
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                                  №            . 

м. Лиман 

 

Про перейменування 

комунальної організації 

(установа, заклад) «Центр 

культури і дозвілля міста 

Лиман» у базовий 

комунальний заклад 

культури «Центр культури і 

дозвілля міста Лиман» та 

затвердження Статуту 

базового комунального 

закладу культури «Центр 

культури і дозвілля міста 

Лиман» у новій редакції 

 

 З метою реалізації державної політики у сфері дозвілля та відпочинку 

Лиманської міської територіальної громади, задоволення культурних та духовних 

потреб населення, враховуючи необхідністю приведення установчих документів 

закладів культури клубного типу у відповідність до діючих законодавчих актів, які 

регламентують діяльність закладів культури, відповідно до Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про культуру», закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керуючись 

ст. 26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Перейменувати комунальну організацію (установа, заклад) «Центр культури і 

дозвілля міста Лиман» у базовий комунальний заклад культури «Центр 

культури і дозвілля міста Лиман». 

2. Затвердити Статут базового комунального закладу культури «Центр культури і 

дозвілля міста Лиман» у новій редакції. 

3. Визнати Статут комунальної організації (установи, закладу) «Центр культури і 

дозвілля міста Лиман», затверджений рішенням міської ради від 19.12.2019 

№7/73-4489 «Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

організацію (установу, заклад) «Центр культури і дозвілля міста Лиман» та 



затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) «Центру 

культури і дозвілля міста Лиман» у новій редакції» таким, що втратив чинність.  

4. Директору базового комунального закладу культури “Центр культури і дозвілля 

міста Лиман” (Дроздова) здійснити усі необхідні заходи, передбачені діючим 

законодавством України щодо державної реєстрації змін до установчих 

документів юридичної особи.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, 

справах молоді та соціального захисту населення (Ребров) та заступника 

міського голови Афоніна Ю. А. 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

        рішення Лиманської міської ради 

        від _____________ № _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

базового комунального  

закладу культури 

«Центр культури і дозвілля міста Лиман» 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лиман 

 



 Загальні положення 

1.1. Базовий комунальний заклад культури “Центр культури і дозвілля міста 

Лиман” (далі - заклад) є базовим закладом культури Лиманської міської 

територіальної громади, діяльність якого спрямована на створення, збереження, 

розповсюдження та популяризацію культурних надбань. Заклад заснований на основі 

комунальної власності Лиманської міської територіальної громади. 

 Засновником закладу є Лиманська міська рада Донецької області. 

 Заклад перебуває у сфері управління відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради. 

 Заклад є бюджетною неприбутковою організацією та у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури 

України, нормативно-правовими актами Управління культури і туризму Донецької 

обласної державної адміністрації, рішеннями Лиманської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, розпорядчими документами 

відділу культури і туризму міської ради, цим Статутом та іншими нормативно-

правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.  

. Заклад належить до закладів культури базової мережі місцевого рівня Лиманської 

міської територіальної громади. 

.  Повне найменування закладу: базовий комунальний заклад культури «Центр 

культури і дозвілля міста Лиман». 

. Скорочене найменування закладу: ЦКД м. Лиман. 

. Код ЄДРПОУ - 36907431. 

 Місцезнаходження та юридична адреса закладу: 84406, Донецька область, місто 

Лиман, вулиця Незалежності, будинок № 17. 

 

 Організаційно-правові засади діяльності закладу 

2.1. Заклад є юридичною особою публічного права з моменту його держаної 

реєстрації в установленому законодавством порядку, має самостійний кошторис, 

відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України та 

обслуговується Централізованою бухгалтерією відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради. 

 Заклад є об’єктом комунальної власності Лиманської міської територіальної 

громади. 

 Для здійснення господарської діяльності заклад залучає та використовує 

матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не 

заборонено законодавством. 

 Заклад може входити, зберігаючи юридичну самостійність, до складу 

культурних, культурно-спортивних, освітньо-культурних, культурно-оздоровчих 

комплексів, інших подібних об’єднань. 

Перевірку діяльності закладу можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним 

законодавством України, у межах наданих їм законодавством повноважень. 

 У разі зміни форми власності або назви Закладу його перереєстрація 

здійснюється у порядку, встановленому законодавством України. 

 

 

. Мета діяльності закладу 



Головною метою діяльності закладу є задоволення культурних потреб громадян 

у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої 

самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо. 

  

 4. Основні напрямки діяльності закладу 

 4.1. Основними напрямками  діяльності закладу є: 

 задоволення культурно - дозвілєвих потреб населення; 

 розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського 

мистецтва, народних художніх промислів; 

 створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, 

студій, аматорських об'єднань, клубів за інтересами); 

 вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей різних груп населення; 

 підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

 надання консультативно-методичних послуг з культурно-просвітницької роботи: 

консультації з питань культурно - дозвіллєвої діяльності та мистецького аматорства, 

охорони нематеріальної культурної спадщини, допомоги в організації заходів, 

розробці планів, проведення заходів та сценаріїв; 

 надання послуг з проведення культурно-масових заходів: організація і проведення 

культурно-масових заходів: державних і народних свят, фестивалів, конкурсів, оглядів 

для населення; 

 збереження і розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що 

проживають на території України. 

