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Роздiл 1. Заrальнi положення

rcy

но. - ocBiTHiM та мgг_одичяиi:,:э:y
е
(датri-Щентр)
!".Eat-Er'9r'r роботи
t^-":
Рvvvr'l
громад с]iл, селищ,
л;'; -;; i,,
т
вл oкocTi
"r..,"ri територiальн
чrБтури, засЕоваIтDтI\д на спЬнiй

свiшьоi

Б^iй.;;"r*Ьi

o6nu"rl, irrгереси якID( у межzrх повноважеЕъ, визЕачених
l'--'.

обласна державна

*::*1;Oj1l,]*,1*
т
У,sрiiч: Зооg U*.:ч

щентр здiйснюе свою дiятlьнiсть вiдповiдно

;;;;;Б;Ф, кодексiв
Ф;;J;
_,л{t:
ь-*;,ir;-;;;;"-V'*fчu*,"останов-Кабiнеryr,_"Iт]:_.1**,
1.2.

,br.pLJ

*"*й-

yJ.,,
-йнiстерства

aKTlB,
куJIьтури укра,тuл, iншлтх нормативIIо_прZIвовIтх
гat пalтlп
розпоряджень голови
ради,

РоздiЛ 2. ЕаГrмеlтувавня та мiсцезпаходження Щентру
2. 1.

Найменуванlrя I]еrгру:

Iюше: Мш<олаiЪсьКлй обласнй центР народноi творчостi та KyJБTypEo

-

GЕqрочене: МО[Ц{Т та КОР.

2.2. Мiсцезнахолження U"-*r, вул. Адмiрапьська, 4l, м, Миколаiв,
5400l.

Роздiл 3. Мета i завдавня Щентру

i
ГоловноЮ метоЮ дiяльностi Центру е вiдродденrrя, збереженrrя
народноi творчостi, Еrп,tаторською мистецтва; координацЬ дiяльносгi
вивченIи та
фr"ryр" оЪластi ЕезаJIежIIо вiд форм власностi; збереженrrя
i
iя- процесiВ культуР ою розвиткУ регiопу, досвi,чу
HapojHoi творчостi та аматорського мистецтва; впровадження HoBID(
-- _л-:---- л,j -л^л-,,
-, лл-о.,iааттiТ ппзвiлля:
роботи Tl
i-;"Ы; *y*rypr*o"BiT'boi
.органiзац" 1,:]з::
i кульryри незалежно
з iншиr"rи суб'ектами дiяльностi у
форrш власностi.
3.2. Основrмми завданнями Щентру

вiдродження i

розвиток

е:

культури,

3

EeMaTePi€lJIbHoi

цуJБтурЕбi

gца,тtцШ{и,

ycix видiв i жанрiв

IЕстецгвЪ пародних свят, звичаlв, обрядiв,

JDцЕтковою, образотворчого, кiно,-фото мистецтва;

аматорського
фольклору, декоративЕо_

проекгiв, цiльовю<
1ювробка стратегi.пrиХ lutанiв, експериментЕIльЕих творчIл(
ЕадIшекснID( црограМ i рекомеlцаЦiй з питань розвитку клубнюк закладiв,
rB{rkiB куль.rури i вiдпочиlпсу, традшliйдrоi культури та аматорського мистецтва;

i

peKJIaIvrEю(

рв;юбка
-5фi*Ь виданI{'I та розповсЮдженнrI методисtIIих, репертуарнrо<
,**"i кульlурцФ,оСвiтньоi роботи, оргшriзацii дозвiJIJIя,
ЫдБл*"*r," збережеrпrя Tzt розвитКу традицiйнж видiв народноi творчостi,
l

EJдoTBix щrопмслiв та ремесел;

зб€3ЕечеЕIя,

пiдготовка та цроведешUI

мiжнароднlа<,
ýфестивалiв,
KoHK5rpciB, свят
обласнm<

всеуlсраiнськrл<,

виставок трщо
регiовальlпо< та
яrrатDрськопо мистецтва з вок€шьцого, хореографiтrого, теац)аJIъного,
ldJвЕIIЕою, декорамвно-црикJIадного мистецтва, фотовиставок.

