
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

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

 
Про затвердження  Статуту Палацу культури  
«Олександрійський театр» 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, № 149  
від 02 квітня 2021 року «Про зміну повного найменування Олександрійського міського 
Палацу культури» з метою приведення Статуту Палацу культури «Олександрійський театр» 
у відповідність до нового найменування закладу, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Статут Палацу культури «Олександрійський театр» 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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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Палац культури «Олександрійський театр» (далі – ПК «Олександрійський театр») 
створено шляхом зміни повного найменування Олександрійського міського Палацу культури 
зареєстрованого розпорядженням Олександрійського міського голови від 03.11.2003  
№ п-190-р, є комунальною власністю Олександрійської територіальної громади, підзвітний і 
підконтрольний Олександрійській міській раді, підпорядкований управлінню культури і 
туризму Олександрійської міської ради. 

Засновником ПК «Олександрійський театр» є Олександрійська міська рада,  
код 33423535, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 59 (надалі – 
Засновник). 

2. Повне найменування: Палац культури «Олександрійський театр».  
Юридична адреса ПК «Олександрійський театр»: 28000, Кіровоградська область, місто 

Олександрія, вулиця 6-го Грудня, буд. 2. 
3. ПК «Олександрійський театр» є юридичною особою, має печатку із своїм 

найменуванням, кутовий штамп та бланк.  
4. З питань оперативного управління майном, фінансової, облікової та звітної 

діяльності підпорядковується управлінню культури і туризму  міської ради (далі – Орган 
управління). 

5. ПК «Олександрійський театр» є бюджетною неприбутковою організацією, в своїй  
діяльності керується Конституцією і законами України, нормативними актами Президента 
України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України, нормативними та методичними документами Міністерства культури та 
інформаційної політики України, наказами департаменту культури, туризму та культурної 
спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями Олександрійської 
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Олександрійського міського 
голови, наказами управління культури і туризму Олександрійської міської ради, даним 
Статутом та іншими нормативно – правовими актами, що регулюють діяльність у галузі 
культури.  

6. Головним розпорядником коштів, направлених на основну діяльність закладу, є 
управління культури і туризму Олександрійської міської ради. 
 

ІІ. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ 
 

1. Напрямками роботи ПК «Олександрійський театр» є: 
- естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури 

України; 
- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; 
 - збереження, розвиток і пропаганда української культури, також культур інших  

національних груп, що проживають на території України; 
- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 
- організація культурного дозвілля громадян; 
- розвиток здібностей, талантів й обдаровувань дітей та юнацтва; 
- встановлення і підтримка творчих, культурних та ділових зв’язків зі спеціалістами, 

організаціями, колективами України та зарубіжжя; 
- підвищення професійної та виконавської майстерності учасників художньої 

самодіяльності; 
- залучення до участі в організаційно – масових заходах дошкільних, позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних закладів, інших закладів та організацій; 
- пропаганда, розвиток і збереження української національної культури та культур  

народів, що проживають на території України; 
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- сприяння розвитку та організації художньої самодіяльності серед різних верств 
населення; 

- сприяння розвитку історично – культурної спадщини, розвитку туризму; 
- популяризація туризму та краєзнавства в місті Олександрії та за його межами; 
- надання інформаційно-туристичних, розважальних послуг; 
- формування об’єкту туристичної привабливості «Олександрійський театр», 

інфраструктури туристичного ринку та об’єкту культурного надбання міста Олександрії;  
- надання консультативно-довідкової інформації для туристів та екскурсантів в усній 

формі та у формі рекламної продукції (буклети, путівники, відеоматеріали та ін., в тому числі 
електронні засоби інформації);  

- участь у роботі інформаційно-туристичного центру та пунктів для надання послуг 
туристам; 

- налагодження контактів і співробітництва в Україні та за кордоном, поширення 
інформації, промоційних матеріалів з метою просування туристичного продукту 
«Олександрійський театр» та обміну інформацією. 

