6.9.Право  вступу  до  Закладу  мають  громадяни  України. Іноземці  та  

особи  без  громадянства, які  перебувають  в  Україні  на  законних  

підставах ,вступають  до  закладу  в  порядку, встановленому  для  громадян  

України. 

         6.10.Приймання  учнів  до  Закладу  може  здійснюватися  протягом  

навчального  року  як  на  без конкурсній  основі, так  і  за  конкурсом  на  

підставі  заяви  батьків  або  осіб, які  їх  замінюють.  
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         6.11.Порядок  і  строки  проведення  вступних  іспитів, прослуховувань  

і  вимоги  до  учнів  визначаються  педагогічною  радою  закладу. 

Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу. 

        6.12.Заклад проводить прийом учнів від 5 років і старше з терміном 

навчання від 5 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, 

затверджених Міністерством культури України. 

         6.13.Документація  Закладу, яка  регламентує  організацію  та  

проведення  навчально-виховного  процесу, ведеться  за  зразками  

затвердженими  Міністерством  культури  і  туризму  України. 

         6.14.Заклад  подає  статистичні  звіти  у  відповідності  до  вимог  

органів  державної  статистики. 

 

7.  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ. 

 

     7.1.Навчальний  рік  у  закладі  починається  1  вересня. 

 Дата закінчення навчального року, терміни шкільних  канікул визначаються 

керівником Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти  

і науки України. 

    Комплектування груп та інших творчих  об’єднань здійснюється у період з 

1 до 15 вересня, який вважається  робочим  часом  викладача. 

У канікулярні, вихідні,  святкові  та  неробочі  дні  заклад  може  працювати  

за  окремим  планом,затвердженим  керівником  цього  закладу. 

    7.2.У період епідемій Заклад може працювати за особливим режимом 

роботи, встановленим відповідним органом державної влади. 

    7.3.Заклад  працює за річним планом  роботи. 

    7.4.Навчально-виховний  процес  у  Закладі  здійснюється  за  типовими  

навчальними  планами  та  програмами,затвердженими  Міністерством  

культури і туризму України. Заклад має право на основі типових  навчальних 

планів  і  програм  розробляти  навчальні  плани  і  програми  з  урахуванням  

регіональних  особливостей  та  специфіки  роботи  закладу  за  умови  

затвердження  їх  відповідними  місцевими  органами  управління  в  галузі  

культури.  

     7.5.Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, 

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

учнів  з  урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану  здоров’я. 

          Навчально-виховний  процес поєднує індивідуальні та колективні 

форми роботи: 

- уроки (індивідуальні  та  групові);  

-  репетиції; 

- перегляди  навчальних  робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади,  

   концерти, виставки;  

- лекції,бесіди, вікторини,екскурсії; 

- позаурочні  заходи, а  також  інші  форми, що  передбачені  статутом   

  закладу. 
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     7.6.Основною формою  навчально-виховної  роботи  є  урок. 

Тривалість  одного  уроку  в  закладі  визначається  навчальними  планами  і   

програмами, за якими  працює  заклад, з  урахуванням  психофізіологічного 

розвитку  та допустимого  навантаження  для  різних  вікових  категорій  і  

становить  для  учнів 

     - віком  від  5 до 6 років - 30 хвилин; 

     - віком  від 6 до 7 років - 35 хвилин;     

     - старшому  віку – 45 хвилин. 

Перерви  між  уроками  є  робочим  часом  педагогічного  працівника. 

Кількість,  тривалість  та  послідовність  уроків  і  перерв  між  ними  

визначається  розкладами, що  затверджуються  директором закладу  з  

навчальної  роботи. 

     7.7. Середня  наповнюваність  груп  у  Закладі  визначається  типовими 

навчальними  планами  початкових  спеціалізованих  мистецьких  навчальних  

закладів,затвердженими  Міністерством  культури  і  туризму  України. 

     7.8. Загальна  кількість  груп  не  може  перевищувати  їх  кількості,що 

визначена  розрахунком  педагогічних  годин. 

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані 

закладом для організації навчального процесу. 

    7.9.Для  оцінювання рівня  навчальних досягнень  учнів  використовується 

12-бальна  система , що  затверджена наказом  Міністерства  культури і 

мистецтв України від 27.08.2001 № 554.   

Оцінки  навчальних  досягнень  учня  за  рік  виставляються  викладачем на 

підставі  семестрового  оцінювання  з  урахуванням  оцінок, одержаних  під  

час  контрольних  заходів. Оцінки  за  рік  з  предметів, з яких іспити  не 

проводяться, є  підсумковими. Відповідно  до навчальних планів  підсумкова 

оцінка  з  предметів, з  яких проводяться  іспити  (виконуються випускні 

роботи),виставляється  екзаменаційною  комісією на  підставі оцінок за рік та  

екзаменаційних  оцінок (оцінок  за  випускні  роботи). 

Оцінка за рік з предметів  навчального  плану  виставляється  не  пізніше 

ніж  за 5 днів до  закінчення  навчального  року. 

Оцінка  за  рік  може  бути  змінена  рішенням  педагогічної  ради. 

       7.10.Питання,  пов’язані  із звільненням  учнів  від  здачі  іспитів  або  

перенесенням  їх  строків,вирішуються  керівником  закладу  на  підставі  

подання  відділень (відділів) за  наявності  відповідних  документів. 

        7.11. Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 

вересня наступного навчального року. 