популяризачiЯ кiномистецтва, збереженrй, формуваlпrя кiновiдеофондl,

ЕадЕlЕЕrl консультатИвноi, методИчноi, органiзацiйноi допомоги суб'екгаrи
хЬемаюграфii;

,

цi.щищенпя rвалiфiкацii rrрацiвrдакiв кlryбних закJIадiв, керiвникiв аь.fаторськш(
:. . ворщt коIrеrсгивЬ, майсгрЬ образотворчого та декоративIIо-прикJIадого
1|ЕстецIва; оIiгапiзацiЯ i проведешrЯ Еарад, TBop,Iю( лабораторй, майФер
. цасlв, ceцrцaprB та iншо< форм навчатпrя юrубкос працiвникiв, керiвrпжЬ
а!dаюрськЮ( колеrсгтrвiВ, шобитеrьсьКю< об'еднаrrь та кrryбiв за iнтересами;

*гапоq

IIроведенЕi фестивалiв, KoHKypciB, оглядiв,
образотворчого та
:. ЕоРчю( звiтiв, органiзацii вистtlвок самодiяльного
iншlтх культурно.Фкоративно-прикJIадЕого мистецтв4 фотомистецтва,

методиЕIноi допомоги

у

_

о-методиtlне та репертуарЕе забезпечення колективiв аI\4аторського
традщiЬоГо народЕоГо мистецтва, iншlо< заiптересованю( установ i
областi;

методи.пrоi

та

практиЕIIlоi допомогИ органiзацiйно-методиЕIними
(методкабiНеТаr,И) райошIID( будиrпсiв культури, консультативноt
цеЕтрzМ дозвiлля, кульryрологiчЕим устаЕовам рiзнlо< видiв i тrпiв,
на терlтгорii областi, спiвробiтництво з ан€цогir] мми центрами
областей Украiш;

забезпечеЕня роботи комiсiй з присво€нюI
t (народний>, (зрщковийD аIиаторським копективаIvI;

е

.л

та пiдтвердження

паркiв
досвiду роботи кT бЕих закладiв,
узагаJIьнеЕн'I та пошЕрення
колективiв,
i вiдпочивку, МеТОДИ.IНI]D( центрiв, Ыч,ор"чких

,

колекгивiв з рiзrпл<
та дiяльнiсТь при Щеrrгрi alvraтopcbкиx )<удожнiх

мистецтва;

народноi аматорсько1
пропозrлliй щодо вк!flачеtпtя колективiв
коЕкурсах,
й yT acTi у мiжнароднrа< та всеукраiЪськrа< фестивалях,

куJIьтурЕо-мистецькID( заходах;

стипендй працiвкr,шсам та
пропозлшtiЙ щодо црисвОешrя премiй,

ам установ

куJIьтури, о,р,*Ъ*ц"* об{ч,ч1_-р_"m::*:ж

та статистичшал::j:
узагаJIьцеIIня досвiry роботи.
oui*i" IryJБтурИ i вiдrочинку, irrппо< KyJlьTypEo-ocBlTElx
Украiни,
вадае IшатНi посrryги згiдно з чинним законодавством
не забороненi чиншrм
3-3. Щеrггр може здйсrповати iншi види дiяльностi,
одавством Укрш'tп,t.

здйсtпоеться вiдповiдно до вимог Законiв
<<ГIро
.,Про iнфЪрмацiю>, uЦро доступ до гryблiчноi iнформачii>,

3-4. ЗахисТ персон€IJьнI'D(

*

данrо<

Роздiл 4. Юрилшчний статус Щентру
особи
юридшпrОю особою, Прав та обов'язкiв юридичноi
пр вабувае з дня Його державноi реестрацii,

4.1: I]еrrгР

е

42. ЩеrrгР мае

Ttl
вИокреI\{лене майно, самостiйний баланс, розрахунков1

, y"r*o"i

банкiв, оргz ах державноi ту:-1]:1,:::.,:ЖЭ
кутовии
о""чr*уЪi cBoiM наfouеНуванIяМ та iдентифiкацiйним кодом,
i бланки зi своiм найменуванням,

fr ражуlп<и

та вемаfuовшс
[teHTp мае право укпадати угодr, набувати MйHoBrot
обо"'я.Й, бут" поз*а"ем i вiдповiдачем у судах вiдtовiдно до
чинного законодавства та цього Стаryry,

'43.

';,"*"

зобов'язаtцlями держЕlви,
Центр Ее несе вi.щlовiдальностi за
Органу
громад сiл, селлш(, MicT Миколаrвськоi областi та
ь

5

майном.

