
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ №130 
 

22 січня 2021 року         м. Липовець                    6 сесія 8 скликання 

 

Про перейменування Липовецького районного будинку культури та 

затвердження Статуту у новій редакції 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1, 2, 5 статті 60, 

частини 10 розділу V. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закону України "Про культуру", частини 4 статті 57 Господарського кодексу 

України, рішення 3 сесії Вінницької районної ради 8 скликання від 31 грудня 

2020 року № 74 «Про безоплатну передачу з спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького району об’єктів нерухомого майна та 

комунальних установ в комунальну власність Липовецькій територіальній 

громаді», враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді та 

спорту Липовецької міської ради від 16 січня 2021року № 7, висновок постійної 

комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати Липовецький районний будинок культури на 

Комунальний заклад «Липовецький міський будинок культури» Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області.   

2. Затвердити Статут Комунального закладу «Липовецький міський 

будинок культури» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області у новій редакції згідно з додатком. 

3. Доручити директору Комунального закладу «Липовецький міський 

будинок культури» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області Побережнюк Лілії Петрівні здійснити всі організаційно-правові заходи 

щодо державної реєстрації закладу відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор 

ДОРОШЕНКО). 

 

 
 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 Рішення міської ради 

                                                                                                                 8 скликання 

                                                                                                                  2 січня 2021року №130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» 

ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 
м. Липовець 

2021 



1. Загальні положення 

1.1. Комунальний заклад «Липовецький міський будинок культури» 
Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області (далі - 
Заклад) є спільною комунальною власністю Липовецької міської ради 
Вінницького району Вінницької області (далі - Засновник), управління якого 
здійснює через уповноважений орган Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Липовецької міської  ради. 

1.2. Найменування: 

    - повне: Комунальний заклад «Липовецький міський будинок 

культури» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 
області. 

    - скорочене: КЗ «Липовецький МБК».  

1.3. 3аклад є бюджетною, неприбутковою організацією і в своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Основами 
законодавства України про культуру, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, Примірним Положенням про клубний заклад                
(наказ Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 року № 35) та 

іншими нормативно–правовими актами, що регулюють діяльність у галузі 
культури. 

1.4. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні рахунки, 

розрахункові рахунки у банківських установах, кутовий штамп і круглу печатку 
встановленого зразка та інші реквізити. 

1.5. КЗ «Липовецький МБК» об’єднує клубні заклади за адміністративно-

територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення. Клубні 

заклади, які входять до складу КЗ «Липовецький МБК» затверджуються 

рішенням сесії Засновника.  

      1.6. Місцезнаходження Закладу: 

   Комунальний заклад «Липовецький міський будинок культури» 

знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, будинок № 2, м. Липовець   
Вінницького (Липовецького) району Вінницької області. 

 

2. Мета та предмет діяльності закладу 

2.1.  КЗ «Липовецький МБК» – багатопрофільний заклад, що діє з метою 

створення умов для самодіяльної творчості, формування громадської думки, 
духовного розвитку, відродження та збереження української національної 
культури, культур інших народів, задоволення культурних потреб в організації 
відпочинку населення району.  

 2.2. Структура Закладу визначається завданнями, напрямками та змістом 

його діяльності, місцевими умовами i фінансовими можливостями. 

 2.3. Структурними складовими багатопрофільного закладу можуть бути 

творчо-виробничі підрозділи та громадські формування на його базі 

(творчі колективи, гуртки i студії, курси, консультаційні пункти, любительські 

об'єднання, творчі асоціації тощо), що фінансуються з бюджету i позабюджетних 

надходжень. 



        2.4. Пріоритетність напрямків роботи  Закладу визначають функції: 

- культурно - творча; 

- виховна; 

-  пізнавальна; 

-  розважальна; 

-  методична. 

       2.5. Основними напрямками  роботи закладу є: 

2.5.1. Розвиток усіх видів i жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів;  

2.5.2. Збереження, відродження та розвиток української культури, а також 

культури національних меншин, що проживають на території району; 

        2.5.3. Задоволення культурно–дозвіллєвих потреб населення, створення 

та організація діяльності клубних формувань; 

2.5.4. Підтримка соціально–важливих ініціатив, любительських об'єднань 

та клубів за інтересами; 

2.5.5. Вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдаровань 

різновікових груп населення;  

2.5.6. Запровадження інноваційних моделей культурологічного 

обслуговування громадян. 