        7.12.Питання  щодо  переведення  учнів  до  наступного  класу,  

призначення повторних  перевідних  контрольних  заходів  у  зв’язку  з 

невиконанням  програмних  вимог,  призначення  терміну  здачі  матеріалу  з 

предметів, програмами  яких  контрольні  заходи  не  передбачені, залишення 

на  повторний   рік  навчання  та  виключення  із  закладу (при  умові 

систематичного  невиконання навчальних планів  та  програм), видачі 
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свідоцтв  випускникам вирішуються педагогічною радою  та затверджуються 

наказами  керівника  закладу. 

Повторні перездачі  повинні  бути  завершені, як  правило, до 20 вересня 

наступного  навчального року. 

         7.13.Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали 

випускні іспити (виконали випускні роботи),видається документ про 

позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту 

затверджуються Кабінетом  Міністрів України. Виготовлення документів  

про позашкільну освіту для  державних і комунальних навчальних закладів 

здійснюється відповідно за  рахунок державного та місцевого бюджетів. 

        7.14.Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного 

виконання навчальних планів та програм, видається документ про 

позашкільну освіту на підставі річних оцінок. 

        7.15.Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі 

навчальні плани та програми,видається довідка про навчання в закладі. Для 

одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право 

повторного іспиту (іспитів). 

        7.16. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх 

предметів за відповідний навчальний рік , нагороджуються похвальним 

листом «За високі досягнення у навчанні». 

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням 

відділень або відділів. 

        7.17. За рішенням директора Закладу виключення учня може 

проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців. 

        7.18.Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання 

політичних партій, громадських, релігійних організацій.        

 

     8.УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ 

        8.1.Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:  

- учні; 

- директор, заступник директора з навчальної роботи; 

- викладачі,концертмейстери; 

- спеціалісти,залучені до навчально-виховного процесу;  

-  батьки або особи, які їх замінюють; 

       8.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:  

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, 

обдарувань,уподобань та інтересів; 

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв; 

- навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних 

інструментах; 

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчальною базою закладу;  

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах,концертах, виставках 

тощо; 
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- повноцінні за змістом та тривалістю заняття; 

 вільне вираження поглядів,переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації,психічного і фізичного насильства, 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

        8.3. Учні користуються правом внутришкільного переведення та 

переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення 

здійснюються за наказом директора. 

 

        8.4.Учні закладу зобов’язані: 

- оволодівати знаннями ,вміннями,практичними навичками; 

- підвищувати загальний рівень; 

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;  

- брати посильну участь у  урізних видах трудової діяльності;  

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;            

- дотримуватися вимог статусу. 

        8.5. Трудовий колектив складають працівники, що перебувають у 

трудових відносинах з Закладом. Основу трудового колективу закладу 

становить педагогічний персонал. 

        8.6. В закладі укладається колективний договір. 

        8.7.Інтереси трудового колективу при укладенні, виконанні та контролі 

за виконанням колективного договору представляють первинні профспілкові 

організації, що діють у закладі, або представник уповноважений на це 

загальними зборами трудового колективу. 

       8.8. Педагогічним працівником Закладу повинна бути особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, 

належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну 

діяльність,забезпечує результативність та якість своєї роботи,фізичний та 

психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в 

закладі.    

       8.9.Педагогочні працівники закладу мають право на: 

-  внесення керівництву закладу та органам управління культурою 

пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, на розгляд 

керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та 

матеріальне заохочення учнів; 

- застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього 

трудового розпорядку, що діють у закладі; 

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних 

з організацією навчально-виховної роботи; 

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями; 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

- соціальне та матеріальне заохочення за  досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 
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- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством. 

         8.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати навчальні плани та програми; 

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано,відповідно 

до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів; 

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно 

до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;  

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-

етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог; 

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його  

від будь-яких форм фізичного,психічного насильства,  виховувати своєю 

діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі; 

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси,пропагувати здоровий спосіб 

життя; 

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших  за віком, до народних 

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;   

- виховувати особистим прикладом і  настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; постійно підвищувати  

професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну 

культуру; 

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять  мистецтвом; 

вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, 

плани роботи тощо); 

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов’язки ; 

- брати участь у роботі  педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, 

відділів, нарад,  зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-

виховної роботи;виконувати накази і розпорядження керівників закладу, 

органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.  

      8.11. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до 

розкладу занять, затвердженого керівником або заступником керівника з 

навчальної роботи. 

      8.12. Педагогічні працівники Закладу  підлягають атестації, як правило, 

один  раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства. 

      8.13. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників 

закладу встановлюється керівником згідно із законодавством. 

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу 

становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється 

відповідно до обсягу педагогічного навантаження. 

Завідувачам відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 10-15 

відсотків від тарифної ставки. 

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі в зв’язку з вибуттям або 

зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником. 
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Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої 

влади в галузі освіти, Міністерства культури і туризму України. 

     8.14.Не  допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

     8.15.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до батьківського комітетів та органів громадського 

самоврядування закладу за їх наявності; 

- звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів 

громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання 

дітей; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу; 

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування 

закладу та у відповідних державних, судових органах. 

      

9.МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ 

        9.1.Майно Закладу знаходиться у спільній комунальній власності 

Олевської міської ради та закріплюється за закладом на праві оперативного 

управління. 

        9.2.Майно Закладу складають основні фонди та кошти закладу, споруди, 

обладнання, засоби зв’язку, об’єкти рухомого та нерухомого майна, а також 

інші цінності, вартість яких відображається в балансі закладу. 

        9.3.Власник здійснює контроль за використанням та збереженням 

закріпленого за закладом на праві оперативного управління майна 

безпосередньо або через уповноважений ним орган (Орган Управління) не 

втручаючись в оперативну діяльність закладу. 