Роздiл

5,

Права та обов'язки IdeHTpy

5.1. Щекгр мае гц)аво:
ГОСПОДаРСЬКУ

ЗДiЙСНЮВаТИ
визначати перспективи c'oei ДiЯЛЬНОСТi,
та поточЕих планiв i програм;
на ocBoBi розробленrл< ",р"о,о"""'*

)

l9едатiв

баIткЬ

коддень,
__нlт
раr<уЕок кошгiв Впасlдuсъ _власm(*",
-:Т*ffiЁ
р],_",
*rоrрч""rорЫl""оО",,,ц
цовувати
I1":_,ж:
вiдповiдно до чиrIноЮ

Е;н;,v;й;^.

Б- n"", ,,оф."

ВИДИ ДО-1]!f:
викоIDвати yci'' передбачепi законодаВСТВОМ
урахУваНЦЯ\1
кокrракгiв . rop"*Jo^*^-'i"qi,"""""" " :,:::ж*:
Стаryтом;

t.ц

та

та цим
визЕачених чинним законодчIвством

спiльноi власЕосп
заtсрiплеЕим за Ёим мйном
з IIиIIним
MicT Миколаiвськоi областi згiдно
|IьEID( громад сiл,
"елищ,
rчгвом Укlrаiпи та Iп{M Статугом;

та корисчrватися

власIrу матерiальпу базу;
rrеrrr 99д

дл

aИra, необхiДного для забезпечення дiяльносгr
передбачеr*п< ЕIинним законодавством;

.IиЕIIим законодавством Украiш;
платнi посJryги, передбаченi

та елекгрошti
t та розповсюджувати друковшrу продукцiю
па TeprTTopii областi та за

Hocii

ii межами;

ся в устаЕовленому чиним

закоЕодавством порядку до

органiв мiсцевоrю саIчrовря.ryваIIня,

"И1l1,"т*

д,l1r]*

":?::_]т:Ч:*il

обов'язкiв;
зzrкоЕод,tвством порядку вiд державtпд<
саI\4овряд/вання, пiдприемств.,_ Ic:aH:_:__,:

Еи в установленому
лдiсцевоfо

_:'#Н11
Ы *,чоЬвих осiб iнформачiю, докумеши

;tБ;";;iiJi-#i*
цеобЬi

_"tЗ,'i;

на нього зЕtвд,Iнь;
для викоIIЕlIлtя покJIадени,(

своеi дiяльIrоgгt,
та розповсюдл(увати iнформшliю щодо

l

6

5.2. Цеrrгр зобов'язанлй:

(обов'язкових платежiв) та
своечасЕу clmaтy податкiв, зборiв
згiдно з чиЕЕим
вiдrахувань до бюджету t державних цiльових фондiв
УкраiЪи;

органiзачiйtту стукгУРУ

Центру,

встановJIювати чисельЕlсть

i rшгатний розгtис;

i вrлсокувати рiчrпай та
васryшrrй piK;

кошторис на
з поквартшIьЕою розбивкою

мйна спьноi власностr
ефекгивне використанпя i збереження
сiл, сёitiщ, мiстМиколаiвськоi областil
r'
i,
йо*чд

законодавства Украiни пiл
вi.щовiдмънiсть за дотимаЕIUI вимог чиItного
земеJIьною дirrшrкою;

оперативноi
aI заходИ з удосконалеrшя органiзацii роботи Центру,
з його матерiаlьно-техвi,цrого забезпечення;

атинеобхiднiматерilьнiресУрсиУпiдприемств,оргадiзацiйта
осiб;

"Б-"оо

вiд форм власностi,

а

також у фiзичtпо<

працi;
налехсri yMoBIr дJи високоцродуктивноi

правил та Еорм охорони
додержання законодавства про црацю,
техrriки безпеки, соцiального cTpaxyBaIIH,I;
'

i>
пЦвищеrшrя зацiкаыrеностi rтрачiвникiв у резуьтатах
споживанпl
забезпечувати економЕе i рацiональне використаЕн,I фопду
розрахуЕки з працiвниками Ц"нтру;

t заходiв щодо

дlя

працiвнlлсiв безцечнi та неплкiдливi умови т:11"_::Зr]
цIкоry, заподlяЕу
icTb В ycTErHoBJIeHoMy зaкоЕоМ порядку за

и

та працездатностi.

5.З.

У

порушенЕ,I Щентром законодавствал
л^::""J;'j
":J,:
-"O.
й"й"ъ-""ЪЪо"",йrо,одiяльнiстьY:ii:r:,л"-ч:тж
закоЕодавств

разi

".C"pJ"J*

"рЬ*ена
d

вiдповiдЕо до чинного

7

Роздiпб Майко Центру
коштп, а також
6.1. Майпо Центру cTaHoBIuITb ocHoBBi фонди та оборотнi
1 съмостrfrвоъпу баsrавсiЩектр,у,
сп,вартlyгъ

якlюк.

