
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
 

 

П”ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 липня  2012 року        № 224 

смт. Голованівськ 

 

 

Про затвердження Статуту  

Комунального закладу 

«Голованівська районна бібліотека   

для дітей” 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та пункту 4.1.3. Порядку управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл району, 

затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 року №326 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Статут Комунального закладу «Голованівська районна 

бібліотека для дітей”. 

 

2. Директору Комунального закладу «Голованівська районна бібліотека 

для дітей” Коверко О.О. подати Статут для реєстрації у 

встановленому законом порядку. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної 

політики та у справах сім’ї. 

 

 

Голова районної ради                                                                    О.Чушкін 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                

                                     рішенням Голованівської  

                                    районної ради 

                                                            від 13 липня 2012 року № 224 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА 

БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» (далі - Бібліотека) - є комунальним закладом 

культури, який заснований на спільній власності територіальних громад сіл 

та  селищ району. Від імені територіальних громад району функції власника 

Бібліотеки виконує Голованівська районна рада (далі - Власник). 

1.2. Бібліотека перебуває, відповідно до наданих районною радою 

повноважень, в управлінні Голованівської районної державної адміністрації 

та безпосередньо підпорядковується відділу культури і туризму 

райдержадміністрації. 

1.3. Засновник Голованівської районної бібліотеки для дітей  –  

Голованівська  районна рада. 

1.4. Найменування закладу: 

повне – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА 

БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» 

скорочене – ГОЛОВАНІВСЬКА РБД. 

1.5. Юридична адреса Бібліотеки: 26500, КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСТЬ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ 

ГОЛОВАНІВСЬК, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 45.  

 

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІБЛІОТЕКИ 
 

2.1. Бібліотека є юридичною особою. Бібліотека набуває статусу юридичної 

особи з дня її реєстрації. 

2.2. Бібліотека здійснює свою діяльність на основі та відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

інших законодавчих актів України та цього Статуту. 

2.3. Бібліотека може мати поточні рахунки в установі банку, печатку, штамп 

зі своїм найменуванням. 

2.4. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права.  

2.5. Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з 

чинним законодавством. 

2.6. Перевірку діяльності Бібліотеки можуть здійснювати органи, які 

уповноважені чинним законодавством у межах, наданих їм законодавством 

повноважень. 

2.7. У разі зміни форми власності або назви Бібліотеки її перереєстрація 

здійснюється у порядку, встановленому законодавством України. 

 

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 



 3.1.  Метою діяльності Бібліотеки є бібліотечно – бібліографічне 

обслуговування дітей, підлітків ( дошкільників та учнів 1-9 кл. ) та 

організаторів дитячого читання.  

 3.2  Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом. 

 3.3   Обліковує, обробляє і систематизує всі види творів друку та інших 

документів, що надходять, розкриває їх зміст за допомогою довідково – 

пошукового апарату.  

 3.4   Забезпечує  збереження своїх фондів шляхом створення необхідних 

умов зберігання та забезпечення контролю за іх використанням.  

 3.5 Здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, 

визначеному Міністерством культури України. 

3.6 Забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безплатне 

надання основних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне 

обслуговування різними формами, якими є абонементи,  та читальний зал. 

 3.7 Розвиває дозвільні форми роботи і організує роботу гуртків за 

інтересами, проводить прем'єри книг, читацькі конференції тощо. 

 3.8 Забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів. 

 3.9 Сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде 

роботу по вихованню культури читання, опановуванню бібліотечно-

бібліографічними знаннями. 

 3.10 Здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг. 

 3.11 Здійснює  організаційно – методичну допомогу бібліотекам різних 

систем і відомств, що обслуговують дітей.  

3.12 Приймає участь у обласних соціологічних дослідженнях, сприяє 

поширенню в бібліотеках районну рекомендацій за наслідками цих 

досліджень. 

 3.13 Розробляє і видає за планом інформаційні та бібліографічні видання з 

краєзнавства, а також з актуальних питань сьогодення, матеріали про 

передовий досвід бібліотечної роботи. 

 3.14. Впроваджує комп'ютеризацію, засоби автоматизації і механізації у 

практику роботи бібліотеки. 

 

ІV.ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТА  МАЙНОВІ ПРАВА БІБЛОТЕКИ 

   4.1 Основним джерелом фінансування Бібліотеки є кошти районного 

бюджету. 

  4.2. Додаткове фінансування Бібліотеки здійснюється за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб,  за рахунок коштів, одержаних Бібліотекою від 

господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань, 

гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає 

обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, 

не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на 

наступний рік і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної 



діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів, оплати праці 

працівникам тощо). 

  4.3. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об'єктів 

виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних та власних 

коштів Бібліотеки за узгодженням з відділом культури і туризму 

райдержадміністрації відповідно до кошторису витрат. 

4.4. Бібліотека має право списувати майно з балансу у встановленому 

законодавством порядку. 

4.5. Бібліотека має право по узгодженню з відділом культури 

райдержадміністрації замовляти проектно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт, поточний ремонт і реконструкцію з врахуванням 

розширення служб. 

4.7. Земельна ділянка, на якій розташована Бібліотека, надана їй у 

безстрокове користування відповідно до земельного законодавства. 

