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1. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цей Статут визначае статус, форму власносм, джерела 
фшансування, вид i профшь д1яльност1 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА УНШЕРСАЛЬНА НАУКОВА Б1БЛЮБЕКА 
IM. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА» ХЕРС0НСБК01 0БЛАСН01 РАДИ (дал! -  Заклад).

1.2. Заклад е правонаступником ycix прав та обов’язюв Херсонсько! 
обласно! ушверсально! науково! б1блютеки iM. О.М.Еорького, статут яко! 
первинно зареестровано виконавчим комметом Херсонського 
MicbKBHKOHKOMy 29 грудня 1995 року. На шдстав! постанови Кабшету 
MiHicTpiB Украши вщ 18 лютого 1997 року № 173 б!блютец! присвоено !м’я 
Олеся Еончара. У новш редакцп статуту, зареестрованого виконавчим 
комметом Херсонсько!' мюько! ради 22 квИня 1997 року № 3352, закршлено 
назву установи «Херсонська обласна ун!версальна наукова, б!бл1отека 
iM. Олеся Еончара». Згщно з рпненням Херсонсько! обласно! ради в!д 
31 березня 2016 року №124 змшено назву на комунальний заклад 
«Херсонська обласна ушверсальна наукова б1блютека iM. Олеся Гончара» 
Херсонсько! обласно! ради.

1.3. Засновником Закладу е територ1альш громади сш, селищ, мют 
Херсонсько! обласЛ, що дтоть в oco6i Херсонсько! обласно! ради (дал1 -  
Засновник).

Заклад пщзвИний та пщконтрольний Засновнику, а в галузевш сфер! 
пщпорядковуеться Управлшню культури Херсонсько! обласно! державно! 
адмш1страци (дал! -  Управлшня).

1.4. Заклад керуеться у свош д1яльносЛ чинним законодавством 
Украши, актами Президента Украши, постановами Кабшету MimcTpiB 
Украши, наказами MiHicTepcTBa культури Украши, шшими нормативно- 
правовими актами, р!шеннями Херсонсько! обласно! ради, наказами 
Управлшня та цим Статутом.

1.5. Заклад е юридичною особою публ1чного права, мае самостшний 
баланс, рахунки в органах Державно! казначейсько! служби, поточний та 
mini рахунки в установах банку, печатку 3i сво!м найменуванням, власну 
символшу, а також бланки оргашзацшно-розпорядно! документаци i штампи, 
необхщн1 для оргашзацп свое! роботи.

1.6. Заклад самостшно вщповщае за сво!ми зобов’язаннями вщповщно 
до чинного законодавства Украши. Заклад не вщповщае за зобов’язаннями 
Засновника, а Засновник не вщповщае за зобов’язаннями Закладу.

1.7. У межах чинного законодавства Украши та на пщстав1 цього 
Статуту Заклад мае право укладати вщ свого гмеш угоди, виступати 
позивачем та вщповщачем у судах.

1.8. Заклад е головною установою у cфepi б!блютечно-шформацшного 
обслуговування населения мереж1 б1блютек облаем, забезпечуе взаемод!ю 
6i64ioTeK ycix вид!в на TepnTopi! облаем, виконуе функцп культурного, 
oceiTHboro, наукового, методичного та координацшного центру, 
рег1онального центру б1блютечного краезнавства.



1.9. Заклад за призначенням е загальнодоступною (публ1чною) 
б1бл1отекою, за значениям -  обласною; за змютом б1бл1отечннх фонлгз -  
ун1версальною.

1.10. Порядок взаемодп з користувачами та запис читач1в до Заклал?, 
визначаеться Правилами користування Херсонською обласною 
ушверсальною науковою б1бл1отекою iM. Олеся Гончара, розробленими на 
пщстав1 Типових правил користування б1блютеками в У крапп, затверджених 
наказом Мшстерства культури i мистецтв Укра'ши 05 травня 1999 року 
№ 275 (з1 змшами), зареестровано в Мппстерств! юстицп Укра'ши 08 липня 
1999 року за № 449/3742 (дал1 -  Правила користування б1блютеками).