6.2. Майно Центру е спiльвою власнiотю територiальних громад сrл,
сеJIищ, MicT МиколаiвЬькоi обпастi i закрiплюеться за Еим Еа правi
оперативного управ.гriнrrя.

6.З.ЗдiйсlшоЮтм rlp€lвo оперативного управлirшя, Щентр вололiе та
корисý/еться MafuoM, зфiплеm.л-за Hrд,r власнrжом або фганом упр*lч
MaifuoM, з обмеженхr;П"r ПP€lвoMoxGIocTi розпоРядженюI щодо оIФемю( видlв
майца за згодою Власника у випажах, передбачених чинним законодавством
Ylqpaimt.

}t

6.4. ,Щл<ерелами формуваlшя Mafora I-{eHTpy

е:

rдайво, цередане йому Власнrком абО Органом управлiннrl майном;
.r"iiTTol цридбшrе у iншlок сУб'еКТiВ;

вкпаденнrI i дотацii з обласного бюджеry;

..доход{ вiд наданвя IшатЕж послуг, що вкJIючаються до спецiаJБного фонry
, доходи вЦ iяшпl влцiв господарськоi дiяльностi;
безошrатяо або у виглядi незворопrоi допомоги
rьнrа< BHecKiB, пожертвРань юрид,Iчних i фiзичнло< осiб;

що нажодIть

дкерела, не забороненi чинним зtкоподавством Украi'ни.
6.5. Щентр мае цраво безоrшатно передавам IIzшежЕе йому майно iншlд,,t
екгам спьноi власностi територiальних громад сiл, селищ, мigг
,i областi тiльки па пiдставi рiшевrrя Органу управлiння майном,

вiдчуNсувати (продавати) майновi об'екти спiльноi власностi

Еалежать до
цромаД сiл, соJшщ, MicT Миколшвськоi областi, що
фоlцiВ (засобiв), Щекгр мае право лише у порядц, визЕачеЕому

Кошпr, одерlканi в резуJБтатi вiдчужеlшя

зазначеЕого Mafola,

Щентром у Еапрям&х та порядку, визначеному Власнrпсом,

7. ГIередача ЩеrrгроМ в ореIцУ майна, що наJIежить йому на правi
tsЕого упрЕlВJliнrrя, здiйсrпоеться У порядку, визначеному Власником,
q

8

повнiстЮ амортизоваIIю( основних фондiв
(десять) тис, гривень за
щlвiсва (переоцiнеНа) BapTicTb якrD( менш як 10
qщsо (коr"шлекг), а також цр скореца амортизацiя ocHoBIlID( фонлiв
зйсшоgгься за згодою Оргшгу управлiння майном,
баrrан"У iйоЮ майна спiлЬноi власностi територiмьнлтх
СшдсаrпrЯ
СrптсалтrrЯ

l
:

з баrrансУ е

"

Цо}Дадсiл,селищ,мiстМиколаiЪськоiобластiздiйснюетьсяУВизIIаченомУ

Вдаспrтсом порядкУ.

6.9. Щентр здйсшо€ володirпrя, користуваЕIUI

землею

та

iнпшr,лл

та IIиЕЕою

питltння щодо

земельнID(
оформленяя
у тому числi витrrrешrя або вiдмовиза вiд земель,здiйсrдqФься
,:Т111лI
Щентром,
або iншпЛ sшrом закрiплеI*п(
з Органом уIцавлiЕlя майlrом.

Ъирiйешя

;ф;;rу"*;

MaftroBro< TrpaB
6.10. Збrтгrсz, завданi ЦеrггрУ в результатi порушеЕIя йою
органаI\dи
l@дяЕаI\,lи, юр!циЕIнимИ особалш, державними орIанаI\{Е,

вi,щодовурться

"*rоrрrдв"rrо,
чинним законодавством

пор,цку,

за

рiшешш*,t _суry

В

Роздiл 7. Органiзацiйца дiяльнiсть Щентру
iнформаuiftто-

ЩеlrгР самостiйЕО Iиaшye свою культурно-освiтtпо,
,,'орЬ"i.чцiйпу, госпоДарськУ та поточну дiяльнiсть i визвачае
}и розвIтгIсУ, BID(o и iз метИ та завдань, передбачеrпос цш,r
i
u r*o* iз HaBHocTi BJIacIIID( творчи,( моrстпrвоgгеЙ, матерiальню<
pecypciB.