2. Метою діяльності ПК «Олександрійський театр» є:  
- створення сучасного мистецько – туристичного середовища «Олександрійський 

театр»; 
- задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, 

підтримка художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організація дозвілля; 
- реалізація державної політики в галузі культури засобами туризму, краєзнавства та 

екскурсій. 
3. Предметом діяльності ПК «Олександрійський театр» є: 
- організація дозвілля і вільного часу громадян, залучення їх до творчої діяльності; 
- створення театральних, хорових, циркових, хореографічних, інших гуртків, студій, 

фольклорних колективів, любительських, неформальних об’єднань та клубів за інтересами, а 
також студій звукозапису і інших об’єктів культурно – дозвіллєвої діяльності; 

- діяльність із підтримки театральних і концертних заходів; 
- функціонування театральних і концертних заходів; 
- встановлення і підтримання творчих, культурних, ділових зв’язків з спеціалістами, 

організаціями, колективами України та зарубіжжя; 
- підвищення професійної та виконавської майстерності учасників художньої 

самодіяльності; 
- проведення театрально-концертних, тематичних, ігрових, видовищно-спортивних, 

танцювально-розважальних, виставочних, науково-методичних, технічних та інших заходів 
та програм; 

- здавання в оренду власного нерухомого майна; 
- театральна та концертна діяльність; 
- проведення вистав, концертів, інших театрально – видовищних заходів, у тому числі 

за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців; 
- проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей; 
- проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, як туристичного 

продукту; 
- організація шлюбних церемоній, як туристичного продукту; 
- формування та просування комплексних туристичних продуктів (програм, 

спеціальних пакетів), включаючи екскурсійні послуги; 
- організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів 

відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних 
програм; 

- організація і проведення фестивалів, творчих оглядів конкурсів художньої  
самодіяльності, а також навчально-творчих семінарів, консультацій, практичних і 
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теоретичних занять, з запрошенням українських та зарубіжних спеціалістів за погодженням з 
управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради; 

-  співпраця з організаціями, які здійснюють діяльність у сфері туризму; 
- участь у фестивалях, оглядах-конкурсах художньої самодіяльності: міських, обласних, 

республіканських та міжнародних; 
- надання платних послуг, методичних послуг, консультацій іншим клубним закладам 

регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям; 
- надання послуг прокату спортивного інвентаря, звукопідсилюючої апаратури, 

костюмів художньої самодіяльності, а також іншого обладнання, виготовлення, 
налагоджування та ремонт його; 

- зайняття іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством. 
4. ПК «Олександрійський театр» може організовувати проведення на своїй навчально – 

виховній базі практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів. 
5. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально – 

виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури та 
інформаційної політики України. 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПК «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ТЕАТР» 
 

1. Вищим органом управління є Засновник. Управління ПК «Олександрійський театр» 
здійснюється директором ПК «Олександрійський театр», який є громадянином України, має 
вищу освіту і стаж керівної роботи не менше, як три роки. 

2. Директор ПК «Олександрійський театр» призначається на конкурсній основіі 
звільняється з посади начальником управління культури і туризму міської ради згідно з 
чинним законодавством. 

3. В складі ПК «Олександрійський театр» діють відокремлені структурні підрозділи: 
«Головківський сільський будинок культури», «Ізмайлівський сільський будинок культури», 
«Пустельниківський сільський клуб» та «Піщанобрідський сільський клуб». 

4. Працівники ПК «Олександрійський театр» та завідувачі відокремлених структурних 
підрозділів призначаються на посаду та звільняються директором ПК «Олександрійський 
театр» відповідно до штатного розпису з дотриманням вимог Кодексу законів про працю 
України. Творчий та артистичний персонал приймається на роботу на конкурсній основі 
згідно з чинним законодавством. 

5. Директор ПК «Олександрійський театр», керуючись законодавством України, 
вирішує питання діяльності закладу, а саме: 

- діє без довіреності від імені ПК «Олександрійський театр» та здійснює його поточне 
керівництво; 

- забезпечує виконання постанов Верховної Ради України, постанов, розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, нормативних і методичних документів Міністерства культури та 
інформаційної політики України, наказів департаменту культури, туризму та культурної 
спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішень Олександрійської 
міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень Олександрійського міського голови, 
наказів управління культури і туризму Олександрійської міської ради; 

- представляє ПК «Олександрійський театр» у всіх підприємствах, установах та 
організаціях і відповідає перед Засновником за результати діяльності закладу; 

-  забезпечує дотримання умов Колективного договору; 
-  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 
- формує штатний розпис, який затверджується начальником управління культури і 

туризму міської ради; 
- забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно – дозвіллєвих заходів, 

організаційно – масової та організаційно – методичної роботи ПК «Олександрійський театр»; 
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- створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно – дозвіллєвої 
діяльності  відповідно до запитів населення; 

- забезпечує ефективне використання та збереження закріпленого за ПК 
«Олександрійський театр» комунального майна; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ПК «Олександрійський 
театр» за погодженням з управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради; 

- організовує виконання кошторису доходів і видатків ПК «Олександрійський театр»; 
- укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам ПК 