 Заклад відповідно до покладених на нього завдань: 

 створює та організовує діяльність творчих колективів, гуртків, студій, любительських 

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

 здійснює організацію і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок, майстер-

класів інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

 здійснює організацію та проведення спектаклів, концертів, інших театрально-

видовищних заходів, у тому числі, за участю інших творчих професійних колективів 

та окремих виконавців; 

 здійснює організацію та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів, ритуалів, відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

 організовує дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі, проведення 

вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших 

розважальних програм; 

 здійснює проведення концертів – презентацій, фестивалів, естрадних шоу, циркових 

вистав; 

 здійснює навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних 

вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках; 

 організовує діяльність мистецьких аматорських об’єднань та клубів за інтересами; 

 розробляє сценарії постановочних робіт та проведення заходів за заявками 

підприємств, установ та організацій; 

  проводить театралізовані свята, фестивалі, конкурси, спортивно-розважальні, 

обрядові заходи, виставки книг та творів образотворчого мистецтва. 

 надає послуги з організації або проведення культурно-масових заходів,семінарів, 

майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок, вистав; 

  надає в установленому засновником порядку в оренду приміщення, коли це не 

перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури; 



 надає послуги музичного супроводу (озвучення заходу); 

 здійснює прокат сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту. 

 

 5. Права та обов’язки закладу 

 Заклад має право: 

. за погодженням з відділом культури і туризму Лиманської міської ради планувати 

свою діяльність і перспективи розвитку в залежності від потреб населення; 

 за погодженням з відділом культури і туризму Лиманської міської ради визначати 

умови використання фондів на основі договорів з юридичними, фізичними особами та 

фізичними особами-підприємцями; 

 безкоштовно отримувати матеріальні цінності, грошові фонди, транспортні засоби, 

обладнання від державних підприємств, організацій, благодійних суспільних фондів 

та підприємств, приватних осіб; 

 використовувати бюджетне фінансування, самооплатність гурткової роботи, 

благодійні внески, гранти та надходження від разових договорів; 

 списувати майно з балансу у встановленому законодавством порядку; 

 самостійно розпоряджатися, відповідно до законодавства, доходами від надання 

платних послуг; 

 5.1.7 збитки, завдані закладу в результаті порушення його майнових прав 

фізичними та юридичними особами, відшкодовуються закладу відповідно до чинного 

законодавства. 

 Заклад зобов’язаний: 

 дотримуватись вимог законодавства щодо здійснення діяльності у сфері культури; 

 зберігати, відроджувати та розвивати народну культуру, впроваджувати народні 

традиції, свят, обрядів, а також культур інших національних груп, що проживають на 

території Лиманської міської територіальної громади; 

 підтримувати та розвивати українські традиції; 

 розвивати самодіяльну народну творчість, усіх її видів та жанрів, розкривати творчі 

здібності людей; 

 підтримувати соціально-важливі ініціативи, аматорські об’єднання та клуби за 

громадсько-політичними, науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними 

та іншими інтересами; 

 сприяти масовій самоосвіті в галузі літератури та мистецтва, економіки, культури 

побуту, соціальної адаптації, тощо. 

 забезпечувати участь мешканців Лиманської міської територіальної громади в 

аматорських художніх колективах, гуртках, студіях, любительських об’єднаннях тощо, 

які фінансуються за рахунок коштів бюджету Лиманської міської територіальної 

громади.  

 5.2.8. створювати умови для регулярної діяльності на базі закладу аматорських 

колективів, гуртків, студій з основних мистецьких жанрів та видів творчості 

(музичної, хореографічної, театральної, образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва, тощо) із забезпеченням їх приміщеннями, інвентарем, професійно 

підготовленими керівниками та можливістю проведення регулярних занять, а також 

виступів на сценічному майданчику. 

 

 Структура закладу 

 

 До закладу культури входять та функціонують філії міських, сільських та 

селищних клубів за адміністративно – територіальним принципом у єдине структурне 



– цілісне утворення для найбільш ефективного використання ресурсів, зі своїм 

штатним розписом. 

 До складу базового комунального закладу культури «Центр культури і дозвілля 

міста Лиман» входять: 

- філія Міський будинок культури «Сучасник» смт Дробишеве;  

- філія Міський будинок культури «Відродження» смт Дробишеве; 

- філія Сільський будинок культури села Терни; 

- філія Сільський будинок культури села Шандриголове; 

- філія Сільський будинок культури села Колодязі; 

- філія Селищний клуб смт Новоселівка; 

- філія Селищний клуб смт Ямпіль; 

- філія Будинок дозвілля села Діброва; 

- філія Будинок культури мікрорайону «Східний». 

 Базовий комунальний заклад культури «Центр культури і дозвілля міста Лиман» 

надає методичну допомогу філіям та сприяє проведенню спільних заходів. 

 Структура Закладу визначається завданнями, напрямами та змістом його 

діяльності, місцевими умовами та можливостями. 

 Заклад планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, 

виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

 Заклад може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, 

студії, тощо), які матимуть статус структурних підрозділів клубного закладу; 

створювати філіали, підприємства, структурні підрозділи, представництва, відділення 

на базі інших закладів культури. 

 Заклад може надавати платні послуги, згідно з переліком платних послуг, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і 

комунальними закладами культури». 