е
7.2. ГоловнОю формо IшаЕуваЕня та органiзацii дiяльностi Щекгру
вий i перспекгrвrшй Iшани творчО-виробничогО та соцiального розвитку,

cTвoPerrruI
переоснащенIUI та модернiзацiя обладнання, а також
х Йатерiальпю( у!(ов д вlарiшення соцiЕlльнш( проблем, !_____л_л
Потощri та перспекТивнi тшанИ творчо-виробничого та соцiального
Щеrrгру затверджуються дирекгором Щентру,

Роздiл 8. Управлiпня Щентром
ва
УгrравлiнтrЯ ЩентроМ здiйсrпоеться вiдповiдно до цьою Статуry
щодо
ооьд** прав Власника або Оргаку управлiння майном
ч*орй"rчо" майlrа участi В управлiннi трудового колективу,
ocTi та колегiальностi.

/0

а2- Центр очоJIюе директор, який призначаеться та звiльняетьсЯ
пiдставi рiшенrrя Власвика в установле,отntу, _'_1:_11У
";
"о..J0,' * УБJi"" .rор"дr.у. Орган управлiнrя майном укJIада€ фозривае,
) з нrлrл KoHTPaIсг.

8J-

.ЩирекгоР самостiйдrО вирiшуе питання дiяльностi

Центру,

та циtм
BEEtIl-KoM питаЕь, вцЕесениХ ЕIиЕниМ законодавством Украi'ни
*r*' до компетеЕцii Власника та Органу управлirпrя майном,
&4-.Щиреюор Щекгру:
!вIK}BEY персонzlльЕУ вiдповiдшьнiсть за стан та дiяльпiсть Щекгру:

представJuIе його iнтереси в усц
ганаХ мiсцевогО самоврядуваIfiUI, судах, не
органах,
в установаr( та оргшriзацi-пl;

без доручення вiд iffёнi Цетrгру,

ЕавЕЕ(

KoIпTaIvtIt та майном"
Уrqра'irлл та rього Стаryry;

Центру вiдповiдно до

ЕIицЕоrт

зобов'язання, чеки, доруIешuI
разом iз головним бу:<гаrrтером угоди,
Ь б"**i"""*ого та грошового хараIсгеру, бухгшrтероьку, стамстиЕп{
що пов'язаца з осIIовIIою дiяльпiстrо Центру;

довiреностi на цред Еицтво та захист iHTepeciB
rocTi, яеобхiдri для забезпечеlпrя дiяльностi Центру;

в сулi та

ilцд

вiдlсpивае
договорИ та угоди, якi пов'язанi з дiяльнiстю Центу,
х батrкiв, органаХ державноi казначейськоТ сrryжби Украtш

:

Bi та irццi

рr.у"*,

необхiднi для забезпечення дйльностi Ценцу;

визначае струкryру, розробляе кошторис, штатний розпис Центру
)му чинниМ законодавстВом порядку в межах визначевоi граIlиlIнс
та фондl оIшам працi його працiвникiв;

керiвництво колективом Центру, забезпечуе_ рацiональний лобiр
qy кадрiв, створюе необхiднi умови дJUI пiдвищеши фахового
iйною рiвlrя прачiвlпшсЬ;

на посаду

i

на посад/

i

звiльIrяе з посади cBoi'x засryпникiв, розподiляюч
та повновЕDкенrrя мiж rrиr,пr згiдно з нормаI\4и чинного зtлкоЕод€lвстЕ
затверджу€ 1Х посадовt lЕструкц1I;

звiльняе

з посади
/1

головного бу,хгалтерq керiвникi

10

згiдно з яормами чИЕНОГО
iнструкцii;
а Уiсраirпи, затвердясуе i'x посадовi
пiд>озлiлiв, iншп< гrрацiвникiв

I_{eHTpy

та ЕакJIадае дисциплiнарнi
до працiвникiв Щентру засоби заохочення
ii.р"дОа*"ri чиЕIIим законодавством Украiни;

ко

,,о

-(оопrr r
_надбавок,
та вlдповlдво
згi,щrО з )rмовами, передбаченrЛr,rи колективним договором,
чиЕного зzIкоЕодавства Уl9аiй;

шюе працiвникам

чгнi розмiри премiй,

винагород,

викояанпя yciMa
своеi компетенцii видае накази та iншi обов'язковi для
акти та коЕц)о;пое ik викоЕання;

у рбзi веобхiдrrостi
_

видае

)rcтztEoB i оргшriзаuiЙ;

рiльвi

и з керiвниками imrror

пiдпРиеМСТВ,

щодО охорони працi, санiтарно-гiгiенiчнrд<
забезпечуе дотимаянlI вимог
.
l-

та

-л-л,--,.

