УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІІ-ої сесії Бібрської міської ради
VІІ-го демократичного скликання
РІШЕННЯ (проект)
№ 348
09.09.2016р.
м.Бібрка
Про затвердження Статуту
Народного дому міста Бібрка

Заслухавши інформацію Бібрського міського голови Р.Я. Гринуса про
необхідність затвердження Статуту установи культури комунальної власності
Народного дому міста Бібрка, спираючись на висновки з повноваженнями у
сфері соціальних питань, освіти, молодіжної політики та спорту , керуючись
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», VІІІ-а
сесія Бібрської міської ради VII демократичного скликання
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статут установи культури комунальної власності Народного
дому міста Бібрка (згідно додатку).
2. Статут установи культури комунальної власності Народного дому міста
Бібрка погодити та зареєструвати згідно чинного законодавства.
3. Всі рішення та положення, які стосуються регулювання діяльності
закладу культури Народного дому міста Бібрка, прийняті до затвердження
даного Статуту, вважати такими, що втратили свою чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
повноваженнями у сфері соціальних питань, освіти, молодіжної політики та
спорту
Бібрський міський голова

Р.Я. Гринус

Реєстраційний №
Зареєстровано в
_______________________________
(назва органу виконавчої влади)
Свідоцтво про державну
реєстрацію № __________________
від "____" _____________ 20____ р.

Затверджено рішенням сесії
Бібрської міської ради
№ 348 від 09.09.2016 р.
Голова Бібрської міської ради
Гринус Р.Я. ______________________

Погоджено із відділом культури
Перемишлянської районної державної
адміністрації
____________ 20 ___ р. № __________

СТАТУТ
установи культури
комунальної власності

Народний дім міста Бібрка

2016 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Народний дім міста Бібрка – це установа культури комунальної власності,
яка перебуває в управлінні Бібрської міської ради та підпорядкована
Перемишлянській районній державній адміністрації згідно делегованих радою
повноважень.
1.2. Власником Народного дому є територіальна громада міста Бібрка в особі
Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області.
1.3. Повна та скорочена назва закладу:
Повна назва – Народний дім міста Бібрка.
Скорочена назва – НД м. Бібрка.
1.4. Юридична адреса установи: 81220, Україна, Львівська область,
Перемишлянський район, місто Бібрка, вулиця Торгова, буд. № 2.
1.5. Народний дім міста Бібрка є некомерційною організацією, яка не має на меті
одержання прибутку.
1.6. Основною діяльністю Народного дому міста Бібрка є діяльність у сфері
культури.
1.7. Основним документом у діяльності Народного дому міста Бібрка є статут,
також установа може мати бланки з фірмовим найменуванням та печатку
встановленого зразка.
1.7. Діяльність Народного дому міста Бібрка здійснюється відповідно до
Конституції України, Законів України «Про культуру», «Про місцеве
самоврядування в Україні» та інших Законів та нормативно-правових актів:
наказів Міністерства культури України, управління облдержадміністрації,
райдержадміністрації, наказів відділу культури, а також рішеннями та
розпорядженнями Бібрської міської ради та її виконавчих органів.
1.8. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Народного дому міста
Бібрка в частині виконання завдань і програм у сфері культури здійснюється
районним відділом культури
Перемишлянської районної державної
адміністрації.
ІІ. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Бібрський Народний дім (надалі – установа) є юридичною особою,
основною метою діяльності якої є створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, розвитку культури і
самодіяльного мистецтва жителів міста.
2.2. Установа здійснює проведення масових заходів (концертів, тематичних
вечорів, роботу гуртків та любительських об’єднань, та ін.) та культурно –

освітню роботу (лекції, бесіди, круглі столи, уроки мужності, народознавства,
духовності і т. ін.) з використанням технічних засобів, костюмів, музичних
інструментів та іншої матеріальної бази.
2.3. Установа бере участь в організації та проведенні Всеукраїнських,
регіональних, місцевих фестивалів, конкурсів, оглядів народної творчості,
проведення виставок декоративно – ужиткового мистецтва, фото, малюнків,
тощо.
2.4. Про проведення масових заходів та про іншу діяльність установи інформація
може викладається на сайті НД м. Бібрка, в міській або в районній газетах.
2.5. Установа може здійснювати іншу діяльність, що відповідає його меті та
завданням і не заборонена чинним законодавством.
IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Права установи:
3.1.1. Народний дім міста Бібрка в
погодженні з відділом культури
Перемишлянської районної державної адміністрації планує свою діяльність,
визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до характеру
своєї діяльності, економічної ситуації, потреб суспільства і часу.
3.1.2. установа має право використовувати бюджетне фінансування для
здійснення культурної діяльності, а також залучати додаткові кошти від
благодійних організацій, інвесторів та інших можливих джерел фінансування, не
заборонених законом.
3.1.3. установа користується іншими правами, які передбачені чинним
законодавством та стосуються основної мети її діяльності.
3.2. Обов’язки установи:
3.2.1. При визначенні стратегії і господарської діяльності Бібрський Народний
дім повинен враховувати державні замовлення та інші договірні зобов’язання.
Доведені у встановленому порядку державні замовлення є обов’язковими до
виконання.
3.2.2. НД м. Бібрка забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань,
згідно з чинним законодавством.
3.2.3. НД м. Бібрка здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню.
3.2.4. Відповідно до державного замовлення, укладених договорів НД м. Бібрка
забезпечує підготовку масових заходів.

