
і
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

X сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 25 червня 2021 року Валки № 360

Про затвердження Статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ВАЛКІВСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ 
«ІСКРА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у новій 
редакції

Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
розглянувши лист директора комунального закладу «ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ «ІСКРА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, 
фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики, Валківська міська рада 
вирішила:

1. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ «ІСКРА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЬОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у новій редакції
(додається).

2. Директору КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ «ІСКРА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Оксана 
ХОЛОДНА) звернутися, у встановленому законодавством порядку, до суб’єкта 
державної реєстрації для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному 
реєстрі.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення IV сесії Валківської 
міської ради Харківської області VIII скликання від 14 січня 2021 року №88 
«Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ «ІСКРА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» у новій редакції.
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики 
(Віталій ОНОША).

Міський Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення X сесії Валківської 
міської ради VIII скликання 
від «25» червня 2021 року № 360

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ «ІСКРА» 

ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(нова редакція)

Валки - 2021
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут визначає організаційно-методичні, майнові, фінансові 
та інші умови діяльності комунального закладу «Валківс-ький народний дім 
«Іскра» В А ЛКІВСЬ1СОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУ ХІНСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - ЗАКЛАД).

1.2.Цілісний майновий комплекс ЗАКЛАДУ переданий із спільної 
власності територіальних громад міст, сіл, селищ Богодухівського району у 
комунальну власність Валківської міської територіальної громади на підставі 
рішень Богодухівської районної ради № 20 - VIII від 17 грудня 2020 року «Про 
безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Богодухівського району підприємств, установ, закладів та їх майнових 
комплексів у комунальну власність Валківської міської ради», Валківської 
міської ради № 43 від 22 грудня 2020 року «Про безоплатне прийняття із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Богодухівського 
району підприємств, установ, закладів та закріпленого за ними майна у 
комунальну власність Валківської територіальної громади» та Валківської 
міської ради № 86 від 14 січня 2021 року «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №43 «Про безоплатне прийняття 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Богодухівського 
району підприємств, установ, закладів та закріпленого за ними майна у 
комунальну власність Валківської територіальної громади».

1.3. Засновником ЗАКЛАДУ є Валківська міська рада Богодухівського 
району Харківської області (далі - Засновник). ЗАКЛАД є правонаступником 
КЗ «В ал кінський районний народний дім «Іскра».

! .4. ЗАКЛАД керується у своїй діяльності Конституцією України, 
Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами Верховної Ради 
України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями 
Валківської міської ради та ЇЇ виконавчого комітету, наказами відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Валківської міської ради та цим 
Статутом.

1.5. ЗАКЛАД є багатопрофільною установою клубного типу. Вибір форм 
діяльності залежить від місцевих умов-ініціатив та з урахуванням побажань 
жителів громади.

) .6. ЗАКЛАД підпорядкований та підзвітний органу управління - відділу 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Валківської міської ради 
Богодухівського району Харківської області (далі -  відділ культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Валківської міської ради).

1.7/ Повна назва -  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВАЛКІВСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ДІМ «ІСКРА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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ІЮГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Скорочена назва -  
КЗ «ВАЛКІВСЬКИЙ НД «ІСКРА».

1.8. Юридична адреса (місцезнаходження) КЗ «Валківський НД «Іскра»: 
63002, Україна, Харківська обл., Богодухівський район, м. Валки, площа 
Центральна, 5.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗАКЛАДУ

2.1. ЗАКЛАД є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має 
круглу печатку.

2.2. ЗАКЛАД обслуговується централізованою бухгалтерією відділу 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Валківської міської ради.

2.3. ЗАКЛАД не має у своєму складі інших юридичних осіб.
2.4. ЗАКЛАД несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно 

до чипного законодавства. Засновник не відповідає за зобов’язання ЗАКЛАДУ, 
а ЗАКЛАД не відповідає за зобов’язання Засновника, крім випадків 
передбачених законом та установчими документами.

2.5. ЗАКЛАД має право укладати угоди, набувати майнові та не майнові 
права, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Даний Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації в 
установленому законодавством порядку.