: вгiшуе iHmi пrд:ганrrя, вiдпесенi чинниМ закоЕодавством Украirп,r, Органом
: уфавлiНЕя майЕом, цим СтатуrоМ та коЕтрактом до компетенцii дирекгора,

Ор

8.5.

й

управлirпrя майном здiйсЕюс контроль

ч _:Р:у_l1Р

визна""нrr< зЕlконодавчими та iншими нормативними акtами,

згiдно
разi тимчаСовоi вЦС HocTi директора його функчii

:

8.7. ВиробНичi, трудовi та соцiаrrьнО-економiчнi вiдносини Щекгру

:

s.6.

У

покпадаються на його заступr rка.

УIФаiЪ!
rцикzlмИ реryJIюютьСя колективнИм договором та законодавством

црацо.

РоздiЛ 9. ФiпансовО-господарська дiяльнiсть Щентру
9.

l. Фiнансово_к,сподарська дiяльнiсть

I_{eHTpy провадиться

вiдповiдIо

дс

tIЕЕЕопО закоцодавства УIqpаiЪи та цього Стаryry,

Е

9.2. Щеlrгр фiнансусься за ра}унок обласного бюджету та iнших джерел,
закладо!tл
забороненriх ,дrнним зчконодавством Украiни, i е неприбутковим
;тури

9.з.

Цеrrгр здiйсrдое господарську дiяльпiсть

у

та Hi ocнoBi оперативflого управлiння майном,

/а,

межФ( бюджеттШ

11

9.4. Кошги, отрrлчrанi Щентром

r_

використовуют"""

"iо"й*]ння^

з

додаткових дже_рел фнансування,

Стаryтом,
дiяльностi, передба eHoi цим

що визначаються ЗгiДНО
у
розмiрах,
створюсrься
пршдi
оплати
9.5. Фонд
чинЕIIм зд(онодавством YKparrпa,

З

та бухгалтерський облiк
з
НаДае
формаuiю, а ТаКОЖ
с
оргаIrаJ{
чинЕого
.yiryroBЦlly
вимогаIчrи
згiдrо з
iвформачiю щодо cBoei дiяльностt,

9.6. Цекгр самостiйво
результатiв своеi дiяльностi,
фiяансову

звir"i","

"'"Б""*оу

9.7. ЦеIrгР здiйсшое оIшатУ пршЦ
ypaJcyBalfiIЯ\,l )rMoB колекIивного договору,

прац та
У межаХ фотЦУ оплам

з

бути

rrраuiвникiв Центч_11__може
9.8. МiнiмаЛьна З бiтна Tf,fiTa
ЕIDкчоювiдУстановлензаконодаВстВоммiнiмальногорозмiрУзаробiтвоi,l
Iшати.
коЕIIерти, тури тощо

Вiфялкення на концrрси, змагщIня, феотившri,
Уrqраiни та затвердкеною
йо*о-,ооrодчuЪr"а
до
здйсrцоютьО",iдrо*ЙЪ
9.9.

кошгорису.

дiяльвостr
а також за оцремими СТОрОЕаI\,rи
за
КовтрОль
фiнапСовою,
9.10.
компетенцii згiдrо з
ОРГаЕаI\,{и у *Ъ** iх
вЙовiдmД
ЦеlпрУ здiйсrlrосгься
lIинЕим закоЕодавством УlЕаiша,

п:р."д*у ведёння ,
вiдцовiда.тьнigгЬ за доlримання.та фЬаксовоi звiтностi,
бухгатrгерсько- об"i,у, iчi*",*оi

i

достовiрнiсть

з
g.|2. Аулкг дiяльностi Центу здiйснюgгься згiдно

чиЕним

закоцодzlвотвом.

