
У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9- 1368 -VІІІ 

(дев’ятої сесії восьмого скликання) 
 

15 вересня 2021 року                                                                       
смт Сосниця 

 

Про внесення змін до статуту Сосницького  
будинку культури Сосницької селищної ради  
 

Керуючись Законом України   ст.26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру» Сосницька 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до статуту комунального закладу Сосницького 

будинку культури Сосницької селищної затвердивши  її  в новій редакції 

згідно додатку.  

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Сосницької 

селищної ради  № 3-136-VIII від 24.12.2021 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу 

комісію з гуманітарних питань, законності, правопорядку,надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

Селищний голова                                                               Андрій ПОРТНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО                                                   Додаток 1 

 

Начальник відділу освіти,     до рішення  сесії   
культури, молоді та спорту    Сосницької селищної ради 

Сосницької селищної ради     від 24.12.2020 р.  № 3-136-

VІІІ 
    

___________І. С. Кустенко         
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1.Загальні положення 

 

1.1.Комунальний заклад «Сосницький будинок культури» Сосницької 
селищної ради (далі заклад  ЗАКЛАД) знаходиться в комунальній власності. 

1.2.ЗАКЛАД є бюджетною неприбутковою організацією і у своїй 
діяльності керується Конституцією України,  Законом України «Про культуру», 
Законом України "Про місцеве самоврядування  в  Україні", рішеннями місцевих  
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 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», цим 
Статутом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у 
галузі культури.  

1.3. Засновником (власником) ЗАКЛАДУ -  є Сосницька селищна рада. 
1.4. ЗАКЛАД - є юридичною особою та має печатку, ідентифікаційний 

номер 05534674.  
1.5. Органом управління та головним розпорядником коштів ЗАКЛАДУ - є 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради. 
1.6. Найменування ЗАКЛАДУ: 
• повне – Сосницький будинок культури Сосницької селищної ради; 
• скорочене – Сосницький БК; 
1.7. Юридична адреса ЗАКЛАДУ: Чернігівська область, Сосницький 

район, 16100,  смт Сосниця, вул.Освіти, 2/а; 
 

2.Мета створення та напрямки діяльності ЗАКЛАДУ 

 

2.1. Головними напрямками роботи клубного ЗАКЛАДУ є: 
 

 2.1.1.Збереження і розвиток української культури, а також культур  
інших національних груп, що проживають на територіїУкраїни; 

 2.1.2.Забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян.  
2.2.Функціями клубного закладу є культурно-творча, виховна,пізнавальна, 

розважальна, методична робота. 
2.3.Головними завданнями клубного закладу є: 
 2.3.1.Задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 
 2.3.2.Розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 
 2.3.3. Створення  та  організація діяльності клубних формувань (творчих 

колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань, клубів за інтересами); 
 2.3.4.Вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдаровань різновікових груп населення; 
 2.3.5. Підтримка соціальноважливих культурних ініціатив; 
 2.3.6. Вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян.  



2.4. Метою створення клубного закладу є задоволення  культурних  потреб 

громад у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої 
творчості, іншої самодіяльної  творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.  

2.5.Головними видами діяльності клубного закладу є: 
 - вровадження сучасних моделей та форм культурно-дозвіллєвої 

діяльності; 
- здійснення методичного керівництва роботою сільських філій, клубних 

закладів, надання їх працівникам дієвої допомоги; 
- 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; 

- розробка методичних матеріалів з удосконаленням форм і методів 
культосвітньої роботи, організації масового відпочинку і культурного 
обслуговування населення; 

- вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи 
клубних закладів та аматорських колективів; 

- організація систематичного навчання та підвищення кваліфікації кадрів 
культпрацівників шляхом проведення семінарів, показових масових заходів і 
практичних занять, робота творчої лабораторії і школи передового досвіду; 

- оперативне забезпечення клубних закладів громади сценарно-

методичним матеріалом та репертуарними виданнями і рекомендаціями щодо їх 
практичного використання; 

- вивчення потреби клубних установ громади в спеціалістах, внесення 
пропозицій по розподілу молодих спеціалістів, організація відбору абітурієнтів з 
числа здібної молоді для вступу до навчальних закладів системи Міністерства 
культури і туризму України; 

- бере участь у підготовці і проведенні фестивалів, оглядів, конкурсів серед 
аматорських та професійних колективів, масових заходів, концертів, виставок 
майстрів народної творчості тощо; 

- надає допомогу клубним закладам, самодіяльним творчим колективам у 
формуванні репертуару; 

- здійснює контроль за роботою «народних аматорських» колективів, які 
працюють в сільських клубних закладах, веде документацію та звітність з даного 
напрямку роботи; 