Ш.МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

3.1. Основною метою діяльності ЗАКЛАДУ є створення умов для 
самодіяльної народної творчості, духовного розвитку, задоволення культурних 
потреб та організації відпочинку населення Валківської міської 
те риторі а л ь 11 ої громади.

3.2. ЗАКЛАД проводить виховну, методичну, культурно-просвітницьку 
роботу.

3.3. Основними завданнями ЗАКЛАДУ є :
- розвиток самодіяльної творчості, розкриття творчих здібностей населення ;
- збереження, відродження та розвиток української культури, культур інших 
національних груп та меншин, що проживають на території Валківської міської 
те ритор і а л ьн ої громад и;
- підтримка соціально-важливих ініціатив любительських об’єднань та клубів за 
інтересами, громадсько-політичних, науково-технічних, екологічних, 
художньо-естетичних та інших напрямків культурологічного профілю;
- створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, 
відпочинку та розваг;
- надання методичної та практичної допомоги любительським об’єднанням, 
колективам, гурткам та клубам, що її потребують, а також культактиву 
трудових колективів і громадських формувань та окремим громадянам;
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- надання платних послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.12.2020 №1183 «Про затвердження Переліку платних послуг, 
які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не
є орендою»;
- задоволення потреб населення щодо організації культурно-масових заходів;
- створення умов для становлення, розвитку та підтримки творчої молоді;
- популяризація національних традицій, здобутків народного мистецтва;
- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 
населення.

3.4. ЗАКЛАД є центральним клубним закладом Валківської міської ради з 
питань організації народної творчості та культурно-просвітницької діяльності.

IV. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

4.1. Структура ЗАКЛАДУ визначається завданнями, напрямами та змістом 
діяльності, місцевими умовами і можливостями.

4.2. Основними підрозділами ЗАКЛАДУ є:
- адміністрація ЗАКЛАДУ;
-методичний персонал;
- творчо виборчі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, 
любительські об’єднання, студії, танцювальні колективи, гуртки та інші 
утворення);
- господарський персонал;
- художня Рада ЗАКЛАДУ.

4.3. ЗАКЛАД є самостійним у вирішенні всіх питань організації творчого 
процесу та громадської діяльності.

4.4. ЗАКЛАД співпрацює з творчими спілками, громадськими 
формуваннями у питаннях по напрямках основної своєї діяльності.

4.5. У політичних заходах будь-яких партій чи організацій ЗАКЛАД 
участі не бере. ЗАКЛАД не бере участі у передвиборчій діяльності будь-яких 
партій чи кандидатів на зайняття політичних чи адміністративних посад в 
органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

V. УПРАВЛІННЯ. КАДРИ.

5.1 ЗАКЛАД очолює директор, який призначається на посаду органом 
управління -  відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Валківської міської ради в порядку, передбаченому Законом України «Про 
культуру» шляхом укладення з ним контракту строком на 5 років за 
результатами конкурсу.
Директор ЗАКЛАДУ має право:
- приймати, переміщати і звільняти працівників згідно з трудовим
законодавством;
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- вирішувати питання оплати праці, заохочувати кращих працівників за 
допомогою методів морального і матеріального стимулювання, а також 
накладати дисциплінарні та матеріальні стягнення;
- представляти ЗАКЛАД в різних установах та організаціях, управляти майном 
ЗАКЛАДУ відповідно до договору про оперативне управління майном та в
межах законодавства;
- видавати в межах своїх повноважень накази та контролювати їх виконання;
- укладати договори.

5.2 Відділи ЗАКЛАДУ створюються за функціональними ознаками 
згідно з положеннями про їх роботу, затвердженими директором. У складі 
відділів можуть організовуватися сектори та виробничі групи.

5.3. Начальники відділів, інші працівники приймаються на роботу 
директором відповідно до вимог чинного законодавства та кваліфікаційних 
вимог.

5.4. Кваліфікаційні вимоги, права та обов'язки працівників ЗАКЛАДУ 
визначаються посадовими інструкціями і правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, які затверджуються директором ЗАКЛАДУ і узгоджуються з 
профспілковим комітетом.