       9.4.Майно Закладу, придбане або отримане ним у процесі здійснення 

діяльності, належить на праві спільної комунальної власності Олевській 

міській раді. 

       9.5.Джерелами формування майна закладу є: 

- майно, передане закладу Власником; 

- майно, придбане або отримане від інших організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку; 

- безоплатні та благодійні внески або пожертвування організацій і громадян; 

- амортизаційні відрахування; 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти державного та місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію 

цільових програм згідно з чинним законодавством; 

- кошти, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги, спонсорських або благодійних внесків, добровільних 

пожертвувань; 
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        9.6. Кошти Закладу використовуються у відповідності з кошторисом, 

який затверджується відповідно до вимог статуту. 

        9.7. Утримання Закладу здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

п.9.5. Статуту, в межах кошторису.  

Фінансово – господарська діяльність 

        9.8.Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету   та 

додаткових джерел фінансування не заборонених законом. 

       9.9.Основним джерелом фінансування Закладу є кошти міського 

бюджету та плати за навчання учнів.  

       9.10.Бюджетне фінансування Закладу здійснюється в обсязі достатньому 

для виконання закладом покладених на нього завдань і не може 

зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладу додаткових джерел 

фінансування. 

       9.11.Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата 

за навчання учнів, кошти,що надходять з інших джерел,перераховуються та 

зберігаються на рахунках відділу культури Олевської міської ради  та 

спрямовуються на виконання типових навчальних планів у повному обсязі, 

матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою,підготовку та 

перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально – 

технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового 

колективу. 

     9.12.Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий 

контингент учнів, установлений  у відповідності до навчальних планів, за 

якими працює Заклад. 

            Основою розрахунку фонду заробітної плати є: 

- штатний розпис; 

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за 

   тарифікацією; 

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.  

      9.13.Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

           Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-

інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають 

позашкільну освіту безоплатно. 

     9.14. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 

іншої діяльності відповідно до його статуту; 

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований; 

- розвивати власну матеріальну базу; 

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку 

необоротні активи,які стали непридатними; 
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- володіти,користуватися та розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та статуту; 

- виконувати інші дії,що не суперечать законодавству та цьому  статуту. 

      9.15.Порядок  діловодства,бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України,Міністерства культури та інших центральних органів 

виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. 

     9.16.Введення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану 

бухгалтерію відділу культури Олевської міської ради. 

    

10.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ 

 

   10.1.Контроль за діяльністю та управління закладом здійснюється: 

Власник, орган Управління; керівник (директор) 

   10.2.Власник 

- приймає рішення про створення (реорганізацію,перепрофілювання, 

об’єднання та інше) припинення діяльності закладу; 

- приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів закладу; 

- вирішує інші питання, які згідно до вимог законодавства відносяться до 

його виключної компетенції. 

     10.3. Орган Управління: 

- затверджує Статут закладу; 

- затверджує кошторис і штатний розпис закладу; 

- призначає та звільняє керівника (директора) закладу за  погодженням з    

  головою  міської ради. 

     10.4.Керівник (директор) 

- здійснює оперативне керівництво роботою закладу; 

- організовує роботу Закладу з реалізації статутних завдань, рішень органу 

Управління і несе відповідальність за її результати. 

      10.5.Директором може бути тільки громадянин України, що має вищу 

фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно 

пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, 

встановленому Міністерством культури і туризму України. 

     10.6. Дорадчі повноваження у вирішенні питань пов’язаних з організацією 

навчально – виховного процесу надаються педагогічній раді. 

     10.7.Питання самоврядування трудового колективу вирішуються 

загальними зборами трудового колективу, які можуть обрати представника 

трудового колективу для розгляду та укладення колективного договору, або 

доручити виконувати повноваження щодо укладення колективного договору 

керівним органам профспілкових організацій, що діють в Закладі. 

     10.8.Директор, заступники керівника, педагогічні та інші працівники 

Закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до 

законодавства. 
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     10.9. Директор призначається на посаду та звільняється з посади  

начальником відділу культури Олевської міської ради. 

     10.10. Директор закладу: 

- здійснює керівництво колективом; 

призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу, за погодженням 

з завідувачем сектору культури; 

-  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

- організовує навчально-виховний процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок учнів; 

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної 

мистецької освіти; 

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам закладу відповідно до законодавства; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури,членів творчих спілок, 

працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств,установ та 

організацій,інших юридичних осіб у навчально-виховному процесі; 

- забезпечує право учнів на захист від будь – яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу, застосовує заходи 

заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу. 

       10.11.Директор призначає відповідального за охорону праці та пожежну 

безпеку та створює умови для його роботи та виконання вимог техніки 

безпеки та пожежної безпеки у закладі. Організує дотримання вимог щодо 

охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки 

безпеки. 

      10.12.Директор Закладу зобов’язаний створити необхідні умови для 

правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне 

виконання працівниками централізованої бухгалтерії дотримання порядку 

оформлення та ведення документів. 

      10.13.Директор несе відповідальність перед засновником за діяльність 

закладу, забезпечує збереження майна та коштів закладу, які знаходяться в 

його розпорядженні, організовує виконання кошторису доходів і видатків 

Закладу, несе матеріальну відповідальність за збитки завдані Закладу його 

рішеннями. 

      10.14.Директор підписує від імені Закладу колективний договір та несе 

відповідальність за його виконання 

      10.15. Директор Закладу затверджує склад і є головою педагогічної ради. 

      10.16.Заступник директора з навчальної роботи працює відповідно до 

посадової інструкції, що затверджується директором Закладу. 