 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова робота у закладі 

здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: 

гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі тощо. 

 Заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих об'єднань у 

приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод. 

 Заклад може в установленому законодавством порядку залучати до участі в 

організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-

технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації. 

 З метою удосконалення культурно-дозвіллевої роботи в закладі можуть 

створюватись методичні, громадські ради, комісії. Діяльність методичних, 

громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням рекомендацій відділу 

культури і туризму міської ради та виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

 6.9. Штатний розпис закладу встановлюється у визначеному законодавством 

порядку, затверджуються міським головою за погодженням з начальником відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради. 

 Управління закладом 

 Керівництво закладом здійснюється директором, що призначається 

начальником відділу культури і туризму Лиманської міської ради шляхом укладання 

контракту за результатами конкурсу згідно чинного законодавства. Директор закладу 

повинен мати вищу освіту у сфері культури та стаж роботи у закладах культури не 

менше трьох років. 



 Художній керівник, заступники керівника, творчі та інші працівники закладу 

призначаються на посади і звільняються з посад начальником відділу культури і 

туризму Лиманської міської ради за погодженням з директором закладу відповідно до 

чинного законодавства України. 

 Директор закладу: 

 здійснює керівництво колективом закладу, забезпечує добір кадрів, створює належні 

умови для підвищення їх фахового рівня; 

 забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллевих заходів, 

організаційно-масової та організаційно-методичної роботи закладу, його структурних 

підрозділів та клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної 

творчості, культурно-дозвіллевої діяльності відповідно до потреб населення; 

 представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед 

правонаступником за результати діяльності закладу; 

 застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників закладу; 

 погоджує посадові обов'язки працівників закладу; 

 несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, стан і збереження 

майна, переданого в управління закладу; 

 7.3.7. самостійно вирішує питання діяльності закладу за напрямами роботи 

згідно із Статутом; 

 7.3.8. забезпечую дотримання чинного законодавства і трудової дисципліни 

всіма працівниками закладу; 

 створює необхідні умови для збереження майна комунальної власності, ефективного 

використання ресурсів закладу для розв’язання завдань, що стоять перед ним, 

колегіально, гласно вирішує питання творчої діяльності і соціального розвитку 

колективу; 

 здійснює заходи по укріпленню матеріально-технічної бази закладу; 

. організує роботу закладу, несе повну відповідальність за її стан і якість; 

 створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно - дозвіллєвої 

діяльності відповідно до потреб населення; 

 розпоряджається майном і коштами закладу в межах визначених діючим 

законодавством; 

 організує виконання кошторису доходів і видатків закладу; 

 вирішує інші питання діяльності Закладу у відповідності із законодавством; 

 

 Трудовий колектив, його обов’язки і права 

 Трудовий колектив закладу становлять усі громадяни, які працюють на основі 

трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника 

із закладом. 

 Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори та 

галузевий профспілковий комітет. 

 Члени трудового колективу закладу зобов’язані: 

 8.3.1. сумлінно виконувати свої обов’язки перед закладом, оволодівати 

передовими методами та прийомами роботи. 

 8.3.2. дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки 

безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію. 

 8.3.3. дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових 

обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу. 

 Члени трудового колективу закладу мають право: 



 8.4.1. вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, усунення недоліків у 

роботі підрозділів. 

 На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у 

конкурсах на заміщення вакантних посад. 

 Права і обов’язки працівників закладу визначаються посадовими інструкціями 

та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 

 Фінансово-господарська діяльність закладу 

 Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього Статуту. 

9.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Лиманської міської територіальної громади, додаткових джерел фінансування та 

інших надходжень не заборонених законодавством України. 

 Додатковими джерелами формування коштів закладу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг населенню, згідно переліку 

платних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури»; 

- добровільні грошові внески та дарунки.  

Кошти, отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом. 

 Клубний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- розвивати власну матеріальну базу; 

- користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та 

Статуту; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту. 

 Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, обладнання, засоби 

зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 

 Приміщення закладу перебуває на балансі відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради Донецької області. 

 Ведення діловодства в закладі здійснюється у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

 Облік майна, бухгалтерський облік фінансової діяльності закладу веде 

Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму Лиманської міської ради. 

 Збитки, завдані закладу в результаті порушення його майнових прав фізичними 

та юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладу 

добровільно або за рішенням суду. 

 

 Припинення діяльності закладу 

 Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом його реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, 

встановлених законодавством України. 

 Рішення про припинення діяльності закладу приймається Лиманською міською 

радою за погодженням із Міністерством культури України. 

 

 При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 

України. 



 

 Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється 

відповідно до законодавства України.  У разі припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням органу місцевого 

самоврядування, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зараховуються  до доходу бюджету. 

 

 Внесення змін та доповнень до Статуту 

 Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Лиманської 

міської ради. Зміни, що вносяться до Статуту та до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, підлягають 

обов’язковій державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, внесених до державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, набирають 

чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації з урахуванням обмежень, 

встановлених законом. 

 Внесення змін до цього Статуту оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. 