1.11. Найменування Закладу:
- повне: комунальний заклад «Херсонська обласна ушверсальна

наукова б1бл!отека iM. Олеся Г ончара» Херсонсько!' обласно!' ради;
- скорочене: КЗ «ХОУНБ iM. Олеся Гончара» ХОР.
Найменування закладу англшською мовою -  KhersonRegionLibrary.
1.12. Мюцезнаходження: 73024, Укра'ша, MicTo Херсон, вулиця Геро!'в 

Крут, будинок 2.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ Д1ЯЛБНОСТ1 ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад створено з метою сприяння реал1защ1 конституцшних прав 
громадян на вшьний та р!вний доступ до шформаци, знань, культурного 
надбання людства.

2.2. Основним завданням Закладу е:
- забезпечення потреб населения у сфер1 гнформащ!', освгги i розвитку 

особистостц оргашзацп вщпочинку та дозвшля;
- формування, збершання та надання в користування найбшын повного 

з1брання докуменПв у межах свое!' територп;
- створення единого iнфopмaцiйнo-бiблioтeчнoгo простору в perioHi та 

1нтеграц1я шформацшних pecypciB репону в зaгaльнoдepжaвнi та мiжнapoднi 
шформацшн1 мереж1.

2.3. Для реал1зацп вказаноТ мети Заклад:
- формуе свш 6i6nioTe4HHfi фонд документами, ушверсальними за 

3MicTOM, з урахуванням сощально-економ!чних та культурних особливостей 
репону, потреб користувач1в, шляхом отримання обов’язкового прим!рника 
докуменНв у порядку, встановленому законом, документами, що 
випускаються за цшьовими програмами книговидання, передплатою 
перюдичних та шформацшних видань, баз даних, придбання документа, 
документообмшу, отримання в дарунок, депонування та шшого 
безкоштовного одержания документа;

- реал1зовуе функцц рег1онального загальнодоступного iнфopмaцiйнo- 
бiблioтeчнoгo центру на 6a3i власних документних pecypciB та оргашзацп 
доступу до всесвптах електронних pecypciB за допомогою сучасних 
комп’ютерних технолопй;

- е регюнальним книгосховищем, з максимальною повнотою формуе 
фонд краезнавчих та мюцевих документа;



- створюе единий для б1блютек облает системи Мшютерства культури 
Укра'ши обмшний фонд, веде книгообмш з б1блютеками Укра'ши, шоземних 
держав. Виконуе функщю б!блютеки-депозитар!ю, збирае, збер!гае та 
використовуе краезнавч! видання та видання лпецевого друку;

- е регюнальним центром м!жб!блютечного абонементу;
- здшенюе облж, збержання та використання документа вщповщно до 

встановлених стандарт!в, техшчних умов, нормативних документа;
- здшенюе наукову автоматизовану обробку документа, розкриття 

фощцв на р1зних ношях, формуе шформацшш бази i банки даних, зокрема: 
зведеш, ушверсалын, краезнавч! та галузев! каталоги, в тому числ1 й 
електронш, впроваджуе HOBi технологи на основ! автоматизованих 
шформацшно-б!блютечних систем;

- забезпечуе збержання i консервацию б!блютечних фощцв шляхом 
i'xHboi' рационально!’ оргашзацп, облжу, контролю за ф!зичним станом, 
своечасного здшенення палИурних та реставрацшних роб1т, дотримання 
сан1тарно-пг1ен1чних норм;

- створюе страховий фонд на мжро-, електронних та шших ношях, 
електронш б!блютеки, електронш документа та колекцп таких документа;

- забезпечуе загальнодоступнють до б!блютечних фощцв i безкоштовне 
надання основних вщцв б1блютечних послуг, здшенюе б!блютечне, 
довщково-б1бл1ограф!чне та шформацшне обслуговування користувач1в i 
абонента р1зними формами (абонемент, система читальних зал1в, 
м1жб1бл!отечний абонемент, б!блютечний пункт тогцо) та комплексне 
обслуговування шдприемств i оргашзацш, дистанцшне обслуговування 
засобами телекомунжацшних мереж;