9.13. Веденця дiловодства, бу<галтерського
ЕIинног0 законодавства,
здiйсrцоgгьСя вiдповiдно до

обпiку та звiтностi в Цевтрi

Роздiл 10. Труловшй колектив Щ,ентру

,р"YЦТ*:

rIаСТЬ

труловий колектив центу стаIIовIIять
ТlбеРУТЬ
що peryJlloe
(концакгу),
договору
ocHoBi
тЙ*:r,
у дiяшностi Ц"*,ру. ""
та Цептром,
lрудовi вiдrосшrи йж пршriвнlкапд{
вiдвосини Цевтру з
соцiшьно-економiчнi
та
трудовi
Вrrробничi,
10.2праLцо,
*"**л,Оонодавством Украiни про
10.1.

працiвш,rкаМи

р"ry,*юй"

1э

|z
реалiзовуються
l0.3. ПовноважеrгвЯ трудовоЮ колективУ Центу представництва
органи.
.Д.пя._
заrЕJIьними збораrrл.r * ""рй- його виборнi
колекгив може
трудовий
зборм
irrгересiв rqрудового колективу на з тьних

оргаЕи,
тIлени виборною

!_:r'J
eHi з *"*''
роботи або
ЦеНТУ беЗ ЗГОДИ

облrрати буль-якi

переведенi ва iнmi по
вимог чинного законодавства
виборногО оргаЕУ колекмвУ та урахуваIIня
Украitп.t.
наJIежать:
10.4. До компетенцii зборiв трудового колеюиву

колеIсгиВного договорУ з адмiнiстрацiею ЦентрУ;
).кладаян'I та пеРе).кJIаданЕ,I
розгляд iвшо<

затверджеЕЕrI ГIравиЛ внутрiштьоЦg

тудовою розпорядку,

осЕовцю(положень'л<iрегламэтьдrяльнigгьЦентРУ,перспекп{вЕI,D<\
цi.тьовр< тшаrriв;

:
коJIективу зарlк,
1iрудовою r.лтrдIdтт
розгляд резУJIьтатiв роботи

проводяться за ЕеобхiдIостi, але
10.5. ЗборИ:грудовогО колекгивУ ЦеrrгрУ

нерiдше оЕого разу HapiK.

соцiально-

10.б. З метою вреryJIюванIUI .виробничих, трудовю(,
вiфосrш, узгодженЕrI rHTepeciB ТРУДОВОГО КОJIеКТИВУ

"*o"ori**
адrлiвiсграцij
ы;;й;д.-

Та

а також питань охорошr прачi, сочiальною рО3ВИТКУ
законодавстВа Украiни укладаgгься колективЕии
*Б".*

Щеrгтру,

кадаеться
договору вiд iMeHi Власника
ого колеюиву - уповIIов,DкеЕому ним

пiдпрпемствами,
роздiл 11. Взаемовцносини Щештру з iпшими
та громадянами
уgЕrновами, орrанiзацiями
1.' Взаемовiдпосини Цеrrгру з iнrцими пiдприемствами, установа,I\4и,
в ycix сфера<
форЙ власностi та цромадяIIами
органiзачi_лr.r"
""raлrЬ**О здiйсйються на пiдставi договорiв в установленому
дiяльностi
1 1.

гьсподарськоi
tIинЕим з€lконодавством

"и

порядкУ,

роздiл 12. Мiжпародпа дiяльнiсть Щентру
одавства та мiжнародного права Щентр
дiяльнiсть в

та зовнiшrъоекономiчну

одноi творчостi, зокрема:

/{

lз

свята, фестив алi, конкурси, HayKoBi
орга.ЕЬоtу€ та проводить мiжяаро,щi
симпозiуми тощо;
ЕауковФцраЕffчнl семiнари, конфершrii,

Та

метэдиtIЕими матерiалами;
забезпечуе Обrсiв iпформачiйrпаr,м та

процрам з пiдготовки та пiДвИЩеННЯ
мiжнаролпгк
бере 5пrасть у реалiзачii
квапiфiкачii !}оriвпЬ;
колективiв НаРОДНОi
вЕосить проповщii щодо визЕачеЕЕя
мi;lшародшо< lb€cшaJlя( та коЕсурсах,

ТВОРЧОСТi ДЛЯ YracTi У

Роздiл 13, Прппинеfiiя дiяльноgгi Щентру
truuгхом його лiквИацii
l3.1. Пршпптевня дiяrьностi Щентру.зпйснюсться
подiл, видiлекня, перетвореrтня)
або реорганiзацii Gлr.rя, приедЕавн,I,
(злитгя, приеднаЕuI, подiп,
13.2. ЛiквИацiя та реоргапiзшliя Ц9кггr
за рrшенням Власrrика в устаIIовлеIiоМУ
видiлешя, перетвореЕня) здiйсrпоються
чшfiIим закоЕодавством пор,цку,
13,3,

