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Про затвердження в новій редакції 
Cтaтyry міського КУЛЬ1УРного центру 
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Розглянувши подання заступника міського голови Шестопал Л.П., 
керуlOЧИСЬ п.зо ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", врахОВУЮЧИ рекомендації поcriйної комісії з ryманітарних 
питань, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити в новій редакції Cтaтyr міського культурного центру (що 
додається). 

2. Подати Cтa'JYl' на реєстрацію до виконавчого комітету Броварської 
міської ради. .J 

3. Визнати таким, що втрат ~ чинність пункт 4 рішення виконкому \t 
Броварської міської ради від 21.02.1995. Н!! 40 "Про реорганізаціJО 
міської дирекції кіномережі у мі~ЬКИЙ культурний центр". 

4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 
міського гоnови Шестопал Л.П. 
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Стапи І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Міський культурний цellТp (НадаЛі - Заклад) заСНОВВНllЙ ІІа комуналыlйй власності 
tePJпоріВnЬНОі ГРОМі\дІі М. Бровари, та ПЇДПОРJJДКованJIЙ Броварській міській раді (дапі _ ВЛВСІШК). 

1.2. Заклад с правонасryпником всіх прав та обов' язків Міського КУЛЬ1УРноro центру, 38реєстрованого рішенням виконавчого KOAfiTC1)' Броварської міської paдll від 21.02.95р. Не 40. 
1.3. Заклад проводить КУЛЬ1УРно-масову та дозвільну дімьність. 
1.4. Заклад у своїй діяльності керується КонС'ПП')'Цією УкраіНII, законами Украіни, 

lUCТaMli Президента Украіни та Кабіне'І)' Міністрів УкраіlIИ, Основами законодавства Украіш. 
про культуру. наказами Міністерства культури і мистецтв Украіни, ріwеНИnIll міської Рaдll, 
її виконавчого комітету, відділу культури, а також ЦИАІ Ста1)70М. 

Ста1ТИ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ 

2.1. Найменування Закладу: 
повне: МіСЬКlI" КУЛЬТУРІІІІ" центр; 

схорочене: МКЦ. Н . 4 
2.2. Місцезнаходження закладу: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. езалежноСТІ,. 

Статrи 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ 

3.1. Заклад є юридичною особою. Права та обов'.взки юридичної особи Заклад набуває з 

ДВІ ііого державної реєстрації.. б' аниях здійСНЮЄТЬСЯ на добровільних засадах, JDCЩо це 
3.2. Участь Закладу в РJ3них о єдн іншим нормативно-правОВDI актам Украіни. 

ве суперечить антимонопольному законодавству, е самостіАний бапанс, r,laє розрахувковиlt, 
3 3 З є БJоджетнОl0 установою, вед _ 
. . аклад жваного казначейства УКР8lНИ, печатку та спеціальний та інші рахунхи в opraнax дер 

штампи зі своім найменуван~.. сті за зобов'язВВВJIМИ держави та Вnaсниха. 
3.4. Заклад не несе ВІДПОВ~= і відповідачем у суді. 
3.5. З8ICJ1ВД може бути позввв 

tТl.tIПlCf ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 
Cтa1ТJl4. ЗАВ~-

&11І Закладу є: 
4.1. ГОЛОВННМИ завдаuJUl. озВИ'І'ХУ иаціоиапьної культури; 

• СDpИЯнWI процесам відродже~ 1 Р сфе і культури; • 
піnтnимка інноваційних процесІВ у _ Ропомоrи 1С)'nьтурно-дозвільним та 1JIJDИМ З8XJI8ДIIМ У 

...... !' • оо метОДИЧНО1 Д 
ПОдaннJI інформаційИО1 та. . ації дозвїJIJDI; • • 
вдосконanеиві форм j метОДІв. С::ечують иdбільш повне задоволення зammв 1 потреб 
иадавнЯ КОМПJ1ексу послуг, JU(1 

людей іх urивний відпочинок. • ЬИОеті Закладу є: . . 
' 4 2 ОC:nОВIIIIМН I18ПРИІІІ11П AIJLII -ЧНЮ( танцювапьних, шформаЦ1ЙНО-ВИСТ8ВОЧІІИХ, 