«Олександрійський театр» відповідно до законодавства України за погодженням з  
управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради в межах кошторису на 
відповідний рік; 

- видає в межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для виконання всіма 
працівниками, і контролює їх виконання; 

- видає довіреності від імені ПК «Олександрійський театр»; 
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників ПК 

«Олександрійський театр»; 
- затверджує посадові обов’язки працівників ПК «Олександрійський театр»; 
- вживає заходів по створенню на кожному робочому місці умов праці відповідно до 

вимог нормативних актів; 
- забезпечує дотримання вимог санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, 

техніки безпеки; 
- несе відповідальність за виконання покладених на ПК «Олександрійський театр» 

завдань, результати фінансово – господарської діяльності, стан і збереження майна, 
переданого в  оперативне  управління закладу; 

- керує всією діяльністю ПК «Олександрійський театр» і організовує його роботу, несе  
відповідальність за результати роботи та виконання вимог Статуту. 

6. Трудовий колектив ПК «Олександрійський театр» складають працівники, які беруть 
участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що 
регулюють трудові відносини працівника з адміністрацією закладу згідно з діючим 
законодавством. 

7. При ПК «Олександрійський театр» створюється художня рада з повноваженнями 
контролю за художнім рівнем заходів, якістю всіх робіт і послуг. Склад художньої ради 
затверджується директором ПК «Олександрійський театр». Художній раді надається право 
проводити атестацію художнього й авторського персоналу, розглядати і затверджувати 
сценарії та програми за погодженням з управлінням культури і туризму Олександрійської 
міської ради. 

8. Для ПК «Олександрійський театр» є обов’язковим укладання колективного договору 
згідно з діючим законодавством. 

9. ПК «Олександрійський театр» через управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради вносить на розгляд виконавчого комітету міської ради 
пропозиції щодо цін та тарифів з урахуванням затрат на виконання платних послуг. 
 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ПК «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ТЕАТР» 
 

1. ПК «Олександрійський театр» працює за річним планом роботи, затвердженим 
управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради. 

2. ПК «Олександрійський театр» самостійно планує свою діяльність і визначає 
перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги та з необхідності забезпечення 
матеріального та соціального розвитку закладу. 

3. У вихідні, святкові та неробочі дні ПК «Олександрійський театр» може працювати за 
окремим планом, затвердженим директором ПК «Олександрійський театр». 
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4. Творчі колективи, гуртки, студії, любительські об’єднання та клуби за інтересами, 
інші клубні формування ПК «Олександрійський театр» працюють відповідно до розкладу 
занять, затвердженого директором або художнім керівником. 

5. Творчі працівники ПК «Олександрійський театр» підлягають атестації, як правило, 
один раз на п’ять  років відповідно до чинного законодавства та колективного договору. 
 

V. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ 
 

1. ПК «Олександрійський театр» здійснює облік своєї діяльності та контроль.  
Бухгалтерський і статистичний облік діяльності здійснює централізована бухгалтерія 
управління культури і туризму Олександрійської міської ради. 

2. ПК «Олександрійський театр» звітує перед управлінням культури і туризму 
Олександрійської міської ради в установленій формі. 

3. ПК «Олександрійський театр» здійснює заходи по забезпеченню охорони праці та 
техніки безпеки. 

4. ПК «Олександрійський театр» надає своїм працівникам пільги згідно з діючим 
законодавством та Колективним договором. 

5. Працівники ПК «Олександрійський театр» підлягають соціальному страхуванню і 
соціальному забезпеченню. 
 

VІ. МАЙНО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. Фінансово – господарська діяльність ПК «Олександрійський театр» здійснюється 
відповідно до законодавства України та даного Статуту. 

2. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію 
управління культури і туризму Олександрійської міської ради. 

3. Порядок ведення діловодства у ПК «Олександрійський театр» здійснюється у 
порядку, визначеному законодавством України. 

4. Майно ПК «Олександрійський театр» складають основні фонди та оборотні кошти, а 
також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ПК 
«Олександрійський театр». 

5. Власником майна ПК «Олександрійський театр» є Олександрійська територіальна 
громада в особі Олександрійської міської ради. ПК «Олександрійський театр» володіє, 
користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником на праві 
оперативного управління. 

6. ПК «Олександрійський театр» 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 закладу. 

7. Товарно-матеріальні цінності, придбані за рахунок господарської діяльності, 
обліковуються на балансі ПК «Олександрійський театр». 

8. ПК «Олександрійський театр» відповідно до чинного законодавства України 
користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання 
вимог та норм їх охорони. 