      10.17. Заступник директора з навчальної роботи  виконує за дорученням 

директора закладу його повноваження в період його відсутності. 

       10.18.Педагогічна рада Закладу: 
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   - Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і 

створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного 

процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання 

педагогічного колективу. 

    - розглядає план навчально-виховної і методичної роботи Закладу; 

обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і 

методичної роботи; 

-   заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу,його 

заступників, керівників відділень,відділів та окремих викладачів щодо стану 

навчально-виховної і методичної роботи в закладі; 

- розглядає плани заходів виконання інструктивних,методичних 

документів,які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи 

закладу; 

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,упровадження 

в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного 

досвіду; 

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення Закладу,переведення 

учнів у наступний клас,залишення на повторний рік навчання,призначення 

переіспитів, виключення учнів із закладу,нагородження Похвальними 

листами; 

- обговорює заходи,пов’язані з проведенням набору учнів, 

- визначає порядок і строки проведення вступних 

іспитів,прослуховувань,вимоги до вступників; 

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників, 

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи. 

       10.19.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб 

Закладу. 

Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець 

навчального року,а також після кожної навчальної чверті. 

       10.20.Засідання педагогічної ради протоколюються секретарем 

педагогічної ради. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один  з 

викладачів, який обирається строком на один рік. 

       10.21. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори 

трудового колективу. 

       10.22.Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в 

період між загальними зборами. 

 

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ 

       11.1.Заклад має право: 

- отримувати у встановленому законодавством України порядку інформацію, 

документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед 

Установою завдань; 

- створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи, які діють на підставі затверджених положень про них; 
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- відкривати рахунки в управлінні державного казначейства; 

- вступати в договірні відносини з юридичними і фізичними особами у всіх 

сферах господарської та кредитно – фінансової діяльності, у межах своєї 

компетенції, як на території України, так і за її межами для виконання 

статутних завдань Закладу; 

- в межах своєї компетенції вести зовнішньоекономічну діяльність у 

відповідності до вимог законодавства України; 

- займатися усіма видами міжнародної діяльності, організовувати, проводити, 

приймати участь, в межах своєї компетенції, в різних міжнародних заходах; 

- за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної 

бази,власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, 

проектів, брати участь у міжнародних заходах, укладати угоди про 

співробітництва, встановлювати прямі зв’язки з органами управління 

культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями. громадськими об’єднаннями інших країн у 

встановленому законодавством порядку. 

 

-залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств. установ і 

організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 

належать до її компетенції; 

скликати встановленому порядку наради з питань, що належать до її 

компетенції. 

         11.2.Заклад зобов’язаний: 

- дотримуватись нормативно – правових актів з питань її діяльності; 

- дотримуватись фінансової дисципліни; 

- вести бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, у встановлені 

строки, подавати статистичну та фінансову звітність про свою діяльність. 

 

12.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

        12.1.Трудовий колектив Закладу складають всі громадяни, які своєю 

працею приймають участь у її діяльності на підставі трудового договору або 

інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з закладом. 

       12.2. Взаємовідносини керівника ( директора) з трудовим колективом, у 

т. ч. вирішення соціально – економічних питань передбачається у 

колективному договорі, який регулює трудові та соціальні відносини 

трудового колективу з адміністрацією Закладу. 

      12.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового 

колективу Закладу і повинен відповідати вимогам законодавства про 

колективні договори. 

      12.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

трудового колективу. 
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      12.5. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в 

період між загальними зборами. 

Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами трудового 

колективу. 

 

До складу ради Закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, 

представники громадських організацій та керівництва закладу. 

засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її 

членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради 

оформлюються протоколами. 

        12.6. У Закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть 

створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, 

а також комісії, асоціації тощо. 

       12.7. Керівник Закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів 

громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному 

законодавству, нормативно – правовим актам України та цьому статуту. 

      12.8. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму  і 

звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації,регулюються 

згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, 

правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

      13.1.Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство 

освіти і науки України,Міністерство культури , органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад. 

      13.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є 

державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 

років у порядку, встановленому Міністерством культури України. 

      13.3.Комплексна та поточні перевірки діяльності Закладу проводяться за 

ініціативою Засновника закладу та відділу культури Олевської міської ради. 

      13.4. У період між атестацією проводяться перевірки Закладу з питань, 

пов’язаних з його навчально – виховною діяльність. Зміст, види і 

періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – 

виховної роботи, але не частіше 1 – 2 рази на рік. Перевірки з питань, не 

пов’язаних з навчально – виховною діяльністю проводяться його 

засновником відповідно до чинного законодавства. 

 

14.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

       14.1. Зміни і доповнення до статуту Закладу вносяться за рішенням 

Власника. 

       14.2.Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення відповідного запису про це до державного реєстру. 
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Якщо зміни до Статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, 

а шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною 

частиною статуту закладу, про що на титульну аркуші змін робиться 

відповідна відмітка. 

        14.3. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають 

однакову юридичну силу та зберігаються з Засновника Закладу, в державних 

органах, які провели реєстрацію. 

 

15. ПРИПИНЕННЯ   ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ 

        15.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється у формі реорганізації 

або ліквідації. При реорганізації Закладу (злиття, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення) його права та обов’язки переходять до 

правонаступників. 

       15.2. Ліквідація або реорганізація Закладу проводиться з дотриманням 

вимог чинного законодавство України. 

       15.3.Ліквідація  закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Власником. До складу ліквідаційної комісії включаються 

представники Власника та Закладу. Порядок і строки проведення ліквідації, а 

також строк заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

      15.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню закладом. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс закладу і подає його Власнику. 

