
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ^ 540

20 грудня______ 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про Вінницьку обласну філармонію

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 8 Закону України „Про присвоєння 
юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", рішення 20 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про 
об’єкти комунальної власності”, враховуючи клопотання Вінницької обласної 
державної адміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, висновки постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти Вінницькій обласній філармонії ім’я М.Д. Леонтовича.

2. Змінити найменування Вінницької обласної філармонії на Вінницьку 
обласну філармонію ім. М.Д. Леонтовича та встановити скорочене 
найменування -  Вінницька облфілармонія ім. М.Д. Леонтовича.

3. Затвердити Статут Вінницької обласної філармонії 
ім. М.Д.Леонтовича, викладений у новій редакції (додається).

4. Доручити генеральному директору Вінницької обласної філармонії 
Левицькому А.І. здійснити всі організаційно-правові заходи щодо виконання 
пункту 3 цього рішення та інших дій, пов’язаних із перейменуванням, про що 
поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщин іславенко Л.А.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від ХО. 2017 р. № ЗЮ

СТАТУТ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ 

ІМ. М.Д. ЛЕОНТОВИЧА
(нова редакція)

Вінниця -  2017 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 

України та є документом, який регламентує діяльність Вінницької обласної 
філармонії ім. М.Д. Леонтовича (далі -  Філармонія).

Філармонія, відповідно до архівної довідки Вінницького обласного 
комітету компартії України №143 від 09 вересня 1986 року, створена в 1937 
році.

1.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р. 
№311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною 
(республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальною власністю)» та рішення 10-ї сесії обласної Ради 21-го 
скликання від 30.10.1992 р. «Про перелік об’єктів комунальної власності 
обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної 
державної адміністрації, та розмежування майнових інтересів між суб’єктами 
власності» Філармонію віднесено до обласної комунальної власності.

1.3. Філармонія є об’єктом права спільної власності територіальних громад 
сіл, селиш, міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька 
обласна Рада (далі -  Орган управління майном).

1.4. Філармонія є неприбутковим закладом культури, діяльність якого 
спрямована на розвиток професійного мистецтва та забезпечення популяризації 
творів класичного музичного мистецтва.

1.5. Філармонія є юридичною особою з моменту державної реєстрації, 
володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, поточний та інші 
рахунки, має круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, інші 
штампи. Філармонія має право укладати угоди, наділена цивільною 
правоздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах.

1.6. Філармонія не відповідає за зобов’язаннями Органу управління 
майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов’язаннями 
Філармонії. Комунальний заклад несе відповідальність за своїми 
зобов’язаннями коштами, що є в його розпорядженні.

1.7. Структура, штатний розпис та кошторис Філармонії визначаються і 
затверджуються відповідно до чинного законодавства.

1.8. Філармонія має право згідно чинного законодавства відкривати свої 
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.

1.9. Філармонія у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами міністерств та відомств, рішеннями Органу управління майном, 
розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами галузевого 
структурного підрозділу облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Статутом.

1.10. Повне найменування: Вінницька обласна філармонія 
ім. М.Д. Леонтовича.

Скорочене найменування: Вінницька облфілармонія ім. М.Д. Леонтовича.
1.11. Місцезнаходження Філармонії: 21036, Вінницька область, м. 

Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд 7.



2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ФІЛАРМОНІЇ

2.1. Основною метою діяльності Філармонії є створення високохудожніх 
концертних програм, окремих номерів, проведення мистецько-просвітницької 
роботи, що сприятиме відродженню, збереженню та розвитку національного 
українського мистецтва, надбань світової класичної, народної та естрадної 
музичної культури, формуванню високих естетичних смаків та задоволення 
духовних потреб громадян.

2.2.Філармонія здійснює свою діяльність у власних приміщеннях, на 
виїздах та гастролях.

2.3. Філармонія забезпечує планомірну роботу артистичного та художньо- 
керівного персоналу шляхом раціонального поєднання виступів і підготовчо- 
репетиційної роботи, ефективного формування творчого складу.

2.4. Філармонія здійснює придбання та експлуатацію обладнання, 
постановочних засобів для проведення концертів, музичних фестивалів, свят, 
інших художньо-масових заходів.

