
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 738

29 листопада 2019 року                                                        30 сесія 7 скликання

 

Про затвердити «Положення будинку культури (клубу) Лука-
Мелешківської сільської ради»

З метою  забезпечення реалізації  державної  політики в галузі  культури,
здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості,
виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях,
піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності
та створення нових, зміцнення інтелектуальної, духовної спромоги громадян,
збереження та примноження культурної спадщини, а також організації дозвілля
населення  громади,  керуючись   ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», за погодженням постійної комісії сільської ради з
питань планування, фінансів  бюджету та соціально - економічного розвитку ,
Лука-Мелешківської сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  Положення будинку культури 
будинку культури (клубу) Лука-Мелешківської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади (додається)

2. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту.

     
Сільський голова                                                          Володимир Сич



«Затверджено:  рішення  30
сесії  сільської  ради  7
скликання  від  29.11.2019
№738 

ПОЛОЖЕННЯ
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ (КЛУБУ) ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

об’єднаної територіальної громади Вінницького району

І. Загальні положення

1.1.  Будинок культури (клуб)  села  Лука-Мелешківської  сільської  ради
об’єднаної  територіальної  громади  Вінницького  району  району  Вінницької
області  (далі  –  заклад   культури  та  дозвілля),  як  одна  з  форм  громадської
самодіяльності являє собою масовий культурно-освітній заклад, що належить
до  комунальної  власності  Лука-Мелешківської  сільської  ради  об’єднаної
територіальної громади.  

Заклад культури та дозвілля є центром культурного і громадського життя
об’єднаної територіальної громади.

1.2.  Заклад  культури  та  дозвілля  належить  до  комунальної  власності
Лука-Мелешківської  сільської  ради  та  відділу  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради.

1.3.  Заклад  культури  та  дозвілля  утворюється  Лука-Мелешківською
сільською радою (далі -  Засновником) в населених пунктах: село Прибузьке,
село Тютьки, село Цвіжин, село Лани об’єднаної територіальної громади.

1.4.  Заклад  культури  та  дозвілля   керується  у  своїй  діяльності
Конституцією України, Законом  України «Про культуру», Законом  України
«Про охорону культурної спадщини», Законом України «Про кінематографію»,
Законом України  «Про добровільне  об’єднання  територіальних громад»  цим
положенням та іншими нормативними актами у сфері культури та мистецтва.

1.5.  Заклад  культури  та  дозвілля  у  фінансово-господарській  діяльності
підпорядкований  Лука-Мелешківській  сільській  раді  та  відділу  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільської ради.

1.6. Заклад культури та дозвілля для досягнення цілей своєї діяльності та
в порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та
несе обов’язки, які  не заборонені законодавством України і  передбачені  цим
Положенням.

1.7. Назви та адреси закладів культури та дозвілля Лука- Мелешківської
сільської  ради:
Вінницька область, Вінницький район, с.Тютьки, вул. Миру 27
Вінницька область, Вінницький район,с.Прибузьке вул.Шевченка 5



Вінницька область, Вінницький район,с Цвіжин вул. Шевченка 90
Вінницька область, Вінницький район,с Лани вул. Дружби 28А

ІІ. Мета та основні напрямки діяльності
Закладу культури та дозвілля

2.1.  Заклад  культури  та  дозвілля  створений  з  метою  організації
культурно-просвітницьких  заходів,  які  покликані  сприяти  духовному
відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики
в  галузі  культури,  здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих  на  розвиток
художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в
гуртках,  об’єднаннях,  піднесення  творчого  потенціалу  діючих  колективів
художньої  самодіяльності  та  створення  нових,  зміцнення  інтелектуальної,
духовної  спромоги  громадян,  збереження  та  примноження  культурної
спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку культури та
культур інших національностей. 

2.2. Основні завдання Закладу культури та дозвілля:
2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва.
2.2.2. Виявлення, розвиток і підтримка талантів та обдаровань. 
2.2.3. Впровадження якісно нових форм, методів культурного дозвілля.
2.2.4. Здійснення організаційно-масової роботи.
2.2.5.  Збереження  і  розвиток  національно-культурної  самобутності

народних  традицій  та   звичаїв  забезпечення  охорони  культурної  спадщини,
мистецтва.

2.2.6.  Організація  Закладу  культури  та  дозвілля  концертно-видовищної
роботи і художньої самодіяльності.

2.2.7.  Організація  веселого,  життєрадісного  і  здорового  відпочинку  та
розваг  в  Закладі  культури  та  дозвілля  та  поза  ним  всіх  вікових  категорій
населення.

2.2.8.  Організація  і  проведення  культурно-мистецьких  заходів  серед
населення. Зокрема проведення оглядів, фестивалів, свят самодіяльної народної
творчості тощо.

2.2.9. Організовує роботу гуртків та інших творчих об’єднань.
2.2.10. Збереження та зміцнення матеріальної  бази культурно-освітнього

закладу.
2.2.11.  Підвищення  кваліфікації  працівників  Закладу  культури  та

дозвілля.
2.2.17.  Господарча  діяльність,  в  той  же  час  своєчасне  внесення

пропозицій щодо матеріально-технічного постачання, своєчасного проведення
поточних та капітальних ремонтів основних фондів у певні терміни.

