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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ
2022 р.

сесія 8 скликання

Про Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку
ім. К.А.Тімірязєва
В ідповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону
У країни «П ро місцеве сам оврядування в У країні», законів України «Про
культуру», «П ро бібліотеки і бібліотечну справу», враховую чи клопотання
В інницької обласної військової адм іністрації і ви сн о вк и п остій н и х ком ісій
о б л асн о ї Р ади з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інф раструктури, обласна Рада
ВИРІШ ИЛА:
1. Змінити найменування В інницької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А . Т ім ірязєва визначивш и її повне найменування українською
мовою: комунальний заклад «В інницька обласна універсальна наукова
бібліотека», скорочене найменування українською мовою : ВОУН Б.
2. В ідповідно до вим ог П останови В ерховної ради У країни від 7 липня
2020 року № 807-ІХ «П ро утворення та ліквідацію районів», змінити
м ісцезнаходж ення закладу на наступне: 21050, У країна, В інницька область.
В інницький район, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 73.
3. П ривести статут закладу у відповідність до вимог законодавства та
внести до нього зміни в частині мети, прав і о б о в’язків закладу, управління
бібліотекою .
4. В нести зміни до статуту закладу, враховую чи вищ еприйняті ріш ення,
виклавш и статут у новій редакції.
5. Затвердити статут комунального закладу «В інницька обласна
універсальна наукова бібліотека», викладений у новій редакції (додається).
6. Д оручити директору в ін н и ц ьк о ’] обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К.А. Т ім ірязєва здійснити всі організаційно-правові заходи щодо
держ авної реєстрації статуту, викладеного в новій редакції, про щ о повідомити
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької
області в місячний терм ін із наданням копії статуту.
7. В нести зміни до п. 9 розділу «У станови культури» додатку № 2 до
ріш ення 23 сесії В інницької обласної Ради З скликання від 12 ж овтня 2001 року

№ 483 «П ро управління о б ’єктами спільної власності територіальних громад
області» та викласти його у новій редакції:
«9. В інницька обласна універсальна наукова бібліотека».
8. К онтроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту
(Н.Замкова), будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку
інф раструктури (А. Ковальов).

Голова обласної Ради
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1.1 Ц ей С татут розроблений відповідно до чинного законодавства
У країни та є докум ентом , який реглам ентує діяльність К омунального закладу
«В інницька обласна універсальна наукова бібліотека» (далі - Бібліотека).
1.2. Ріш ення про заснування Бібліотеки прийнято м іською Д ум ою 20
лю того 1902 року.
Бібліотека розпочала роботу з 2 лю того 1907 року, як міська ім.
М .В .Гоголя. П ісля 1917 року стає центральною міською , пізніш е - центральною
окружною , у 1925 році - їй присвоєно ім ’я К .А .Т ім ірязєва, з 1966 року - вона
наукова, а з 1983 року - універсальна.
В ідповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 05.11.1991 року
№311 „П ро розм еж ування держ авного майна України між загальнодерж авною
(республіканською ) власністю і власністю адм іністративно-територіальних
одиниць (комунальною власністю )” та ріш ення 10-ї сесії обласної Ради 21-го
скликання від 30.10.1992 року „П ро перелік о б ’єктів комунальної власності
обласної Ради народних депутатів, що передаю ться в управління обласної
держ авної адм іністрації, та розмеж ування майнових інтересів між суб’єктами
власності ” Б ібліотека віднесена до обласної комунальної власності.
В ідповідно до розділу V „П рикінцеві та перехідні полож ення” Закону
У країни „П ро місцеве сам оврядування в У країні” Бібліотека є о б ’єктом права
спільної власності територіальних громад сіл, селиш , міст В інницької області,
управління яким здійсню є Вінницька обласна Рада (надалі - О рган управління
майном).
1.3. Н айм енування Бібліотеки:
повне українською мовою - К омунальний заклад «В інницька обласна
універсальна наукова бібліотека»;
скорочене українською мовою - ВОУНБ.
1.4. М ісцезнаходж ення Бібліотеки: 21050, У країна, В інницька область.
В інницький район, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 73.
1.5. Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, ш о має
універсальний за зм істом упорядкований фонд докум ентів, доступ до інших
дж ерел інф орм ації і надає їх у тимчасове користування ф ізичним та ю ридичним
особам.
1.6. Б ібліотека є центральною бібліотекою В інницької області (регіону)
та зо бов’язана ф ормувати, зберігати та надавати в користування найбільш
повне зібрання докум ентів у меж ах своєї території, організовувати
взаєм овикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу
бібліотекам різних видів відповідних територій.
1.7. Бібліотека є головним закладом у сфері бібліотечно-інф орм аційного
обслуговування населення, науково-дослідним, методичним, координаційним
центром для бібліотек усіх систем і відомств, центральним обласним
книгосховищ ем, обласним депозитарієм краєзнавчої л іт е р а т ^ ;^ , центром
книгообміну та між бібліотечного абонементу.