     15.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з Закладом, що ліквідується, повідомляються про ліквідацію у 

письмовий формі. 

     15.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим 

колективом і кредиторами, переходить у розпорядження Власника, а кошти 

спрямовуються до районного бюджету. 

     15.7. При реорганізації, ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

     15.8. Заклад вважається ліквідованим з дня внесення до державного 

реєстру запису про припинення його діяльності. 

 

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

      16.1. Даний статут затверджений ………. 

      16.2.Погоджений на зборах трудового колективу ( Протокол № ……… 

 

 

 

         Директор                                                                             Тимків Т.А. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний заклад «Олевський краєзнавчий музей» Олевської міської 

ради (далі «Музей») є комунальним , бюджетним культурно-освітнім та 

науково-дослідним закладом, який створений відповідно до конституції 

України, Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, 

Закону України « Про музеї та музейну справу», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету 

Олевської районної ради народних депутатів Житомирської області №5 від 

27.01.1992року.. 

1.2. Музей є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 

баланс, рахунки в управління Державного казначейства, круглу печатку із 

зображенням Державного герба України, кутовий та інші штампи зі своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом. Заклад набуває прав юридичної 

особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. 

1.3. Музей самостійно виступає у господарських, цивільних та 

адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, 

набуває майнових прав та несе обов’язки. 

1.4.Музей самостійно виступає позивачем та відповідачем у суді загальної 

юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах. 

1.5. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом 

України, Законом України «Про музеї та музейну справу», Законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства культури України і цим Статутом. 

1.6. Музей є бюджетною некомерційною організацією. 

 

2.НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКЛАДУ: 

2.1 Повне найменування закладу: 

Комунальний заклад «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради; 

Скорочене найменування : Краєзнавчий музей 

3.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ 

3.1. Місцезнаходження закладу: 

 Україна, 11001, Житомирська область, м.Олевськ, вул. Володимирська, 6 

 

4.ЗАСНОВНИК ЗАКЛАДУ: 

4.1. Музей знаходиться у спільній власності Олевської територіальної 

громади, Житомирської області, представницьким органом якої є Олевська 

міська рада, ідентифікаційний код - _________, місце знаходження: Україна, 

11001, Житомирська область, м.Олевськ, вул. Володимирська, 2( далі 

«Власник») 

4.2.Музей підзвітний та підконтрольний Олевській міській раді Олевської 

об’єднаної територіальної громади, Житомирської області, ідентифікаційний 

код -__________, місце знаходження: Україна 11001, Житомирська область, 
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м.Олевськ, вул. Володимирська, 2. Безпосередньо підпорядковується відділу 

культури Олевської міської ради, який здійснює оперативне керівництво – 

ідентифікаційний код - ____________, уповноваженими на це Власником 

(далі «Орган Управління»). 

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

5.1. Музей не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його 

уповноваженого. 

 

6. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

6.1.Метою діяльності Музею є: 

Вивчення, збереження, популяризація та використання пам’яток історії, 

природи, матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до 

надбань національної історико-культурної спадщини. 

6.2. Завдання музею є: 

культурно-освітня та науково-дослідна діяльність; 

комплектування музейних зібрань; 

експозиційна, фондова робота; 

формування національної свідомості цінностей, звичаїв та традицій; 

виховання любові до рідного краю; 

формування свідомості до збереження природи. 

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ 

7.1 Майно Музею знаходиться у власності Олевської міської ради та 

закріплюється за Музеєм на праві оперативного управління. 

7.2. Майно Музею складають основні фонди та кошти Музею, об’єкти 

рухомого та нерухомого майна, а також інші цінності, вартість яких 

відображається в балансі Музею. 

7.3. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням 

закріпленого за Музеєм на праві оперативного управління майна 

безпосередньо або через уповноважений ним орган (Орган Управління) не 

втручаючись в оперативну діяльність Музею. 

7.4. Майно Музею, придбане або отримане ним у процесі здійснення 

діяльності, належить на праві спільної комунальної власності Олевської 

міської ради та закріплюється за Музеєм на праві оперативного управління. 

7.5. Музей не підлягає приватизації. 

7.6.Джерелами формування майна Музею є: 

майно передане Музею Власником; 

майно придбане або отримане від інших організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку; 

безоплатні та благодійні майнові внески або пожертвування організацій і 

громадян; 

амортизаційні відрахування; 

кошти місцевого бюджету; 
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кошти державного та місцевого бюджетів, передбачені на реалізацію 

цільових програм згідно з чинним законодавством; 

кошти які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги, спонсорських або благодійних внесків, добровільних 

пожертвувань; 

дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів або міжнародна 

благодійна, у тому числі гуманітарна допомога чи технічна допомога, що 

надається таким неприбутковим організаціям; 

будь-які інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

7.7. Відчуження у Музею рухомого та нерухомого майна, які є комунальною 

власністю Олевської міської ради, здійснюється за рішенням Власника, 

відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством. 

7.8. Музей має право здавати в оренду за договорами, відповідно до чинного 

законодавства(крім цілісних майнових комплексів)юридичним та фізичним 

особам нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші 

матеріальні цінності, які перебувають на його балансі (крім предметів 

музейного фонду), за попереднім погодженням з Органом Управління. 

7.9.Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних 

фондів, передача в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених 

структурних одиниць та підрозділів Музею має проводитись лише за 

рішенням Власника, як правило на конкурентній основі. 

7.10 Кошти Музею використовуються у відповідності з кошторисом, який 

затверджується відповідно до вимог Статуту. 

7.11. утримання Музею здійснюється за рахунок коштів, передбачених п.7.6. 

