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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                          

 1.1 СТЕПІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ є неприбутковим комунальним 

закладом культури Воскресенської селищної ради, діяльність якого спрямована 

на збереження та розвиток народної творчості, аматорського мистецтва, 

культурно – естетичного виховання дітей та молоді, проведення культурно-

масових та дозвіллєвих заходів, створення умов для розвитку творчих здібностей 

дітей та молоді, спілкування, відпочинку, розваг. 

 1.2. Власником (засновником) Степівського сільського клубу є 

Воскресенська селищна рада (код ЕДРПОУ – 41336987; місцезнаходження: 

57210, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, селище міського 

типу Воскресенське, вулиця Соборна, будинок № 86) (далі - Власник). 

 

 1.3. Органом управління Степівського сільського клубу є відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради (далі - Орган 

управління). 

 

 1.4.  Степівський  сільський клуб у своїй діяльності підпорядкований Органу 

управління та є підзвітним і підконтрольним Власнику. 

 

 1.5. У своїй діяльності Степівський  сільський клуб керується Конституцією 

України, законами України, наказами та нормативно-правовими актами 

Міністерства культури України, нормативними та іншими актами 

Воскресенської селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради, розпорядженнями Воскресенського селищного 

голови, цим Статутом, чинними нормативно-правовими актами України. 

 

 1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Степівського сільського клубу 

57228, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Степове,                                  

вул. Стадіонна,16 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕПІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ: 

 

 2.1. Метою діяльності Степівського сільського клубу є задоволення 

культурних потреб дітей та молоді  у розвитку народної традиційної культури, 

сучасного мистецтва, підтримки художньої творчості, забезпечення умов для 

самодіяльної творчої ініціативи. 
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 2.2. Основними завданнями Степівського сільського клубу є:                                                                             

 - сприяти культурному розвитку та патріотичному вихованню дітей та 

молоді села Степове; 

 - задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;    

 - створення та організація діяльності клубних формувань (творчих 

колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами) для 

дітей та молоді; 

 - створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості в 

усьому різноманітті її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей дітей та 

молоді; 

 - підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-

розважальних, художньо-естетичних ініціатив; 

 - впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення; 

 -  комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей 

особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного 

життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу; 

   

 2.3. Предметом діяльності  Степівського сільського клубу є:  

 - театральна та концертна діяльність дитячих та юнацьких колективів; 

 - створення та організація діяльності дитячих та юнацьких творчих 

колективів (театральних груп, гуртків з художньої самодіяльності, 

хореографічних, театральних студій), інших клубних формувань; 

 - організація роботи колективів художньої самодіяльності, забезпечення їх 

повноцінного функціонування (концертна діяльність, репертуар, систематичні 

заняття, збір місцевого фольклору, тощо); 

 - організація і проведення тематичних театрально-розважальних, 

концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, 

фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів 

творчої діяльності клубних формувань; 

 - організація та проведення театралізованих свят, народних гулянь, обрядів 

відповідно до місцевих традицій і звичаїв; 

 - організація дозвілля для населення, зокрема проведення вечорів 

відпочинку, підліткових дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

тощо; 

 - організація гастрольної діяльності клубних формувань Степівського 

сільського клубу; 
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 - сприяння створенню та організації культурно-розважальних заходів, 

залучення в установленому порядку для проведення цих заходів професійних 

колективів та окремих виконавців; 

 - впровадження в практику закладу культури нових форм і методів 

культосвітньої роботи; 

 - формування позитивного іміджу закладу культури на основі 

запроваджених ефективних форм і методів культосвітньої роботи; 

 - участь в обласних фестивалях, регіональних, Міжнародних, 

Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-мистецьких заходах; 

 - організація відпочинку і дозвілля; 

 - здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які 

відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством. 

 2.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова, дозвільна робота  

Степівського сільського клубу здійснюється диференційовано з використанням 

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття та 

інше. 

 2.5. Степівський сільський клуб може залучати до участі в організаційно-

масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, та інші навчальні 

заклади, а також інші установи та організації незалежно від форми власності та 

відомчого підпорядкування. Степівський сільський клуб планує свою діяльність 

відповідно до культурних потреб населення, виходячи з творчих можливостей та 

фінансових ресурсів. 

3. СТРУКТУРА СТЕПІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ 

 

 3.1. Степівський сільський клуб структурно підпорядкований по питанням 

діяльності відділу освіти, культури молоді та спорту Воскресенської селищної 

ради. 

 3.2. Степівський сільський клуб може створювати культурно-дозвіллєві 

клубні формування (гуртки, студії, тощо), які користуються правами згідно 

чинного законодавства України і цього Статуту; 

 3.3. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

                                                                 

 

 

 

 



5 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 4.1. Степівський сільський клуб самостійно планує культурно-дозвіллєву, 

організаційну, господарську діяльність та погоджує її з Органом управління. 