1.8. Б ібліотека керується К онституцією У країни, законами У країни,
актами П резидента У країни, К абінету М іністрів У країни, міністерств та
відомств,
ріш енням и
обласної
Ради,
розпорядж енням и
голови
облдерж адміністрації,
наказами
галузевого
структурного
підрозділу
облдерж адміністрації, інш ими норм ативно-правовим и актами, а також цим
Статутом.
1.9. Б ібліотека є ю ридичною особою , має сам остійний баланс, поточні
рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в Головному управлінні
Д ерж авної казначейської служ би України у Вінницькій області (в тому числі
валю тний), власну печатку зі своїм найменуванням та Ідентифікаційним кодом,
штамп і фірмові бланки.
П рава й о б о в’язки ю ридичної особи Бібліотека набуває з дня її держ авної
реєстрації.
Б ібліотека має право укладати угоди, набувати майнових та особистих
немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах;
Б ібліотека має право на захист створених нею баз даних, інш их об'єктів
інтелектуальної власності бібліотеки згідно Із законодавством.
1.10. В ідносини Бібліотеки з закладами культури різних систем, відомств
та форм будую ться на взаємній співпраці на договірній основі.
1.11. Б ібліотека користується правами та несе о б о в’язки, передбачені
чинним законодавством У країни і цим Статутом.
1.12. Бібліотека, згідно з чинним законодавством , відповідає за своїми
зо бо в’язаннями кош тами, щ о є в ї"ї розпорядж енні.
Бібліотека не несе відповідальності за зо б о в’язаннями держави та Органу
управління майном, Орган управління майном не несе відповідальності за
зобов’язаннями Бібліотеки.
1.13. Бібліотека має право, відповідно до чинного законодавства, за
погодж енням з О рганом управління майном, вступати в асоціації, спілки.
1.14. С труктура, ш татний розпис та кош торис Бібліотеки визначаю ться і
затвердж ую ться
відповідно
до
чинного
законодавства.
О сновними
структурними підрозділам и Бібліотеки є відділи та сектори, організовані за
ф ункціональним и та технологічним и ознакам и, які дію ть на основі положень,
затвердж ених директором Бібліотеки.

2. М Е Т А , З А В Д А Н Н Я , П Р А В А ТА О Б О В 'Я З К И БІБЛІОТЕКИ

2.1.
Бібліотеку створено з метою забезпечення інф ормаційних, науково
дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.
2.2.
У своїй діяльності Бібліотека реалізує наступні стратегічні цілі:
забезпечення ф ормування максимально повного фонду вітчизняних та
зарубіж них видань, особливо краєзнавчого змісту;
налагодж ення вичерпного бібліограф ічного обліку тг 7 всебічного
розкриття ф онду, приділяю чи особливу увагу зібранню р ід к і^ их і цінних
видань;