Статуту, в межах кошторису 

7.12. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану 

бухгалтерію відділу культури Олевської Міської ради  

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

8.1. Контроль за діяльністю та управління Музеєм здійснюють: 

Власник; 

Орган Управління; 

Керівник (директор). 

8.2. Власник: 

приймає рішення про створення (реорганізацію, перепрофілювання, 

об’єднання та інше) припинення діяльності закладу; 

приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів Музею; 

вирішує інші питання, які згідно вимог законодавства відносяться до його 

виключної компетенції. 

8.3. Орган Управління: 

затверджує статут Музею; 

затверджує кошторис та штатний розпис Музею; 
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призначає та звільняє керівника (директора) Музею за погодженням голови 

Олевської міської ради  

8.4 Керівник (директор): 

 здійснює оперативне керівництво роботою Музею; 

 організовує роботу Музею з реалізації статутних завдань, рішень 

Органу Управління, несе відповідальність за її результати; 

 вивчає історичну, краєзнавчу літературу, архівні фотодокументи; 

 вивчає музейні предмети, проводить наукове комплектування фонду; 

 координує роботу музейної ради; 

 складає плани реекспозиції (перебудови) музею:тематико-структурний, 

тематико-експозиційний, на основі яких розробляється архітектурно-

художній проект експозиції музею; 

 забезпечує розробку програм, проектів, планів роботи Музею та їх 

реалізацію: 

 складає щорічний звіт роботи музею; 

 представляє інтереси Музею в державних та інших органах у стосунках 

з організаціями як на території України, так і  за її межами; 

 у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами, 

переданими Музею, укладає договори, видає довіреності; 

 за погодженням з відділом культури затверджує розклад, кількість 

працівників Музею, і порядок матеріального заохочення працівників в 

межах кошторису; 

 за погодженням з відділом культури затверджує положення про 

структурні підрозділи Музею, посадові інструкції та інші документи; 

 в межах своєї компетенції видає накази; 

 приймає на роботу та звільняє працівників Музею, за погодженням 

начальника відділу культури; 

 без доручення діє від імені Музею, виступає в судах як позивач, 

відповідач, третя особа; 

 вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Музею, які не 

відносяться до компетенції Органу Управління; 

 за результатами діяльності Музею звітує перед органом Управління не 

рідше одного разу на рік; 

 веде відповідну документацію музею; 

 при звільнені з посади, керівник музею у присутності комісії передає 

фонд музею (згідно інвентарної книги) та всю документацію по акту 

прийому-передачі, який затверджується печаткою відділу культури. 

 Має право: 

 на діяльність відповідно до фаху й кваліфікації; 

 захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на 

результати наукової діяльності в галузі музейної справи; 

 безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і 

архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів; 
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 участь у науково-дослідній роботі музеїв, конференціях, семінарах, 

наукових читаннях; 

 підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування в музеях; 

 атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок 

проведення якої визначається Міністерством культури України; 

 доплату за вислугу років у музеї в порядку встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

 грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання 

трудових обов’язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових проблем у розмірі та порядку, що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

9. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАКЛАДУ 

9.1. Музей має право: 

 отримувати у встановленому законодавством України порядку 

інформацію, документи і матеріали для виконання статутних вимог і 

поставлених перед Музеєм завдань; 

 створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи, які діють на підставі затверджених положень про них; 

 відкривати рахунки в Управлінні державного казначейства; 

 вступати в договірні відносини з юридичними та фізичними особами у 

всіх сферах господарської та кредитно-фінансової діяльності, у межах 

своєї компетенції, як на території України, так і за її межами для 

виконання статутних завдань Музею; 

 в межах своєї компетенції вести зовнішньоекономічну діяльність у 

відповідності до вимог законодавства України; 

 займатися усіма видами міжнародної діяльності, організовувати, 

проводити, приймати участь, в межах своєї компетенції, в різних 

міжнародних заходах; 

 залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і 

організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що 

належать до його компетенції; 

 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

його компетенції. 

 

9.2 Музей зобов’язаний: 

 забезпечувати збереження музейного фонду України та сприяти його 

поповненню; 

 дотримуватись нормативно-правових актів з питань його діяльності; 

 

10.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

10.1. Трудовий колектив Музею складають всі громадяни, які своєю працею 

приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або 

інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Музеєм. 
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10.2.Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т.ч. вирішення 

соціально-економічних питань передбачається у колективному договорі, 

який регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Музею. 

10.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового 

колективу і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні 

договори. 

10.4. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, 

режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з 

чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами 

внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором. 

10.5 При музеї діє громадська музейна рада, яка складається з краєзнавців, 

місцевих активістів, спонсорів. 

 

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

11.1 Зміни і доповнення до статуту Музею вносяться за рішенням власника. 

11.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації та внесення відповідного запису про це до державного реєстру. 

Якщо зміни до статуту оформлюються не викладенням його в новій редакції, 

а шляхом окремих додатків, то в такому випадку вони є невід’ємною 

частиною статуту Музею, про що на титульному аркуші змін робиться 

відповідна відмітка. 

 

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

12.1. Припинення діяльності Музею здійснюється за рішенням власника у 

формі реорганізації або ліквідації. При реорганізації установи (злиття, 

приєднання, поділ, виділення, перетворення) його права та обов’язки 

переходять до правонаступників. 

12.2.Ліквідація або реорганізація Музею проводиться з дотриманням вимог 

чинного законодавства України. 

12.3. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється власником. До складу ліквідаційної комісії включаються 

представники власника та Музею. Порядок і строки проведення ліквідації, а 

також строк заяви претензій кредиторів визначаються згідно вимог чинного 

законодавства. 