2.2.18.  Додержання  правил  та  норм техніки  безпеки,  охорони праці  та
протипожежної безпеки.

ІІІ. Організаційна структура Закладу культури та дозвілля

3.1.  Усі працівники Закладу здійснюють свою діяльність відповідно до
посадових інструкцій та згідно цього Положення.



 Внутрішня структура Центру :
- Директор (завідувач клубом);
- Художній керівник;
- Технічний працівник.
3.2.  Директор (завідувач клубом)  очолює заклад культури, організовує

його діяльність та представляє інтереси закладу перед засновником.
3.2.1. Директором (завідувачем  клубу)  може бути призначена особа, яка

має  вищу  освіту,  стаж  роботи,  володіє  державною  мовою  та  здатна  своїми
діловими і  моральними якостями,  освітнім і  професійним рівнем виконувати
відповідні посадові обов’язки.

3.3. Художній керівник Закладу:
-  здійснює  свою  діяльність  відповідно  до  планів  роботи  та  своїх

посадових інструкцій;
- ініціює та проводить заходи культурно-мистецького, просвітницького,

інформаційного характеру;
-  організовує гурткову роботу з дітьми та молоддю населеного пункту
-  займається  гуртковою  роботою,  працює  з  молоддю,  громадськими

організаціями, навчальними закладами;
-  бере  участь  у  розробці  планів  роботи  Закладу   та  забезпечує

інформаційну звітність про проведені заходи через медіа засоби.
3.3.1. Художній керівник Закладу приймається на роботу згідно чинного

законодавства та звільняється з посади відповідно до КзпПУ.
3.3.  Технічний  працівник приймається  на  посаду  та  звільняються  з

посади  відповідно  до  КЗпПУ та  здійснює свою діяльність  згідно  посадових
інструкцій.

3.4.  В  Заклад  можуть  прийматись  й  інші  штатні  працівники,
розпорядженням сільського голови та погодженням начальник відділу освіти та
культури  Лука-Мелешківської  сільської  ради  залежно  від  умов,  потреб  та
функціонування закладу культури.

3.5 Режим роботи закладів погоджується з відділом освіти та культури
Лука-Мелешківської сільської ради про що видається відповідний наказ.

3.6.  Центр  культури  та  дозвілля  відповідно  до  покладених  на  нього
завдань:

3.6.1.  Забезпечує виконання  комплексних і  цільових програм з  питань
культури;

3.6.2.  Забезпечує  розвиток  художньої  творчості  всіх  видів  і  жанрів
(гурткова робота); виховної роботи серед учасників художньої самодіяльності
та населення.

3.6.3. Проводить пропаганду творів мистецтва.
3.6.4.  Розробляє  і  вносить  в  установленому  порядку  до  сільської  ради

об’єднаної  територіальної  громади  проекти  планів  розвитку  своєї  сфери,
пропозиції щодо фінансування матеріально-технічного забезпечення.

3.6.5.  Сприяє  організації  підвищення  кваліфікації  працівників  своєї
сфери.

3.6.6.  У  масовій  роботі  Заклад  культури  та  дозвілля  взаємодіє  з
громадськими  організаціями,  приватними  підприємцями,  спортивними



установами з  метою забезпечення  різноманітності  форм,  змісту і  відпочинку
населення. 

3.6.7. Залучає до благодійної діяльності у сфері культури підприємства,
організації та інші юридичні і фізичні особи.  

3.6.8. Здійснює заходи по створенню безпечних умов праці, запобіганню
професійним захворюванням, виробничому травматизму .

3.6.9. Вносить пропозиції керівництву сільської ради щодо подання про
нагородження працівників, які особливо відзначилися державними нагородами,
відзнаками та присвоєнням їм почесних звань України та застосування інших
форм морального і матеріального заохочення працівників.

3.6.10. Вносить пропозиції щодо подання про нагородження колективів
художньої самодіяльності за високий рівень пропаганди культурно-освітнього
мистецтва до вищестоящих органів культури.

3.7. Заклад культури та дозвілля має право:
3.7.1.  Здійснювати  всі  види  культурної,  господарської  діяльності  та

підприємницької діяльності, що не суперечить Закону України  «Про культуру»
та іншим нормативним  актам, за погодженням із засновником.

3.7.2.  Проводити  свята,  фестивалі,  конкурси,  огляди,  виставки,
кінолекторії  та  інші  заходи з  метою відродження,  пропаганди,  збереження  і
примноження  української  національної  культури,  впровадження  в  життя
звичаїв,  традицій,  обрядів,  розвитку  самодіяльної  художньої  творчості,
задоволення духовних потреб людини.