 

 

Статут базового комунального закладу культури «Центр культури і дозвілля 

міста Лиман» розроблено базовим комунальним закладом культури «Центр культури і 

дозвілля міста Лиман» 

 

 

Секретар міської ради        Н. В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 



II{MAHCbKA MICI,KA PAAA IOHEUI'KOI OEIACTI

PIIIIEI{H,fl

19.t2,2019
u. illlran

flpo nepeiiveuyBaHHr rioMyrra.[rrroi opral r i:attii
(yclai:oera, 3ar(naay) "l {er.rrp xyrrsrypr'r 'ra

ao3Binm ir',r. loplroro uicra Kpacuufi ,[aiuas"
y KoN{yHaxbHy opraHi3aqiro (ycraHoay, :ar<,raa)
"l leHrp rcylsrypu i .qoseirrg Micra ,qr4Man"

Ta 3arBepnx(eHHr C ra fy ry noul Ha,tsHoi upraHi lartii
()cl aruBri. rar,ral) )"ueHrpy ().rbrypr.'r i rorsi.r,rr
rricra,tluvaH" y H.rs iii pe-ranuii

N!7113-4489

Birtnoei,lHo jro 3axoHy Vxpairru "l.lpo rytrrypy", l locraHoul Ka6iHery Minicrpie
Yr<paiHu ai,r 13.07.2016 N0"440 "flpo 3arBepaxeHHr llop.rgry BeaeHHr peecrpy
Henpu6yrroenx ycrarroLl ra oprauirarriii. BKrK)treHHt Henpn5yrxoeHx nianphe Nac'ie,

ycranoB ra opraHi;aqiii go Peecrpy ra BuK,rrk).re r'rHrr r Peecrpy". KellyKlrncb cr.26 3axoHy
Vr<paiure <flpo uicqeoe ca^.roBprltyBaHH.r VxpaiHiir, vricrxa para

B14PIIII14,[A:
L llepeiir',re Hyea rr rioMyHarbHy oprarri:auito (ycraHosy, rarr,ral) "lleurp Kynbryph ra
go:oir-rr ir',r. fopsroro micra Kpacuuii JIaltatt" y r(oltyHzin br y oprauitauiro
(yclauooy, :aua4) "1 {crlrp Ky-qrr'rypu i AorB L'rlrl v i c'ra,l ultaH"
2.3areepararn t-^raryr rouynarr,r-roi opraHi:auii (ycraHoer.r, :ar<,raqy) "lleHrpy ry,'r srypr i

aogeir,'r.s uicra JluuaH" y uoeii peaaxuii (loaaerscr).
3.BusHarH floloNcusl "lJcurpy Kynbrypu ra !.o:sir,'r.q ir,r. I-opuxoro nicra Kpacuuii
,[nvaH", 3a1'Bep.qxeHe pirueHHrrr rricrror pnsn sr.'r 10. I L2009 J\! 5/34-3917 "flpo
yrBopeHHr ropuln,rrroi oco6n "L{eHrp riy-,tbrypu ra ,to:ei,r,rr iiv. fopsxoro vicra Kpacuuii
Jluvau" i :arnep;IxeHHr llorroxtesrtg"'raKnNr, Iuo tslparuno lrnHHrcrb.

4. llopyunlu aupeKropy xor,ryua,uuoi oprauirauii (ycrarronn, :axragy) "lJenrpy Kynbrypu
r ao:ei,r,rg uicra ,Inmau" llpo:,loeiii T.O. t,riircHrrru yci Heo6xigHi raxo4n, nepe46aueui

aircqnu 3ar(oHolr.aBcrBoN,r Yxpaiuu utoro nepxaBHoi peecrpauii l,\aiH ao ycraHoBLrlx

aor<vlr e rr ris ropn-]n.r uoi oco5r.
5. Korrr porrr, la r;rr i\1 pllt|eHFIt IIOIiJIac'f llit IIOC lll,lHy KOMICIK)

n Tarrb oxopoH rrn, ryrr,rypn, Qi:uvrroi KynbrypH la
iuonoal Ta co ce.'reH Hr (,rlervru.loea) Ta 3acrynHrlKa
favaroHory

fl.O. UHrvrilau

Mrcr,Kor pa.qv 3

cnopry, cflpatsax
rr,r icsxoro ronoe

;" ','1s' r,r.l, . i;l !?i:j,, .l .sl
(,1 

", ,
.'--- i:,-\.. PI,IITHAJIOI,T

'.:, t:,.1,;l

IVIICbKH},I

W** el



6-9{exs^9/ \'v^"-
S -v1eoron.-,,,\?Z

CTATYT
KoMyHaJrblroi opraui:aqii

(ycrauonu, ran.ua4y)

"Ileurp KyJrbrypr,r i 4ornin.nr
pricra JIuMaH"

(nona peaaKrris)

UA OL

f4. 
^V'6$P

:" Y1.ot^te;\ Br,q

% 3 OPI{TII{AJIOM



v. J ln,rtat t 2019
l. 3araLrr,Hi rtoJlo?KeII IIq

I.l. Kouryua,rlHa opraui:aqix (ycraHoaa, :ax:rart) "l-lenrp l(ynbryplr i ao:sirrq Nllcra

,rlr.rruan" (la,ri :ar,qaa) e 6a:oer,tv 3aKJra.f(lM l{ynbryp}t ,rlrtltaHcr,roi OTf, aiqrsuicrs
qKoI'o crtpsMoBaHa Ha crBopeuur, :6epexeHHt, po3rloBcK)rxerlHt ra nonylxpu:aqiru
Kynr,rypHr{x Haa6aHs. 3axra.q racuoeauui.r ua ocHoei lioM}HaJrr'Hoi s,'racnoc't i ,tlnrlascstcoi

o6'e4uauoi repHropia,r sHoi rpoMa;th.
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<flpo rcy,rrryp!>, 3arouou Yr<paiura <flpo rtricqeee caMoBpeAyBaHH.r a Yr<paiui>,
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Kyn b | ) ph i rypr lvy,rl tnta Hcsxoi t'r icr'rr-ri pa. tt t.

