
ПОЛОЖЕННЯ 

Про відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (далі – відділ) є 

структурним підрозділом виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, підзвітним 

та  підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та 

міському голові. 

1.2.  Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією і Законами України, іншими 

законодавчими та нормативними актами Президента України, Верховної Ради 

України,  Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства культури і туризму 

України, наказами управління культури і туризму облдержадміністрації, рішеннями та 

розпорядженнями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями 

міського голови, а також цим Положенням. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

  

2.1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, охорони культурної 

спадщини на відповідній території, управління закладами, підприємствами і організаціями 

культури, що належать до комунальної власності, координація діяльності закладів 

культури, що не належать до комунальної власності. 

2.2 Забезпечення    реалізації   прав    громадян на свободу літературної і художньої 

творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, забезпечення доступності 

всіх видів культурних послуг та культурної діяльності кожної людини і  громадянина. 

2.3.   Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих спілок, а також закладів, 

підприємств і організацій культурно – мистецької сфери, що діють на території міста. 

2.4.  Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері 

культури та мистецтва, організація її матеріально – технічного забезпечення. 

2.5. Розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів 

культури, комплексного вирішення проблем галузі в місті. 

2.6. Сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, національних 

меншин, які проживають в місті. 

2.7. Організація матеріально – фінансового забезпечення закладів, підприємств і 

організацій культури, що належать до комунальної власності. 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.   Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, 

хореографічного,  образотворчого, декоративно – ужиткового мистецтва і самодіяльної 

творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє 

комплектуванню та поповненню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок. 

3.2. Здійснює фінансово – господарську діяльність згідно вимог чинного 

законодавства    та     внутрішній     контроль     за     фінансово – господарською 

діяльністю підпорядкованих бюджетних установ згідно вимог бюджетного законодавства. 

3.3.  Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та 



мистецтва закладами, підприємствами і організаціями культурно – мистецької сфери 

міста. 

3.4.  Подає пропозиції до проектів програм соціально – економічного та культурного 

розвитку міста та проектів місцевого бюджету. 

3.5. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – 

культурного розвитку міста. 

3.6. Готує пропозиції щодо створення в місті сприятливих умов для розвитку 

інфраструктури кіно- і відео мережі, кіно- і відео прокату, заохочення благодійництва в 

культурно – мистецькій сфері. 

3.7.  Розробляє проекти цільових  комплексних програм розвитку культури та мистецтва в 

місті. 

3.8. Проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки 

творів образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва. 

3.9. Організовує облік, охорону, реєстрацію, використання і популяризацію  пам’яток 

матеріальної та духовної культури в місті. 

3.10.  Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення 

пам’ятників, здійснює контроль за їх художнім рівнем та спорудженням. 

3.11. Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів 

і ремесел, розвитку духовної культури національних меншин, які проживають в місті. 

3.12. Сприяє розвитку мережі і матеріально – технічної бази закладів культури, 

раціональному використанню кадрів культури і мистецтв. 

3.13. Здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на 

території міста. 

3.14. Вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків. 

3.15. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників 

закладів, підприємств і організацій культурно – мистецької сфери міста. 

3.16. Забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки праці в 

установах культури міста, що належать до комунальної власності. 

3.17. Відділ під час покладених  на нього завдань взаємодіє з іншими управліннями та 

відділами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, а також підприємствами, 

установами, організаціями, жителями та їх об’єднаннями міста. 

3.18. Розглядає, відповідно до чинного законодавства, клопотання і вносить подання про 

нагородження працівників, які особливо відзначилися, державними нагородами, 

президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України, застосовує згідно 

з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення 

працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно – освітній та виробничій 

діяльності. 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ 

4.1. У встановленому порядку створює, реорганізовує та ліквідовує заклади, підприємства 

і організації  культури і мистецтв, що належать до комунальної власності. 

4.2. Аналізує роботу закладів, підприємств і організацій та одержує необхідні дані від 

структурних підрозділів з питань, що входять до компетенції відділу. 

4.3. Залучає спеціалістів управлінь та відділів виконавчого комітету Кузнецовської міської 

ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать його компетенції. 

4.4. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 

5. УПРАВЛІННЯ  ВІДДІЛУ 



5.1. Відділ очолює начальник, який відповідно до чинного законодавства, призначається 

міським головою за погодженням з начальником управління культури і туризму обласної 

державної адміністрації. 

5.2. Начальник відділу: 

- керує відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань і здійснення ним своїх функцій; 

- відповідно до чинного законодавства призначає і звільняє керівників закладів, 

підприємств і організацій культури, що належать до комунальної власності; 

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Відділ є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

6.2. Юридична адреса відділу: Україна,  34400, Рівненська область,             м. 

Кузнецовськ,  м-н Перемоги, 23. 

6.3. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету міста Кузнецовськ. 

Структура відділу, загальна чисельність і фонд оплати праці працівників відділу 

визначаються  у встановлених межах відповідно до чинного законодавства.  

6.4. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відділу відбувається 

відповідно до чинного законодавства України. 

 