• • апьнRX, темв.,. , . б цових, • оргакізвція концертних, театр • их niтераtypно-ХУДОЖНІХ, РИ1)'81lЬно-о Р 
avrtobo-teXНIЧН , •• ВМ' науково-методичвих, н 'J.. та іишИХ з&ХодlВ 1 проrp , 

танцювально-розважальних 
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проведення концертів, театрanЬНIІХ вистав . 
аукціонів, Вlfставок, екскурсій, консуль~~:рн:м;.:, , .. eCТIIBaпi~, ДІІскотек, лотерей, 
театралізоваНIfХ свят та обрядів, конкурсів та' ICЦIII В РІЗНІІХ ronузях ЗНВІІЬ, 

І .I)'3IIЧIIJІХ програм. . IJIШІІХ КУЛЬ1)'рIIО-МllстеЦЬКIIХ заходів і 
• СтвОРlоваТIf тсатрanыІІ трупи, хореографічні, ци кові ..00. • 

ecтpDдHi оркестри. музичні ансамблі та р, Teaтpan~Н1 СТУДІІ, ДУХОВІ наРОДІІІ 
"OJIеtmfВИ аматорські та літераТУРНІ' об' r"U I)'рТКІкnyбl, фоль~орН1, фолькnорно-emогрвфіЧllі 
.. ' ~ВlIНR 1I за Інтер '" . • 
KOJIeICТlfBl1 для організації культурно-масових та VVЛЬТVnН eC~fll І ІНШІ wтв:rнl ХУДОЖІІІ 

. . . • "~"~" О-ДОЗВІЛЬНІІХ ЗnКnВДIВ. 3anyчВ111 
ДО проведення ЦИХ ~axOДIB профеСІЙНІ колеnиви та виконавців; 

• Створювати KOH~cpTI.II, Т~НЦI~вально-розважanьні, інформаційно-виставОЧllі КОМІШеКСII, запи 
ДJUI демонстрацш КІІІО І ВІдео програм, центри haVllobo-технічноОО 

•• 

• • • ". ~OO І творчоС11, МІстечка 
aтpaкцIOH~B І. роз~аг, B~TanLlf~, ~ТYДI~ відеозапису, фотолвбораторії, ремонтно-будівenьні, 
~рацlЙНl . маистеР~1 та ІНШІ об єnи КУЛЬТУРIIО-ДОЗВinьного призначення; 

• ЗДІйснювати IнформаЦIЙllо-рекnамну та видавничу діяльність, розповсюджеllllЯ газетно
журнanьної. книжкової та іншої друкованої продукціі, виконувати ХУДОЖlfьо-графіЧllі та 
фотороботи, створювати peкnaмHi, інформаційні, музичні, видові, відео, kiHO-СЮЖС111 та 
програми. музичні фонограми, здійснювати іх демонстраціlО; 

• створювати й експонувати в ycтaнoвneHoмy порядку транслюючи засоби телевізійного 
кабельного та ефірного мовnення з обмежеНОIО територією використання; 

• ВІUIВJIJIТИ і прогнозувати попит населення на поcnyrи та задовольняти ЙОГО в ЗОllі своєї 

ЩІЛьності; 
• здійснювати інші види діяльності та поспyrи, які не суперечать чинному ЗDКонодавству 

Украіни. 
4.3. Заклад має право oaдaBaТlI пnаТllі поenyro: • 

• відповідно переліку платних поcnyr, які можуть н~атися. зaxnВДDI~ КУЛЬ1УРИ 1 мистецтв, 
заснованими на основі державної та комунanЬНОI фОРМІ вnacHoC11, ЯКИЙ затверджений 
постановою Кабінету Міністрів Украіни від ОS.Об.1997р·оо N!.SЗ4; 

• інші поcnyrи, незаборонені чинним закон~давство~ УкрВ1НИ, 
4.3.1. У сфері КYnЬТYPOO-OCBiТllьoi дuшы�оcn:: . l' бanетних 

них та uvaичних постанОВОIC, KOHuepnB, оперних • проведенНJI вистав, театраль ••• ~-
спектaкnів, інших постановок; . емих артистів Проведення концертів-