3acsoeHnxou 3aK-rrel:ly e ,[t.tvauclra rticsra pa]lzt fJtlHer1r,xoi o6-qacri..

1.4. lOpulnuHa aj{peca 3arijra:ty: 8440(r. 7'(onerti,ra oSltitc't t'. tr'licto ,rlurlaH, ey-tuurl

He:a,re;xsocr j, Sylnrrox Nl J7.

3ar:rar uae cal,rocrii:isufi 6a,raHc, rourropuc, rep6ooy neqar(y :t :lo6paxeHHlu
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- crBopeHHt ra opraui:aui.a ri.s,rrHoc'ri x,ry6unx $oprlyeaul (roopuux KorexlrBtts,

r yprris, cry;rii.i, ,ro6ri elrbcbKhx o6'e,lHitHs, r<ry6ie :a iHrepecaun);
- BHBLTeHHs KynrrryplrHX :anHrie ra po3np r"rr rBopqnx :li6socreil i o6lapynaHl

pl3HoBlKoBl.IX fpyn HaccJreH Hti;

- nigrpH nra couia,r tt to Ba;firtr] anx Kynt;typH HX i Hi t Lia r ri g:

- aupo6,rcHun ra 3anpoBaaxsHHt FroBtix l,toaclcii KynbrypHofo o6c,ryrorynaHu.a

fpoMaArH.
1.8. fb,rosHolo N,rero K'r aix,'IrHocri rarlagy € 3aroBoJTeHHq xylr,rypHrax norpe6

rpoNra.arH y p()rB rxy HrpoLuui lpa:rrrtiirsoi Kynbrynh. niLrprrvxU xyaoxusoi lBoptlucri.
iHuroI cauoairrrbHoi rBopqoi iriiqiaruerr, oplauilarlii to:ei.,trtr Louto.

1.9. fo,rogHrrx,lrr ettJ.aNttt,til,'lstt,reti lal.la-t1 r:
- crBopeHHfl ta optauirauir Liruruttocti lBoplll'1x xt.r,rerrnnis. tlptxis. crlaiii.

]eauaHr ra x,ry6ia :a iurepecartn, iuuttlx r,ry6Hnx Qoptrlyeaul;
(npooeleHHr rpecrnoa,ris, omraie, roHnypcia, BHcraBot( ra lHurax

r"B 
.r'eopqoi rir,rbrroc ri r,'iy6nrr $clpHtvaanr:

nri;lin. xorrrtepris. irrrrrur rcar'llaJIbno-BH.'toB14urrrr.JX laxo/llB. y
il,iHlrx rnop.rnx KojreKTHBIB ta oKpeMI'tx BHKoHaBUIB;

('rt'b
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- opfaHl3autq 1a npoBcl]cHHt MacoBHX 'fcarpaj 3oBaHhx cBqr, HapoAHr.rx fyntHb,
o6prAiB, prirya,riB BirnoBilHo,qo MicuoBHX 3814,raiB i fparuuii. roulo;

- opraui:aqir ro3eir-'rrr 4-rr.r pi:nouiroeux fpyn HaceJIL'HHt. y roMy vrcrri rrpose4eHu.r

aeropie ai-rnovlHKy. tucKoro(. \r(r ro-lrxHlr\ oarrir. xapuasa-rie- -rrrgqrx paHrie ra iHurrr
po3BaxaJrr,Hux npofpaN,r, .roulo.

l.l0 lloeHa Ha3Ba 3aKna-ry: noMyHanbHc opraHi:auir (ycrauoea, :axna7r) "llenrp
Kynbryph i .lo'3ei.rur vic la,[nHratt".

l . l L Cropoueua lra3Ba iaKna,ry: I lKn u. ,rlrlrrlau.
L l2. Ko,q eAPflOY - 36901431.
1.13. Micqe 3Haxoa)r(eHHr 3aKna,ly: 84406, !oHequra o6,racrr, uiclo ,lnvaH,

ayruu.a He:arexHocri, 6yaI4HoK Ne I 7.

2. Opra u i:tauifi Ho-npa soei :acaAH ain"'rr,rroc'ri
3ax,raav

2.l. 3ar:ra;] e o6'crrov rovytta,rlttoi eltacHocri ,rlnmarrcsroi OTf.
2.2. 3ax,rar NlolKe Bxorl,lrn, :6cpiraxxru ropl.iilr.irlHy cauocriiinicru, .no cKnary

Kyn brypH 11x, r{yr brypHo-cn oprn BH 14 \. oc eirH so- ry,r;rypH r,lx, Kyn brypH o-o3aopoBrr nx
xol,rn,rexcin, iuurux noai6nux o6'eilsaHs.

