
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження в новій редакції 
Положення про управління 
культури і туризму 
Олександрійської міської ради  
 

Відповідно до ст.ст. 11, 32, 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказу Міністерства культури України від 20 грудня 2012 року № 1560 «Про 
затвердження методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний 
підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури», наказу Міністерства 
інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 709 «Про затвердження 
методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурні підрозділи з питань 
інфраструктури і туризму місцевих державних адміністрацій»,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
 1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Затвердити в новій редакції Положення про управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради (додається). 
 2) Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 25 квітня 2014 
року № 1317 «Про затвердження в новій редакції Положення про управління культури і 
туризму міської ради».  

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім`ї, молоді та 
спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І. А. 

 
  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 
 
 



 
 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
від ___ _________2022 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

(нова редакція) 
 

 

код 02215578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м. Олександрія 

2022 рік 
 



 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Управління культури і туризму Олександрійської міської ради (далі – 

Управління) створено 28 лютого 1997 року. 
2. Управління є виконавчим органом Олександрійської міської ради, комунальною 

установою, належить Олександрійській територіальній громаді в особі Олександрійської 
міської ради.  

Засновник: Олександрійська міська рада:  
код 33423535; 
адреса: 28000 Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Соборний, 59 

(надалі - Засновник). 
3. Управління є юридичною особою публічного права з моменту державної 

реєстрації, має круглу печатку зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в 
органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного 
Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. 

Повне найменування Управління: Управління культури і туризму Олександрійської 
міської ради; 

Скорочене найменування: Управління культури і туризму міської ради;. 
Адреса: 28000 Кіровоградська область, Олександрійський район, місто 

Олександрія, площа Соборна, буд. 6. 
4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та 
нормативно-правовими актами Міністерства культури та інформаційної політики України, 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, департаменту культури та туризму 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, Олександрійського міського голови, 
рішеннями Олександрійської міської ради, виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради, цим Положенням. 

5. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, має самостійний 
баланс. Управління веде діловодство, складає річні звіти, які у встановлені строки 
надсилає за призначенням. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, має 
самостійний баланс, власний рахунок в установах Казначейства. Бухгалтерський облік та 
фінансова звітність здійснюється бухгалтерією Управління. 

6. Посадові особи місцевого самоврядування Управління призначаються на посади 
та звільняються з них міським головою згідно чинного законодавства України. 
 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 
 

1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, мистецтв, 
культурної спадщини та туризму на території Олександрійської територіальної громади; 

2. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів. 
3. Сприяння доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для 

кожного громадянина України. 
4. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, 

формування цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просування 
високоякісного різноманітного національного культурного продукту.  

5. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації; 
6. Сприяння збереженню культурної спадщини; 
7. Сприяння захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту 

працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, мистецтва та туризму. 
8. Забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної 



політики України, департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови з питань, віднесених до компетенції Управління на території Олександрійської 
територіальної громади, здійснює контроль за їх реалізацією; 

9. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб; 

10. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та 
організаціями міста у галузі культури правил, норм, стандартів у межах визначених 
повноважень; 

11. Аналіз в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і 
культурного розвитку Олександрійської територіальної громади та вживає заходи щодо 
усунення недоліків; 

12. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного, соціального 
та культурного розвитку Олександрійської територіальної громади; 

13. Підготовка пропозицій до проекту міського бюджету; 
14. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів; 
15. Участь у: 
- підготовці заходів щодо регіонального розвитку; 
- розробці проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови з питань реалізації повноважень, віднесених до компетенції Управління; 
- підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради; 
16. Підготовка самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради 

інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові; 
17. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції; 
18. Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, 

протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 
19. Розгляд в установленому законом порядку звернень громадян; 
20. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів 

місцевих рад; 
21. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є; 
22. Інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 
23. Контроль за підпорядкованими закладами культури з питань виконання їх 

статутних завдань; 
24. Здійснення делегованих повноважень в галузі культури та туризму, охорони 