• II; .... ~ • уо '"'УО оркестрІВ та окр· • 
,,-,Ulшсть артистичних гр ,.,.. '. шоу циркових вистав, дeltlОНСТРВЦUl 
презентацій, фестивaniв, бенефІСІВ, естрВДНИХ , 

кіно відеофільмів тощо; . :пьТСТВХ), лекторіях, ва курсах; 
навчанНJI у народних УНІВерситетах ~ф~~и музичного, тeaТPDJIЬBOГO та образотворчого 

І- консультації з питань культури, т~~и, краєзнавство, історії та з бібліотечно-
, ~lИстецтва, кінофотомистецтва, ВрХ1те , 
І бібліографічних питань тощо; . a'"'"HO-МУЗИЧНИХ вітanьнях, irpOB11X кімнатах 
,'. ,";аУ_ З .. В ........ В ЛІтер '·~r • оо оо" • 

навчань у шхолах, cтy~ DПA···· інструментах, СПІВУ, актОРСЬКОI мавстерноСТ1, 
дпR дітей, У rypткax гри на ~И:ГО естрадвого танцю, кіно, фото, образотворчого і 

і КnВСИЧl{ого, народноГО, бальноГО 1 С)"Ікрвєзнавства тощо; 
і декоративно-ужиткоВОГО мистецтво, 
,. навчанНJI на курсах: 
! іноземних мов, швидкого читав11Я; ки модeJПOВ8І1ВЯ Одяry, кулінарії, мamивопису, 

1СроlО і JПИ"rrа в' язввВJJ, вишив , 
.., ЩО' 

стенографіі, пaniтурноі справи, то оо' підГОТОВКИ; 
технічиоі творчості,· комп'lотерво~ (rpупи ритмічної гімВВCТlIКИ, rpупи здоров'я тощо; 
ФізКУльтурно-оздоровчих напрЯМІВ 
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vvnCТЬ У любительських об' єднаннях 

• І - та клубах за ін dРIIРО~lшчо-наукових.. колекційних, за професія~ тереСllA1ІІ (ХУДОХ\1Iіх, техніЧНIІХ. 
JfОЛОДJЖJШХ колеКТИВІВ; ІІІ тощо), за BIIIIJIТJ(OM ДІІТЯЧІІХ 

• JJроведе~ня . культурно-.мистецьких заходів: 
спектаклІВ І концерТІВ ХУДОжньоЇ C""so,n· • . ф. ІІА ~IJlЛЬНОСТ1; 

]C81JШJI1Зоввних свят. ести ваЛJ в, КОнкурсів 
gJAОРОВЧJlХ, обрядових заходів, виставок книг і ';"0 ~по~вно-розважальних, 
вaJ1ВIIНЯ послуг під час проведення презентаціЯ фі;~в ~ р~отворчо~о ~Іистецтва; 
J)lollcтpaцiї сучасних моделеЯ одяry, виробів підп В:::':;:РГ8Нlзацlfi, y~OB TO~O; 
харчової промисловості тощо); р (тканин, меБЛІВ, ВllробlВ 
вечорів відпочинку. таllЦЮВальних вечорів, балів, дискотек; 
• показ елаЯДо-кінопрограм; 

• 'ПIР~ання. в устан.овленому ~OPJIДКY записів на магнітних носіях (nлатівок, компакт
ДlIСКIВ, магНІТНИХ СТРІЧОК), заПИСІВ програмного забезпечення комп'ятерів; 

• ВIIfO~~ення в уст~овлено~. ПОРJIД~ peКJIaмHOЇ продукції та іllШllХ ДРУКОВВНІІХ 
матеРІалІВ дЛЯ СТОРОННІХ органІзацІЯ та фІЗИЧНИХ осіб; 

• розроблення сценаріїв; 
• постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організаціfi; 

! • корпстування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, щО передбачають грошову 
винагороду), настільними і комп'ютерними іграми, тенісними кортами, більярдами, ТНPВftIII, 
ДllТJlЧИми містечками безпеки руху, аудіовізуальним облвднвнням ДJIJI показу фільмів. 
персональним ОМ, переглядовими залами відеотек тощо; продаж реКJIВМНИХ видань про 
фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставочних залів, заповідників 
та інших закладів культурири, а також сувенірних виробів. значків тощо. і r-IИстецтва, 
репродукціЯ, наборів листівок, афіш, плакатів, у тому числі із зображеНRDI творів 
'Пlстецтв, пам' яток літерату 