2.3. 3auaa r{oxe cr.BoproBar-h Kylbrypro-torei,r,!cei x,ry6Lri r}opruyaauHr (ryprxr.r,
clylii, routo), rrri rra.rnuylr, craryc c'fl)yK'rypH r.rx nilpo:ai,rie r,ry6Horo 3ar(na.ty.
cnJopro*rr.1 (ri,rirr:ru- rri.rrrpr, rre rrr:t. crpyxrlprri rri.tpol.ti.tr. Ipe.fc raBHHurBa. ei,l-]i.reHHq

sa 6a'li iHrrnx ..lar:railie Kyxbrypu.
2.4. CreopeHHr, peopraHrlauir ra,rireir:lauin 3cl{nary:iliiicHroerrcl airnoeirHo ao

rrHrHoro ,aKoHonaBcrBt Vxoals u.

3. Crpynrypa ra ocrronrri flpunuunr{ ain,'rsHoc-ri
3ax.ragy

3. L Crpyxrypa 3aNnany Bh3Ha,rai-Tbct ,aBnrHHtr\Il.r. H:lnptNraNtu ]a 3MicroM ii('ro
!iq,tsHoc r i. Nr icueeu v r r y ]roBilrr r l r'i lroNrrr r uoc trr rrltr.

3.2.3arua'.r fl,'laHye cBoro aig,rrHicrs 6rlnoeilHo ao KynbrypHHX norpe6 uace,reuHr,
B14xoarqH 3 rBop,rhx nroN,tugocteii tg r[riHgHcoenx pecypcrr.

3.3. Ky,rsrypHo-ocBir uti. BrlxoBHa. onra H iru uiii uo-N.tacoea, aogeir,rtea po6ora o

3aK,raai 3aiiicfrrcel bcr ahd)epenuiiiosaHo r B14KUpHCraHHrrr pi:Hrzx opraui:auiiiHux $opu
po6oru: ryprKoBa po6ora, iu.qnsi,tyt,rsHi :aunrrn rr itlue.

3.-1. 3lx.rc.t Moxe ,JryrrJrr .tu yr]lru] i r uprcrrillrLiiiuo-Mccurthx laxunax -to[rKl,'rbHr.
rro:aurxi:rsHi,:arzr,rsrroocr;irui ra irrlri laB,ri.lrr,ni 3aNrailh, a raKo)K iuui yclaHoan ra
opraHi:auii Hc3aJrcrrHo airr cpoplll B,,racrrocti la gi,loir,rqot o rri.tropr,txyaauHr.

-1.5. 3ax,raa Ma{ rp.rBo HaarBilr l.r n,rarHi no,'rryr h eilnosi.4riu fo 3aKoHonaBe r Ba

YxpaiHu.
3.6.3 verorc y,LlocKoHaJreHHq Kyn brypH o-fo3B i,r,re noi po6orr.r e raxragi Mox{yrb

crBoprcBarficb rpovatcsri paarr. roruricii rc isrue.

4. Vn pa e,r irr H n iar(J'raroNr
KepinHr4rso 3aKralorr{ 3,1riicHrcerrcn,quperoopoN{, rllo [pn3Haqa€rbct

Uqai,ry r<y,rsrypn i rypn:vy JluvaHcur<oi nicsr<oi paar !oHeusrcoi o6,'rac ri
KOH'r'paKTy 3a pe3ynbTaTaMH r(oHKypcy lflllrjo qlrHHofo 3aKoHoIaBcrBa.

oBliHeH Marll BHUty ocBily y ctfepi Irynbrypri 'ra crax po6orr.r y
Merrlxe Tpr,ox poKrB.
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4.2. XyloNuii:i xcpieuux, 3acrynHllKu KcprBHuKa, reopvi ra int-lti npaqiennxr
3ar{naay npn3Haqaxlrbclt na rocanH i tgrrsusrcr scs 3 nocan Hara,rsHnrov ailLily
Kynbrypu i 'rypn:vy ,rllauascrroi uicsr<oi pa,,tu ,{oueurxoi o6,'racri :la [oroaxeHHrM 3

AHpeKropoM 3aKnaAy gianoeiaHo ao rrHHHoro 3aKoHoaaBcrBii VxpaiHu.
4.3. llupexrop 3axna.qy:

- 3.qir:icHrce xepirHn4rno Ko;reKlriBoNl 3axraay, :a6e:leuye 1o6ip xa4pie. crBoproe
saleNHi yrlloll4 a.iu rri!er4uleHHr ix rlaxoeoro piaHr;

- la6crncuyr huHrpolrb ra BhxoHaHHtM n.rauiu. nporpa14. KynblypHo-roteir,rrsux
3axo/:liB, opraei:auiiiso-r.rzrcosui rir opraHilauiiiHo-ue'rotnqsol po6ora ran;ra1y, iioro
crpyl{rypHrJX niApo:,riria ra rlry6unx (ropr.ryr:aHr.. clnoprce neo6xilni yMoBu ant
po3BHrKy Hapo.'lHoi IBop'rocl i. xl,rsrypuo-Lrlrsi,'l,tr sui lir,'ltltocti si-lnosiaHo ao notpcS
HaceneHHt;

- npeacraBnrc 3aKnaJ y ecix ni:npacvcrBax. ycraHoBax ra opraHi:auiqx i

BtanoBlaa€ IIcpca rrpaBoHacTyrrFrr.lKoM 3a pc3y"rlbTaTr{ jlrt.lbHocTr 3aKnuiay;

- 3acfucoB)( ,axo,'lll 3a(rxo,rclrHt ra -l euHn,riHapHtlr o cftrHcHHt -to rrpauieHnxre
3aKJraay;

- noroa)Ky€ nocaitoni o6oH'rlrr r rpar ti sH r r xi s tirKlnlity;
-Hece eianosi.qa,rlgicrt 3a BuKoHaHur roKna.qenux Ha 3aKjlaa 'laeaalIl, craH i

:6epeNerrnl NraiiHa, rlepeaaHoro B oneparhBHe yrtpae,riHu.r 3aKnaAy.

