
 

 

  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

26 квітня 2021 року                                                                      №    7- 5 - VIII                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про створення Центру культури і 

дозвілля Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

та реорганізацію шляхом приєднання 

сільських клубів с. Чайки та                   

с. Петропавлівська Борщагівка  

 

Відповідно до ст. 104,106,107 Цивільного та ст. 56, 57, 58 Господарського 

кодексу України, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про культуру», з метою оптимізації, ефективного 

та раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення мережі 

закладів культури клубного типу, що функціонують на території 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області, формування культурно-мистецького середовища, створення умов для 

масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, 

забезпечення культурних запитів та інтересів різних категорій населення, 

сільська рада   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Створити Центр культури і дозвілля Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області (далі - Центр культури і дозвілля) за 

адресою: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, 

вулиця Соборна, буд. 114-Б. 

2. Реорганізувати шляхом приєднання до Центру культури і дозвілля 

сільські клуби с. Чайки та с. Петропавлівська Борщагівка.  

3. Підпорядкувати Центр культури і дозвілля Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області. 

4. Затвердити Положення про Центр культури і дозвілля Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області (додаток 1).  

 



5. Затвердити штатний розпис (граничну чисельність штатних одиниць) 

та структуру Центру культури і дозвілля (додаток 2). 

6. Вважати Центр культури і дозвілля Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області правонаступником прав та обов’язків 

клубу с. Чайки та клубу с. Петропавлівська Борщагівка. 

7. Порушити клопотання перед Міністерством культури та 

інформаційної політики України про погодження реорганізації сільських 

клубних закладів, що перебувають у комунальній власності Борщагівської 

сільської  територіальної громади, та виключення з базової мережі закладів 

культури: клуб села Чайки та клуб села Петропавлівська Борщагівка.  

8. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області: 

    8.1. Призначити керівника Центру культури і дозвілля відповідно до 

чинного законодавства України. 

8.2. У разі отримання погодження Міністерства культури та 

інформаційної політики України здійснити всі необхідні дії щодо реорганізації 

сільських клубів с. Чайки та с. Петропавлівська Борщагівка відповідно до 

чинного законодавства України. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з соціально-гуманітарних питань.  

 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № 7-5-VIII 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 5 сесії  Борщагівської 

сільської  ради VІІІ скликання 

від 26.04.2021р. №7-5-VIII 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр культури і дозвілля  

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Центр культури і дозвілля Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області (далі – Центр культури і дозвілля) – неприбутковий 

комунальний заклад культури, є структурним підрозділом відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області.  

1.2. Засновником Центру культури і дозвілля  є Борщагівська сільська 

рада Бучанського району Київської області. 

1.3. Центр культури і дозвілля утворюється шляхом злиття клубу 

с. Петропавлівська Борщагівка та клубу с. Чайки. 

1.4. Центр культури і дозвілля не є юридичною особою, безпосередньо 

підпорядковується, підзвітний і підконтрольний відділу освіти, культури, 

молоді і спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області.  

1.5. Центр культури і дозвілля у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 

іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими 

Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

охорону культурної спадщини», іншими законами України з питань організації 

та діяльності у галузі культури,  постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, 

Міністерства освіти і науки України, управління культури Київської обласної 

державної адміністрації, рішеннями Борщагівської сільської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями Борщагівського сільського голови, 

наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 

ради, а також цим Положенням. 
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2. Мета та основні напрямки діяльності Центру культури і дозвілля 

 

2.1. Центр культури і дозвілля створений з метою забезпечення реалізації 

державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і 

залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу 

діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, зміцнення 

інтелектуальної, духовної наповненості громадян, збереження та примноження 

культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку 

української культури та культур інших національностей, здійснення 

інноваційної культурної діяльності та створення платформи для генерування 

нових ідей в галузі соціокультурного, інформаційно-освітнього та дозвіллєвого 

середовища. 

2.2. Діяльність Центру культури і дозвілля через вивчення та 

задоволення культурних інтересів місцевого населення спрямована на 

формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для 

масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, 

організації культурно-просвітницьких заходів, спілкування, відпочинку, розваг, 

відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та 

інтересів різних категорій населення.  