- систематизує та узагальнює роботу по вивченню, збереженню творів 
нематеріальної культурної спадщини (фольклор, народні обряди), збагачує 
ведення необхідної документації з цього напрямку; 



- контролює стан роботи з дітьми та молоддю в клубних закладах громади, 
сприяє розширенню мережі любительських об’єднань, клубів за інтересами, 
гуртків для дітей та молоді; 

- організовує та контролює культурне обслуговування віддалених та 
малонаселених пунктів громади базовими клубними закладами та власними 
силами; 

- готує інформації, довідки, з питань культурно-масової роботи, складає 
творчі характеристики колективів та окремих виконавців, піднімає клопотання 
перед відділом освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради  
про заохочення, проводить моніторинг запитів і  потреб населення в наданні 
культурних послуг; 

- здійснює контроль за виконанням документів органів вищого рівня, 
наказів і розпоряджень відділу освіти, культури, молоді та спорту Сосницької 
селищної ради, які стосуються питань культурно-масової роботи; 

- контролює стан виконання місячних, квартальних, річних планів роботи 
клубних закладів громади; 

- веде реєстр суб’єктів туристичної діяльності, вносить пропозиції 
довідділу освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради щодо 
забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів 
природного та історичного культурного середовища; 

- сприяє функціонуванню та розвитку аматорських колективів різних 
напрямків та жанрів народного мистецтва, вживає організаційно-методичних 
заходів щодо розширення мережі таких колективів. 

 

3.Організаційно-правові засади діяльності ЗАКЛАДУ 

 

3.1. ЗАКЛАД створюється з урахуванням соціально-економічних, 
культурно-дозвіллєвих потреб населення за умови наявності необхідної 
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення 
населення клубними закладами. 

3.2.ЗАКЛАД  може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування 
(гуртки, студії, тощо), які матимуть статус структурного підрозділу клубного 
ЗАКЛАДУ. 

3.3.Створення, реорганізація та ліквідація ЗАКЛАДУ здійснюється 
відповідно чинного законодавства України. 
 

4. Структура закладу 

 

4.1. ЗАКЛАД об’єднує клубні заклади Сосницької громади  у єдине 
структурно-цілісне утворення. До  складу КЗ «Сосницького будинку культури» 
входять структурні підрозділи (філії) сільських  клубних закладів та сектор з 
основних видів діяльності , які не мають  статусу юридичної особи, а саме: 

  



 - Сектор з основних видів діяльності «Кінотеатр ім. О.П.Довженка» 
Сосницького будинку культури- структурний підрозділ Сосницького будинку 
культури (без статусу юридичної особи); 

 -  Поліський сільський клуб – структурний підрозділ (філія) Сосницького 
будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 -  Кнутівський сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького  будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Пекарівський сільський  клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Загребельський сільский клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Чорнотицький сільський будинок культури - структурний підрозділ 
(філія) Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Киріївський центр народних традицій та звичаїв - структурний 
підрозділ (філія) Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Волинківський центр дозвілля та відпочинку молоді – структурний 
підрозділ (філія) Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Бутівський сільський будинок культури - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - В.Устівський сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Долинський сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Вільшанський сільський будинок культури -структурний підрозділ 
(філія) Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Змітнівський сільський будинок культури - структурний підрозділ 
(філія) Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Купчицький сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Козляницький сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Руднянський сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Кудрівський сільський будинок культури - структурний підрозділ 
(філія) Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Конятинський сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Лавський сільський клуб - структурний підрозділ (філія) Сосницького 
будинку культури (без статусу юридичної особи); 

 - Спаський сільський будинок культури -структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури(без статусу юридичної особи); 

 - Хлоп’яницький сільський клуб - структурний підрозділ (філія) 
Сосницького будинку культури (без статусу юридичної особи); 

4.2. Сільські клубні заклади – структурні підрозділи (філії), що входять до 
структури ЗАКЛАДУ,  діють на підставі Положень, розроблених відповідно до 



нормативно-правових актів в галузі культури, затверджених керівником 
ЗАКЛАДУ і погодженим із начальником  відділом освіти, культури, молоді та 
спорту Сосницької селищної ради.  

4.3.Структура ЗАКЛАДУвизначається завданнями, напрямами   та  змістом 

його діяльності,  місцевими умовами  й можливостями.  
4.4. ЗАКЛАД планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.  
4.5. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота в 

клубному закладі здійснюється диференційовано з використанням різних 
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 
огляди, концерти, фестивалі тощо.  

4.6. ЗАКЛАД може організовувати роботу клубних формувань, творчих 
об'єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод.  
4.7.ЗАКЛАД може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 
заклади, інші заклади та організації (за згодою).  