5, Tpylonnii Ko.rrcKr rrR! iior o o6on'r:xu i npaaa
5.J.-Tpy,,roenii KoJrcKrr.irl laKlrary crarroo.lrrrb yci rpurra:rrru. rri nplrlror.rrr Ha

ocuoei rpytoeoro JOroBopy. a raKOri iuluux Qopv. It(o pcryJrlororr, r'py.4osi eiauocuHl.r
npaqiennxa i: rax,ra4ov.

5.2. IIoeHoBax(cHHr rpyaoBoro KorlcKrr.rBy pcarityrcrrcr vcpc: :ara,rsHi 36opH ra
ra,ry:eanii npo(lcnilroel.ri KoN4rrer.

5. 3. rLresu rpy,,r,oBoro KoJ'rcKruBy 3aKna.ty :ro6os' l:aHi :

5.3.1. Cyvr.liuHo BLrKoHyBanr ceoi o6oe'rrlru nepel 3aKJraloNr,

nepeloBl4]vlll Nle IOAaMrl 1 a IlpulJOl\{ax4l.l pOOO-t]1.

5.3.2. lorpurryBar cb npaBnn rpyro6or o poinopflnKy. oxopoHn npaui rl rerHixu
6e:ner<n, cHcreMar rrHo nignnuyearu rpo$eciiiHy rnali(lrraurro.

5.3.3. lorpunyBarhcb rpaBrll npocfreciiuoi eruKl.r rpn snxoHaHHi c,ryN6onnx
o6os'qlxie irosapncsrnx B3acMoBlllHoclJH 3 rHruuMr.r lr-JreHar\'ui tpyaotsoro KoneKTllBy.

5.4. H,resu rpyaoBoro KoncKrHBy 3ar(Jraly Mitiorb rrpaBo:

5.4.l. Brrocuru nponoruuii uluro no.rinuorrrr iioro po6orll, ycyHeHHr ue,to,rixis y
po6ori niaposai,ris.

5.4.2. IIa arcolauirc 3 Mcloro olpxMaHHr runloi ruarritlirauiisoi xarcropii ra
yqacrb y KoHKypcax ua laltitrlcHuq BaKaHTHI{x noca.l.

5.5. paua i o6oB'g:xr.r npaqiennxiu 3aKnaj{y Br43HaqarcTbcr noczuloBr.rMrt

iHcrpyrqirv n ra npaBrr.Jril\r n nHy r pi r r r H sor tr l pyrloBUr o po3nopt/lr{y.

6. (DiHascono-rocrroaapcbr(a airr"'r brric'rb

oso,roniga lu

OBO-fOCnOAapCbKa,4l.f,IbHlCTb 3aI{narly 'itiiicHrcerrc.r eiAnogiar{o,to

paxyHoK rorurie 6rcrNe ry
ra isul.rx Haaxoa)r{eHr, He

HH ra uboro Craryry.
Frr 3aKna/Iy 3,l.lr4cnro( r'r,cr 3il

arKol14x 1xepe,'r cfirraucyBaHHs
v Yxpain r.

3ax,r agy
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6. 3.,{oaarxorulru a)+(cpcnaMn SoprlynaHHr rouiri e taxlaqy e :

- KOIUTH, OACp)r{aHr Brll1 HaAaHHr n-qaTHhx flocnyf BllnoBl.tlHo llo 3aKoHoAaBcTBa

Vxpaiuu;
- ao6poairsui rporuoei sHecKH. Kouru, orpnvaHi r.lry6Huvr 3ar(JraaoM 3 aorarKoBnx

gxeper $iuaHcyBaHHr, BHKoplrcroByrorbcq arr rrpoBa.qxeHHq qilnlnocri, nepeg6aueHoi

Craryroll.
6.4. Kry6unii ral(J.la.l y npoueci npotsil.txcrrrrr rlr iH:t rrcorro- | oc notapc brtoJ rit.rLHocri

N,rac npaBo:
- noJtshLrarh a.rccHy vrttepiit,'rl,H1 6l;r:
- Konr.te ryrlirrl*t i pu lropn.t;rl t nct vai.ittort Bi-tn{)BiaHo .to J3t(o}to.lAuctBa tl

Craryry;
- BnKoHyBar inrui rii, uo He cyncpeqarb 3rKoHoaaBcrny Vrpaiull ra llboMy

Craryry.
6.5. Marcpia:rlso-rcxsiqua 6a:a :arrraay IrKJloqa€ npnltiucuul, o6raanaHn.l.