4.3.2. у сфері міжнародного співробіТВllцтва 
• BaдaIIНJI допомоги мистецьким колективам і виконавцвм, які приїжджають в Украіну чи 

І виїжджають за її межі, в оформленні документів; 
І· приЯиятrJl та культурне обcлyroвуванн~ культурно-мистецьких і 1'УРистсьtcИX колеІСТПвів; 
І· проведенНJI міжнародних симпОЗИУМІВ. науково-прахтичних конференцій, 

" 

КОнцертів фестивалів виставок, вистав тощо; . 
. ' 3а6езпече:m. матеріаз:ами протокольно-іНфОРМацііінОro та методичного хараперу в raлyзі 
І КУльтури. • б. цтва проводяться тільки на підставі рішень 

Всі заходи у сфері міжнародноro ~п~ро ~ТRИ 

І виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 

І • 4.3.3. У сфері інших послуг: блeRIIJI виставоЧНИХ стендів; 
оформnеННJI інтер'єрів. дизайнерськоro o~o ичиих івструментів, звуко-, світло та 

,- ре'lОНТ, настроііка і налaroджеRНJI муз 
І Відеоапаратури; eRЬ та іНШИХ виробничих підрозділів, З8КJIВДЇв 

1

1' РОботи та поcлyrи пjдпpИЄМСТВ. маіістер емОНТ атракціонів, музичних івструментів, меблів, 
КУльтури і мистецтв (виroтовленНJI та р RJI поDJИТ1'Jl театральних, концертних ІСостюltlів, 
реквізиту і бутафоріі, сценічноro о~лв;в~ ~Hi. ремонтно-реставраційні та інші роботи. 
взynя, rpимерні послуги. стоЩНІ, уДІВ 
авТОтранспортні поcnyrи); r: • 

4 3 4 У сфері побутовdX ПОСЛУ поnтr.rRНОro і 1УРИСТІIЧІІОro ІнвентарІ, звуко-• • • . v.rльтурно-с 1".- ••• • 
І- прохат музичних інструмеНТІВ. ~J' • ~я театральноro рекваИ'ІУ. ІНСТРРlеНТ1В І 

1 і ВідеотехніІСИ сценіЧНИХ коСТЮМІв. &Зеті ~aтiBOк. магнітофонних і відеокасет із 
І"': ' хвічноі творчо , 

І uuYtoBOro інвентаРJl ДJIJI те 
І 
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."nIICDIII (клаСІІчні ТВОРІІ тощо) . . 
",... СКСПОЗlщіііllі СТОЛИ тощо). ' СКСПОЗІЩІRІІОГО оБЛl1дllDllllJI (ПІТРІІІІІІ. 
IJ1IIТJI,. ' 
• IlадоllllЯ ПlДПРI(tсмствам, ycтallO~I, оргаllізаціям, фіЗllЧllllМ особам (ПРllпаТIIIIМ підпрІIСМЦJlМ) в 

1"'асоВУ ОРСІІДУ n огодlt ІІІ 10 ) ПРИМlщеllЬ t.fl·CbKO ТlI. "І •• ГО КУЛЬТУРІІОГО UCIIТPY длJl проведсння t.шстсцькшс, 
L"'ЛЬ'l)'1Ш-ОСВIТIІІХ. реклаМIІИХ та громадСЬКIІХ заходів ПРСЗСІIТDЦІ'R BIICТD .. 
"/' 'оо , ,вок, показу КІІІО- ВlДсо 
проДУКЦІІ; • 
• ФОТОКОПllоваIllIЯ.. рспродукування, кссро~опіlоваIIIIЯ, мікро копіlоваlШЯ з КІІІІЖОК, брошур, 

raзет ,ЖУРllаЛlП. М)'3сАНIІХ. еК~ПОllаТJВ, ДОКУМСllтів з фондів бібліотек, музеїв; 
• ВllroТОВЛСlІІlЯ ф.ОIlОГРам.. КОІ~цеРТIВ І спектаклів, копin звукозапІІСУ МУЗІІЧІІІІХ творів З 