5.5. Начальник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Валківської міської ради (за посадою) в межах своїх повноважень :
- координує діяльність ЗАКЛАДУ;
- співпрацює з директором ЗАКЛАДУ по виконанню статутних цілей 
ЗАКЛАДУ.

VI. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

6.1. Фінансово-господарська діяльність ЗАКЛАДУ проводиться 
відповідно до чинного законодавства і цього Статуту. Бюджетне фінансування 
не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначеному 
ЗАКЛАДІ додаткових джерел фінансування. Бюджетні асигнування на 
здійснення діяльності ЗАКЛАДУ та позабюджетні кошти не підлягають 
вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України і 
використовуються виключно за призначенням.

6.2. Майно ЗАКЛАДУ перебуває у власності Валківської міської 
територіальної громади і використовується виключно для виконання цілей і 
завдань Статуту та відповідно до рішень міської ради.

6.3. Майно ЗАКЛАДУ не підлягає вилученню або передачі будь-яким 
підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством за згодою Власника майна.

6.4. Джерела надходження коштів для виконання завдань ЗАКЛАДУ: 
-кошти з державного бюджету на виконання державних програм;
- доходи, одержані від власної діяльності згідно цього Статуту;
-благодійні внески юридичних осіб, громадян;
- кошти, отримані як орендна плата від надання майна ЗАКЛАДУ в оренду;
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6.5. Основою розрахунку фонду заробітної плати є:
- штатний розпис;
- середня ставка з урахуванням надбавок та підвищень з тарифікацією.

ЗАКЛАД є бюджетною установою. Доходи ЗАКЛАДУ у вигляді коштів, 
матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних ЗАКЛАДОМ від 
здійснення або не здійснення діяльності, передбаченої Статутом, звільняються 
від оподаткування.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання культури, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків 
діяльності, визначених цим Статутом. У разі припинення напрямків діяльності 
(у результаті ліквідації, злиття, реорганізації, приєднання або перетворення) 
активи зараховуються до доходу бюджету або передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду.

6.6. ЗАКЛАДу процесі фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої 
діяльності, відповідно до Статуту;
- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу матеріальні цінності в установленому чинним 
законодавством порядку з дозволу власника майна;
- виконувати Інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому 
Статуту.

6.7. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди, 
обладнання, засоби зв'язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, шо 
перебуває у його оперативному управлінні.

6.8. Для проведення культурно-просвітницької роботи ЗАКЛАДУ 
надаються у користування культурні та інші об’єкти безоплатно.

6.9. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається 
власником об’єктів відповідно до чинного законодавства.

6.10. Збитки, завдані ЗАКЛАДУ внаслідок порушення майнових прав 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 
законодавства України.

6.11. Ведення діловодства та звітності у ЗАКЛАДІ здійснюється у 
встановленому законодавством порядку.

6.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 
частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов'язаних з ними осіб.

VIL МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

7.1. ЗАКЛАД, за наявності належної матеріально-технічної та соціально- 
культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити 
міжнародний обмін у рамках культурно-освітніх програм, проектів, брати 
участь у міжнародних заходах.
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VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

8.1. Відносини ЗАКЛАДУ із засновником будуються на засадах його 
підпорядкування, підзвітності і підконтрольності.

8.2. Контроль за окремими сторонами діяльності ЗАКЛАДУ 
здійснюється відповідними контролюючими органами у відповідності до 
чинного законодавства України.

9.1. Припинення діяльності та реорганізація ЗАКЛАДУ відбувається за 
рішенням Валківської міської ради та в інших випадках, згідно з чинним 
законодавством України.

9.2. При реорганізації ЗАКЛАДУ вся сукупність прав і обов'язків 
переходить до його правонаступників.

9.3. ЗАКЛАД вважається ліквідованим з моменту проведення суб’єктом 
державної реєстрації реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі щодо 
припинення діяльності ЗАКЛАДУ.

9.4. При реорганізації ЗАКЛАДУ активи переходять одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу 
бюджету.

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Валківської 
міської ради та підлягають реєстрації у встановленому законодавством 
порядку.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

/ і/Секретар міської ради Людмила Іванська


