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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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м. Краматорськ

Про перейменування
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ УЧБОВО- 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 16 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  

підприємців та громадських формувань», керуючись статтями 19, 36 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 1, 4, 6 Закону 

України «Про військово-цивільні адміністрації», рішенням обласної ради 

від 04 березня 1999 року № 23/5-116 «Про делегування повноважень 

Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо 

управління майном області та про затвердження переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні обласної 

ради» (із змінами), розпорядженнями голови облдержадміністрації 

від 16 липня 2007 року № 431 «Про здійснення повноважень щодо 

управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селиш, 

міст, що знаходиться в управлінні обласної ради» (із змінами), голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 11 квітня 2016 року № 278 «Про затвердження Переліку структурних 

підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 

управлінні обласної ради» (із змінами):

1. Перейменувати КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ КУЛЬТУРИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ на
ДОНЕЦЬКА ОДА

466/5-18 від 05.04.2018



КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ КУЛЬТУРИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ».

2. Внести зміни до Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, 

затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації

від 06 березня 2002 року №97, затвердивши його у новій редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 22 в е р е с н я  2016 року № 83 5 «Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ УЧБОВО- 

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ».
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Голова облдержадміністрації.' 
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1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА КУЛЬТУРИ «ДОНЕЦЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ» (далі -  Центр) 
це установа, яка заснована на спільній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької обласної ради.

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА КУЛЬТУРИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ» перейменована з 
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ (код СДРПОУ 26040942).

1.2. Управління Центром на період дії Закону України «Про військово- 
цивільні адміністрації» здійснює облдержадміністрація, обласна військово-
цивільна адміністрація.

Координацію діяльності Центру здійснює управління культури і туризму 
облдержадміністрації.

1.3. Місцезнаходження Центру:
84302, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 9а.
1.4. Найменування Центру.
Повне найменування українською мовою -  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

КУЛЬТУРИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ»;

скорочене найменування українською мовою -  «ДОНМЦК»;
повне найменування англійською мовою -  COMMUNAL CULTURE 

INSTITUTION «DONETSKYT OBLASNYI NAVCHALNO-METODYCHNYI 
TSENTR KULTUR Y».

2. Мета та види основної діяльності

2.1. Основною метою діяльності Центру є підготовка та підвищення 
кваліфікації працівників клубних закладів, навчальних закладів культури і 
мистецтва, парків культури та відпочинку, туристичної сфери, внесення в їх 
діяльність нових форм господарювання, проведення різноманітних культурно- 
мистецьких заходів та зростання художньої творчості населення області.

2.2. Основним завданням Центру є визначення напрямків, змісту, засобів 
навчання керівників та службовців установ культури незалежно від їх відомчої 
належності, а також конкретних форм і методів своєї діяльності; здійснення 
планування роботи та визначення перспективи розвитку.

2.3. Основними напрямками діяльності Центру є:
розробка та здійснення заходів щодо поліпшення якості підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців навчальних закладів та закладів культури, а 
також естетичного виховання учнів дитячих музичних, художніх, хореографічних 
шкіл та шкіл мистецтв з урахуванням надбань сучасної педагогіки,

залучення до проведення навчання висококваліфікованих фахівців вищих 
навчальних закладів, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, та іноземних 
фахівців на договірних засадах;



з

забезпечення підвищення рівня та ефективності культурно-освітньої 
роботи та народної творчості в організації дозвілля населення та координацію 
зв’язків між громадськими організаціями та національно-культурними 
товариствами, творчими спілками області;

забезпечення впровадження нових форм діяльності закладів культури; 
надання професійної, програмно-методичної та консультаційної допомоги 

установам і організаціям культури на договірних засадах;
видання методичних рекомендацій, розробок, нотних прикладів та додатків 

до навчальних програм, посібників, сценаріїв, слайдів, відеофільмів,
фонохрестоматій тощо;

вивчення та аналіз статистичних звітів, оперативної інформації про 
діяльність закладів культури та прогнозування тенденцій розвитку соціально- 
культурної ситуації в регіоні, проведення самостійно і спільно з іншими 
установами соціологічних досліджень в галузі культури;

вивчення фольклору Донбасу, сприяння його збереженню, творчому 
розвитку та популяризація його кращих зразків, організація збирання матеріалів
сучасної народної творчості;

проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, звітів творчих колективів, 
масових свят, театралізованих вистав, виставок декоративно-прикладного 
мистецтва;

