
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» квітня 2021 року       № ___ 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Статуту Інформаційно- 
туристичного центру «Олександрія» в новій редакції 

 
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

міської ради № 1179 від 04 вересня 2009 року «Про внесення змін до рішення  міської ради 
№ 90 від 26 лютого 1999 року «Про розмежування повноважень управління майном, що 
належить до комунальної власності територіальної громади міста, з метою розширення 
функцій Інформаційно-туристичного центру «Олександрія» та приведення його у 
відповідність до вимог чинного законодавства, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Статут Інформаційно-туристичного центру «Олександрія» у новій 
редакції (додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І. А. 

 
 
 
 
 

Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      Сергій ЗАВАЛІЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету  
Олександрійської міської ради 
від ___ квітня 2021 року № ____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУТ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО 

ЦЕНТРУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» 
(нова редакція) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Олександрія 
2021 рік 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1) Інформаційно-туристичний центр «Олександрія» (у подальшому Центр) створений 
як комунальна установа, зареєстрована виконавчим комітетом Олександрійської міської ради 
19.06.2009 року, номер запису в ЄДР 14451020000001301, є комунальною власністю 
територіальної громади міста Олександрії. 

2) Засновником «Інформаційно-туристичного центру» є Олександрійська міська рада, 
код 33423535; 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 59  
(далі – Засновник). 

3) З моменту державної реєстрації Центр є юридичною особою, та обслуговується 
Державною казначейською службою України, має печатку зі своїм найменуванням, штампи 
та бланки.  

4) З питань оперативного управління та фінансово-господарською діяльністю Центр 
підпорядковується управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради, 
обслуговується централізованою бухгалтерією управління культури і туризму міської ради. 

5) Центр є бюджетним неприбутковим закладом і в своїй діяльності керується 
Конституцією України, Основами законодавства України про туризм, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішеннями виконавчого комітету міської ради, цим 
Статутом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі 
культури і туризму. 

6) Юридична адреса Центру: 28000, Україна, Кіровоградська область, місто 
Олександрія, вул. Шевченко, 66.  

7) Найменування Центру: повне – Комунальна установа «Інформаційно-туристичний 
центр «Олександрія»», скорочене КУ«ІТЦ «Олександрія». 

8) Повна назва англійською мовою: Municipal institution «Information-tourist center 
«Oleksandriya»», скорочено – ITC «Oleksandriya». 
 

ІІ. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ 
 

1) Пріоритетними напрямами роботи Центру є: 
- формування бази даних об’єктів туристичної і рекреаційної привабливості, 

інфраструктури туристичного ринку громади та об’єктів культурного надбання 
Олександрійської громади;  

- отримання та надання інформаційно-туристичних послуг, які є важливою складовою 
туристичної інфраструктури громади; 

- надання туристичних послуг для відвідувачів та потенційних гостей громади. 
2) Метою діяльності Центру є: 
- просування та популяризація туристичних продуктів громади на внутрішньому та 

міжнародному ринках, задоволення соціальних, культурних та видовищних потреб 
Олександрійської територіальної громади; 

- рівноправне співробітництво з іншими установами, що діють в туристичній та 
інформаційній сфері; 

- утримання належної позиції на туристичному ринку; 
- розвиток в’їзного, виїзного та внутрішнього туризму, а також сільського та зеленого 

туризму; 
- аналіз туристичного ринку громади; 
- удосконалення відповідного потенціалу для розвитку туристичної індустрії громади; 
- доступність отримання детальної туристичної інформації. 
3) Предметом і функціями Центру є: 
- проводити редакційну, видавницьку і поліграфічну діяльність; 
- виготовляти та розповсюджувати рекламну продукції; 
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- проводити роботу з розвитку туристичних  зв’язків з іншими туристичними центрами 
України та зарубіжними партнерами; 

- збирати та систематизувати інформацію щодо можливостей розміщення туристів – 
(ціна, кількість номерів, послуги готелів, тощо); 

- збирати комплексну туристичну інформацію про Олександрійську міську 
територіальну громаду та туристичні регіони України; 

- збирати інформацію для формування місцевого календаря подій, фестивалів як для 
місцевого населення, так і для туристів; 