 

 4.2. Степівський сільський клуб здійснює підготовку програм культурного 

розвитку с. Степове, подання їх на розгляд та затвердження Органу управління, 

забезпечує їх виконання; подання для затвердження Органу управління звітів про 

хід і результати виконання цих програм; 

 

 4.3. Структура, штатний розпис та кошторис Степівського сільського клубу 

затверджуються відділом освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради. 

 

 4.4. Степівський сільський клуб дотримується вимог трудового 

законодавства, правил і норм охорони праці та протипожежної безпеки, 

виробничої санітарії на підставі чинних інструктивних положень і нормативних 

актів. 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТЕПІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ 

 

 5.1. Управління Степівським сільським клубом здійснюють Воскресенська 

селищна рада, Воскресенський селищний голова, відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Воскресенської селищної ради та директор Степівського сільського 

клубу згідно з їх компетенцією, передбаченою чинним законодавством України, 

цим Статутом та контрактом. 

 

 5.2. Вищим органом управління Степівського сільського клубу є 

Воскресенська селищна рада. Виконавчим органом Степівського сільського 

клубу є директор. 

 

 5.3. До повноважень Воскресенської селищної ради належать: 

 - майнове, фінансове забезпечення діяльності Степівського сільського 

клубу; 

 - прийняття рішень про створення і припинення діяльності Степівського 

сільського клубу; 

  -  здійснення поточного контролю за використанням і збереженням майна, 

фінансово-господарською діяльністю Степівського сільського клубу;  

 - право вилучати надлишкове майно в Степівському сільському клубі, а 

також майно, що не використовується та майно, що використовується не за 

призначенням; 
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 - вирішення інших питань діяльності Степівського сільського клубу, крім 

віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції 

селищного голови, відділу освіти, молоді та спорту Воскресенської селищної 

ради, директора або інших органів. 

 

 5.4. До повноважень відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної  ради належить: 

 -   здійснення організаційного керівництва Степівським сільським клубом; 

 - координація співпраці Степівського сільського клубу з іншими закладами 

культури; 

 - призначення та звільнення директора Степівського сільського клубу та 

керівників структурних підрозділів, виконуючих їх обов’язків, їх преміювання, 

встановлення надбавок та інших видів заохочень, накладення на них 

дисциплінарних стягнень; 

 - погодження перспективних та річних планів роботи Степівського 

сільського клубу; 

 - вирішення інших питань діяльності Степівського сільського клубу, крім 

віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції 

селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, директора або інших 

органів. 

 

 5.5. Загальне керівництво Степівського сільського клубу здійснює директор, 

який призначається на посаду начальником відділу освіти, культури. молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради. 

 Вимоги до особи, яка може займати посаду директора Степівського 

сільського клубу визначаються чинним законодавством України, зокрема 

Законом України «Про культуру». 

 

 5.6. До компетенції директора Степівського сільського клубу відноситься: 

 - забезпечення діяльності Степівського сільського клубу; 

 - вирішення поточних питань роботи Степівського сільського клубу; 

 - вирішення питань матеріально-технічного забезпечення Степівського 

сільського клубу; 

 - організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю; 

 - вирішення інших питань, не заборонених чинним законодавством. 

 

 5.7. Директор Степівського сільського клубу в межах повноважень: 

 - розпоряджається майном та ресурсами Степівського сільського клубу у 

відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями 

селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради, розпорядженнями селищного голови; 
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 - представляє інтереси Степівського сільського клубу та структурних 

підрозділів в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших 

органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, перед 

громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами, 

представниками іноземних держав; 

 - організовує роботу Степівського сільського клубу та структурних 

підрозділів; 

 - несе персональну відповідальність за результати діяльності  Степівського 

сільського клубу; 

 - у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання 

працівниками Степівського сільського клубу; 

 - вносить подання начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради щодо застосування заходів заохочення та 

дисциплінарних стягнень; 

 - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Степівського 

сільського клубу та структурних підрозділів; 

 - здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки 

безпеки, санітарно-гігієнічних умов праці, пожежної безпеки тощо; 

 - виконує рішення селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради, розпорядження селищного голови; 

 - забезпечує відповідно до вимог чинного законодавства України своєчасне 

проведення інвентаризації; 

 - забезпечує дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-

технічної бази Степівського сільського клубу; 

 - є матеріально відповідальною особою; 

 -  несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, 

використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна Степівського 

сільського клубу та структурних підрозділів; 

 -  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування населення в 

Степівському сільському клубі;                                                                                   
 - вирішує інші питання діяльності Степівського сільського клубу та 

структурних підрозділів, крім віднесених цим Статутом та чинним 

законодавством України до компетенції селищної ради, відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської селищної ради, селищного голови або інших 

органів. 