культурної спадщини; 
25. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної 

підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони 
праці, пожежної безпеки; 

26. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання 
архівних документів; 

27. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

28. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів 
(конфліктів); 

29. Здійснення контролю за збереженням і відтворенням традиційного характеру 
середовища історичних ареалів населених місць; 

30. Забезпечення захисту персональних даних; 
31. Здійснення передбачених законодавством галузевих повноважень; 
32. Сприяння формуванню репертуарів театрів, концертних організацій і 

мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, 
бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного 



кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню 
культурної спадщини; 

33. Створення умов для: 
- розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, охорони 

культурної спадщини, туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення 
такої інфраструктури; 

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої 
творчості, а також для організації культурного дозвілля населення; 

- отримання спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв; 
- комплектування та використання бібліотечних фондів; 
- сприяння діяльності творчих спілок, національних культурних товариств, 

громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтв та туризму; 
- фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини; 
- забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, 

охорони культурної спадщини, туризму; 
- здійснення моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного 

розвитку Олександрійської територіальної громади у сфері культури, мистецтв, охорони 
культурної спадщини та туризму. 

34. Формування та подання в установленому порядку департаменту культури та 
туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації пропозиції щодо: 

- формування обласної політики у сферах культури та мистецтв, охорони 
культурної спадщини та туризму, зокрема, стосовно вдосконалення нормативного 
регулювання у зазначених сферах; 

- визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої 
охорони, заповідними територіями народних художніх промислів; 

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та 
мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму державними нагородами і відомчими 
відзнаками, застосовує інші форми заохочення. 

35. Участь у: 
- розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, регіональних 

програм; 
- реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, 

охорони культурної спадщини, туризму; 
- організації та проведення вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-

ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо; 
- здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, утворенні відповідних 

інформаційних центрів; 
36. Надання організаційно-методичної допомоги та управління діяльністю 

підпорядкованих закладів культури; 
37. Контроль, збереження і переміщення культурних цінностей, включених до 

Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;  
38. Здійснення обліку закладів культури міста (музеїв, бібліотек, клубів, 

мистецьких навчальних закладів тощо), утворених у складі підприємств, установ та 
організацій, навчальних закладів; 

39. Забезпечення збору та обробки статистичних даних, даних у сферах культури 
та мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму; 

40. Виконання функцій замовника та укладання з цією метою договорів про 
виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, 
пристосування об’єктів культурної спадщини та інших заходів щодо охорони культурної 
спадщини; 

41. Вжиття заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму; 



42. Сприяння: 
- проведенню фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського 

мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів 
у сфері культури, охорони культурної спадщини, туризму; 

- зміцненню міжнародних та міжміських культурних зв’язків. 
43. Здійснення: 
- роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері 

культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму; 
- фінансування закладів культури, що утримуються за рахунок коштів міського 

бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових 
ресурсів; 

- як головний розпорядник коштів міського бюджету в галузі культури управління 
бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку 
ефективності бюджетних програм, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі. 

44. Здійснення інших передбачених законодавством повноважень. 
 

III. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ   
 

1. Перелік органів управління: 
 вищий: Олександрійська міська рада; 
 виконавчий: начальник; 
 інший: виконавчий комітет Олександрійської міської ради. 

2. Олександрійська міська рада:  
- приймає рішення  про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання (зміну 

типу) Управління відповідно до діючого законодавства України; 
 - здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за 

Управлінням комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та 
веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства; 

- затверджує Положення про Управління; 
- здійснює інші функції, визначені чинним законодавством України. 
3. Начальник Управління: 
1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в 
Управлінні; 

2) подає на затвердження міської ради Положення про Управління; 
3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки 

між ними; 
4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи 

міської ради; 
5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Управління; 
6) звітує перед міським головою про виконання покладених на Управління завдань 

та затверджених планів роботи Управління; 
7) може брати участь у сесіях міської ради; 
8) представляє інтереси Управління у відносинах з іншими виконавчими органами 