        2.6. Предметом діяльності Закладу є надання методичної допомоги 

сільським закладам культури клубного типу, аматорським колективам i 

любительським об’єднанням, гурткам i клубам за інтересами , що її потребують, 

громадським формуванням за місцем проживання та окремим громадянам з 

питань організації культурно–дозвіллєвої роботи, розвитку традиційної народної 

культури і й дозвілля з широким застосуванням договірних відносин. 

          2.7. Види діяльності, які згідно з чинним законодавством України  

потребують отримання спеціальних дозволів або підлягають ліцензуванню, 

Заклад здійснює після отримання таких дозволів або ліцензій. 
 

3. Творчо-виробнича та соціальна діяльність закладу 

 3.1. Фінансово-господарська діяльність клубного закладу здійснюється 

відповідно до законодавства України, Положення про клубний заклад, 

затвердженого Міністерством культури і туризму України від 23.05.2007 р.                                   

№ 35 та цього Статуту . 

       3.2. Основним джерелом фінансування є бюджетні кошти, які виділяються 

з відповідного бюджету та спрямовуються на вирішення соціальної та творчо-

виробничої діяльності Закладу. Невикористані суми по кошторисам видатків 

залишаються в розпорядженні Закладу в розмірі, передбаченому чинним 

законодавством України. 

       3.3. Додатковим джерелом формування коштів Закладу є:  

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески.  



Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.  

       3.4. Заклад відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від                        

05.06.1997 р. № 534 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та 

комунальній формі власності» має право надавати платні послуги, а саме: 

          - створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

          - організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

          - проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

          - організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

-  організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів,  

дитячих ранків та інших розважальних програм. 

      3.5. Кошти, отримані Закладом від надання платних послуг, які залишилися 

після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці та 

інших, передбачених законодавством України податків та інших платежів до 

бюджету залишається в повному його розпорядженні. 

        3.6. Заклад створює цільові фонди, призначенні для покриття витрат, 

пов'язаних зі своєю діяльністю: 

- фонд розвитку; 

- фонд споживання; 

- інші фонди. 

      3.7.  Заклад самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати 

праці, а також інші види доходів працівників. 

      3.8. Соціальні та трудові права працівників Закладу гарантуються 

чинним законодавством України. 

      3.9. Працівники Закладу підлягають обов'язковому державному 

соціальному страхуванню в порядку та на умовах, передбачених діючим 

законодавством. 
       3.10. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право розвивати власну матеріальну базу, мережу профільних клубних 

закладів, закладів-філій, володіти, користуватися і розпоряджатися майном 

відповідно до законодавства та цього Статуту, не вносячи змін у Статут. 

 

 
 



4. Майно закладу 

 4.1. Майно Закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 

цінності, вартість яких відображається у окремому балансі бухгалтерії 

Комунального закладу «Липовецький міський будинок культури». 

              Майно, що закріплене за Закладом, є спільною комунальною власністю 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, управління 

якого здійснює Засновник. Основні засоби належать Закладу на правах 

користування,  інше майно - на правах повного господарського відання. 

               Здійснюючи право користування, Заклад користується цим майном       

(без права розпорядження). На зазначене майно не може бути звернено стягнення 

на вимогу кредиторів Закладу. 

               Здійснюючи право повного господарського відання, Заклад володіє, 

користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи 

щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству. 

4.2. Майно Комунального закладу «Липовецький міський будинок 

культури» складають сільські клубні заклади, затверджені рішенням сесії 

Засновника. 

4.3. Джерелами формування майна Закладу є : 

          - кошти з міського бюджету Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області; 

           - майно, передане йому органами державного управління та 

Засновником; 

           - кошти, одержані від реалізації платних послуг населенню, а також від 

реалізації інших видів творчо - виробничих програм; 

- придбання майна за власні кошти; 

- благодні внески підприємств, організацій, громадян; 

- інші  джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

4.4. Відчуження майна, що є комунальною власністю i закріплено за 

Закладом, здійснюється за рішенням Засновника. 

4.5. Основні  засоби, придбані Закладом, є спільною комунальною 

власністю Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області і 

знаходиться в користуванні Закладу. 

  4.6. Заклад має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства, кpiм цілісних майнових комплексів підприємствам, організаціям 

i установам, а також громадянам, устаткування, окpeмi нежилі приміщення, 

транспортні засоби , інвентар та іншi матеріальні цінності, які за ними закріплені, а 

також списування їх з балансу. 