2.3. Основні завдання Центру культури і дозвілля: 

2.3.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва. 

2.3.2. Впровадження якісно нових форм, методів культурного дозвілля. 

2.3.3. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової 

роботи. 

2.3.4. Виявлення, розвиток і підтримка талантів та обдаровань.  

2.3.5. Створення умов для розвитку аматорської художньої творчості, 

підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевого населення до 

створення якісного культурного чи мистецького продукту. Організація роботи 

гуртків та інших творчих об’єднань 

2.3.6. Популяризація та просування заходів сучасної індустрії дозвілля.  

2.3.7. Організація концертно-видовищної роботи і художньої 

самодіяльності, виставок, ярмарків, інших мистецьких оглядів з метою 

популяризації культурної спадщини, розвитку народних і художніх промислів. 

Ініціювання, організація та проведення різноманітних форм дозвілля дітей та 

молоді через гурткову роботу, діяльність театральних, інших мистецьких 

студій, волонтерство та благодійність. 

2.3.8. Співпраця з культурно-освітніми та мистецькими навчальними 

закладами задля формування нової культурної освіти. 

2.3.9. Участь та ініціювання власних культурних проєктів задля 

розширення співпраці з іншими закладами культури, громадськими 

організаціями України та населених пунктів-партнерів (побратимів) сусідніх 

держав. 

2.3.10. Організація здорового відпочинку та розваг в Центрі культури і 

дозвілля та поза ним всіх вікових категорій населення. 
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2.3.11. Забезпечення виконання комплексних і цільових програм з питань 

культури. 

2.3.12. Розроблення і внесення в установленому порядку до відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради проєктів планів 

розвитку своєї сфери, пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення 

закладу. 

2.3.13. Взаємодія з громадськими організаціями, приватними 

підприємцями, спортивними установами з метою забезпечення різноманітності 

форм, змісту і відпочинку населення. 

2.3.14. Залучення до благодійної діяльності у сфері культури підприємства, 

організації та інші юридичні і фізичні особи.  

2.4. Працівники Центру культури і дозвілля зобов’язані дотримуватись 

правил і норм техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку, правил 

пожежної безпеки, охорони праці, виробничої гігієни та вести документацію, 

пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, тощо). 
 

3. Організаційна структура Центру культури і дозвілля 

 

3.1. Центр культури і дозвілля утворюється Борщагівською сільською 

радою Бучанського району Київської області (далі - Засновник) за принципом 

універсалізації шляхом злиття закладів культури клубного типу, з метою 

розвитку загального культурного простору в населених пунктах Борщагівської 

сільської територіальної громади. 

3.2. Центр культури і дозвілля для досягнення цілей своєї діяльності та в 

порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та 

виконує обов’язки, які не заборонені законодавством України. 

3.3. Усі працівники Центру культури і дозвілля здійснюють свою 

діяльність відповідно до посадових інструкцій та згідно з цим Положенням. 

3.4. Відділ освіти, культури, молоді та спорту вирішує питання діяльності 

Центру культури і дозвілля:  

3.4.1.  Укладає господарські договори, (контракти), з відома Засновника, 

видає доручення, користується правом розпорядження коштами Центру 

культури і дозвілля,  вирішує інші питанні. 

3.4.2.  У встановленому законодавством порядку призначає і звільняє з 

посади директора Центру культури і дозвілля. 

3.4.3. Встановлює посадові оклади, надбавки, доплати працівникам закладу, 

накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства, в межах своєї 

компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, які обов’язкові для всіх 

працівників. 

3.4.4. Визначає графік роботи Центру культури і дозвілля.  

3.4.5. Затверджує посадову інструкцію директора та працівників Центру 

культури і дозвілля. 

3.5. Центр культури і дозвілля відповідно до покладених на нього  завдань 

має право: 

3.5.1.  Здійснювати всі види культурної, господарської діяльності та 

підприємницької діяльності, що не суперечить Закону України  «Про культуру» 
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та іншим нормативним актам, за погодженням з відділом освіти, культури, 

молоді та спорту. 