:aco6n :e'nsxy, :eue,lsui ai,rrurn, pyxove i HepyxoN4e raafiso, uto nepe6yeae e iioro
xoprcrynauui.

6.6. flpuuiuleuHt 3ar(naay nepe6yaae Ha 6a"raHci aig1i,ly ryrsrypu i rypr'r:ivry

,[nnasclxoi lticlxoi palu /-loHeulroi o6nacri.
6.7. BeaeHuq ainoBo,r,crBa s 3ax,'tali ':ttiiicurcerocl y nopqaKy, BH3HaqeHor!'ry

r11 HHH Nr 3ar(oHoAa Bc'f BoM VtcpaiHn.

6.8. O6,rir lraiiHa, 6yx ra:lrepc rrH ii o6,rir $irraHcoaoJ -tis,rsHoc'ri 3aKrraAy Belle

ueHrpali:oeaHa 6yxralrepir siaai,ly Ky,!srypn i rypn:r'ly ,rlnuasolroi vicsnoi patru

nose{sxoi o6-qacri.
(\ L). J6rrrr(H. raslcHi ratr:rJ) B pc syrtrati n.rp1 III(tttrt toFo rtaiiHoeux npae

(li:l uurrvu ril rollH.lth,rHfiNru oco6aur i lcllxaeHhr\rr upr ltMH. a i;1ru rr.l1r..r ey xlr sc I
3ar{Jraay ;106poe i'lrsr tct a60 :a p i tlet lt tr u cyity.

7. I l pr,r nu HcH uu rin.rsHoc r i JaKrail\
7.l. IlprrnrrrreuHr ais,,rsHocli raKna-fy r.rir'icHrocrrcs LrJttxor\l iioro peoprauirauii

(unrrr, rrp e.qHaHHfl, noqiny, nepereope Ht) a6o niKBi.tsttii y BtlrlaaKax ra noptat(y,
Bc r aHoB.neH HX'Jar{oHo,ta Bc f Bol\r Vr<paiu n.

J.2. Piuenun upo nprinHHeHul lrl,rsrrocri rarc'ra,r.y npuiitrlaersc-a ,rlnvanclxoro
uicr,noro paaorc 3a noroAn(eHHtNI i: MiHicrepcreornl Kynbrypl4 VrpaiHu.

7.3. llpu peopraHi:auii qr lixeilauii 3ttt(rar1y npatlianuxav. qxi rei,'tsHrKl'rscs,

rapaHrycrbcr aorepxanHr ix npae ra iurepccie sittloBi,rlHo,no rpylloBoro 3aKoHoaaBc'rBa

Yxpairrn.
7.4. ,rlixBi;rauir 3ar{na11y :t,{iii c H H-rc'rF,cq ,rixsiit.auiii rr oru xolticiero, eKtl crBoptoe'rtrct

eianoei-lrro n() 3alioHo-laBe l ua Vr<peiHH.

7.5. V pa:i npr.rrrnFrerrr'rrr iliq,,r6HOcri 3ar{xaily ( y pe:y:rr'rari iloro rtircei:auii, 3Jlr'rrrt,

noli,ry, npne.rHaHHl a5o n epe'r'eopeH H I ). aKl l'lBI'l la ll()fr)xlxcHHtM optaHy vicuesoro
caMoBprrytsaHHr. nepelaFfrbcl olsiii a6o xi.rtstiovt nenprt6yrroenm oprani:auirlt
eianogi.r,Horo nu4y a6o 3apaxoByK)lbct Jlo iloxojly 6ro:uxery.

8. BuecerrrrR :lris ra aonoBtleHb ao Craryry
onoBHeHHr ao ubofo Craryry BHoctrbct:a piueHHrv ,[nvaHcsroi

o BHOCTTbCT ,qO craTyTy Ta r'lo eal'lllofo nep)l(aBHofo pecc'rpy

oci6 ni.tnpweuuiara rpoMa.qc6t(HX cfopltyeans. nlnJIflrarorl'
pcecrpauii y nop . neper6aueuol,ry rruuHr4M 3aKoHoaaBcrBoru.
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3uinra ao Craryry, rxi crocyrorrc.fl ei4oN{ocreii, BHcceH}tx ao aepxaBHoro peecrpy
ropr4auqHr4 x oci6, Sisrzvnax oci6 - uiAnprae Nruie ra rpoMa,4crxax SoplayeaHr, ua6zparcrl
.rr4HHocri 4a.r rperix oci6 r ans ix aepNaeuoi peecrpauii 3 ypaxyBaHHrM o6uexeur,
BCTAHOBJTEHIIX 3AKOHOM.

8.2. BHeceHsg :vin 4o uborc Craryry o$opvr,rrerucr uitxoM gnKaaaeHHr fioro e

uoaifi peaarqii.

Craryr roruryHanbHoi opraHi3auii (yclarroeH,:ar<rragy) "lleHrpy Kyn6rypr.r i Aoger,rrr
r,ricra JIuvaH" po3po6neHo KoMyHan6Holo opraHi:aqiero (ycraHoeoro, :axlaaonr) "l-leurpov

TIO. Kaparcyu

,?*^ 0a

i ao:eir,rs ir,l. JIuvau"

6$H"{b

:r- .3\
i(oJait

\Y(P,A

3ATAJ]bHiIi,1
BrAArn

3 OPflTIHAJIOM

Mr*^ roro