створення якісно нової системи обслуговування, яка забезпечить
оперативність, релевантність і повноту задоволення потреб користувачів
поєднання бібліотечного, довідково-бібліограф ічного та інф ормаційного
обслуговування;
активізацію інф орм аційної діяльності, освоєння нових інф ормаційнокомунікаційних технологій, створення єдиної інф орм аційно-бібліотечної
системи області, входж ення у світовий інф орм аційний простір;
виконання ф ункцій науково-методичного центру, що сприяє розвитку
бібліотечної справи в області;
розвиток і зм іцнення традицій культурно-просвітницького закладу в
соціокультурній діяльності;
ф ормування кадрової політики, спрям ованої на досягнення високого
проф есіоналізму працівників і розвитку їх творчого потенціалу.
2.3.
У відповідності до визначених стратегічних цілей Бібліотека:
в координації з інш ими науковими, спеціалізованим и бібліотеками
області ком плектує ф онд з усіх галузей знань. З м аксим альною повнотою
збирає краєзнавчі докум енти та місцеві видання. П оповню є свій фонд із різних,
самостійно вибраних, джерел;
облікує, каталогізує та обробляє всі види носіїв інформації, створю є
довідково-бібліограф ічний апарат;
веде електронний каталог та повнотекстові електронні бази даних, в т.ч.
краєзнавчі;
забезпечує збереж ення своїх фондів, ш ляхом створення необхідних ум ов
зберігання та контролю за їх використанням; веде систем атичну роботу по
відбору та передачі м аловикористовуваних видань на депозитарне зберігання,
здійсню є оправу та реставрацію видань;
створю є обм інний фонд, організовує обмін та перерозподіл літератури
між бібліотекам и області, бере участь у м іж народном у книгообміні;
організовує диф еренційоване обслуговування користувачів, забезпечує
максимальне задоволення їх інф ормаційних потреб в процесі наукової,
професійної, загальнокультурної, освітньої діяльності;
надсилає літературу по між бібліотечном у абонементу (М БА ) абонентам
своєї та інш их областей; використовує М БА для обслуговування користувачів
Бібліотеки;
активно
працю є
над
впровадж енням
у роботу
інформаційнокомунікаційних технологій;
здійсню є видання методичних посібників і реком ендацій, науководопоміж них та реком ендаційних бібліограф ічних матеріалів, переваж но
краєзнавчого змісту;
реалізує ф ункції соціокультурного закладу
шляхом
проведення
соціологічних дослідж ень, рекламних кампаній, організації масових заходів,
книж ково-ілю стративних виставок із залученням засобів м асової ін ^ р м а ц ії;
удосконалю є роботу з кадрами: створю є умови для р о з в е т ^ творчого
потенціалу, поліпш ує ум ови праці та відпочинку п р а ц ів н и м ж розш ирю є

номенклатуру спеціалістів різних профілів, забезпечує ефективну систему
підвищ ення кваліф ікації, оплати і стимулю вання праці.
2.4. Т ворчо-виробнича діяльність Бібліотеки здійсню ється на основі
плану, який розробляється і затвердж ується сам остійно за погодж енням з
галузевим структурним підрозділом облдерж адміністрації.
2.5. Б ібліотека загальнодоступна, вона забезпечує рівні мож ливості в
процесі бібліотечного обслуговування осіб з інвалідністю .
2.6. П орядок доступу до ф ондів бібліотеки та умови їх використання,
ю ридична ф орма відносин з користувачами, перелік основних та додаткових
послуг, ум ови їх надання визначаю ться чинним законодавством . П равилами
користування Бібліотекою , цим Статутом.
2.7. О сновна діяльність Бібліотеки здійсню ється на основі плану, який
розробляється і затвердж ується самостійно за погодж енням з галузевим
структурним підрозділом облдерж адміністрації.
2.8.Бібліотека має право самостійно, в порядку, передбаченому цим
статутом:
- визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
-здій сн ю вати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному
законодавством , рахунки в установах банків, у том у числі валютні,
встановлю вати перелік платних послуг;
- визначати дж ерела комплектування своїх фондів;
-встан овлю вати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки;
-ви зн ач ати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір
коштів, що передаю ться бібліотеці як забезпечення виконання зоб о в’язань
щ одо повернення одерж аних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених
правилами користування бібліотеками;
- визначати види та розміри компенсації ш коди, заподіяної користувачами
бібліотеки, у тому числі пені за поруш ення терм інів користування
документами;
-ви зн ач ати умови використання бібліотечних ф ондів на основі договорів з
ю ридичними та ф ізичним и особами;
- вилучати та реалізовувати документи із своїх ф ондів відповідно до
норм ативно-правових актів;
-здій сн ю вати у встановленому порядку співробітництво з бібліотекам и та
іншими установами і організаціями іноземних держ ав, вести міжнародний
докум ентообмін, бути членом між народних організацій, брати участь у
реалізації держ авних і регіональних програм у межах своєї компетенції та
п р о ф ам розвитку бібліотечної справи;
-організовувати роботу молодіж них просторів, залучати су б ’єктів
м олодіж ної роботи до здійснення м олодіж ної роботи на базі бібліотек;
-закуп овувати в будь-яких су б ’єктів (в том у числі іноземних) майно в
межах кош торису;
-п ер ед авати маловикористовувані, дублетні та непроф ільні
ання до
обмінного фонду Бібліотеки;
,ц