фонотек тсаТРIП. МУЗСІВ. б.lбЛIОТСК. клубllИХ закладів, парків КУЛЬ1УР1І та відПОЧlІІlКУ, 
Ilaykobo-метОДIiЧЮIХ ЦСІІТРІВ, lІадаНIІЯ ПОСЛУГ ЗВУКО- і відсозаПIlСУ' 

• обробка кіllОфОТОПJlівки; , 
розроблеllllЯ і оформлеllllЯ інтер' ерів, музсRІІИХ еКСПОЗJlЦin ДЛЯ закладів КУЛЬ1УР11 та 
інших організацій. орснда творів образотворчого Мllстсцтва; 

• послуги з паркування автомобілів та інших траНСПОРТIІИХ засобів; 
• ІІDДDННЯ траllСПОРТIІИХ послуг при перевезеннях делегаціR, театралыІІх,' хорсографіЧlІІlХ, 

фольклорних та інших МУЗИЧНИХ колективів. 
4.4. діялыlсть.. що передбачас одержання ліЦСllзіR (дозволів), здіfiСIІІОЄТЬСЯ 

Закладом за умови отримання відповідних ліцензій (дозволів). 
4.5. Заклад мас право здіЙСНlоваТJt також інші види діяльності, псрсдба'IСllі ЧІІІШІІМ 

ЗDКонодавством України. 

CTaтrB 5. ФІНАНСУВАННЯ, МАЙНО ЗАКЛАДУ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ 

5.1 Джерелом НадХодження коштів е: 
• кошти з БJOДЖету міста; . . ' • • • 

добровільні та благодійні внески IОРИДИЧIIИ~ І, ФІЗИЧІ!ІІХ ос!б, У тому 'ІІІСЛІ З ,ІІІШІІХ дер2k'ВВ, 
, по"nvг В ТОМУ ЧИСЛІ ВІД ЗДВЧІ ПРИМІщень, обладllаllllЯ, IllвеllТllРЯ в 

кошти ВІД надання платних --.І 

оренду; у .. 
• інші надходження, Ilе заборонені чинним зйаконода:~::ор:DI:::'yrpllмаIIIIЯ Закладу які 

5 2 З М складається штаТІІИ розпи, ' 
, , вкпадо иком бlОДЖeтllИХ коштів, що ВIIЗllа'lається ЧІІІІІШМ 

38ТВерджylОТЬСЯ голОВНИМ роЗПОРЯДІІ 

законодаВСТВОМ України, '5 1 зараховYlОТЬСЯ ІІа рахУІІКІІ, віДКРllті У ДСРЖnВIIОМУ 
5 3 Кошти перерахОВDll1 У п, , • 

, " відповіДlIО кошторису, 
ка:шачеlстві та викорИСТОВYlОТЬСЯ, , І' та IІсматеріолыli aICТllBl1 закладу, що 

5 4 К матеріanьш ЦІІІІІОСТ оо б ., ошти, , б ОВОРОТllоі ФіllDlІСОВОI ДОПОМОГІІ а о 
, IIВХодять бе3КОШТОВІІО У вИГЛЯДІ ~~ і3ИЧІІИХ осіб, У тому Чllcnі lІеРСЗІIДСllтів,. для 
; до~ровілыІхx пожертвуваllЬ !~РИДИЧІІИ: ~о-освіТlILОї діялыІсті,, ВІІКОРІІСТОВУІОТЬСЯ ЗГІДІІО 
: 3ДIRСllення КУЛЬТУРllо-маСОВОI .. та кул ryp 
3 ЧИІІНИМ законодаВСТВОМ VкраlllИ. бсзпе'IСШIЯ діялыlсті,, псрсдбаЧСllОIО ~11t.1 CтaтyroM, 

