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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України та є документом, який регламентує діяльність «Сосницького  

туристично-інформаційного центру» Сосницького краєзнавчого музею  

ім. Ю.С. Виноградського Сосницької селищної ради (далі – ФІЛІЯ). 

1.2 ФІЛІЯ створена відповідно до рішення Сосницької селищної ради 

та не має статусу юридичної особи. Вона є філією Сосницького краєзнавчого 

музею ім. Ю.С. Виноградського Сосницької селищної ради (далі – МУЗЕЙ),  

управління яким здійснює Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Сосницької селищної ради (далі – ОРГАН УПРАВЛІННЯ). Власником ФІЛІЇ 

є Сосницька селищна рада (далі - ВЛАСНИК). 

1.3. ФІЛІЯ є структурним підрозділом науково-дослідницького та 

культурно-освітнього закладу культури, мета якого –  надання громадянам 

України, зарубіжних країн, юридичним особам туристичних послуг по 

розміщенню, організації відпочинку, побуту, харчуванню, а також з метою 

досягнення економічних і соціальних результатів - вивчення та наукового 

обґрунтування розвитку пріоритетних видів туризму, удосконалення 

методики організації туристичної роботи, підвищення екскурсійного рівня 

обслуговування місцевого населення та туристів, формування нових 

економічних основ туризму як високорентабельної галузі економіки та 

важливого засобу культурного розвитку держави, залучення інвестицій та 

сучасних технологій для удосконалення і розвитку матеріальної бази, 

підвищення ефективності послуг, вивчення, збереження та популяризація 

пам’яток природи, історії, матеріальної і духовної культури, прилучення 

громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. 

1.4. Найменування ФІЛІЇ. 

1.4.1. Повне: Філія «Сосницький туристично-інформаційний центр» 

Сосницького краєзнавчого музею ім. Ю.С. Виноградського  



Сосницької селищної ради. 

1.4.2. Скорочене: «Сосницький ТІЦ» 

1.5. Місцезнаходження ФІЛІЇ: 16100, Чернігівська область, смт 

Сосниця, вулиця Виноградського, будинок 35. 

1.6. ФІЛІЯ не веде окремий бухгалтерський облік, не має самостійного 

балансу, не має рахунків в банках, не має права укладати договори, а також 

бути позивачем чи відповідачем у суді. 

1.7. Структура ФІЛІЇ МУЗЕЮ визначається і затверджується 

відповідно до чинного законодавства. 

1.8. ФІЛІЯ здійснює діяльність на підставі Положення, яке 

затверджується ВЛАСНИКОМ. 

1.9. ФІЛІЯ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про культуру», Законом України «Про музейну справу», 

Законом України «Про туризм», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи 

у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників 

державних та комунальних закладів культури», рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постановами і 

розпорядженнями ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури. 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 

ФІЛІЇ 

2.1. Головною метою діяльності ФІЛІЇ МУЗЕЮ є науково-

дослідницька, культурно-освітня діяльність, видавнича, туристична робота. 

2.2. Діяльність ФІЛІЇ спрямована на: 



-  популяризацію пам’яток історико-культурної спадщини українського 

народу на території Сосницької територіальної громади та інших об’єктів, що 

становлять історичну та культурну цінність; 

- залучення громадян до надбань національної і світової історико-

культурної спадщини з метою формування національної самосвідомості. 

2.3. У відповідності зі своїм профілем та завданнями ФІЛІЯ провадить 

наступну діяльність. 

2.3.1. В галузі науково-дослідницької роботи здійснює дослідження 

процесів історичного напряму. 

Дослідження здійснюється на основі результатів: 

- експедицій, розвідок, наукових відряджень; 

- вивчення архівних джерел; 

- повсякденної збирацької роботи; 

- встановлення постійних зв’язків з учасниками історичних подій, 

краєзнавцями, колекціонерами, а також юридичними особами, діяльність 

яких пов’язана з популяризацією, дослідженням історії краю. 

Результатом науково-дослідницької роботи є підготовка нових та 

модернізація існуючих туристичних маршрутів, розробка нових екскурсій на 

території Сосницької територіальної громади, створення, підтримка і 

розвиток інших туристичних продуктів. 

2.3.2 В галузі науково-освітньої роботи ФІЛІЯ здійснює: 

- оглядові та тематичні екскурсії по території Сосницької 

територіальної громади; 

- комплексні екскурсії; 

- лекції та бесіди, відповідно до запропонованої тематики; 



- консультаційну та інформаційну роботу; 

- масові заходи (зустрічі, фестивалі, презентації тощо); 

- дні відкритих дверей та дні спеціального обслуговування груп 

відвідувачів. 

З метою популяризації науково-освітньої діяльності ФІЛІЄЮ 

видаються та розповсюджуються плакати, афіші, листівки, оголошення про 

зміст і форми своєї роботи, тематики лекцій, виставок, програми клубів, 

лекторіїв, гуртків, книги, альбоми, буклети, каталоги, статті освітнього 

характеру. 

2.3.3. В галузі науково-методичної роботи ФІЛІЯ: 

- здійснює підготовку методичних розробок (листи, листівки, 

рекомендації) з питань краєзнавства та музеєзнавства. 

- надає пропозиції завідувачу МУЗЕЮ щодо організації конференцій, 

семінарів, нарад, практикумів, «круглих столів» з метою підвищення 

обізнаності в історії рідного краю та краєзнавчого активу. 