- замовляти проектно-кош торисну докум ентацію на капітальний та
поточний ремонти, а також реконструкцію Бібліотеки з урахуванням
мож ливості розш ирення її служб;
-н ад авати платні послуги в меж ах, передбачених чинним законодавством;
- укладати угоди з ю ридичними та фізичними особами;
-створю вати в установленом у порядку бібліотечні о б ’єднання, громадські
ради;
-ви кон увати інш і дії, які сприяю ть основній та соціальній діяльності
Бібліотеки і не суперечать чинному законодавству;
- здійсню вати іншу діяльність, спрям овану на виконання статутних
завдань, яка не суперечить закону.
2.9. Б ібліотека зобов’язана:
- забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування,
встановлених чинним законодавством;
-о бслуговувати користувачів Бібліотеки згідно із правилами користування
бібліотекою , розробленим и на основі типових правил, затвердж ених
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує ф ормування держ авної
політики у сф ерах культури та мистецтв;
-забезп ечувати належ не зберігання особливо цінних та рідкісних видань,
колекцій, віднесених до національного культурного надбання і нести
відповідальність за їх облік, вклю чення до автом атизованих баз даних, а також
держ авну реєстрацію ;
- виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної
справи;
- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (о б о в’язкових платеж ів)
до бю джету та до держ авних цільових ф ондів згідно з чинним законодавством;
- забезпечувати цільове використання закріпленого за нею м айна та
виділених кош тів;
- здійсню вати реконструкцію , а також капітальний рем онт основних
засобів;
здійсню вати
оперативну
діяльність
з
м атеріально-технічного
забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно з
чинним законодавством ;
створю вати
належні
умови
для
високопродуктивної
праці,
забезпечувати дотрим ання законодавства про працю , правил та норм охорони
праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійсню вати заходи з нормування та оплати праці працівників, згідно з
чинним законодавством ;
- здійсню вати інші заходи, визначені законодавством , що забезпечую ть
діяльність Бібліотеки.
Б ібліотека зобов'язана звітувати про свою діяльність перед своїми
засновниками та громадськістю .
Б ібліотека не має права вилучати та реалізовувати д о к у м ^ 4, віднесені
до цінних і рідкісних видань, унікальних д о к у м е н т а л ь н и х /^ 'яток, крім
випадків, передбачених законодавством.

В икористання бібліотекам и відомостей про користувачів бібліотеки та їх
інтереси з будь-якою метою , крім наукової, без їх згоди не допускається.

3.

УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

3.1. У правління Бібліотекою здійсню ється відповідно до Статуту
О рганом управління майном.
3.2. О рган управління майном:
- призначає на посаду та звільняє з посади директора Бібліотеки;
- затвердж ує С татут Бібліотеки та зміни до нього;
- здійсню є контроль за додерж анням вимог С татуту та приймає ріш ення у
зв ’язку з їх поруш енням;
- здійсню є контроль за еф ективністю використання майна, що
знаходиться в оперативному управлінні Бібліотеки;
- здійсню є інш і повноваж ення, визначені чинним законодавством.
3.3. Галузевий структурний підрозділ облдерж адміністрації:
- здійсню є організаційно-м етодичне керівництво Бібліотекою та контроль
за її основною діяльністю ;
- затвердж ує кош торис витрат, ш татний розпис та погодж ує плани роботи
Бібліотеки відповідно до чинного законодавства;
- здійсню є інші повноваж ення, визначені чинним законодавством.
3.4. Загальне керівництво Бібліотекою здійсню є директор, який
призначається на посаду та звільняється з посади О рганом управління майном у
порядку встановленому законодавством та ріш еннями Органу управління
майном.
З директором Бібліотеки укладається контракт, в якому визначаю ться
права, строк найму, обов'язки і відповідальність перед О рганом управління
майном та трудовим колективом, умови його м атеріального та соціального
забезпечення з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.
3.5. Д иректор Бібліотеки:
- здійсню є загальне керівництво роботою Бібліотеки, сам остійно виріш ує
питання діяльності Бібліотеки за напрямами роботи згідно із С татутом та несе
за неї персональну відповідальність;
- забезпечує виконання завдань Бібліотеки, передбачених планами роботи
Бібліотеки та цим Статутом;
- діє від імені Бібліотеки, представляє її інтереси у всіх держ авних
органах та підприємствах, установах, організаціях;
- укладає угоди, договори, видає доручення, підписує фінансові
документи, відкриває рахунки в банках, здійсню є від імені Бібліотеки всі
операції в кредитних установах, дбає про залучення благодійної допомоги,
додаткових дж ерел ф інансування на розвиток Бібліотеки;
- контролю є облік та забезпечує збереж ення бібліотечних фондів, ^ о г о
майна бібліотеки, а також забезпечує організацію бухгалтерського о^ ку та
подання звітності;

- розпорядж ається кош тами в меж ах затвердж еного кош торису витрат на
утримання Бібліотеки;
- затвердж ує план роботи Бібліотеки за погодж енням галузевого
структурного підрозділу облдерж адміністрації;
- ф ормує структуру і ш татний розпис Б ібліотеки в меж ах граничної
чисельності та фонду оплати праці працівників;
- видає в меж ах своєї ком петенції накази, організовує та контролю є їх
виконання;
- користується правом прийому на роботу, звільнення та переведення
працівників Б ібліотеки у відповідності з їх кваліфікаційними вимогами,
виріш ує питання заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на
працівників в установленом у порядку;
- вж иває заходів щ одо забезпечення Бібліотеки кваліфікованим и кадрами,
найкращ ого використання знань та досвіду працівників, забезпечує зміцнення
трудової дисципліни в колективі;
- організовує роботу і ефективну взаємодію відділів Бібліотеки, вживає
заходів щ одо створення в кожному структурном у підрозділі й на робочому
місці безпечних і сприятливих умов праці, гарантованих законодавством про
охорону праці, керую чись при цьому трудовим законодавством з урахуванням
галузевих особливостей, передбачених генеральною та галузевою угодами,
К олективним договором і фінансовими мож ливостям Бібліотеки;
- забезпечує дотрим ання протипож еж ної безпеки, дотрим ання трудового
законодавства;
- здійсню є інші повноваж ення, визначені чинним законодавством.
3.6. О рганом самоврядування Бібліотеки є загальні збори трудового
колективу, які:
- прийм аю ть К олективний договір та П равила внутріш нього трудового
розпорядку;
- здійсню ю ть інш і повноваж ення, визначені чинним законодавством.
Загальні збори скликаю ться при необхідності, але не рідш е, ніж два рази
на рік.
Загальні збори є повноваж ними, якщ о на зборах присутні більш е
половини членів трудового колективу. Ріш ення загальних зборів приймається
простою більш істю членів трудового колективу, присутніх на загальних зборах.
3.7. Т рудовий колектив Бібліотеки складаю ть усі ф о м ад ян и , які своєю
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також
інших форм, щ о регулю ю ть трудові відносини працівника з Бібліотекою .
П риймання
осіб
на
роботу
проводиться
у
відповідності
з
кваліфікаційними вимогами. П рацівники Бібліотеки підлягаю ть періодичній
атестації, порядок якої встановлю ється чинним законодавством України.
П рава і о б о в’язки працівників визначаю ться П равилами внутріш нього
трудового розпорядку та посадовими інструкціями.
3.8. Б ібліотека забезпечує працівникам необхідні умови дл /^ворчої
діяльності відповідно до чинного законодавства, гарантовані закой 4вством

України ум ови праці та її оплату, соціальний захист працівників, несе
відповідальність за ш коду, заподіяну їх здоров’ю.
3.9.
Д ля погодж еного колегіального обговорення та виріш ення питан
найваж ливіш их напрямків діяльності Бібліотеки мож уть створю ватися дорадчі
органи, персональний склад яких затвердж ується директором.