- здійснювати інші права, які не суперечать законодавству України, цілям, предмету і 
функціями діяльності Центру; 

- консультувати туристів з конкретних питань; 
- надавати базові локальні, регіональні та національні туристичні матеріали; 
- направляти пропозиції до управління культури і туризму  Олександрійської міської 

ради, департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації; 
- організовувати екскурсійні маршрути та проводити екскурсії; 
- організовувати дні відпочинку, туристичні походи, поїздки; 
- організовувати перевезення туристів та оренду транспортних засобів; 
- організовувати виробництво та продаж сувенірної продукції, товарів народного 

споживання та інших виробів пов’язаних з туристичною галуззю; 
- організовувати харчування туристів та надавати детальну інформацію щодо закладів 

харчування – гастрономічна спеціалізація, спеціальні події, години роботи; 
- організовувати театрально-концертну, культурно-розважальну діяльність; 
- організовувати проведення семінарів, виставок, конференцій, ярмарок, фестивалів  

тощо; 
- організовувати туристичні бази, садиби для зеленого туризму, рекреаційні території та 

водоймища; 
- проводити підготовку та надання відповідних друкованих матеріалів; 
- поширювати інформацію про послуги Центру; 
- проводити рекламно-інформаційну, виставкову та видавничу діяльність; 
- проводити роботи із зверненнями та  скаргами туристів персонально, по телефону, 

через електронну пошту та традиційне листування; 
- розробляти та втілювати ефективну маркетингову стратегію щодо просування 

регіональних туристичних маршрутів і місць відпочинку в Україні; 
- розробляти привабливі проекти у галузі туризму ;  
- проводити роботу по розробленню, створенню та дистрибуції аудіовізуальних 

інформаційно-рекламних матеріалів; 
- створити  веб-сторінку в Інтернеті та постійно оновлювати важливу інформацію та 

матеріали; 
- проводити фотографування та відеозйомку туристичних заходів. 

 
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ 

 
1) Безпосереднє управління Центром здійснюється директором Центру. 
2) Директор Центру призначається і звільняється з посади начальником управління 

культури і туризму міської ради згідно з чинним законодавством на конкурсній основі. 
3) Працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з роботи директором 

Центру відповідно до штатного розпису з дотриманням вимог Кодексу законів про працю 
України . 

4) Директор Центру: 
- формує штатний розпис Центру, який затверджується начальником управління 

культури і туризму Олександрійської міської ради; 
- забезпечує добір і розстановку кадрів; 
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- здійснює керівництво колективом Центру; 
- створює належні умови для підвищення їх фахового рівня; 
- веде діловодство, здійснює облік своєї діяльності, веде фінансовий та статистичний 

облік, забезпечує збереження документів; 
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам 

Центру відповідно до законодавства України; 
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру; 
- затверджує посадові обов’язки працівників Центру; 
- через управління культури і туризму міської ради вносить на розгляд виконавчого 

комітету тарифи на платні послуги; 
- забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, 

організаційно-масової та організаційно-методичної роботи Центру, його структурних 
підрозділів; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру; 
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру; 
- представляє Центр у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед 

Власником за результати діяльності Центру; 
- несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, результати 

фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне 
управління Центру; 

- керує всією діяльністю Центру і організовує його роботу, несе відповідальність за 
результати роботи та виконання вимог Статуту. 

5) Трудовий колектив Центру складають усі працівники, які приймають участь у його 
діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють 
трудові відносини працівника з Центром  згідно з діючим законодавством. 

6) Для Центру, що використовує найману працю, є обов’язковим укладання 
колективного договору згідно з діючим законодавством, у Центрі укладається колективний 
договір, зміст якого, разом з соціальними гарантіями, визначається чинним законодавством 
України. 

7) Центр не відповідає по зобов’язаннях Власника. 
8) Центр через управління культури і туризму Олександрійської міської ради вносить 

на розгляд виконавчого комітету міської ради  тарифи з урахуванням затрат на виконання 
платних послуг. Центр самостійно визначає форми реалізації продукції (робіт, послуг). 