3.2.5. НД м .Бібрка створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони
праці, техніки безпеки, соціального страхування.
3.2.6. НД м. Бібрка здійснює заходи з удосконалення організації заробітної плати
працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості, як в
результаті особистої праці так і в загальних підсумках роботи.
3.2.7. НД м. Бібрка веде бухгалтерську та статистичну звітність згідно з чинним
законодавством.
ІV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
4.1. Майно НД м. Бібрка є власністю Бібрської міської ради Перемишлянського
району Львівської області та передається установі в оперативне управління
згідно положень чинного законодавства, також дане майно не підлягає
використання всупереч цільовому призначенню.
4.2.Джерелом формування майна Бібрського Народного дому є:
• майно, надане йому в оперативне управління власником (засновником);
• майно, придбане за бюджетні кошти;
• майно, придбане за рахунок спеціального фонду;
• майно, придбане за рахунок благодійних внесків, пожертвувань організацій,
підприємств, окремих громадян та інших джерел, що не суперечать чинному
законодавству;
4.3. Бухгалтерський облік фінансової діяльності НД м. Бібрка веде центральна
бухгалтерія відділу культури Перемишлянської районної державної
адміністрації.
4.4. НД м.Бібрка здійснює користування земельною ділянкою, яка відведена для
обслуговування установи, відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного
законодавства України.
4.5. НД м. Бібрка та його майно не підлягають роздержавленню та приватизації.
V. УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
5.1. Управління НД м. Бібрка здійснює його директор.
5.2. Директор НД м. Бібрка призначається та звільняється з посади рішенням
Бібрської міської ради за Поданням відділу культури Перемишлянської районної
державної адміністрації.
5.3. Директор НД м .Бібрка здійснює керівництво трудовим колективом,
створює належні умови для підвищення їх фахового рівня.

5.4. Директор НД м. Біюрка розробляє та затверджує штатний розпис за
погодженням з відділом культури Перемишлянської районної державної
адміністрації.
5.5. Директор НД м. Бібрка приймає і звільняє працівників у відповідності із
трудовим законодавством, затверджує посадові обов’язки працівників закладу,
застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення на працівників
закладу.
5.6. Директор НД м. Бібрка обирає форми і системи оплати праці, встановлює
працівникам відповідні норми тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових
окладів, премій, винагород, надбавок, доплат, на умовах передбачених трудовим
законодавством.
5.7. Директор НД м. Бібрка:
• несе повну відповідальність за результати діяльності закладу перед власником
(засновником);
• забезпечує контроль за виконанням планів, програм культурно-дозвіллевих
заходів, організаційно-масової та створює необхідні умови для розвитку
народної творчості;
• представляє заклад у всіх підприємствах, організаціях та установах;
• організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає договори
з юридичними та фізичними особами, видає довіреності, відкриває в
установленому порядку в органах Державного казначейства України та
установах банків розрахунковий та інші рахунки;
• розпоряджається коштами та майном НД м. Бібрка відповідно до цього статуту
та чинного законодавства;
• несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в
оперативне управління закладу.
5.8..Право на укладання колективного договору від імені власника надається
директору НД м. Бібрка.
VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Джерелом коштів на оплату праці працівників НД м. Бібрка та утримання
закладу є районний бюджет.
6.2. Джерелом формування фінансових майнових ресурсів НД м. Бібрка є кошти,
виділені з місцевого бюджету, спонсорська допомога, кредити та інші
надходження, отримані закладом відповідно до чинного законодавства.
6.3. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією (установа, заклад).

6.4 Мінімальна заробітна плата працівників Народного дому м. Бібрка не може
бути нижчою встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати.
6.5. Відносини НД м. Бібрка з іншими підприємствами, організаціями, та
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі
договорів.
VII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
7.1. Ліквідація та реорганізація НД м.Бібрка здійснюється за рішенням власника
(засновника) відповідно до чинного законодавства України або за рішенням суду
та з обов’язковим визначенням правонаступника. Порядок подальшого
використання майна визначається рішенням органу управління майном
(засновником).
7.2. Ліквідація НД м. Бібрка здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється органом управління майном (засновником).
7.3. При ліквідації та реорганізації НД м .Бібрка працівникам, які звільняються,
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового
законодавства України.
7.4. Бібрський Народний дім вважається таким, що припинив свою діяльність, з
дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців запису про припинення його діяльності.
VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Зміни та доповнення до Статуту Бібрського Народного дому приймаються
та затверджуються Бібрською міською радою Перемишлянського району
Львіської області. Установа або відділ культури Перемишлянської районної
державної адміністрації може ініціювати внесення змін до статуту щодо
регулювання різного роду питань.
8.2. При вирішенні інших питань діяльності даної установи слід керуватися
чинним законодавством України.
8.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації
відповідно до чинного законодавства України.
Керівник закладу
______________________________________
(П.І.Б.)

___________________
м.п. підпис