- проводить сощокультурну д!яльшсть, виставкову роботу, у тому числ1 
здшенюе заходи з популяризацп б!блютеки, книги та читання;

- оргашзовуе значим! науковц культурн! та просв!тницьк! заходи для 
користувач1в та мешканщв Херсонсько!' облает!;

- здшенюе задоволення р!зномаштних потреб yeix сощальних труп 
населения у б!бл!отечних послугах, забезпечуе !’м piBHi можливост! 
користування б!блютекою, сприяе формуванню i розвитку читацьких 
штерешв;

- орган!зовуе рекламно-шформацшн! заходи щодо просування 
б!блютечних послуг для мешканщв регюну;

- укладае i видае б!бл!ограф!чн! пос!бники, в тому числ! 
ретроспективн!, ун!версально!', галузево!' тематики та краезнавства;

- надае додатков! (серв!сн!) послуги, враховуючи запита користувач!в i 
сво! можливост!, на платнш основ! згщно з чинним законодавством Укра'ши; /

- здшенюе науково-досл!дну, науково-б!бл!ограф!чну та науково- 
методичну д!яльшсть. Проводить самостшно i сильно з !ншими б!бл!отеками 
локальн!, науков! та маркетингов! досл!дження, бере участь у 
загальнодержавних наукових дослщженнях у сфер! б!блютекознавства, 
б!бл!ографознавства, книгознавства. Оргашзовуе запровадження в практику 
б!блютек результата наукових дослщжень, бере участь у м!жнародних 
заходах з питань б!бл!отечно!' справи;



- надае методичну допомогу б1блютекам облает! шляхом мошторингу 
та оцшки стану б!блютечного обслуговування, поширення шновацшного 
доевщу, орган гзацп системи безперервно! професшноТ осв1ти та пщвищення 
квал1ф1кацп б1блютечних пращвниюв, видання методичних пошбниюв, 
рекомендации, огляд1в д!яльност!, публкацш у npeci тощо;

- оргашзовуе науково-практичш конференцп, семшари, треншги, 
конкурси, фестивалц ниш заходи з питань розвитку б1блютечно! справи;

- забезпечуе взаемодйо б1блютек р1зних тишв perioHy для бшын 
повного задоволення користувач1в в шформацп та очолюе роботу по 
створенню в perioHi системи корпоративно!' каталопзащ! i використання 
шформацшних pecypciB;

- бере участь у розробщ та реал1защ! державних i репональних програм 
у межах свое! компетенщ! та програм розвитку б1блютечно! справи, 
створенш шформацшних мереж на основ! единих стандартш обробки 
документ!в i обмшу даних;

- зд1йснюе профес1йну д1яльшсть у сфер1 надання соц1альних послуг та 
шшу д1яльн1сть, яка не суперечить законодавству Укра'ши.

2.4. У сво1Й д1яльност! Заклад керуеться принципами нейтрал!тету 
щодо полппчних парт1й, громадських pyxiB i конфес1й, гуман1зму, 
пр1оритету загальнолюдських цшностей вщповщно до чинного 
законодавства Укра'ши.

3. МАЙНО ЗАКЛАДУ

3.1. Майно Закладу включае основш фонди, o6iroBi кошти, а також шип 
матер1альш ц1нност1, варт!сть яких вщображаеться у самост1йному баланс!.

3.2. Майно Закладу е епшьною власн!стю територ!альних громад сш, 
селищ, MicT Херсонсько! облает!.

Засновник надае майно Закладу на правах оперативного управлшня 
вщпов!дно до чинного законодавства. Зд!йснюючи право оперативного 
управлшня, Заклад волод1е та користуеться майном, вчиняючи щодо нього 
дп, як! не суперечать чинному законодавству Укра'ши, р!шенням Засновника 
та цьому Статуту. Заклад розпоряджаеться закршленим за ним майном, що 
належить до його основних фонд!в, лише з дозволу Засновника.

3.3. Вилучення основних фощцв, оборотних коптв та iHinoro майна 
Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством. Збитки, завдаш Закладу внаслщок порушення його майнових 
прав шшими юридичними та ф!зичними особами, вщшкодовуються вщповщно 
до чинного законодавства Украши.