3.5.2.  Проводити свята, фестивалі, конкурси, огляди, виставки, естрадні шоу, 

вистави, спортивно-розважальні, оздоровчі та інші заходи з метою 

відродження, пропаганди, збереження і примноження української національної 

культури, впровадження в життя звичаїв, традицій, обрядів, розвитку 

самодіяльної художньої творчості, задоволення духовних потреб людини. 

3.5.3. Вносити подання про нагородження колективів художньої 

самодіяльності, окремих виконавців, за високий рівень виконавського 

мистецтва та досягнень у  культурно-освітній діяльності. 

3.5.4. Організовувати любительські клуби за інтересами (художні, 

літературні, мистецькі, технічні, комп’ютерні, природничо-наукові, колекційні, 

за професіями тощо). 

3.5.5.  Надавати платні послуги згідно з чинним законодавством (постанова 

Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1183 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами 

культури, що не є орендою»). 
 

4. Керівництво Центром культури і дозвілля 

 

4.1. Керівництво поточною діяльністю Центру культури і дозвілля 

здійснює директор, який призначається на посаду відповідно до Порядку 

проведення конкурсу на заміщення посад керівників комунальних закладів 

культури Борщагівської територіальної громади Бучанського району Київської 

області, затвердженого рішенням 3 сесії Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області VIII скликання від 12 лютого 2021 року 

№ 3-4-VIII, та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства 

України. 

4.2. Директор призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту 

на п’ять років за результатами Конкурсу. У контракті визначається строк 

найму, права, обов’язки, відповідальність директора, умови його матеріального 

забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму. 

4.3. До вирішення питання щодо призначення керівника Центру культури і 

дозвілля, керівництво може здійснюватись тимчасово тимчасово призначеним 

виконуючим обов’язки директора, який призначається на посаду і звільняється 

з посади за рішенням відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської 

сільської ради. 

4.4. Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії 

контракту з підстав і в порядку, визначеному контрактом та чинним 

законодавством України. 

4.5. Директор культури і дозвілля Центру безпосередньо підпорядкований 

та підзвітний Відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської 

сільської ради з усіх питань фінансової, організаційно-господарської діяльності 

закладу, несе відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до 

покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством 

України. 
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4.6. До компетенції директора Центру відноситься забезпечення діяльності 

Центру культури і дозвілля, вирішення поточних питань роботи закладу, 

організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю. 

4.7. Директор Центру в межах повноважень: 

4.7.1. Створює належні умови працівникам для високопродуктивної 

праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони 

праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

4.7.2. Порушує клопотання перед Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Борщагівської сільської ради щодо встановлення у межах фонду 

заробітної плати премій та надбавки працівникам Центру культури і дозвілля за 

високі творчі та виробничі досягнення, надбавки за суміщення професій 

(посад), розширення сфери обслуговування або збільшення обсягів робіт та за 

виконання додатково до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників. 

4.7.3. Несе персональну відповідальність за збереження, використання, 

списання та втрати майна. 

4.7.4. Забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в 

Центрі культури і дозвілля. 

4.7.5. Діє від імені закладу, представляє його інтереси в установах, 

підприємствах і організаціях. 

4.8. У разі відсутності директора його обов’язки виконує уповноважена 

відділом освіти, культури, молоді та спорту особа, на підставі відповідного 

наказу Відділу. 

4.9. Директор Центру культури і дозвілля несе відповідальність перед 

Борщагівською сільською  радою, відділом освіти, культури, молоді та спорту 

та іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та 

іншої звітності. 

4.10. На вимогу Борщагівської сільської  ради, відділу  освіти, культури, 

молоді та спорту директор Центру культури і дозвілля надає інформацію 

стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності. 

4.11. Вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством 

України. 
 

5. Охорона праці та соціальні гарантії працівників Центру культури і 

дозвілля 

 

5.1. Соціальні та трудові права працівників Центру культури і дозвілля 

гарантуються чинним законодавством. 