2.5. Філармонія володіє всіма правами, що забезпечують свободу творчої і 
виробничої діяльності, незалежна у виборі художніх напрямків, репертуару, в 
прийнятті рішень щодо концертної діяльності, у публікації рекламних 
матеріалів, а також здійснення Інших творчих заходів, що не суперечать 
законодавству України. Втручання органів державного управління в діяльність 
Філармонії або заборона сценічних програм не допускається крім випадків, 
передбачених чинним законодавством України.

2.6. Філармонія володіє правом на вибір репертуару, форми публічного 
виконання, передачі по телебаченню і радіо, зйомку і запис на будь-які 
матеріальні носії, а також на тиражування, як на території України, так і за її 
межами, згідно чинного законодавства.

2.7. Філармонія має право:
- використовувати власне офіційне найменування, емблему та рекламу 

концертів;
- використовувати на договірних засадах фінансові кошти, майно та окремі 

майнові права юридичних та фізичних осіб;
- формувати самостійно свою економічну програму відповідно до чинного 

законодавства України;
- здійснювати соціальні, медичні та інші види страхування громадян, які 

працюють за наймом;
- забезпечувати під час концерту охорону життя та здоров'я глядачів, а 

також їхнього майна, прийнятого на зберігання;
- вивішувати для загального огляду в місцях продажу квитків та в місцях 

публічного виконання і (або) публічного показу концертні афіші;
- надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку та 

закінчення концертних програм, ціни на квитки, умови їх придбання та 
повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на 
відвідання концертних програм;



- повертати гроші за попередньо продані квитки на вимогу глядача, але не 
пізніше, ніж за годину до початку концертної програми, або замінювати їх 
квитками на інші концертні програми;

- укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти 
права інтелектуальної власності із суб'єктами авторського і (або) суміжних прав 
безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх 
представляє.

2.8. Філармонія зобов’язана:
- виконувати обов’язки, що випливають з чинного законодавства та 

укладених нею договорів;
- забезпечити працівникам Філармонії необхідні умови для творчо- 

виробничої діяльності відповідно до чинного законодавства;
- забезпечити гарантовані законами України умови праці та ЇЇ оплати, 

соціальний захист працівників, нести відповідальність за шкоду, заподіяну їх 
здоров’ю.

2.9. Філармонія самостійно планує свою творчо-виробничу діяльність і 
визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених Статутом, 
наявності власних творчих можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів, 
складає перспективні і поточні плани творчого та виробничого, економічного та 
соціального розвитку.

3. МАЙНО ФІЛАРМОНІЇ
3.1. Майно Філармонії становлять основні фонди, оборотні кошти та інші 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
3.2. Майно Філармонії є об’єктом права спільної власності територіальних 

громад області і закріплене за Філармонією на праві оперативного управління.
3.3. Здійснюючи право оперативного управління майном, що є об’єктом 

права спільної власності територіальних громад області, Філармонія володіє та 
користується зазначеним майном. Розпорядження цим майном Філармонія 
здійснює з дозволу Органу управління майном.

3.4. Філармонія, за погодженням з Органом управління майном, має право 
здавати в оренду (в т. ч. почасово), належні їй на праві оперативного 
управляння будівлі, споруди та інші матеріальні цінності у порядку 
встановленому Органом управління майном. Філармонія має право списувати 
майно в порядку встановленому законодавством та рішеннями Органу 
управління майном.

3.5. Джерелами формування майна Філармонії є:
- майно передане Органом управління майном;
- асигнування обласного бюджету;
- орендна плата;
- капітальні вкладення та дотації з бюджету;
- благодійні внески отримані в порядку встановленому чинним 

законодавством України;
- доходи одержані від надання платних послуг не заборонених чинним 

законодавством України;
- інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.
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3.6. Усі питання, що стосуються права на земельну ділянку, яка 
знаходиться у користуванні Філармонії, її відчуження, вилучення, відмова від 
права користування тощо вирішується за погодженням із Органом управління 
майном.

3.7. Основні фонди та обігові кошти, інше майно Філармонії не підлягає 
вилученню, крім випадків передбачених законом.

Орган управління майном здійснює контроль за ефективним 
використанням і збереженням переданного ним майна та має право вилучати у 
Філармонії надлишкове майно, а також майно, що не використовується або 
використовується не за призначенням.

3.8. Орган управління майном має право вимагати від Філармонії будь-яку 
інформацію щодо здійснення нею господарської, фінансової діяльності та 
виконання статутних завдань, а Філармонія зобов’язана надати таку 
інформацію.