5.5. За ЗакладоМ з MeтOIO 3В п авліllllЯ будівлі, СПОРУДІІ, MallllOBI КОМПЛСКСІІ, а 
,ЗlUCpіnЛIОIОТЬСЯ на правах опсраТlіВllОГО У р 11010 влаСllіСТIО тсрllторіолы�оіi ГРОМадІ І М. Бровар ... 
І також іllше необхіДIІС маllllО, що с ІСОМУІІОЛЬ Вllі clI011Д11 та оБОРОТІІі КООІТІІ, а такохс uillllocтi, 
! склOДl1lОТЬ ОСІІО 
! 5.6. МаИllО Закладу іllllОМУ болаllсі ЗаКJIОДУ. • 
: вартість яких відображається усамост влаСllіСТІО та ncpCДOllC в опсраТIІОIІС упраDl!IІІI1Я, !ІС 
: 5 7 МОЙІІО ЩО С IсомуIIDJlы�оІоo М підпрIIС.lстваt.I, ycтallOBaM, ОРГОlllзаЦIЯМ. КРІМ 
; , • • , пс CДD'li буДЬ-ЯIСII 
: ПtдпягаС випучСIШIО аб~ Р ВлаСІІІІІса. 
: ВllПодків, персдбаЧСllИХ РІWСІІІІЯМ 
, 



б 
5.8. МаііllО Закладу, що забезпечус 

Аоro cтaтyrll)' діJlлыlсть •• бyrJl предметом застаВІІ. 

5.9. Джере .. ЛDfJI ФОРМу&WIІІЯ майІІа закладу є: 
~) • .,вfiIIO, передаllе иому ВлаСІШКОМ; 

ІІС може 

• іllше М~Й~; ~Іабуте ІІа підставах, lІе заБОРОllеllllХ ЧІІІІІІІІМ ЗIІКОllодаВСТВОI\І 
. . . . вклад мас право здаваПІ в opellдy lІерухоме майllО підПРIІСI\І~ва1\l 

ОРJ'DIIIЗВЦ1ЯМ. устаllОВІВI,. а також фіЗИЧIШМ особам (ПРllвапшм підПРIIЄ1\lI1RМ) ІІа 'підставі 
рішеllllR ВlІконавчого KOMlte-ry Броварської міської POДII , 

r.Js/ 

5.11. Заклад має право 'І"nnаПI В opellдy . . . . ---- . ПlДПРllємствам, ОРГВІІІЗВЦІЯМ. YCТВIIOBaM, 
а ~ож ф.lзlt:IШМ oco~aм (~р~ваПIИ~ ПІ~РlfЄМI1RМ), устаткуваllllЯ, ТРWlспоpтtlі засобll, illBellТВp, 
реКВ1ЗIIТ, ІНШІ MaTe~lIlJ~LНl ЦlllНОСТ1 (КРІМ нерухомоro МШЇllа), що перебувшоТL у Аоro 
o~epa~IBHOMY управЛІННІ. за погоджеllllЯМ з УправліНІІЯМ КОМYlIDЛЬНОЇ влаСllості Броварської 
МІСЬКО1 ради. 

5.12. Заклад володіє, КОРИС1}'ється та розпоряджається ЗВЗllачеllllltl MВnIIOI\l у порядку, 
ВПЗllвченому ЧIШНJtМ законодавством та цим CТВ'I}'ТOM. 

5.1 З. Оплата праці в Закладі здіЙСНIОЄТЬСЯ згіДlIО З Кодексом законів про праЦIО 
Украіни, за схемами посадових окладів таРИфllllltШ CТВВKВltIJl, згідllО З ЧІІШШМ 
законодавством. 

5.14. Заклад самостійно затверджує розціНКlI на плаПlі ПОСЛУГІІ, крім Вllпадків , .. 
передбачених законодавством та РІшенням Власника, ЗДІЙСНІОЄ операПIВНllfi, бухranтeрськіІі тв 
фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність тв звітність з I\")'ЛЬ1)'Рllо-масової 
роботи згідно з установленими нормами, подає її в УСТВІlовленому порядку до opГВIliB, 
ІІСІІМ законодавством У країни надано право КОНТРОЛІО за відповідНllltШ напрямВltш діялыlсті •• 

5.15. Керівник та ГОЛОВНИЙ бухranтeр Закладу несуть персонDлы�y відповідвлы�ість 
за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 

5.1 б. Аудит діяльності Закладу здіЙСНIОЄТЬCR згідно з ЧІІІІІІІІМ закОIIОдавством. 