5.2. Працівникам Центру культури і дозвілля гарантується заробітна плата, 

відповідно до штатного розпису та передбачена законодавством України. 

5.3. Питання охорони праці, встановлення пільг, виробничі, трудові та 

соціально-економічні відносини трудового колективу регулюються 

колективним договором. 
 

6. Фінансово-господарська діяльність 

6.1. Фінансування Центру культури і дозвілля здійснюється за рахунок 
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 коштів місцевого  бюджету, додаткових джерел фінансування та інших 

надходжень, не заборонених законодавством України. 

6.2. Додатковими джерелами фінансування є власні надходження, оплата за 

надання платних послуг, благодійні грошові внески, меценатська допомога та 

інші надходження, не заборонені законодавством України, а також матеріальні 

цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян. 

6.3. Кошти, отримані Центром культури і дозвілля з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 

цим Положенням. 

6.4. Бухгалтерський облік Центру культури і дозвілля ведеться через сектор 

бухгалтерського обліку відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Борщагівської сільської ради. Порядок ведення бухгалтерського та 

статистичного обліку проводиться згідно з чинним законодавством України. 

6.5. Майно Центру культури і дозвілля є власністю Борщагівської сільської 

ради. 
 

7. Міжнародне співробітництво 

 

7.1. Центр культури і дозвілля за наявності належної матеріально-технічної 

та соціальнокультурної бази, власних надходжень має право проводити 

культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проєктів, встановлювати 

відповідно до законодавства зв’язки з міжнародними організаціями та 

асоціаціями культури, за погодженням з Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Борщагівської сільської ради. 
 

8. Припинення діяльності Центру культури і дозвілля 

 

8.1. Центр культури і дозвілля може бути припинено шляхом реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації у разі 

прийняття відповідного рішення Борщагівською сільською радою або за 

рішенням суду. 

8.2. У випадку реорганізації права та обов’язки Центру культури і дозвілля 

переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

8.3. У разі припинення діяльності Центру (його ліквідації, реорганізації) 

Відділ як уповноважений орган управління гарантує працівникам дотримання 

їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 
 

9. Прикінцеві положення 

 

9.1. Положення, доповнення та зміни до цього Положення, що 

оформляються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджується 

рішенням Борщагівської сільської ради. 

9.2. Питання діяльності Центру культури і дозвілля, які не врегульовані 

цим Положенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України. 

 

Сільський голова                                                                         Олесь КУДРИК 
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Сільський голова                                                                            Олесь КУДРИК 



 

Додаток 2 

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № 7-5-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 5 сесії  Борщагівської 

сільської  ради VІІІ скликання 

від 26.04.2021р. № 7-5-VIII 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС  

Центру культури і дозвілля 

Борщагівської сільської ради Бучанського району 

 Київської області 

 

№ 

з/п 
Назва посади 

Кількість 

штатних 

посад 

Посадовий оклад 

(грн.) 

Фонд заробітної плати на 

місяць за посадовими 

окладами (грн.) 

1.  Директор 1 6061,00 6061,00 

2.  Керівник художній 1 5660,00 5660,00 

3.  
Керівник народного 

колективу 
1 5260,00 5260,00 

4.  Керівник колективу 2 5260,00 10520,00 

5.  Прибиральник 0,5 1335,00 1335,00 

   Усього 5,5 23576,00 28836,00 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 - 1 

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № 7-5-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 5 сесії  Борщагівської 

сільської  ради VІІІ скликання 

від 26.04.2021р. №7-5-VIII 

 

Структура 

Центру культури і дозвілля 

Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області  
 

№ 

з/п 

Назва структурного підрозділу та посади Кількість 

штатних 

посад 

Тарифний розряд 

Центр культури і дозвілля 5,5  

1.  Директор 1 13 

2.  Керівник художній 1 12 

3.  Керівник народного колективу 1 11 

4.  Керівник колективу 2 11 

5.  Прибиральник службових приміщень 0,5 1 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Олесь КУДРИК 