надання платних послуг з організації та/або проведення культурно-масових 
та наукових заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних 
симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, бієнале, пленерів, 
конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих 
лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, 
фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів (проектів), 

надання допомоги творчим колективам області в організації гастролей в
Україні та за її межами;

налагодження культурних зв’язків із закладами культури України та інших
країн, сприяння обміну досвідом, делегаціями;

здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству.
2.4. Центр одночасно з основною діяльністю може провадити інші види 

діяльності з надання платних послуг відповідно до чинного законодавства.
2.5. Право Центру здійснювати діяльність, яка відповідно до законодавства 

України потребує одержання спеціального дозволу (ліцензії), виникає з моменту 
його отримання і припиняється після закінчення терміну його дії, якщо інше не 
встановлено законодавством України.

3. Юридичний статус Центру

3.1. Центр є юридичною особою, права та обов’язки якої набуває з дня його
державної реєстрації.

3.2. Центр здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції 
України, Закону України «Про культуру», інших актів чинного законодавства 
України та цього Статуту.
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3.3. Центр має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах 
Державної казначейської служби України, печатку, штамп зі своїм
найменуванням.

3.4. Центр є неприбутковою установою.
3.5. Центр має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та 

особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в 
судах.

3.6. Центр відповідає за своїми зобов’язаннями згідно з чинним 
законодавством.

3.7. Перевірку діяльності Центру можуть здійснювати органи, 
уповноважені на це відповідно до чинного законодавства, у межах наданих їм 
повноважень.

4. Майно та фінансово-господарська діяльність Центру

4.1. Майно Центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також 
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

4.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст, що перебуває в управлінні обласної ради і закріплюється за ним на праві 
оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр 
володіє, користується та розпоряджається вказаним майном згідно з чинним 
законодавством.

4.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі 
кошторису, який складається і затверджується у встановленому порядку.

4.4. Джерелами формування майна Центру є:
кошти обласного бюджету;
надходження від плати за послуги, що надаються Центром згідно із 

законодавством, у тому числі плата за оренду майна;
благодійні внески, гранти та дарунки;
інші джерела власних надходжень Центру відповідно до чинного

законодавства України.
4.5. Центр має право за погодженням з управлінням культури і туризму 

облдержадміністрації замовляти проектно-кошторисну документацію на 
капітальний, поточний ремонти основних фондів у межах кошторису.

4.6. Відчуження майна Центру та надання його в оренду фізичним та 
юридичним особам здійснюється в порядку, встановленому чинним 
законодавством.

4.7. Центр має право списувати майно з балансу в порядку, встановленому
чинним законодавством.

4.8. Центр має право розпоряджатися відповідно до законодавства 
доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, 
майном, придбаним за рахунок цих коштів. Забороняється розподіл отриманих 
доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати 
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління 
та інших, пов’язаних з ними осіб.
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4.9. Збитки, завдані Центру в результаті порушення його майнових прав 
фізичними та юридичними особами, відшкодовуються Центру відповідно до 
чинного законодавства України.

5. Права та обов'язки Центру

5.1. Центр має право:
планувати діяльність та визначати основні напрямки розвитку відповідно

до мети своєї діяльності;
укладати договори з юридичними та фізичними особами. Центр вільний у 

виборі предмету договорів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов 
господарських взаємовідносин, які не суперечать чинному законодавству
України і цьому Статуту;

на підставі вивчення потреби в підвищенні кваліфікації і перепідготовки 
керівних працівників і спеціалістів формувати мету навчання кожної групи; 

запроваджувати у практику нові форми і методи роботи; 
створювати колективи аматорського мистецтва, клуби за інтересами та 

любительські об’єднання (в тому числі художників, народних умільців, родин 
тощо).

формувати навчально-методичні аудіо-, відео- матеріали з питань 
культурно-дозвіллєвої діяльності, аматорської художньої творчості, сценарних 
матеріалів, зразків образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

5.2. Центр зобов'язаний:
постійно надавати всі види методичної допомоги культурно-освітнім 

закладам та школам естетичного виховання області;
забезпечувати своєчасно сплату податків, зборів та інших обов'язкових

платежів згідно з чинним законодавством;
здійснювати капітальний ремонт (реконструкцію) та поточний ремонт

основних фондів у межах кошторису;
створювати належні умови для високопродуктивної праці його 

працівників, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил і норм 
охорони праці та техніки безпеки;

виконувати зобов’язання відповідно до укладених договорів; 
вести документацію у встановленому порядку;
Центр має також інші обов'язки відповідно до законодавства.
5.3.Центр веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї 

роботи, складає статистичну інформацію, фінансову та податкову звітність.
Порядок організації виконання кошторису та ведення бухгалтерського 

обліку, подання статистичної, фінансової звітності визначається законодавством.