 
ІV. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ 

 
1) Центр звітує перед управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради в 

установленій формі. 
2) Центр здійснює заходи по забезпеченню охорони праці та техніки безпеки. 
3) Центр надає своїм працівникам пільги згідно з діючим законодавством та 

колективним договором. 
4) Працівники Центру підлягають соціальному страхуванню і соціальному 

забезпеченню. 
 

V. МАЙНО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 
ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1) Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього Статуту. 
2) Матеріально-технічну базу і засоби виробництва Центру складають основні фонди, 

а також інші матеріальні цінності, передані Засновником в управління Центру. 
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3) Матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів спецфонду, зараховуються на 
баланс Центру. 

4) Центр може мати в оперативному управлінні будинки, споруди, транспортне 
обладнання, інвентар, майно культурно-дозвіллєвого, освітнього, оздоровчо-спортивного 
призначення, інше рухоме та нерухоме майно, необхідне для матеріального забезпечення 
діяльності Центру. 

5) Центр має право: 
- здійснювати діяльність, на яку згідно з законодавством потрібна ліцензія або 

спеціальний дозвіл (з’являється у Центру з моменту її отримання і закінчується згідно з 
терміном дії); 

- поширювати інформацію про послуги Центру; 
- надавати платні туристичні послуги; 
- тимчасово передавати в користування, обмінювати, здавати у використання 

обладнання, інвентар, сировину, транспортні засоби згідно з Законом України та за рішенням 
Засновника. 

6) Фінансування Центру здійснюється за рахунок міського бюджету, додаткових 
джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.  

7) Додатковими джерелами фінансування є:  
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства; 
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій 

та окремих громадян;  
- дотації фондів, інвестиції спонсорів та інших джерел; 
- отримувати гранти, поворотну та безповоротну фінансову допомогу; 
- надходження з фондів розвитку культури і туризму на виконання соціально-творчих 

замовлень. 
Кошти, отримані Центром з додаткових джерел фінансування, використовуються для 

провадження діяльності, передбаченої Статутом. 
8) Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право 

розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до 
Статуту; розвивати власну матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися 
майном відповідно до законодавства та Статуту; виконувати інші дії, що не суперечать 
законодавству та Статуту.  

9) Центр планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту 
на послуги . 

10) Центр щорічно надає управлінню культури і туризму Олександрійської міської 
ради звіт про результати діяльності за минулий рік у встановленому порядку. 

11) Ревізія та перевірка діяльності Центру проводиться Засновником або 
уповноваженим ним органом згідно з чинним законодавством. 
 

VІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ 
 

1) Припинення шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, перетворення) 
Центру здійснюється за рішенням Засновника або суду згідно з чинним законодавством. 

2) Припинення діяльності Центру здійснюється ліквідаційною комісією, створеною 
органом, який прийняв рішення про припинення. З моменту призначення ліквідаційної 
комісії до неї переходять повноваження по керівництву справами Центру та виконуються дії 
по припиненню діяльності, передбачені чинним законодавством України. Ліквідаційна 
комісія складає ліквідаційний баланс. У разі реорганізації і ліквідації Центру, працівникам 
які підлягають звільненню, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені 
законодавством України. 



7 

3) У разі реорганізації Засновником колективний договір зберігає чинність протягом 
строку, на який його укладено (ст.17 КЗпП України), його права і обов’язки переходять до 
управління культури і туризму міської ради. 

4) У разі злиття, приєднання або перетворення складається передавальний акт або 
розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво 
щодо всіх зобов`язань юридичної особи, що припиняється. Передавальний акт та 
розподільчий баланс затверджуються Засновником. 

5) Порядок припинення Центру в процесі відновлення його платоспроможності або 
банкрутства встановлюється Законом. 

6) Припинення вважається завершеним, а Центр припиняє свою діяльність з моменту 
внесення запису про державну реєстрацію припинення до єдиного реєстру. 

7) При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується 
додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 
 

VІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 
 
1) Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням виконавчого 

комітету Олександрійської міської ради та підлягають державній реєстрації у порядку, 
визначеним законом. 
 
 
 
 
Міський голова        Сегрій КУЗЬМЕНКО 