4.

МАЙНО БІБЛІОТЕКИ

4.1. М айно Бібліотеки складається з основних ф ондів і обігових коштів, а
також з інш их цінностей, вартість яких відображ ається в сам остійном у балансі
Бібліотеки.
4.2. М айно Бібліотеки є о б ’єктом права спільної власності територіальних
громад області і закріплене за нею на праві оперативного управління.
Здійсню ю чи право оперативного управління. Бібліотека володіє та
користується зазначеним майном. П раво розпорядж ення майном, закріпленим
на праві оперативного управління, здійсню ється з дозволу Органу управління
майном.
4.3. Д ж ерелом ф ормування майна є:
- майно, передане О рганом управління майном;
- бю дж етні асигнування;
- капітальні вкладення та дотації з бюджету;
- доходи, одерж ані від надання платних послуг, а також від інш их видів
господарської діяльності, не заборонених законодавством;
- благодійні внески, отримані в порядку, встановленом у законодавством;
- надходж ення від збереж ення кош тів у банківських установах;
- майно, набуте у встановленому законодавством порядку;
- орендна плата;
- інші дж ерела, незаборонені чинним законодавством України.
4.4. Б ібліотека має право, відповідно до чинного законодавства та ріш ень
Органу управління майна, здавати в оренду устаткування, інвентар та інше
майно, яке знаходиться на її балансі, списувати його з балансу. У випадках,
передбачених законодавством та ріш еннями О ргану управління майном, такі дії
проводяться за згодою Органу управління майном.
4.5. В ідчуж ення основних засобів, що закріплені за Бібліотекою ,
здійсню ється за погодж енням з Органом управління майном у порядку,
встановленому чинним законодавством.
4.6. Бібліотека не мож е бути виселена з прим іщ ення без надання інш ого
рівноцінного приміщ ення.
4.7. О рган управління майном здійсню є контроль за використанням і
збереж енням переданого Бібліотеці в оперативне управління майна і має право
вилучати надлиш кове майно, а також майно, щ о не використовується або
використовується нею не за призначенням.
4.8. П еревірка ефективності та порядку використання майна Б і^Ііо теки
здійсню ється у встановленому О рганом управління майном порядку.

4.9. Збитки, завдані Бібліотеці в результаті поруш ення її майнових прав
громадянами, ю ридичним и особами і держ авним и органами, відш кодовую ться
Бібліотеці за добровільною згодою або за ріш енням суду, відповідно до
чинного законодавства.
4.10. Усі питання, щ о стосую ться прав на земельні ділянки, які
знаходяться у користуванні Бібліотеки, їх відчуж ення, вилучення, відмова від
права користування, тощ о виріш ую ться за погодж енням з О рганом управління
майном.
4.11. Бібліотека зобов'язана надати О ргану управління майном на його
вимогу будь-яку інф ормацію щ одо діяльності закладу.
4.12. Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними
органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Бібліотеки.

5.