 

 5.8 На період тимчасової непрацездатності, відпусток, відряджень, при 

звільненні директора Степівського сільського клубу та в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством України, начальником відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради або особою, яка 

виконує його обов’язки, призначається виконуючий обов´язки директора, 
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шляхом видання відповідного розпорядження. Виконуючий обов´язки директора 

Степівського сільського клубу є матеріально відповідальною особою на період 

відсутності директора. 

 

 5.10. На вимогу Воскресенської селищної ради, відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської селищної ради, селищного голови у 

встановлений ними термін директор зобов’язаний надати інформацію стосовно 

діяльності Степівського сільського клубу, його структурних підрозділів, їх 

працівників.  

 

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

 

 6.1. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є 

загальні збори. Загальні збори скликаються за необхідністю, але не менш одного 

разу на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не 

менше ніж 2/3 всіх працівників.  

 Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

 

 6.2. Трудовий колектив Степівського сільського клубу становлять усі 

громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового 

договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з закладом. Повноваження трудового колективу щодо його участі в 

управлінні Степівським сільським клубом встановлюються Кодексом законів про 

працю України, іншими чинними нормативно-правовими актами та цим 

Статутом. 

 
7. МАЙНО СТЕПІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ 

 

 7.1. Степівський сільський клуб створюється на базі майна, переданого 

Власником. 

 

 7.2. Майно Степівського сільського клубу закріплюється за відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради на праві оперативного 

управління. 

 

 7.3. Джерелом формування майна є: 

 - грошові та майнові внески Власника; 

 - майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи 

добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; 

 - кошти, одержані з бюджету Воскресенської селищної ради на виконання 

програм, затверджених селищною радою; 
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 - придбання майна інших підприємств, установ, організацій; 

  - інше майно та кошти, набуті з джерел, не заборонених законодавством. 

 

 7.4. У разі проведення Воскресенською селищною радою, виконавчим 

комітетом селищної ради, селищним головою, іншими посадовими та 

службовими особами місцевого самоврядування Воскресенської селищної ради 

сесій, засідань, конференцій, семінарів, зборів та інших форм масових заходів, а 

також участі зазначених суб’єктів місцевого самоврядування Воскресенської 

селищної ради у заходах інших організацій та осіб, Степівський сільський клуб 

має право надавати їм безоплатний доступ до будинків, споруд, приміщень, їх 

частину, інше окреме індивідуально визначене майно на час проведення цих 

заходів, а також забезпечувати їх проведення. 

  

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТЕПІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ 

 

 8.1. Фінансово-господарська діяльність Степівського сільського клубу 

здійснюється відповідно до законодавства та цього Статуту. 

 

 8.2. Основним джерелом фінансування Степівського сільського клубу є 

кошти бюджету Воскресенської селищної ради. 

 Фінансування Степівського сільського клубу може здійснюватися також за 

рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством України.  

 Бюджетне фінансування Степівського сільського клубу не може 

зменшуватися або припинятися у разі наявності додаткових джерел 

фінансування. 

 

 8.3. Додатковими джерелами надходження коштів Степівського сільського 

клубу можуть бути: 

 - кошти міжнародної допомоги, проектів міжнародних організацій, 

гуманітарної допомоги; 

 - гранти, благодiйнi внески, добровiльнi пожертвування, грошовi внески, 

матерiальнi цiнностi, одержанi вiд фiзичних i юридичних осiб, у тому числi 

iноземних; 

 - інші надходження. 

 Кошти, отримані Степівським сільським клубом з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим 

Статутом. 
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 8.4.    Кошти, отримані Степівським сільським клубом використовуються 

виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, завдань, 

предмету діяльності, визначених цим Статутом. 

 

 8.5. Степівський сільський клуб під час здійснення фінансово-господарської 

діяльності має право: 

 - користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований, тимчасово безоплатно користуватися земельними ділянками, які 

знаходяться у комунальній власності Воскресенської селищної ради для 

проведення масових заходів (ярмарок, гулянь, фізкультурно-спортивних заходів 

та ін.); 

 - розвивати власну матеріальну базу; 

 - ініціювати списання з балансу у встановленому порядку майно; 

 - виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту.  

 

 8.6. Облік майна, бухгалтерський облік фінансової діяльності Степівського 

сільського клубу веде бухгалтерія відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради. 

 

 8.7. Збитки, завдані закладу в результаті порушення його майнових прав 

фізичними та юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

закладу добровільно або за рішенням суду. 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕПІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО КЛУБУ 

 
 9.1. Припинення діяльності Степівського сільського клубу здійснюється за 

рішенням Власника, у встановленому чинним законодавством порядку. 

 

 9.2. Степівський сільський клуб ліквідується за рішенням Власника та інших 

органів в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 Ліквідація Степівського сільського клубу за рішенням Власника 

здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником. З моменту 

призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

управління справами Степівського сільського клубу.  

  

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 10.1. Зміни та доповнення до Статуту Степівського сільського клубу 

затверджуються начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Воскресенської  селищної ради. 
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 10.2. Питання діяльності Степівського сільського клубу, які не врегульовані 

цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

  