здiйсrцоgгься
Лilвйацiя Цекгру
--м IoM, задоручеЕЕ,Iм
_-:+tл,wл.*..<r

ою комlсlею, створеЕою

Оргапомуправлiшя

KoMicii до Hei переходять
13.4. З момеIrц/ призЕачеЕIUI лiквЦацiforоi
Лiквiдацiйна комiсiя складае
Щентру,
повЕоFа]кеЕНя
уй#;-справаr,,rИ
баланс
Щеrгру,
лilвИщiiдшд1
працiвникам, якi
1з.5. У разi реорганiзачii та лiквiдацii Центруправ та iнTepeciB,
звЬняотьсЯ, гараЕryсТься додержаши rx соцiальнrо<
передбачеrпПr чипниМ з акоЕодавством УIФаши,

.

або лiквiдовшlим з момеЕту
13.б. [{екгР ввФкаетьсЯ реоргшriзованшu
ЮРИЛИШПОС ОСiб
вЕесеЕЕя вiлповi,щого заIшсу до едrцrого держzrвЕого РееСТРУ
та фiзишк осiilпiдгrриемчiв,
Роздiл 14, Зак,llючцi положенпя

момеЕту його державноi реестрашii
Щей СlrатР набфае чrдrностi з
та, доповЕеЕЕ,I до
giдповi.щО до вимог Iмнного з€конодчIвqгва УlФаi'ни, Змiни
поряДЦ
Статугу вносяться в установленому чшil{им,*:уоl"л"::y,,}кгЫiни
юри.щтчноi сиJIи з момепту iх державн реестрац1l,
,"

""Оу*rr*
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МИКОJIАiВСЬКА ОБЛАСFIА РАДА

0!дсовтвя 2013

potcy

N9

Iчtлпсолаrъ

ХИ

Про затвердкепяя Стаryту
5i,

МикопаТвсr,кого обласяого цЪfтру
народноr творчостr та кульryрЕФ.
освiтrтьоi роботи

сесiя

шостого

скликання

i

Вiдrовiдно до пункгу 20 частшти першоi статгi 43 та статгi 60 Закоку
Уr1pаIни <СГ[ро мiсцеве саDIовряд/вантr,т в Укра'ни>>, згiдно з рiшенням обласноi
радш вiд 26 жовтня 2000 porcy Nэ 1б <dlpo управлiнтrя мйном спiльноi власпостi
терпторiальнrr;t громад МиколаtЪськоi областi>> (зi зм.iнами, BBeceEIiIllIl

рiшеннямлr .обласноi ради вiд 24 червн.ч 20 l
Nя 33) обласlrа рада

1

року Ns i 1 , вiд 26 червня 20 12 potcy

,ВИР[IIИЬ:
l. Затвердити Стаryт МиколаЪського обласного центру

народноi творчостi
та Kyjlbry.*pllo-ocBiTнboi робом, виrоrавши його у редакцii, що додаеться.

2. Мнкопаiвському обласвому цеЕтру народ{оi творчостi та культ"чрi{о освiп.ьоi роботи @аштовiй) вrкити заходiв щодо державноi реестрацii Стаryц,
МИКОлаТвською обласного цеЕIтру народноi творчостi та культурно-освiтньоi
роПотЕ в усr,ановленому чинним законодавством порядку.

3. Рекомендувати обласЕiй державнiй адмiнiстраuii

визнати такими, що
втратЕJщ чжннiсть, розпорядження го.цови обллержадмiнiстрацii.вi,ч 22 rрупп
1997 рок;,, },Ъ 720-р <<Про затверджеr+чя Стэ,q,ry Миколаiвського ,обласIlог0
lIауково-L{етодIrIного цешру народвоi творчостi та культурно-освiтньоi'
роботиr> r,a вiд 5 серпня 2004 року Nэ 36б-р <Про внесення змiн ло Стаryry
Миколаiвського обласного науково-It{етодичЕого центру народноi творчостi та
_IýлbTJpHo- ocBiTHboi роботи>.

2

4. Коrrц>олЪ за виконанЕJIм цьоrО рiшення покласм на постiйну комiсiю
обласвоi раДи з питанЬ культури, науки i освiти, ciM'i та молодi, спорту,

1.."::-ч;
iенретарiат
j,tp

I

I.С.,Щдтлов

дr н ь

0

