
 
 

 
 
ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 вересня  2016 року         № 103 
смт. Голованівськ 

 
Про внесення змін до статутів закладів  
культури спільної власності територіальних  

громад сіл та селищ району  

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми 
роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників 

державних та комунальних закладів культури», 
 

районна рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до статутів закладів культури спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району, а саме: 

 
1.1. У статуті Голованівської районної бібліотеки для дорослих імені 

С.В. Шеврякова, затвердженого рішенням районної ради від 12 липня 
2012року № 226, викласти в новій редакції  пункти: 

«1.3. Засновником (надалі–власником) бібліотеки є Голованівська 
районна рада. Органом управління є відділ культури, туризму та культурної 

спадщини Голованівської районної державної адміністрації (надалі-відділ 
культури райдержадміністрації). 

1.8.  Юридична адреса:26500, Кіровоградська обл., Голованівський 
район, селище міського типу Голованівськ, вулиця Соборна, будинок 45.  

5.2.  Відповідно до статті 24 Закону України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу» директор бібліотеки призначається та звільняється на 
посаду шляхом укладення з ним контракту на п’ять років за результатами 

конкурсу. Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду 

 

 



директора визначаються Законом України «Про культуру». Призначає та 
звільняє директора з посади орган управління»; 

 Розділ 2 «Мета та основні напрямки діяльності Бібліотеки» пункт 
перший викласти в новій редакції: 

- «Виконує роль головної бібліотеки району і є інформаційним, 

культурним, освітнім закладом». 
та доповнити  пунктом двадцять першим 

- «Надає платні послуги згідно законодавства України та самостійно 
визначає їх перелік» 

 
1.2. У статуті Голованівської районної бібліотеки для дітей, 

затвердженого рішенням районної ради від 12 липня 2012року № 224,   
викласти в новій редакції пункти: 

«1.2. Органом управління є відділ культури, туризму та культурної 
спадщини Голованівської районної державної адміністрації (надалі-відділ 

культури райдержадміністрації). 
1.5. Юридична адреса: 26500, Кіровоградська обл., Голованівський 

район, селище міського типу Голованівськ, вулиця Соборна, будинок 45.  
5.4. Відповідно до статті 24 Закону України «Про бібліотеки та 

бібліотечну справу» завідувач бібліотеки призначається та звільняється на 

посаду шляхом укладення з ним контракту на п’ять років за результатами 
конкурсу. Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду 

директора визначаються Законом України «Про культуру». Призначає та 
звільняє директора з посади орган управління»; 

 
1.3. У статуті Голованівського районного будинку культури викласти, 

затвердженого рішенням районної ради ід 12 липня 2012року № 223, 
викласти  в новій редакції пункти: 

«1.4. Органом управління Голованівського районного будинку 
культури є відділ культури, туризму та культурної спадщини Голованівської 

районної державної адміністрації (далі-відділ культури 
райдержадміністрації). 

4.1. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор РБК, який  

призначається та звільняється з посади шляхом укладення з ним контракту на 
п’ять років за результатами конкурсу. Порядок проведення конкурсу та 

вимоги до кандидатів на посаду директора визначаються Законом України 
«Про культуру». Призначає та звільняє директора з посади орган управління. 

Директор РБК підпорядковується безпосередньо начальнику відділу 
культури райдержадміністрації» 

пункт 5.5. після слів «заробітну плату» доповнити словами «надбавки 
та виплати згідно норм чинного законодавства». 

 
2. Керівникам вищевказаних закладів культури здійснити державну 

реєстрацію статутів закладів культури враховуючи внесені зміни згідно з 
даним рішенням. 



 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 
власністю та соціально-економічного розвитку. 
 

 
 

 
Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 