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню музеєм. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Музею і подає його власнику. 

12.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з Музеєм, що ліквідується, повідомляються про ліквідацію у 

письмовій формі. 

12.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим 

колективом і кредиторами, переходить у розпорядження Власника. 
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12.7. При реорганізації, ліквідації Музею працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

12.8. Музей вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру 

запису про припинення його діяльності. 
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Додаток 5 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний заклад «Музей історії села Копище» Олевської міської ради (далі 

«Музей») є комунальним , бюджетним культурно-освітнім та науково-дослідним 

закладом, який створений відповідно до конституції України, Цивільного Кодексу 

України, Господарського кодексу України, Закону України « Про музеї та музейну 

справу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого 

комітету Олевської районної ради народних депутатів Житомирської області №5 від 

27.01.1992року. 

1.2. Музей є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в 

управління Державного казначейства, круглу печатку із зображенням Державного герба 

України, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 

Заклад набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому 

законом порядку. 

1.3. Музей самостійно виступає у господарських, цивільних та адміністративних 

правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе 

обов’язки. 

1.4.Музей самостійно виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, 

Господарському та Адміністративному судах. 

1.5. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом 

України «Про музеї та музейну справу», Законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України і цим Статутом. 

1.6. Музей є бюджетною некомерційною організацією. 

 

2.НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКЛАДУ: 

2.1 Повне найменування закладу: 

Комунальний заклад «Музей історії села Копище» Олевської міської ради; 

Скорочене найменування : Музей с.Копище 

 

3.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ 

3.1. Місцезнаходження закладу: 

Україна, 11001, Житомирська область, Олевський район,  

с.Копище, вул. Партизанська, 49 

 

4.ЗАСНОВНИК ЗАКЛАДУ: 

4.1. Музей знаходиться у спільній власності Олевської територіальної громади, 

Житомирської області, представницьким органом якої є Олевська міська рада, 

ідентифікаційний код - _________, місце знаходження: Україна, 11001, Житомирська 

область, м.Олевськ, вул. Володимирська, 2(далі «Власник») 

4.2.Музей підзвітний та підконтрольний Олевській міській раді Олевської об’єднаної 

територіальної громади, Житомирської області, ідентифікаційний код -__________, місце 

знаходження: Україна 11001, Житомирська область, м.Олевськ, вул. Володимирська, 2. 

Безпосередньо підпорядковується відділу культури Олевської міської ради, який здійснює 

оперативне керівництво – ідентифікаційний код - ____________, уповноваженими на це 

Власником (далі «Орган Управління»). 

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

5.1. Музей не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його уповноваженого. 

6. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

6.1.Метою діяльності Музею є: 
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Вивчення, збереження, популяризація та використання пам’яток історії, природи, 

матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної 

історико-культурної спадщини. 

6.2. Завдання музею є: 

культурно-освітня та науково-дослідна діяльність; 

комплектування музейних зібрань; 

експозиційна, фондова робота; 

формування національної свідомості цінностей, звичаїв та традицій; 

виховання любові до рідного краю; 

формування свідомості до збереження природи. 

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ 

7.1 Майно Музею знаходиться у власності Олевської міської ради та закріплюється за 

Музеєм на праві оперативного управління. 

7.2. Майно Музею складають основні фонди та кошти Музею, об’єкти рухомого та 

нерухомого майна, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Музею. 

7.3. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за Музеєм 

на праві оперативного управління майна безпосередньо або через уповноважений ним 

орган (Орган Управління) не втручаючись в оперативну діяльність Музею. 

7.4. Майно Музею, придбане або отримане ним у процесі здійснення діяльності, належить 

на праві спільної комунальної власності Олевської міської ради та закріплюється за 

Музеєм на праві оперативного управління. 

7.5. Музей не підлягає приватизації. 

7.6.Джерелами формування майна Музею є: 

майно передане Музею Власником; 

майно придбане або отримане від інших організацій та громадян у встановленому 

законодавством порядку; 

безоплатні та благодійні майнові внески або пожертвування організацій і громадян; 

амортизаційні відрахування; 

кошти місцевого бюджету; 

кошти державного та місцевого бюджетів, передбачені на реалізацію цільових програм 

згідно з чинним законодавством; 

кошти які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, 

спонсорських або благодійних внесків, добровільних пожертвувань; 

дотації або субсидії, отримані з державних цільових фондів або міжнародна благодійна, у 

тому числі гуманітарна допомога чи технічна допомога, що надається таким 

неприбутковим організаціям; 

будь-які інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

7.7. Відчуження у Музею рухомого та нерухомого майна, які є комунальною власністю 

Олевської міської ради, здійснюється за рішенням Власника, відповідно до порядку, який 

встановлений чинним законодавством. 

7.8. Музей має право здавати в оренду за договорами, відповідно до чинного 

законодавства(крім цілісних майнових комплексів)юридичним та фізичним особам 

нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, 

які перебувають на його балансі (крім предметів музейного фонду), за попереднім 

погодженням з Органом Управління. 

7.9.Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передача 

в оренду цілісних майнових комплексів, відокремлених структурних одиниць та 

підрозділів Музею має проводитись лише за рішенням Власника, як правило на 

конкурентній основі. 

7.10 Кошти Музею використовуються у відповідності з кошторисом, який затверджується 

відповідно до вимог Статуту. 
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7.11. утримання Музею здійснюється за рахунок коштів, передбачених п.7.6. Статуту, в 

межах кошторису 

7.12. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію 

відділу культури Олевської Міської ради  

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

8.1. Контроль за діяльністю та управління Музеєм здійснюють: 

Власник; 

Орган Управління; 

Керівник (директор, музейний доглядач). 