4.8.У ЗАКЛАДІ можуть  створюватися  методичні, громадські ради.  
4.9.Діяльність методичних, громадських рад здійснюється з урахуванням 

рекомендацій органів культури, у підпорядкуванні яких перебуває ЗАКЛАД. 
 

5. Управління ЗАКЛАДОМ 

 

5.1. Керівництво ЗАКЛАДОМ здійснюється директором, який 
призначається на посаду згідно ЗУ «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». Директор будинку культури підпорядковується 
безпосередньо начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Сосницької 
селищної ради. 

5.2. Права та обов’язки директора ЗАКЛАДУ визначаються посадовою 
інструкцією, яка затверджується начальником відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Сосницької селищної ради. 

5.3. Творчі та технічні працівники ЗАКЛАДУ призначаються на посади і 
звільняються з посад директором за погодженням із начальником відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради. 

5.4. Директором  ЗАКЛАДУ: 
 5.4.1. Здійснює керівництво колективом ЗАКЛАДУ, забезпечує добір 

кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, затверджує 
структуру та штатний розпис за погодженням із начальником відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради. 

 5.4.2. Директор ЗАКЛАДУ має право підпису на розпорядчо-фінансових 
документах. 

 5.4.3. 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; 

 5.4.4. Представляє заклад  у  всіх підприємствах, установах та 
організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати 

діяльності ЗАКЛАДУ; 

 5.4.5. Затверджує посадові обов’язки працівників закладу; 
 5.4.5. Застосовує заходи заохочення та  дисциплінарного стягнення 

до працівників закладу; 
 5.4.6.Несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, 

результати фінансово – господарської діяльності, стан і збереження  майна, 
переданого в оперативне управління клубного закладу.  

5.5. Органом громадського самоврядування клубного закладу є загальні 
збори коллективу цього закладу, які скликаються за потреби, але не рідше 
одного разу на рік.  

5.6. ЗАКЛАД здійснює оперативний облік своєї діяльності, щорічно звітує 
перед населенням, селищною радою та відділом освіти, культури, молоді та 
спорту Сосницької селищної ради. 

 

5. Фінансово-господарська діяльність клубного закладу 

 

5.1. Фінансово – господарська діяльність ЗАКЛАДУ здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Положення.  
5.2. Фінансування  ЗАКЛАДУздійснюється за рахунок коштів відповідних 

бюджетів, коштів засновників, додаткових джерел фінансування  та  інших 

надходжень,  не заборонених законодавством України;  
5.3. Додатковими джерелами формування коштів   ЗАКЛАДУ є: 
 5.3.1. Кошти,  одержані від надання платних послуг відповідно до 

законодавства України; 
 5.3.2.Добровільні грошові внески, кошти,   отримані  ЗАКЛАДОМ  з  

додаткових джерел фінансування та використовуються для провадження 

діяльності передбаченої Положенням.  
5.4. Матеріально-технічна база ЗАКЛАДУ включає приміщення, 

обладнання,   засоби зв'язку,  транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 
нерухоме майно,  що перебуває  в  його власності або користуванні.  

5.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітностів ЗАКЛАДІ 
здійснюється у порядку, визначеном у чиним законодавством України.  

 

7. Припинення діяльності закладу 

7.1. Діяльність ЗАКЛАДУ може бути припинена:  

- за рішенням засновника; 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 
7.2. Припинення діяльності ЗАКЛАДУ здійснюється шляхом його 

реорганізації або ліквідації. 



7.3. При реорганізації ЗАКЛАДУ (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
перетворення) його права переходять до правонаступника. 

7.4. Ліквідація ЗАКЛАДУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
створюється за рішенням засновника, а у випадках ліквідації закладу за 
рішенням суду – ліквідаційноюкомісією, призначеною згідно чинного 
законодавства. 

7.5. Майно та грошові кошти ЗАКЛАДУ при його ліквідації, включаючи 
виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті 
праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед 
бюджетом, банками та іншими кредиторами, повертається власнику або за його 
розпорядженням передається іншій установі. 

7.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, які 
причинені нею ЗАКЛАДУ, а також третім особам, відповідно з діючим 
законодавством. 

7.7. Ліквідація вважається завершеною, а ЗАКЛАД таким, що припинив 
свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру. 

7.8. При ліквідації ЗАКЛАДУ працівникам, що звільняються, гарантується 
додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 
 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 

 

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням сесії Сосницької 
селищної ради після попереднього погодження з начальником відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради та реєструються у  
державного реєстратора в установленому порядку. 

 

Секретар ради                                                        Світлана ПАСТУШЕНКО 