3.4. Майно не може бути предметом застави, а також не пщлягае 
вилученню або передач! у власшсть юридичним i ф!зичним особам без згоди 
Засновника, KpiM випадк!в, передбачених чинним законодавством Укра'ши.

3.5. Майно, закршлене за Закладом, може передавались в оренду 
юридичним та ф!зичним особам вщповщно до чинного законодавства 
Укра'ши та ршень Засновника. Надання в оренду та здшенення невщ’емних



полшшень орендованого майна Закладу здшснюеться виключно за 
погодженням Засновника.

3.6. Контроль за ефективним використанням Закладом майна спшьноУ 
власносП територ1альних громад сш, селищ, м1ст ХерсонськоУ област1 
здшснюеться Засновником та уповноваженим ним органом.

4. Ф1НАНСУВАННЯ ЗАКЛАДУ

4.1. Фшансово-господарська д1яльн1сть Закладу здшснюеться у 
вщповщност1 з його кошторисом.

4.2.Заклад фшансуеться за рахунок обласного бюджету.
Додаткове фшансування Закладу може здшснюватися за рахунок: 
кошт1в, що надходять вщ господарськоУ д1яльност1, надання платних 

послуг;
кошта, одержаних за робота (послуги), виконаш на замовлення 

пщприемств, установ, оргашзацш та ф1зичних oci6;
доход1в вщ надання в оренду примщень, споруд, обладнання; 
грант1в, благодшних внесюв, добров1льних пожертвувань, грошових 

внеск1в, матер1альних цшностей, одержаних в1д ф1зичних i юридичних oci6, у 
тому числ11ноземних;

1нших не заборонених законодавством УкраУни джерел.
4.3. Кошти, отримаш Закладом з додаткових джерел фшансування, 

використовуються для провадження д1яльност1, передбаченоУ його Статутом.
4.4. Закладу забороняеться розподш отриманих доход1в (прибутюв) або 

Ух частини серед засновниюв (учасниюв), член1в такоУ орган1зацй‘, 
прац1вник1в (кр1м оплати УхньоУ npan;i, нарахування единого сощального 
внеску), член1в орган1в управлшня та 1нших пов’язаних з ними oci6.

4.5. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для 
фшансування видатюв на його утримання, реал1защУ мети (цшей, завдань) та 
напрям1в д1яльност1, визначених цим Статутом.

4.6. Питания социального розвитку, пол1пшення умов пращ, житла, 
здоров’я, оплати прац], гарантй' обов’язкового медичного страхування та 
сощального забезпечення пращвниюв Закладу вир1шуються вщповщно до 
чинного законодавства УкраУни.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

5.1. Заклад мае право самостшно:
визначати змют, напрями та форми своеУ д1яльност1; 
здшснювати некомерцшну господарську д1яльшсть, в1дкривати в 

порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банюв, у тому 
числ1 валютн1, встановлювати перелж платних послуг; 

визначати джерела комплектування своУх фонд1в; 
встановлювати п1льги для окремих категорш користувач1в Закладу; 
визначати при наданн1 користувачам Закладу документа розм1р 

кошт!в, що передаються Закладу як забезпечення виконання зобов’язань



щодо повернення одержаних у Заклад! документов, у випадках, передбачених 
Типовими правилами користування б1блютеками в Укра'пп, затвердженими 
наказом Министерства культури i мистецтв Укра'ши 05 травня 1999 р. № 275 
(з1 змшами), зареестрованими в М1н1стерств1 юстицп Укра'ши 08 липня 1999 
р. за № 449/3742 (дал1 - Правила користування б1блютеками);;

визначати види та розм1ри компенсацп ттткоди, запод1яно1 
користувачами Закладу, в тому числ1 п ет за порушення термппв 
користування документами;

визначати умови використання б1блютечних фощцв на основ! 
договор1в з юридичними та ф!зичними особами;

вилучати та реал1зовувати документа i3 сво'Ух фощцв вщповщно до 
нормативно-правових акт1в;