4.7. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами i державними органами 

відшкодовуються Закладу на підставі рішення суду або господарського суду. 

 

5. Земельна ділянка 

5.1. У постійному користуванні Закладу знаходиться земельна ділянка 

разом з прилеглою територією для її обслуговування, на якій розташована 



будівля Закладу з прибудовами (гараж, котельня, танцювальний майданчик), 

яка є власністю  Липовецької міської ради Вінницького  району Вінницької 

області.  

Усі питання формування, володіння, використання та розпорядження 

земельною ділянкою і правами, що стосуються земельної ділянки 

регулюються чинним законодавством України. 

 

6. Управління закладом 

 6.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до Статуту на основі 

поєднання прав із Засновником (господарського використання  майна і 

принципів самоврядування трудового колективу). 

           6.2. До виключної компетенції Засновника належить: 

- визначення основних напрямків діяльності Закладу; 

- затвердження Статуту Закладу. 

6.3. Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути 

громадянин України, що має вищу освіту і стаж роботи в галузі не менше трьох 

років. 

          6.4. Керівник закладу призначається і звільняється з посади 

уповноваженим органом Липовецької міської ради за попереднім погодженням 

із Липовецькою міською радою, відповідно до чинного законодавства України. 

 6.5. Керівник здійснює керівництво колективом Закладу, забезпечує добір 

кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, затверджує 

структуру та погоджує її з уповноваженим органом Липовецької міської 

ради. 

 6.6. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-

методичної роботи Закладу, його структурних підрозділів та клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

 6.7. Керівник затверджує посадові обов’язки працівників Закладу, 

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників 

Закладу. Штатний розпис і структура Закладу визначається керівником 

Закладу за погодженням з уповноваженим органом Липовецької міської ради. 

 6.8. Керівник підзвітний уповноваженому органу Липовецької міської 

ради, несе  відповідальність за виконання відповідних  рішень. 

 6.9. Керівник розпоряджається майном та іншими коштами закладу, 

організовує виконання кошторисів, доходів і видатків закладу, укладає угоди з 

юридичними та фізичними особами тощо. 

6.10. Керівник діє без довіреності від імені Закладу, представляє його 

в усіх установах, підприємствах та організаціях, в т. ч. в судових органах; 

видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками 

Закладу; несе відповідальність за стан та діяльність Закладу. 

6.11. Керівник несе відповідальність за виконання покладених на  Заклад 

завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження 

майна, переданого в оперативне управління Закладу. 



Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Закладу на 

основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові 

відносини, становлять трудовий колектив Закладу. Повноваження трудового 

колективу Закладу реалізуються загальними зборами та у відповідності до 

чинного законодавства. 

 6.12. Інтереси трудового колективу у Закладі представляє 

профспілковий  комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган. 

 

7. Звітність та облік закладу 

7.1. Заклад здійснює самостійно оперативний податковий та 

бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність через 

бухгалтерію КЗ «Липовецький МБК» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. Порядок ведення бухгалтерського, податкового 

обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством. 

Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути 

надані підприємствам, установам, організаціям на договірній основі; судам, 

органам прокуратури, Службі безпеки, органам внутрішніх справ, 

Господарському  суду та аудиторським організаціям - у випадках, передбачених 

законодавством України, на їх письмову вимогу. 

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу 

здійснюється Засновником та іншими органами відповідно до законодавства. 

         7.3. Заклад зобов'язаний надати Засновнику на його вимогу будь-яку 

інформацію щодо діяльності Закладу. Заклад виконує заходи по цивільній 

обороні та протипожежній безпеці згідно чинного законодавства. 

 

8. Припинення діяльності закладу та його реорганізація 

         8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) Закладу проводяться відповідно до чинного законодавства за 

рішенням Засновника або суду. 

         8.2. При реорганізації і ліквідації Закладу звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового 

законодавства України. 

 8.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником або судом. 

8.4. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 

виключення його з державного реєстру України. 

 

9. Внесення змін та доповнень до Статуту 

9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням 

Засновника відповідно до чинного законодавства. 

 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед 

засновників, членів та працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску, членів органів управління та інших пов’язаних з 



ним осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування 

видатків на утримання КЗ Липовецького МБК, реалізації мети (цілей, завдань) 

та напрямів діяльності, вищезазначених установчими документами. 

10.2. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи будуть передані одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються 

до доходу бюджету. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 