8.2. Власник: 

приймає рішення про створення (реорганізацію, перепрофілювання, об’єднання та інше) 

припинення діяльності закладу; 

приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених 

підрозділів Музею; 

вирішує інші питання, які згідно вимог законодавства відносяться до його виключної 

компетенції. 

8.3. Орган Управління: 

затверджує статут Музею; 

затверджує кошторис та штатний розпис Музею; 

призначає та звільняє керівника (директора, музейного доглядача) Музею за погодженням 

голови Олевської міської ради  

8.4 Керівник (директор, музейний доглядач): 

здійснює оперативне керівництво роботою Музею; 

організовує роботу Музею з реалізації статутних завдань, рішень Органу Управління, несе 

відповідальність за її результати; 

вивчає історичну, краєзнавчу літературу, архівні фотодокументи; 

вивчає музейні предмети, проводить наукове комплектування фонду; 

координує роботу музейної ради; 

складає плани реекспозиції (перебудови) музею:тематико-структурний, тематико-

експозиційний, на основі яких розробляється архітектурно-художній проект експозиції 

музею; 

забезпечує розробку програм, проектів, планів роботи Музею та їх реалізацію: 

складає щорічний звіт роботи музею; 

представляє інтереси Музею в державних та інших органах у стосунках з організаціями як 

на території України, так і  за її межами; 

у межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами, переданими Музею, 

укладає договори, видає довіреності; 

за погодженням з відділом культури затверджує розклад, кількість працівників Музею, і 

порядок матеріального заохочення працівників в межах кошторису; 

за погодженням з відділом культури затверджує положення про структурні підрозділи 

Музею, посадові інструкції та інші документи; 

в межах своєї компетенції видає накази; 

приймає на роботу та звільняє працівників Музею, за погодженням начальника відділу 

культури; 

без доручення діє від імені Музею, виступає в судах як позивач, відповідач, третя особа; 

вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Музею, які не відносяться до 

компетенції Органу Управління; 

за результатами діяльності Музею звітує перед органом Управління не рідше одного разу 

на рік; 

веде відповідну документацію музею; 
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при звільнені з посади, керівник музею у присутності комісії передає фонд музею (згідно 

інвентарної книги) та всю документацію по акту прийому-передачі, який затверджується 

печаткою відділу культури. 

Має право: 

на діяльність відповідно до фаху й кваліфікації; 

захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати наукової 

діяльності в галузі музейної справи; 

безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами 

музеїв України та відвідування музейних закладів; 

участь у науково-дослідній роботі музеїв, конференціях, семінарах, наукових читаннях; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування в музеях; 

атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої 

визначається Міністерством культури України; 

доплату за вислугу років у музеї в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України; 

грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків і 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем у розмірі та порядку, 

що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАКЛАДУ 

9.1. Музей має право: 

отримувати у встановленому законодавством України порядку інформацію, документи і 

матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед Музеєм завдань; 

створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які діють на 

підставі затверджених положень про них; 

відкривати рахунки в Управлінні державного казначейства; 

вступати в договірні відносини з юридичними та фізичними особами у всіх сферах 

господарської та кредитно-фінансової діяльності, у межах своєї компетенції, як на 

території України, так і за її межами для виконання статутних завдань Музею; 

в межах своєї компетенції вести зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до вимог 

законодавства України; 

займатися усіма видами міжнародної діяльності, організовувати, проводити, приймати 

участь, в межах своєї компетенції, в різних міжнародних заходах; 

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за 

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 

9.2 Музей зобов’язаний: 

забезпечувати збереження музейного фонду України та сприяти його поповненню; 

дотримуватись нормативно-правових актів з питань його діяльності; 

 

10.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

10.1. Трудовий колектив Музею складають всі громадяни, які своєю працею приймають 

участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють 

трудові відносини працівників з Музеєм. 

10.2.Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-

економічних питань передбачається у колективному договорі, який регулює трудові та 

соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Музею. 

10.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу і 

повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори. 

10.4. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму 

праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, 

цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також 

трудовим договором. 
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10.5 При музеї діє громадська музейна рада, яка складається з краєзнавців, місцевих 

активістів, спонсорів. 

 

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

11.1 Зміни і доповнення до статуту Музею вносяться за рішенням власника. 

11.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та 

внесення відповідного запису про це до державного реєстру. Якщо зміни до статуту 

оформлюються не викладенням його в новій редакції, а шляхом окремих додатків, то в 

такому випадку вони є невід’ємною частиною статуту Музею, про що на титульному 

аркуші змін робиться відповідна відмітка. 

 

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

12.1. Припинення діяльності Музею здійснюється за рішенням власника у формі 

реорганізації або ліквідації. При реорганізації установи (злиття, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення) його права та обов’язки переходять до правонаступників. 

12.2.Ліквідація або реорганізація Музею проводиться з дотриманням вимог чинного 

законодавства України. 

12.3. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником. 

До складу ліквідаційної комісії включаються представники власника та Музею. Порядок і 

строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторів визначаються 

згідно вимог чинного законодавства. 

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 

управлінню музеєм. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Музею і подає 

його власнику. 

12.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з 

Музеєм, що ліквідується, повідомляються про ліквідацію у письмовій формі. 

12.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим колективом і 

кредиторами, переходить у розпорядження Власника. 

12.7. При реорганізації, ліквідації Музею працівникам, які звільняються, гарантується 

додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 

12.8. Музей вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про 

припинення його діяльності. 

 

 

 

 

 