6. Управління Центром

6.1.Управління Центром здійснює директор, який призначається на посаду 
та звільняється з посади у встановленому порядку. З директором Центру 
укладається контракт відповідно до законодавства.

6.2. Директор Центру:
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самостійно вирішує питання діяльності Центру, організує його роботу і 
несе повну відповідальність за діяльність Центру;

г ' розробляє структуру та штатний розпис Центру, подає його на
затвердження до управління культури і туризму облдержадмінстрації; 

діє без довіреності від імені Центру;
забезпечує дотримання чинного законодавства і дисципліни всіма 

працівниками Центру, ефективне використання ресурсів Центру для розв'язання 
завдань, що стоять перед ним, гласно вирішує питання діяльності і соціального 
розвитку колективу;

здійснює заходи по зміцненню матеріально-технічної бази Центру; 
видає накази, затверджує посадові інструкції працівників Центру; 
розпоряджається коштами і майном Центру згідно з чинним

законодавством і цим Статутом;
представляє інтереси Центру в установах, підприємствах та організаціях 

всіх форм власності, укладає договори, видає довіреності та доручення, відкриває 
рахунки в органах Державної казначейської служби України;

організовує і контролює облік та збереження майна Центру, а також 
бухгалтерський облік і звітність;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Центру; 
має право заохочення або накладення на працівників Центру 

дисциплінарних стягнень у встановленому законодавством порядку;
виконує інші функції, в межах повноважень, які надані йому чинним 

законодавством та власником (уповноваженим органом).
6.3. Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з 

посади директором Центру за погодженням із заступником голови 
облдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

6.4. Рішення соціально-економічних питань, що стосується діяльності 
Центру, приймаються його органами управління за участю трудового колективу 
та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. 
Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі 
та трудові відносини трудового колективу з Центром.

6.5. Право укладення колективного договору від імені власника надається 
директору Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним 
органу.

6.6. Члени трудового колективу зобов'язані бездоганно виконувати 
функціональні обов'язки, вимоги чинного законодавства та цього Статуту, 
правила внутрішнього трудового розпорядку, удосконалювати свою професійну
майстерність, берегти майно Центру.

6.7. Вищим колегіальним органом самоврядування Центру є загальні збори
трудового колективу.

6.8. Загальні збори трудового колективу:
розглядають проект колективного договору і надають повноваження 

профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом 
органу підписувати його з власником або уповноваженим ним органом від імені
трудового колективу Центру;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про
працю України;
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мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7.1. Діяльність Центру припиняється шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням обласної ради або 
уповноваженого органу чи господарського суду, відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

7.2. При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які вивільняються 
або переводяться, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
законодавства України про працю.

7.3. Припинення Центру проводиться відповідною комісією, яка 
створюється обласною радою, а при припиненні за рішенням суду -  комісією, 
призначеною судом. З часу призначення комісії з припинення до неї переходять 
повноваження щодо управління Центром.

7.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Центру, виявляє його 
дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, 
передавальний акт, які затверджуються органом, який прийняв рішення про 
припинення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.5. Активи, майнові права та обов’язки, що залишаються після 
задоволення вимог кредиторів відповідно до законодавства переходять до 
правонаступника або зараховуються до обласного бюджету, якщо інше не 
встановлено законодавством.

7.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання Центру переходять до 
правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.1. Зміни до цього Статуту вносяться в порядку, встановленому для його 
затвердження та реєстрації.

8.2. Всі зміни до Статуту є його невід’ємною частиною.

Статут підготовлено управлінням культури і туризму облдержадміністрації 
спільно з комунальною установою культури «Донецький обласний навчально- 
методичний центр культури».

7. Припинення діяльності Центру

8. Зміни до Статуту

В.о. начальника управління
культури і туризму облдержадміністрації

В.о. директора комунальної установи 
культури «Донецький обласний 
навчально-методичний центр культур А.В. Ловягін