здшснювати у встановленому порядку сп1вроб!тництво з б1блютеками 
та iHHiHMH установами й оргашзащями 1ноземних держав, вести м1жнародний 
документообм1н, бути членом м1жнародних оргашзацш, брата участь у 
реал’нзащУ державних i регюнальних програм у межах свое!' компетенцй' та 
програм розвитку б1блютечно'У справи;

здшснювати закуп1влю окремих видань, колекцш у ф1зичних oci6 або 
одержувати i'x як дарунки в1д п1дприемств, установ, оргашзацш чи окремих 
громадян вщповщно до чинного законодавства Укра'ши;

здшснювати обмш, перерозподш i розповсюдження документв серед 
б1блютек perioHy та Укра'ши через систему обмшних фонд1в в1дповщно до 
законодавства Укра'ши;

здшснювати шшу д!яльн1сть, спрямовану на виконання статутних 
завдань, яка не суперечить законам.

5.2. Заклад мае право на захист створених ним баз даних, шших 
об’еюлв штелектуально'У власнооп згщно i3 чинним законодавством Укра'ши.

5.3. Заклад мае право на придбання та оренду необхщного обладнання 
та шших матер1альних pecypciB, користуватися послугами будь-якого 
пщприемства, установи, оргашзацн або ф1зично!' особи.

5.4. Заклад здшснюе некомерц1йну господарську д1яльшсть вщповщно 
до законодавства Укра'ши та цього Статуту без мети отримання прибутку та з 
дотриманням вимог щодо збереження б!блютечних фощцв.

Контроль за фшансово-господарською д1яльн!стю Закладу здшснюе 
Засновник (уповноважений ним орган) та ниш органи в межах свое!' 
компетенцй та згщно з чинним законодавством Укра'ши.

5.5. Заклад зобов’язаний:
- забезпечувати реал1зацпо прав громадян, пщприемств, установ i 

оргашзацш на б1блютечне обслуговування у вщповщносп 3i Статутом та 
Правилами користування б1блютеками, змютом б1блютечних фонд1в та 
призначенням;

- забезпечувати захист персональних даних користувач1в, не допускали 
використання вщомостей про користувач1в Закладу та i'x штереси з будь- 
якою метою, кр1м науково!, без i'x згоди;



- забезпечувати належне збереження особливо цшних та рщюсних 
видань, колекцш, документа вщнесених до нащонального культурного 
надбання;

- не вилучати та не реал!зовувати документа, вщнесеш до цшних i 
рщюсних видань, ушкальних документальних пам’яток, KpiM випадюв 
передбачених законодавством Украши;

- зв!тувати про свою д1яльшсть перед Засновником та громад сьюстю;
- виконувати вщповщш стандарта, норми та правила, встановлеш в 

галуз1 б1блютечно1 справи;
- оргашзовувати особистий прийом громадян, забезпечувати 

своечасний i повний розгляд звернень громадян та оргашзацш;
- створювати належш умови для високопродуктивноТ пращ, часу 

вщпочинку, забезпечувати дотримання правил i норм охорони пращ та 
протипожежно1 безпеки, виробничо!' саштари на пщстав1 д1ючих 
шструктивних положень i нормативних акта;

- додержуватися норм i вимог чинного законодавства Укршни щодо 
охорони навколишнього природного середовища, ращонального 
використання i вщтворення природних pecypciB та забезпечення еколог!чно1 
безпеки;

- здшснювати роботу по комплектуванню, збершанню, обл1ку i 
використанню арх1вних документа, що створюються в nponeci д1яльносп 
закладу.

