
 
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
IX  сесії міської ради   VIII  скликання 

 
27 квітня 2021 року № 43 
м.Шепетівка 
 
Про затвердження Статуту 
Шепетівського районного будинку 
культури  в новій редакції 
 

 

       Враховуючи рішення сесії  Шепетівської районної ради № 18/3-2020 від 
23.12.2020 року «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Шепетівського району  комунальної організації Шепетівський районний будинок 
культури, її об’єктів та майна в комунальну власність територіальної громади м. 
Шепетівки» та рішення VI сесії міської ради VIIІ скликання Шепетівської міської ради від 
25 лютого 2021 року № 71 «Про прийняття до комунальної власності Шепетівської міської 
територіальної громади комунальної організації «Шепетівський районний будинок 
культури», її об’єктів та майна із спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Шепетівського району Хмельницької області, про зміну складу засновників», відповідно 
до ч.3 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Змінити юридичну адресу  Шепетівського районного будинку культури  на:                           
30400, Україна, Хмельницька область, місто Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 
будинок 47. 
2. Змінити Засновника районного будинку культури на підставі рішення Шепетівської 
районної ради № 18/3-2020 від 23.12.2020 року «Про передачу із спільної власності 
територіальних громад сіл, селища Шепетівського району  комунальної організації 
Шепетівський районний будинок культури, її об’єктів та майна в комунальну власність 
територіальної громади м. Шепетівки» та рішення VI сесії міської ради VIIІ скликання 
Шепетівської міської ради від 25 лютого 2021 року № 71 «Про прийняття до комунальної 
власності Шепетівської міської територіальної громади комунальної організації 
«Шепетівський районний будинок культури», її об’єктів та майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селища Шепетівського району Хмельницької області, про 
зміну складу засновників». Засновником Шепетівського районного будинку культури 
визначити Шепетівську міську раду. 
3. Викласти Статут Шепетівського районного будинку культури у новій редакції 
(додається). 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г. та постійну комісію з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної  політики  
та спорту (голова комісії Собчук  Н.М.). 
Міський голова                                 Віталій  БУЗИЛЬ 
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м. Шепетівка 
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Шепетівський районний будинок культури є бюджетною, творчо –виробничою, 
культурно-просвітницькою, дозвіллєвою організацією з певними ознаками підприємства, 
заснованою на комунальній власності і підпорядкованій відділу культури Шепетівської 
міської ради. Засновником закладу та власником майна є Шепетівська міська Рада 
(ЄДРПОУ: 34175421; адреса: 30400, Україна, Хмельницька область, місто Шепетівка, 
вулиця Островського, будинок 4). 
 
1. Найменування  та місцезнаходження закладу. 
Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД). 
Повна назва: ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ. 
Місцезнаходження: 30400, Україна, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця 
Героїв Небесної Сотні, будинок 47. 
Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРОУ): 22986697. 
 
2. Мета і предмет діяльності. 
2.1. Шепетівський районний будинок культури (надалі – РБК) багатопрофільна 
організація, 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, яке проживає на території міста Шепетівка та також за 
її межами. 
2.2. Структура РБК визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, 
місцевими умовами і фінансовими можливостями. 
2.3. Структурними складовими РБК є творчі підрозділи та громадські формування (творчі 
колективи, гуртки і студії, курси, консультаційні пункти, любительські об'єднання, творчі 
асоціації тощо), що фінансуються з бюджету і позабюджетних надходжень. 
2.4. Пріоритетність напрямів роботи РБК визначають функції: 

• культурно-творча 
• пізнавальна 
• рекреативно-розважальна 
• методична 
• інформаційна. 

2.5. Основними напрями роботи РБК є: 
1. Розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності  її видів та 

жанрів, розкриття творчих здібностей і обдарувань людей. 
2. Збереження, відродження та розвиток української культури, а також культур 

національних меншин, які  проживають на території міста Шепетівка. 
3. Підтримка соціально важливих ініціатив, любительських об’єднань та клубів за 

інтересами. 
4. Сприяння самоосвіті в галузі мистецтва, історії світової та вітчизняної культури. 
5. Створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, 

відпочинку і розваг. 
6. Надання методичної допомоги любительським колективам і об’єднанням, гурткам і 

клубам, що її потребують, громадським формуванням за місцем проживання та окремим 
громадянам з питань організації культурно-просвітницької роботи, розвитку народних 
промислів, обрядів. Художньої самодіяльності й дозвілля з широким застосуванням 
договірних відносин. 

 
3. Юридичний статус закладу. 
3.1. Районний будинок культури є юридичною особою. Право і обов’язки юридичної 
особи РБК набуває з дня його реєстрації. 
3.2. Районний будинок культури здійснює свою  діяльність на основі і відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту, який приймається Засновником та 



реєструється відповідним органом державної виконавчої влади. 
3.3. Районний будинок культури має печатку та кутовий штамп, самостійний кошторис. 
3.4. Керівник закладу має право підпису на розпорядчо-фінансових документах. 
3.5. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому 
майна та коштів, що є в його розпорядженні, згідно з чинним законодавством. 
3.6.  Заклад має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові  права, 
нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді. 
3.7.  Заклад може входити, зберігаючи юридичну самостійність до складу культурних, 
культурно – спортивних, соціально – культурних, соціально – педагогічних комплексів, 
центрів культури і дозвілля, інших подібних об’єднань, спільна діяльність з якими 
регулюється договірними відносинами. 
 