4.8. Бібліотека має право самостійно розпоряджатися відповідно до 

законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від 

надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих коштів. 

4.9. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Бібліотеки здійснює 

бухгалтерія відділу культури і туризму райдержадміністрації. 

4.10. Бібліотека звільняється від оподаткування доходів, отриманих від 

надання платних послуг. 

 

V. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ 

 

 5.1   Бібліотека має право планувати свою діяльність і  визначати 

перспективи розвитку, виходячи з вимог і запитів читачів, своєї купівельної 

спроможності, необхідності забезпечення виробничого і соціального 

розвитку.  

 5.2   Управління Бібліотекою здійснюється у відповідності із його Статусом 

на основі поєднання принципів самоврядування, широкої демократії і 

активної участі його працівників у розв’язанні питань діяльності закладу, а 

також поєднання прав трудового колективу  і власника майна Бібліотеки для 

господарського використання.  

5.3   Діяльністю Бібліотеки керує завідувач.  

5.4   Завідувач Бібліотеки призначається та звільняється з посади на сесії 

Голованівської районної ради за погодженням з начальником  відділу 

культури і туризму Голованівської районної державної адміністрації. З 

завідувачем укладається контракт. 

5.5   Завідувач Бібліотеки:  

5.5.1   Організовує роботу Бібліотеки на основі єдиноначальності, несе повну 

відповідальність за виконання завдань щодо реалізації державної політики з  

питань бібліотечного обслуговування дитячого населення району.  

 5.5.2  Затверджує документи, що розглядають діяльність Бібліотеки, 

положення про відділи, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

посадові інструкції, правила користування Бібліотекою.  



 5.5.3 Самостійно розв’язує всі питання діяльності Бібліотеки, за винятком 

тих, що віднесені цим  Статутом до компетенції загальних зборів.  

 5.5.4 Без доручення діє  від імені Бібліотеки, є його представником в усіх 

підприємствах, організаціях і органах. 

5.5.5. У відповідності з чинним трудовим законодавством користується 

правом прийому, звільнення та переміщення працівників. 

5.5.6. Здійснює контроль за роботою працівників, дотриманням ними Правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

5.5.7. В установленому порядку вирішує питання заохочення працівників чи 

накладення дисциплінарних стягнень. 

5.5.8.  Забезпечує дотримання законодавства про працю, норм і правил 

охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування та дотримання 

трудової дисципліни всіма працівниками Бібліотеки. 

5.5.9. Здійснює інші дії, що випливають з норм чинного законодавства 

України та Статутних завдань Бібліотеки.  

 5.6   Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є його 

загальні збори, які скликаються за необхідністю, але не раніше одного разу 

на рік.                

 5.7   Загальні збори трудового колективу:  

 5.7.1 Ухвалюють Статут Бібліотеки, вносять до нього доповнення і зміни.  

 5.7.2 Розв’язують за необхідністю питання пов’язані з укладанням 

колективного договору з адміністрацією. 

 5.7.3   Затверджують плани соціального розвитку Бібліотеки, якими 

передбачається й цільове використання запланованих коштів, з  урахуванням 

положень колективного договору.  

 5.7.4   Загальні збори правосильні, якщо присутні більш ніж половина членів 

трудового колективу.  

 5.7.5   Ухвали загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів 

чи закритим голосуванням, якщо іншого порядку прийняття ухвал з 

розглянутих питань не передбачено.  

 5.7.6   Хід зборів протоколюється. Постанови загальних зборів доводяться до 

всіх працівників  Бібліотеки протягом місяця.  

 5.7   Завідувач має право приймати будь – які рішення і  виконувати будь – 

які управлінські функції, що відповідають положенням цього Статуту, крім 

ухвал і функцій, що належать до виняткової компетенції загальних зборів 

працівників. Власник майна не має права  втручатися в оперативну  

діяльність завідувача Бібліотеки.  

 

VІ. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ 

 

 6.1. Згідно з чинним законодавством України Бібліотека не підлягає 

приватизації. 

6.2 Припинення діяльності Бібліотеки проводиться шляхом   реорганізації  

або  ліквідації у відповідності з діючим законодавством.  



6.3  Доцільність реорганізації та ліквідації Бібліотеки визначається 

Голованівською районною радою за погодженням відділом культури і 

туризму Голованівської районної державної адміністрації.  

6.4   Бібліотека ліквідується: 

          - за рішенням Голованівської районної ради;   

          - в інших випадках, передбачених законодавством.  

 6.5   Ліквідація вважається завершеною після виключення закладу із 

державного реєстру України. 

 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Статут Бібліотеки набирає чинності з дня його державної 

реєстрації. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту мають юридичну силу, 

якщо вони відповідають чинному законодавству України, оформлені 

письмово та затверджені рішенням Власника і зареєстровані в установленому 

законодавством України порядку або оформлені у вигляді нової редакції. 

8.3. Умови, які не передбачені цим Статутом регламентуються 

чинним законодавством України та рішеннями Власника.  

8.4. Усі відповідним чином оформлені примірники Статуту мають 

однакову юридичну силу. 

8.4.1. Статут зберігається у завідувача Голованівської РБД, у відділі 

культури і туризму райдержадміністрації, в державних органах, які провели 

реєстрацію.  

 