5.6. Ведения д1ловодства, бухгалтерсько1 та ф1нансово1 зв!тност1 у 
Заклад1 здшснюеться у порядку, визначеному чинним законодавством 
Украши.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕР1УПРАВЛ1ННЯ ЗАКЛАДОМ

6.1. Повноваження Засновника щодо управлшня Закладом:
- затверджуе Статут та вносить до нього змши або затверджуе нову 

редакщю;
- здшснюе контроль за фшансово-господарською д1яльн1стю;
- здшснюе контроль за дотриманням цього Статуту;
- здшснюе контроль за використанням i збереженням закршленого за 

Закладом майна безпосередньо або через уповноважений ним орган i мае 
право вилучати з оперативного управлшня надлишкове майно, а також 
майно, що не використовуеться, та майно, що використовуеться ним не за 
призначенням;

- приймае ршення про припинення д1яльност1 Закладу;
- погоджуе створення вщокремлених структурних пщроздЫв (фшш) 

Закладу та сшльних устщюв;
- призначае (звшьняе) в установленому чинним законодавством 

Украши кер1вника та укладае з ним контракт;
6.2. Засновник здшснюе шнн повноваження щодо управлшня Закладом 

передбачеш законом i цим Статутом.



7. КЕР1ВНИЦТВО ЗАКЛАДОМ

7.1. Кер1вник Закладу призначаеться на посаду Засновником шляхом 
укладення з ним контракту строком на п’ять роюв за результатами конкурсу.

7.2. Кандидата на посаду кер1вника Закладу визначае конкурсна 
KOMicin за результатами вщкритого та публ1чного конкурсного добору на 
зайняття ще! посади.

7.3. Порядок проведения конкурсу та вимоги до кандидата на посаду 
кер1вника Закладу визначаються статтями 2Н-215 Закону Укра'ши «Про 
культуру».

7.4. Засновник або уповноважений ним орган призначае переможця 
конкурсу кер!вником Закладу та укладае з ним контракт.

7.5. Кер1вник може бути звшьнений з посади рашше закшчення термшу 
дп контракту з шдстав i в порядку, визначеному контрактом та чинним 
законодавством Укра'ши.

7.6. Кер1вник Закладу:
1) оргашзовуе Д1яльшсть Закладу;
2) Bnpiinye питания фшансово-господарсько! д1яльност1 Закладу, 

затверджуе його структуру i штатний розпис;
3) у межах cboix повноважень видае накази i розпорядження, 

обов’язков1 для виконання уЫма пращвниками Закладу, та здшснюе контроль 
за 'ix виконанням;

4) вщповщае за результата д!яльност1 та дотримання в д1яльност1 
Закладу чинного законодавства Укра'ши перед Засновником або 
уповноваженим ним органом;

5) е розпорядником майна i кошта з дотриманням принципу 
ращональноси та ефективностц

6) забезпечуе виконання кошторису, укладае договори;
7) призначае на посаду та звшьняе з посади пращвниюв Закладу; 

застосовуе щодо них заходи морального та матер1ального заохочення, 
прнтягуе до дисциплшарно! вщповщальносН згщно i3 законодавством 
Укра'ши;

8) забезпечуе охорону пращ, дотримання законное^ та порядку;
9) визначае функцюнальш обов’язки пращвниюв;
10) здшенюе контроль за як1стю робота пращвниюв Закладу;
11) розробляе проект Статуту;
12) представляе Заклад у вщносинах з державними органами, органами 

м:сцевого самоврядування, юридичними та ф1зичними особами i д1е без 
лов1реност! в межах повноважень, передбачених законом i цим Статутом;

13) своечасно, i точно виконуе доручення Засновника або 
'•повноваженого ним органу;

14) оргашзовуе ведения обл!ку, звшюстц внутр1шнього контролю;
15) в1дкривае в органах Державно!' казначейсько! служби рахунки, яю 

необх1дн1 для забезпечення д1яльност1 Закладу;
16) мае право першого шдпису на ф1нансових документах;



17) веде переговори щодо укладення колективного договору, укладае 
колективний догов1р, зв1туе та несе в1дпов1дальн1сть за його виконання;

18) створюе належш умови прац1вникам для високопродуктивно!' пращ, 
забезпечуе додержання законодавства про працю, правил та норм охорони 
пращ, технпси безпеки, сощального страхування;

19) вчиняе шпй дп в порядку та межах, встановлених законодавством 
Украши.

7.7. Кер1вник Закладу е вщповщальним за виконання покладених на 
Заклад завдань, результата фшансово-господарсько! д1яльност1, за стан i 
збереження майна, закршленого за Закладом, ведения бухгалтерського 
облпсу, статистично! та фшансово! зв1тност1.