міської ради, підприємствами, установами, організаціями; 
9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням. 
Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, 

актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних 



органів виконавчої влади, рішенням міської ради та виконавчого комітету, 
розпорядженням міського голови, можуть бути скасовані міським головою; 

10) розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису; 
11) здійснює добір кадрів; 
12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб 

Управління; 
13) призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління (за винятком 

посадових осіб місцевого самоврядування). Вирішує питання щодо їх заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 
Управління; 

15)  забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

16) здійснює інші повноваження, визначені законодавством; 
17) несе відповідальність за: 
- виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, які стосуються завдань і функцій управління; 
- забезпечення виконання вимог нормативних актів з питань, що стосуються 

завдань і функцій управління; 
- достовірність інформації, що надається управлінням міської ради та її 

виконавчим органам, юридичним і фізичним особам; 
- організацію роботи управління, якісне і своєчасне виконання покладених на 

нього завдань і функцій. 
           Начальник Управління призначається на посаду і звільняється з посади міським 
головою відповідно до законодавства України про службу в органах місцевого 
самоврядування за погодженням з департаментом культури та туризму Кіровоградської 
обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. 

 4. Виконавчий комітет:  
- здійснює функції, визначені чинним законодавством України. 

 
ІV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
1. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, 

має право: 
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих 

органів міської ради, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, 
та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань; 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 
спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за 
згодою); 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи 
міської ради в галузі культури; 

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних органів 
виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 
іншими технічними засобами; 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з 
питань, що належать до його компетенції, створювати комісії та робочі групи. 

2. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, 
обговорення найважливіших напрямів діяльності в Управлінні створюється колегія у 
складі начальника (голова колегії), заступника начальника (за посадою), інших 



працівників Управління. До складу колегії можуть входити керівники інших виконавчих 
органів міської ради, підпорядкованих закладів культури та інші фахівці галузі. Склад 
колегії Управління затверджується розпорядженням міського голови. 

3. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень 
взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та 
організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої 
діяльності щодо термінів, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для  
належного виконання покладених на нього завдань та функцій, здійснення запланованих 
заходів. 

 
V. МАЙНО УПРАВЛІННЯ 

 
1. Майно Управління становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та 

структура яких відображається у балансі; 
2. Майно Управління є комунальною власністю і належить йому на правах 

оперативного управління; 
3. Матеріально-технічна база Управління  включає матеріальні цінності, вартість 

яких відображено у балансі Управління. 
5. Майно, що належить до основних засобів Управління, не може бути предметом 

застави, на нього не може бути накладене стягнення; 
6. Об’єкти та майно Управління не підлягає приватизації чи використанню не за 

призначенням. 
7. Збитки, завдані Управлінню в результаті порушення майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 
Управлінню за рішенням суду. 

 
VІ. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

 
1. Рішення  про ліквідацію, реорганізацію чи перетворення Управління 

приймається Засновником відповідно до діючого законодавства України. 
2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною рішенням 

Засновника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною 
комісією, призначеною цим  органом. 

3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  з 
керівництва Управлінням. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його Засновнику. 

4. У разі реорганізації права та зобов’язання Управління переходять до 
правонаступників, визначених Засновником. 

5. При ліквідації  і реорганізації Управління звільненим працівникам гарантується 
додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України. 

6. Управління вважається ліквідованим  або реорганізованим з моменту внесення 
про це відомостей до Єдиного державного реєстру. 

 
VІІ.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Внесення змін та доповнення до Положення здійснюється шляхом викладення 

Положення у новій редакції, його затвердження рішенням Олександрійської міської ради 
та набуває чинності після його реєстрації в установленому законодавством порядку. 

Положення підлягає реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством. 
 

VІІІ.    ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА 
 



1. Управління зобов’язане 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. Начальник Управління є начальником цивільного захисту Управління, він 
відповідає за організацію захисту свого персоналу і підготовку його з питань цивільного 
захисту.  

3. Управління 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.     
 

_____________________________ 
 