3.7.3. Для виконання цілей Закладу культури та дозвілля в обумовленому
законодавством порядку має право:

-  проводити  концерти  художньої  самодіяльності,  театралізовані  свята,
фестивалі,  бенефіси,  естрадні  шоу,  вистави,  конкурси,  демонстрацію  юно
відеофільмів. спортивно-розважальні, оздоровчі, обрядові заходи;

- надавати послуги під час проведення презентацій;
- проводити вечори відпочинку, танцювальні вечори, бали, дискотеки;
-  тиражувати  в  установленому  порядку  записи  на  магнітних  носіях,

записів програмного забезпечення комп'ютерів;
-  організовувати  любительські  клуби  за  інтересами  (художні,  технічні,

комп'ютерні,  відеотеки, природничо-наукові, колекційні, за професіями тощо):
-  проводити та брати участь в ярмарках, виставках, семінарах, аукціонах;
-  залучати  для  консультацій,  підготовки  і  проведення  відповідних

висококваліфікованих спеціалістів в галузі культури і мистецтва по трудових
договорах (контрактах) наймати працівників, за згодою засновника;

-  використовувати  на  договірній  основі  приміщення  та  устаткування,
належні іншим підприємствам та організаціям за згодою засновника;

- вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законодавству
України, передавати його в оренду за плату у користування іншим особам, за
згодою засновника;

3.7.4.  Надавати  платні  послуги  у  сфері  культури  згідно  чинного
законодавства. 

ІV. Керівництво Закладу культури та дозвілля:



4.1. Центр культури та дозвілля очолює директор (завідувач клубу), який
призначається і  звільняється начальником відділом освіти та культури Лука-
Мелешківської  сільської.  Управління  Закладу  культури  та  дозвілля
здійснюється відповідно  до  посадової  інструкції  та  Положення  на  основі
поєднання прав засновника щодо господарського використання свого майна і
принципів самоврядування трудового колективу.

4.2.  Директор  (завідувач  клубу)  вирішує  питання  діяльності  Закладу
культури та дозвілля і  діє  від його  імені  і  за дорученням сільського голови,
представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, вирішує
інші питанні віднесені до компетенції  Директора.

4.3. Несе особисту відповідальність за виконання  покладених на Заклад
культури  та  дозвілля  завдань,  надає  пропозиції  сільському  голові  щодо
застосування заходів заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників.

V. Трудовий колектив. Охорона праці та соціальні гарантії.

5.1.Соціальні та трудові права працівників Закладу культури та дозвілля
гарантуються  чинним законодавством.

5.2.  Працівникам  Закладу  культури  та  дозвілля  гарантується  заробітна
плата, відповідно до штатного розпису, передбаченої законодавством України.

5.3.  Основною формою  здійснення повноважень трудового колективу є
загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж один раз на
рік.  Загальні  збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не
менше ніж 2/3 працюючих членів трудового колективу. 

5.9. Працівники Центру культури та дозвілля зобов’язані :
-  дотримуватись  посадових  інструкцій,  Положення,  охорони  праці,

виробничої гігієни та вести документацію, пов’язану з виконанням посадових
обов’язків (журнали, плани роботи, тощо). 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1.  Основним джерелом  фінансування  Закладу культури та  дозвілля  є
місцевий бюджет.

6.2. Додатковими джерелами фінансування є власні надходження та інші
надходження, не заборонені законодавством України.

6.3.  Центр  культури  та  дозвілля  здійснює  через  бухгалтерію  відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

 6.4. Заклад культури та дозвілля з метою задоволення потреб фізичних та
юридичних  осіб  в  його  роботах  (послугах),  збереження  і  зміцнення
матеріально-технічної бази Закладу культури і мистецтв, вирішення соціальних
проблем здійснює види діяльності:

- видовищні заходи;
- спортивно-оздоровчі послуги;
- туристична діяльність та індустрія відпочинку:
- відкриття танцювальних клубів, вокальних студій, хорових студій.
6.5. Джерелами формування матеріально-технічної бази є :



- майно, передане у користування від Лука-Мелешківської сільської ради
об’єднаної територіальної громади;

- прибутки, одержані від надання послуг;
-  безкоштовні  та  благодійні  внески,  пожертвування  організацій,

підприємств та громадян;
- гуманітарна допомога;
- придбання майна іншого підприємства, організацій;
-  інше  майно,  набуте  на  підставах,  не  заборонених  чинним

законодавством, капітальні вкладення і дотації.
6.7.  Майно  Закладу  культури  та  дозвілля  становлять  основні  фонди  і

оборотні кошти, а також інші фінансові, матеріальні та нематеріальні ресурси,
вартість яких відображена в  балансі.

VIІ. Контроль за діяльністю Закладу культури та дозвілля

7.1.  Державний  контроль  за  діяльністю  Закладу  культури  та  дозвілля
здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної  політики  у
сфері культури.

7.2.  Державний  контроль  здійснює  відділ  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради

VIІІ. Затвердження Положення, доповнення і зміни до нього

8.1. Положення Закладу культури та дозвілля набирає чинності з моменту
його затвердження.

8.2.  Положення,  доповнення  та  зміни  до  нього,  що  оформляються  у
вигляді  доповнень,  або  нової  редакції,  затверджується  рішенням  сесії  Лука-
Мелешківської  сільської ради.

Сільський голова                                                                          Володимир Сич
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