9. ПК «Олександрійський театр» має право: 
- надавати допомогу, підтримувати та розвивати колективи художньої самодіяльності, 

любительські об’єднання, клуби по інтересах, громадські об’єднання, окремих виконавців; 
- створювати  хореографічні, циркові, хорові, відео – та музичні студії; 
- проводити платні концерти, лекції, вечори відпочинку, конкурси, семінари та інші 

мистецькі акції; 
- допомагати в розвитку творчих зв’язків з колективами країни та зарубіжними 

партнерами; 
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- тимчасово передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно у 
користування обладнання, інвентар, сировину, окремі приміщення, транспортні засоби, а 
також списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством України в порядку, 
визначеному  Засновником. 

10. Фінансування ПК «Олександрійський театр» здійснюється за рахунок міського 
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених чинним 
законодавством. 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; 
- надходження коштів від заходів, конкурсів, семінарів, вечорів, лекційної  діяльності, 

реалізації музичної та відеопродукції від господарської діяльності, ділового співробітництва, 
в тому числі з зарубіжними партнерами; 

-  дотацій, фондів, інвестицій спонсорів та інших джерел; 
- надходження з фондів розвитку культури і мистецтва на виконання соціально-творчих 

замовлень; 
-  амортизаційні відрахування. 
Кошти, отримані ПК «Олександрійський театр» з додаткових джерел фінансування,  

використовуються для провадження діяльності, передбаченої даним Статутом. 
11. ПК «Олександрійський театр» у процесі провадження фінансово-господарської 

діяльності має право: 
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої  

діяльності, відповідно до Статуту, за погодженням з управлінням культури і туризму 
Олександрійської міської ради; 

-   розвивати власну матеріальну базу; 
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та  

Статуту; 
-   виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту. 
12. ПК «Олександрійський театр» надає управлінню культури і туризму 

Олександрійської міської ради щомісячно, щоквартально, щорічно (за потребою) звіти про 
результати діяльності у встановленому порядку. 

13. Ревізія та перевірка діяльності ПК «Олександрійський театр» проводиться 
управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради згідно з чинним 
законодавством. 

14. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ПК 
«Олександрійський театр» проводиться лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством України. Збитки, завдані ПК «Олександрійський театр» внаслідок порушень 
його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 
відповідно до чинного законодавства України. 
 

VІІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПК «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ТЕАТР» 
 

1. ПК «Олександрійський театр» припиняється: 
- згідно з рішенням Засновника; 
- з інших підстав, передбачених законодавством України. 
2. Припинення ПК «Олександрійський театр» відбувається шляхом реорганізації 

(злиття, приєднання, розділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного 
законодавства. Рішення про реорганізацію приймається Засновником. При реорганізації вся 
сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників. 

3. При реорганізації чи ліквідації ПК «Олександрійський театр» працівникам, які 
звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів згідно з 
законодавством України. 
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4. Майно та кошти ПК «Олександрійський театр» у разі припинення зараховуються до 
доходу бюджету. 

5. ПК «Олександрійський театр» вважається реорганізованим або ліквідованим з дня 
внесення до єдиного державного реєстру відповідного запису про його припинення. 
 

VІІІ.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 
 

1. Внесення змін до Статуту здійснюється  шляхом викладення Статуту у новій редакції 
за рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради в межах розмежування 
повноважень Засновника та підлягає реєстрації у порядку, визначеному чинним 
законодавством. 
 

ІХ.    ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА 
 

1. ПК «Олександрійський театр» зобов’язаний виконувати вимоги штабу цивільного 
захисту міста в питаннях захисту свого персоналу в надзвичайних ситуаціях мирного і  
військового часу, а у випадках необхідності витрачати для цієї мети необхідні матеріальні і 
фінансові ресурси. 

2. Директор ПК «Олександрійський театр» є начальником цивільного захисту закладу, 
він відповідає за організацію захисту свого персоналу і  підготовку його з питань цивільного 
захисту.  

3. ПК «Олександрійський театр» розробляє мобілізаційні плани на особливий період, 
довготермінові та річні програми  мобілізаційної підготовки; забезпечує виконання 
державних замовлень і договорів з питань мобілізаційної підготовки; здійснює перехід на 
режим роботи в умовах особливого періоду.     
 

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Даний Статуту набуває чинність після затвердження та реєстрації його в 
уповноважених для цього органах. 

2. Зміни та доповнення до Статуту вносять в порядку, встановленому для його 
затвердження та набувають чинність після їх реєстрації в установленому законодавством 
порядку. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова        Сергій КУЗЬМЕНКО 