Ф ІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬН ІСТЬ ЬІЬЛЮ ТЕКИ

5.1. Вся господарська та ф інансова діяльність Бібліотеки спрям ована на
виконання поставлених завдань та здійсню ється відповідно до чинного
законодавства та цього Статуту.
5.2. Б ібліотека ф інансується за рахунок кош тів обласного бю джету та є
неприбутковим закладом.
5.3. К онтроль за ф інансовою діяльністю здійсню ється згідно бю джетного
законодавства.
5.4. Бібліотека не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або
їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
п о в’язаних з ними осіб.
5.5. Д оходи (прибутки) Бібліотеки використовую ться виклю чно для
ф інансування видатків на її утрим ання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності визначених цим Статутом.
5.6. Д ж ерела ф ормування кош тів Бібліотеки:
- асигнування обласного бюджету;
- надходж ення від надання додаткових платних послуг згідно з основною
діяльністю ;
- надходж ення від власної діяльності;
- надходж ення від орендної плати за користування майном, що закріплене
за Бібліотекою ;
- гранти, благодійні внески, добровільні пож ертвування, грошові внески,
матеріальні цінності, одержані від фізичних і ю ридичних осіб, у тому числі
іноземних;
- інші надходж ення, не заборонені чинним законодавством .
5.7. Д оходи Бібліотеки зараховую ться до складу єдиного кош торису
доходів і видатків на утрим ання Бібліотеки і використовую ться на проведення
видатків цього кош торису.

5.8. У разі, коли за наслідком року доходи кош торису на утримання
Бібліотеки
перевищ ую ть суму, визначену кош торисом
витрат, сума
перевищ ення враховується у складі кош торису наступного року.
5.9. Б ібліотека здійсню є у встановленом у порядку оперативний
бухгалтерський облік
результатів
своєї
діяльності,
веде
статистичну
звітність, несе повну відповідальність за дотрим ання податкової та ф інансової
дисципліни.
За оперативний облік, бухгалтерську і статистичну звітність, Бібліотека
несе відповідальність перед відповідними органами.
5.10. Бібліотека, згідно з чинним законодавством , надає за вимогою
відповідних органів будь-яку інформацію щ одо здійснення нею господарської,
ф інансової діяльності та виконання статутних завдань.
5.11. К онтроль за ф інансово-господарською діяльністю Бібліотеки
здійсню ється згідно з чинним законодавством.

6.

ПРИПИНЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

6.1. Б ібліотека мож е бути припинена як ю ридична особа ш ляхом
реорганізації або ліквідації згідно з чинним законодавством У країни.
Л іквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Бібліотеки здійсню ю ться за погодж енням Ц ентрального органу
виконавчої влади сфери культури, ріш енням Органу управління майном чи за
ріш енням суду згідно з чинним законодавством.
6.2. Л іквідація Бібліотеки здійсню ється ліквідаційною комісією , яка
утворю ється органом, який прийняв ріш ення про ліквідацію . П орядок і строки
проведення ліквідації, а також строк для заявлення кредиторами своїх вимог
визначаю ться органом , який прийняв ріш ення про ліквідацію , відповідно до
чинного законодавства.
6.3. З мом енту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваж ення щ одо управління справами Бібліотеки. Голова комісії, її члени
або ліквідатор ю ридичної особи представляю ть її у відносинах з третіми
особами та виступаю ть у суді від імені ю ридичної особи, яка припиняється.
Л іквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Бібліотеки і подає його
на затвердж ення відповідно до чинного законодавства.
6.4. П ри реорганізації чи ліквідації працівникам Бібліотеки гарантується
додерж ання їхніх прав відповідно до трудового законодавства.
6.5. У разі припинення ю ридичної особи (у результаті ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення), активи передаю ться одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховую ться до доходу
бюджету.
6.6. У разі реорганізації Бібліотеки її права та обов'язки переходять до
його правонаступника.
6.7. Бібліотека вваж ається реорганізованою або ліквідованою з , д н я
внесення відповідного запису до Єдиного держ авного реєстру ю р и д и ч н и д асіб ,
фізичних осіб-підприєм ців та гром адських формувань.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН ДО СТАТУТУ
7.1. Зміни до Статуту вносяться О рганом управління майном ш ляхом
викладення С татуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства.
7.2. С татут в новій редакції набуває ю ридичної сили з моменту держ авної
реєстрації згідно законодавства.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖ ЕННЯ
8.1. Я кщ о будь-яке положення цього Статуту є недійсним, це не припиняє
чинності інш их полож ень даного Статуту.
8.2. П итання, які не врегульовані цим С татутом, виріш ую ться відповідно
до чинного законодавства.

Голова обласної Ради

В.СОКОЛОВИИ