2.3.4. В галузі видавничої роботи ФІЛІЯ проводить підготовку 

наукових та популярних видань з питань краєзнавства та музеєзнавства: 

путівники, каталоги, щорічники, альбоми, буклети, збірники статей, тези 

конференцій тощо. 

2.4. ФІЛІЯ має право: 

- здійснювати діяльність визначену цим Положенням на підставі 

довіреності, виданої завідувачем МУЗЕЮ; 

- здійснювати супровід екскурсій; 

- здійснювати організаційні заходи щодо підготовки туристичних 

заходів, що відповідають меті діяльності ФІЛІЇ, з дотриманням вимог 

чинного  законодавства; 



- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

2.5. ФІЛІЯ зобов'язана: 

- забезпечувати дотримання чинного законодавства, Статуту МУЗЕЮ 

та цього Положення при здійсненні діяльності; 

- забезпечувати збереження та ефективне використання майна, 

закріпленого за відповідними особами ФІЛІЇ; 

- дотримуватись Правил трудового розпорядку МУЗЕЮ; 

- здійснювати інші обов’язки згідно з законодавством. 

ІІІ. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЇ 

3.1. Управління ФІЛІЇ здійснюється завідувачем МУЗЕЮ відповідно до 

чинного законодавства, Статуту МУЗЕЮ та цього Положення. 

3.2. ВЛАСНИК: 

- приймає рішення про створення та припинення ФІЛІЇ; 

- затверджує Положення про ФІЛІЮ та зміни до нього; 

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством. 

3.3. Завідувач МУЗЕЮ: 

- призначає на посаду та звільняє з посади завідувача ФІЛІЇ, а також 

його працівників; 

- готує проект Положення про ФІЛІЮ та подає його на затвердження 

згідно з законодавством; 

- організовує роботу ФІЛІЇ відповідно до Статуту МУЗЕЮ та цього 

Положення; 

- здійснює матеріально-технічне забезпечення ФІЛІЇ; 

- здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством. 



3.4. Безпосереднє керівництво ФІЛІЇ здійснює завідувач ФІЛІЇ, який 

призначається та звільняється завідувачем МУЗЕЮ згідно з чинним 

законодавством. 

Завідувач ФІЛІЇ: 

- здійснює управління діяльністю ФІЛІЇ і несе повну персональну 

відповідальність за його діяльність згідно з цим Положенням;  

- вносить подання завідувачу МУЗЕЮ щодо застосування до 

працівників 

заходів заохочень згідно з законодавством та в межах затвердженого 

кошторису МУЗЕЮ; 

 - вносить подання завідувачу МУЗЕЮ щодо накладення 

дисциплінарних 

стягнень на працівників ФІЛІЇ; 

- забезпечує організацію діяльності ФІЛІЇ згідно з законодавством; 

- забезпечує збереження майна, що знаходиться в користуванні ФІЛІЇ; 

- діє від імені МУЗЕЮ, представляє його інтереси; 

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством та 

цим Положенням. 

Контроль за роботою ФІЛІЇ здійснює завідувач МУЗЕЮ. 

3.5. Працівники ФІЛІЇ мають право: 

- брати участь у конференціях, семінарах, наукових читаннях; 

- підвищувати кваліфікацію, проходити перепідготовку; 

- на правовий та соціальний захист профспілок в разі, якщо він член 

первинної профспілкової організації; 



- отримувати заробітну плату у розмірі та порядку згідно з чинним 

законодавством. 

3.6. Працівники ФІЛІЇ зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього 

трудового розпорядку МУЗЕЮ, виконувати обов’язки за посадовою 

інструкцією. 

3.7. На працівників ФІЛІЇ розповсюджуються всі права та обов’язки 

членів трудового колективу МУЗЕЮ, в тому числі щодо участі в загальних 

зборах. 

ІV. МАЙНО, ГОСПОДАРСЬКО- ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ФІЛІЇ 

4.1. Майно, що використовується ФІЛІЄЮ МУЗЕЮ, є об’єктом 

спільної власності Сосницької територіальної громади і закріплене 

ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ за МУЗЕЄМ на праві оперативного управління. 

Правовий режим майна, переданого в оперативне управління МУЗЕЮ, 

визначений Статутом МУЗЕЮ. Майно МУЗЕЮ, що знаходиться в 

користуванні ФІЛІЇ МУЗЕЮ, закріплено за матеріально-відповідальними 

особами відповідно до законодавства. 

4.2. Діяльність ФІЛІЇ спрямована на досягнення мети, виконання 

завдань, визначених цим Положенням, та здійснюється відповідно до 

чинного законодавства, Статуту МУЗЕЮ і цього Положення. Бухгалтерський 

облік ФІЛІЄЮ МУЗЕЮ відокремлено не ведеться. ФІЛІЯ здійснює 

діяльність відповідно до кошторису МУЗЕЮ. 

4.3. Фінансування ФІЛІЇ здійснюється згідно з затвердженим 

кошторисом МУЗЕЮ. 

4.4. Оплата праці працівників ФІЛІЇ здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 

 



V. ПРИПИНЕННЯ ФІЛІЇ 

5.1. ФІЛІЯ може бути припинена за рішенням ВЛАСНИКА згідно з 

чинним законодавством. 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Зміни до Положення вносяться ВЛАСНИКОМ шляхом викладення 

Положення в новій редакції відповідно до чинного законодавства. 

VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Якщо будь-які норми цього Положення є недійсними, це не 

припиняє чинності інших норм цього Положення.  

7.2. Питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються 

відповідно до чинного законодавства. 