Стаnи 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАКЛАдУ 

6.1. Права Закладу. •• 
б.l.1 Директор планує дiJшьнісТL закладу, ВI~начає ~a~nIO!" ОСНОВІІІ 

иапрnm розвитку за поroдженНJIМ з упрввлінНJIМ КУЛЬТУРІІ pOBapCLKOIMICLKOI радф.II:. 
б 1 2 д' ає право за погодженням з ВласНllКОМ eтвopl~BaTII ШІІ, 
• . . .ир~ктор м. . ВІД' окремлені підрозділи з правом BIДICpllтrR ПОТОЧІІІІХ та 

представництвІ, ВІДДІЛення, ІНШІ 
• ,II'\IlVAR- ПоложеННJI про НІІХ. 

РОЗрахункових paxymaв, затверN· .. .1-J.D 

6.2. Обов' ВЗКlI Закладу. 

б.2.1. Заклад зобов'язаний: ilO а також капітвлыllfi peMOllT ОСІІОВІІІІХ фОllДів; 
• ЗДЇЙСНlовати будівJlИЦТВО, реконстрУКЦ.. 'дuш' ьності матеріDлы�іi реСУРСl1 у пiдnРIIЄltIСТВ, 

б · • ДJJJI СТ81')'ТИОl , • • 
придбавати, нео ХІДНІ • фо М власності, а також ФІЗІІЧІІІІХ ОСІб; 
організацій та установ незвлежно ВІД CТD~ про ПрВЦІО, праВIШ тв IIОрМ OXOPOIIII праці, 
забезпечувати ДОДержаи~ закОНО-:оціВЛЬНОro СТРВХУВШІІІЯ; 
техніки безпеки, пожеЖНОI безпеки, організвціі заробіТllоі плаТІ І праціВШlків з MCТOIO 
Вживати заходи щодо вдосК~НDЛення • ЯК В резvльтвтвх особllстоі праці так і ЗВГDЛЬШІХ 

• • З8ЦІкввлеНОСТІ J' • З • 
посиленНJI іх матеРIВЛЬНОІ своєчаСІІі роЗРВХYlIКl1 з праЦlВШIКВltIll вкладу, 
підСУМках роботи Зaкnаду, забезпеqyваD и IIDВКОЛllWllЬОro ПрllрОДllОro сеРСДОВllЩІ1, 
виконувати норми і вимоги щод~ ОХОРОН ІЯ прИРОДJIIIХ ресурсів та заБСЗПС'IСIІІIЯ екопоГЇ'IIIОЇ 
раціонального використання та BIДТIIope111 
безпеки. 



6" у 7 .-._. ВIІПадку ПОрушення Закладом законодаВ 

РIІІІJCОJlIIШНЬОГО природного середовища ііо • . ства про OXOPOIlY 
б . ГО ДІJIJIЬНІСТЬ може б б 

заборонена а о припинена ВІДповідно до ч yrll омежена, ТlІмчасово 
ІІННОГО закОНОдаВства Уh."раіШI. 

етапи 7. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ І ВІДНОСИНИ З ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ 
7.1. Діяльність Закладу координує . . 

Cтpyкrypa та штати оо ВІДДШ КУЛЬТУРІІ Броварської міської ради. 
ІІИ розпис ВСТallОВnЮIОТЬСЯ Закл 

ГОЛОВНИМ розпорядником бюджетних KOIDТI.B у ф. адом та затверджуються 
7 2 Б . сеРІ куль1УРИ. 
.. езпосереднс управлІННЯ здіЙСНIОЄ ЙОГО к· Д 

З еРIВllИК - иректор. 
ДІІректор a~~y п~изначається і звільняється з посади IlачDJIы�икомM відділу 

культури БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за погодженням з міським головою 
~.з. ДIfР~КТОР Закладу самостійно вирішує питання дінльності Закладу·за BIIHRТlCOM тих 

що ВІДнесеНІ Статутом до компетенції Власника та інших органів управліннн даного Закл~. 
Директор Закладу: 

несе повну відповідальність за стан та дінльність Закладу; 
готує штатний розпис Закладу; 