7.8. У раз1 вщсутност1 Кер1вника його обов’язки виконуе заступник 
зг1дно i3 розподшом функц1ональних обов’язк1в. У раз1 в1дсутност1 особи, що 
може виконувати обов’язки Кер1вника, його обов’язки виконуе пина особа, 
визначена Засновником або уповноваженим ним органом.

7.9. У раз1 утворення вакантно! посади кер1вника Закладу, Засновник 
або уповноважений ним орган призначае виконуючого обов’язки кер1вника 
на визначений строк, встановлений за погодженням сторш, у тому числ1 
розпорядженням голови Херсонсько! обласно! ради.

7.10. Кер1вник та головний бухгалтер Закладу несуть персональну 
вщповщальшсть за додержання порядку ведения i достов1рност1 обл1ку 
фшансово!, статистично! зв1тност1.

7.11. Засновник мае право у раз1 порушення трудово! дисциплши, 
невиконання (неналежного виконання) покладених на кер1вника обов’язюв 
притягати до дисциплинарно! в1дпов1дальност! кер1вника Закладу, в тому 
числ1 шляхом оголошення догани розпорядженням Херсонсько! обласно!
ради.

7.12. Кер1вник в обов’язковому порядку погоджуе свою вщпустку та 
вщрядження i3 Засновником

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Трудовий колектив Закладу складають ф1зичш особи, яю своею 
працею беруть участь у його д1яльност1 на п1дстав1 трудових договор1в.

8.2. Трудовий колектив Закладу формуеться на загальних засадах 
вишовщно до вимог чинного законодавства Украши.

8.3. Основною формою здшснення повноважень трудового колективу е 
загальш збори.

8.4. Умови оргашзацп та оплати npan,i трудового колективу Закладу, !х 
соп1альний захист визначаються в!дповщно до вимог чинного законодавства 
Украши.

Вщносини м1ж адмшютращею Закладу та трудовим колективом 
регулюються колективним договором та правилами внутрнпнього трудового 
розцорядку.
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8.5. Загальш збори трудовст:
колективного договору та приймаютъ rizzezx* _  : т : - т : ■■ ■
вщхилення цього проекту.

8.6. Заклад в межах затверджених кошторптн ::: д  ei г ттч
засадах залучали до свое'! тимчасовоТ роботи спешалкпв в т: - -
шоземних).

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДШЛЬШСТЮ ЗАКЛАДУ

9.1. Контроль за окремими напрямками д1яльност1 Закладу здшснюють 
державн1 органи, на як1, вщповщно до чинного законодавства Укршни, 
покладено контроль за оплатою податюв та шших обов’язкових платеж!в, 
здШснення нагляду за безпекою виробництва та пращ, протипожежною та 
еколопчною безпекою, mini органи вщповщно до законодавства Украши.

9.2. Засновник (уповноважений ним орган) та Управлшн# здшснюють 
контроль за д1яльшстю Закладу в межах чинного законодавства Украши та 
зпдно з цим Статутом.

9.3. На вимогу Засновника (уповноваженого ним органу) у 
встановлений ним термш Заклад надае шформацйо стосовно будь-яких 
напрямюв свое! д1яльност1 та фшансову зв1тнють Закладу.

9.4. Заклад забезпечуе безперешкодний доступ Засновника 
(уповноваженого ним органу) до примпцень та документа Закладу.

10. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЫЮСТ1 ЗАКЛАДУ

10.1. Припинення д1яльност1 Закладу здшснюеться зпдно з вимогами 
чинного законодавства Украши.

10.2. У раз! лквщацп Закладу (злиття, приеднання, подш, вид1л або 
перетворення) його активи передаються одному або кшьком неприбутковим 
(закладам) оргашзащям вщповщного виду або зараховуються до доходу 
бюджету.

10.3. Заклад вважаеться реоргашзованим або лйсвщованим з дати 
внесения вщповщного запису до Державного реестру Украши юридичних

В.МАНГЕР
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