4. Майно закладу. 
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, 
вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу. 
4.2. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади і закріплюється за 
ним на праві повного господарського відання. 
4.3. Джерелами формування майна є: 
• Бюджетні кошти; 
• Майно, передане йому органами місцевого самоврядування; 
• Доходи, одержані від реалізації платних послуг населенню, а також від реалізації 
інших видів творчо-виробничих програм; 
• Безплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 
громадян; 
• Придбання майна іншого закладу, підприємства, організації, громадянина; 
• Іншого майна набутого на підставах не заборонених законодавством.  
4.4 Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріплене за закладом, 
здійснюється за згодою з власником у порядку, що встановлений чинним законодавством. 
4.5 Заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім 
цілісних майнових комплексів) підприємствам, установам ,а також громадянам, 
устаткування, окремі нежилі приміщення, транспортні засоби, інвентар та інші 
матеріальні цінності, які за ним закріплені, а також списувати їх з балансу. 
4.6. Збитки завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, 
юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Закладу за рішенням 
суду або арбітражного суду. 
 
5. Права та обов’язки закладу. 
5.1. Права Закладу: 
- заклад самостійно планує свою діяльність, визначає головні напрямки свого 
розвитку згідно цього Статуту, основ законодавства України про культуру, інших 
законодавчих актів та відповідно до кон'юктури ринку на послуги по задоволенню 
культурних потреб, організації відпочинку населення; 
- заклад реалізує свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов творчо-
виробничої діяльності, договірними цінами, або у випадках, передбачених законодавством 
України,  за фіксованими державними цінами. 
5.2. Обов’язки закладу:  

- забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань, передбачених 
законодавством України; 

- здійснює поточний і капітальний ремонт основних фондів, обладнання; 
- придбає матеріальні ресурси у підприємства, організацій та установ незалежно від 

форм власності, а також у фізичних осіб; 
- створює належні умови для ефективності праці, забезпечує додержання 

законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 



соціального страхування; 
- здійснює заходи по вдосконаленню організації праці та заробітної плати 

працівників з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах 
особистої праці,так і в загальних підсумках роботи Закладу. 

5.3. Заклад здійснює оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним 
законодавством. Керівник Закладу  несе  персональну відповідальність за додержання 
порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності. 

 
6. Управління закладом і самоврядування  трудового колективу. 
6.1. Управління закладом здійснює керівник. 
6.2. Наймання керівника Закладу здійснюється засновником та Шепетівським міським 
відділом культури. 
6.3. Заклад самостійно визначає свою структуру, штати та штатну чисельність працівників. 
6.4. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності Закладу за винятком тих, які 
віднесені до компетенції засновника або його представника. 
6.5. Керівник закладу: 
• Несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу; 
• Діє без доручення від імені Закладу, представляє його в усіх установах та 
організаціях; 
• Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; 
6.6. Повноваження трудового колективу реалізовуються загальними зборами через їх 
виборні органи. Для захисту своїх інтересів трудовий колектив на загальних зборах може 
обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися 
керівник Закладу. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3 роки не 
менше як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або 
переводитися на інші посади з ініціативи керівництва Закладу без згоди відповідного 
виборного органу цього колективу. 
6.7. Питання охорони праці, виробничі та трудові відносини колективу з керівництвом 
регулюються колективним договором. Право укладання колективного договору від імені 
власника надається керівнику Закладу, а від імені колективу – уповноваженому ним 
органу. 
6.8. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну га творчо- виробничу 
діяльність Закладу. 
 
7. Творчо – виробнича та соціальна діяльність закладу. 
7.1. Основним джерелом доходів є бюджетні кошти, які виділяються з відповідного 
бюджету територіальної громади міста Шепетівки та спрямовуються на вирішення 
соціальної та творчо – виробничої діяльності Закладу. Невикористані суми по кошторисах 
видатків залишаються в розпорядженні Закладу в розмірі передбаченому діючим 
законодавством. 
7.2. Додатковим джерелом доходів є надходження коштів від надання послуг населенню, а 
саме: 
- Гурткова робота; 
- Курси( крою та шиття, машинної вишивки, вивчення іноземних мов  та ін.); 
- Студії художньої та технічної творчості, народні  промисли; 
- Різні форми індивідуальної підготовки (навчання гри на музичних 

інструментах,іноземним мовам); 
- Фізкультурно – оздоровчі секції; 
- Культурно – мистецькі заходи колективів; 
- Майстерні; 
- Дитячі ранки, новорічні свята, поздоровлення; 
- Виставки – продажі; 
- Прокат інвентаря; 



- Користування ігровими автоматами персональними комп’ютерами, настільними 
іграми, атракціонами; 

- Транспортне обслуговування; 
- Екскурсійне обслуговування; 
- Ремонт музичних інструментів; 
- Аукціони та інші послуги, що не суперечать діючому законодавству та цьому Статуту 
7.3. Чистий прибуток, одержаний Закладом від надання платних послуг, який залишається 
після покриття матеріальних та прирівняних до них витратна оплату праці, оплату 
відсотків по кредитах банків, виплати передбачених законодавством України податків та 
інших платежів по бюджету, залишається у повному його розпорядженні. 
7.4. Заклад утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю 
діяльністю: 
• Фонд розвитку виробництва; 
• Фонд споживання; 
• Інші фонди. 
 
8. Ліквідація і реорганізаця закладу. 
8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) 
Закладу здійснюється за рішенням Засновника закладу за участю трудового колективу або 
арбітражного суду згідно з чинним законодавством. 
8.2. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється за 
рішенням Засновника закладу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
заяви претензій кредиторам визначаються Засновником.  
8.3. В разі банкрутства Закладу, його ліквідація проводиться згідно чинного законодавства 
України. 
8.4. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 
управлінню Закладом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу і подає 
його органу,сякий призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які  
перебувають у договірних відносинах з Закладом, що ліквідується, повідомляються про 
його ліквідацію у письмовій формі. 
8.5. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується 
дотримання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України. 
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