приймас та звільняє працівників; 
вирішує питанНJI про умови оплати їх праці; 

- забезпечує дотримання законодавства про працю, про оплату праці, правил та норм 
охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхуваннн; 

забезпечує вчасну сплату податків, зборів, інших обов' JlЗКОВИХ платежів; 
діє без довіреності від імені Закладу, предCТВВJIJIЄ ЙОГО у відносинах з органами 

державної влади та місцевого самоврндуваннн, підприємствами, устанОВ8АIИ та оргвнізaцiDlІІ 

всіх форм власності; 
розпорнджаєтьCR коштами та майном закладу Відповідно до вимог чинного 

законодавства та цього CTaтyry; 
укладає договори, видає дорученнн; . • 
несе відповідальність за формувввнн та виконаннн фІНансових планІВ; 
здійснює інші повноважеВНR, передбачені чинним законодавствоr.l. 

7.4. Відносини з трудовим колективОМ фОР~CR з~о.з:шн~ законодавствоr.l. 
7.5. Право уклВДВНВJI колеКТИВНОГО договору ВІД lМеlll8ДМ1ВlстрВЦ11 закладу НВДВЄТЬСJl 

Директору, а від імені трудового колективу - уповноваженому вим opraвy. 
7.6. Компетевціи власника: • ••• • 

_ одержВВJIJI інформації про ДЇJIЛЬність зaкnВД)'б ,.pI~OI ЗВІТНОСТІ, У тor.ty ЧИСЛІ • 
. атами бухгалтерського о тку. 1Вшою статистичною докумеВТ8Ц1ЄЮ; 

ознвйомлеННJI1З докуме .••• • з аду. 
_ п ИЙВJI1ТJI рішеННJI про реорrвв1ЗВЦlЮ та ЛПСВlДацlЮ . ~ , 

р • иibIJIТfJI рішеННJI про yrвopellНR філШ. представництв; 
- HВДВIIНJI ЗГОДИ І пр ідчуЖеВНR основних фондів ЗDlCJlВДY; 

наданнJl згоди на в б ні чинним законодавствоr.l. 
та інші повноважеННJI. перед аче . 

етапи 8. пОРЯДОК РЕОРГАІПЗАЦІ! ТА JIIКВІДЩІі ЗАКЛАДУ 
• IЦIJI· ( .......... JI приЄДНIIIIНJI, поділ. перетворерри, виділеННJI) 

8 1 п:._· • та реорraв1З \~ап"" • • • .I.uADIДВЦUI • чинним законодавствоМ. 
Закладу здійснюЄТЬCJI ЗI1дВ~ ВІОєrьCJI лїквідаціЙВОIО коr.lісією. па yrвОРЮЄТЬСJl Власником. 

8.2. JIiквiдaцїJI закл~ . ..с хоДІТЬ представники Власника Зaкnаду. ПорJIДОК і терr.dни 
До cКJIaдy ліквідаціЙНО1 КОМІСII В 



8 
проведення ліквідації. а також терміНl1 заявлеІІНЯ претензііі кредитором ВІ13110ЧОЄТЬСR 
,гiдllO з ЧІШІШМ законодавством. 

8.3. З момен1)' пр"значеНIІЯ ліквідаціііної комісії до неі переходять повноваження щодо 
управління Закладом. ЛіК~і~цііі.на коміс!я.складає ліквідаціііниіі баланс Закладу і подаЄ ііого 
opl11HY. ЯКИ(\ ПРИЗllачив ЛІКВІДаЦІЙНУ KOMICIIO. 

8.4.Під час ліквідації та реорганізації Закладу, Вllвільнюваним праціВНlІкам горанТУЄТЬСI 
додержаННІ їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавство УкраіllИ. 

етапн.9 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

9.1 ЗміЮ1 та доповнення до CTaтyry затверджуються і погоджуються в тому ПОРRдКY, що і 
сам CTaтyr. 

9.2. ЗміllИ та доповнеННІ до cTaтyry Є HeBiA'EMHOIO ЙОГО чаСТИIIОЮ. 


	0331
	0332
	0333
	0334
	0335
	0336
	0337
	0338
	0339
	0340