3.9. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
діяльності Філармонії.

4. УПРАВЛІННЯ ФІЛАРМОНІЄЮ
4.1. Управління Філармонією здійснюється відповідно до Статуту Органом 

управління майном.
4.2. Орган управління майном:
- призначає на посаду та звільняє з посади Генерального директора 

Філармонії;
- затверджує Статут Філармонії та зміни до нього;
- здійснює контроль за дотриманням Статуту та приймає рішення у зв’язку 

з його порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться 

в оперативному управлінні Філармонії;
- здійснює інші повноваження визначені чинним законодавством.
4.3. Загальне керівництво Філармонією здійснює Генеральний директор, 

який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління 
майном у порядку, встановленому законодавством та рішеннями Органу 
управління майном.

З Генеральним директором укладається контракт, в якому визначаються 
права, обов’язки, строк найму, відповідальність перед Органом управління 
майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального 
забезпечення з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством 
України.

4.4. Генеральний директор Філармонії:
здійснює керівництво діяльністю Філармонії і несе повну 

відповідальність за організацію статутної діяльності;
- діє від імені Філармонії, представляє її інтереси в органах державної 

влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 
юридичними особами та громадянами;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Філармонії;
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- розпоряджається майном згідно рішень Органу управління майном;
- укладає угоди;
- розпоряджається коштами Філармонії в межах затвердженого кошторису 

витрат.
- застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного 

впливу;
- формує структуру та штатний розпис Філармонії;
- видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання всіма 

працівниками Філармонії;
- забезпечує складання та подання квартальної та річної звітності;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим 

Статутом.
4.5. З метою колегіального розгляду питань творчо-виробничої діяльності в 

Філармонії можуть бути створені художня рада та інші дорадчі органи, які 
діють відповідно до положень затверджених наказами Генерального директора 
Філармонії.

4.6. Трудовий колектив Філармонії становлять усі громадяни, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника із закладом. Повноваження трудового колективу щодо його участі в 
управлінні Філармонії встановлюються чинним законодавством та цим 
Статутом.

4.7. Між адміністрацією Філармонії і трудовим колективом укладається 
колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні 
відносини трудового колективу з адміністрацією закладу. Вимоги до змісту і 
порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про 
колективні договори.

4.8. Філармонія забезпечує для своїх працівників передбачені 
законодавством умови праці та відпочинку, створює умови їх професійного 
навчання та підвищення кваліфікації.

4.9. Філармонія має право самостійно встановлювати для своїх працівників 
скорочений робочий день та інші пільги відповідно до вимог чинного 
законодавства.

4.10. Трудові спори вирішуються в порядку встановленому чиним 
законодавством.

4.11. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 
закладу приймаються його органами управління за участі трудового колективу і 
уповноважених ним органів.

4.12. Трудовий колектив:
- вирішує питання соціального розвитку трудового колективу;
- розглядає проект і підписує колективний договір.
4.13. Організаційно-методичне керівництво Філармонією та контроль за її 

фаховою діяльністю здійснює галузевий структурний підрозділ 
облдержадміністрації.



5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ФІЛАРМОНІЇ

5.1. Господарська діяльність Філармонії спрямована на виконання 
поставлених завдань і здійснюється відповідно до власних надходжень та 
дотацій з обласного бюджету.

5.2. Джерелами формування коштів Філармонії є:
- дотації з обласного бюджету;
- орендна плата;
- благодійні внески отримані в порядку встановленому чинним 

законодавством України;
- доходи одержані від надання платних послуг не заборонених чинним 

законодавством України;
- інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.
5.3. Отримані Філармонією доходи самостійно використовуються нею для 

реалізації творчо-виробничих програм.
5.4. Філармонія розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, 

забезпечує максимальну економію у витратах коштів і цільове їх використання, 
а також своєчасні розрахунки з фізичними та юридичними особами в межах 
затвердженого кошторису.

5.5. Дотації з обласного бюджету направляються і використовуються в 
порядку встановленому законодавством для нарахування та виплати заробітної 
плати, придбання товарів та послуг, виконання масштабних художніх завдань, 
створення необхідних умов для реалізації творчо-виробничого потенціалу 
Філармонії.

5.6. Дотації з обласного бюджету Філармонії надаються згідно чинного 
законодавства на покриття витрат, які незабезпечені власними доходами.

5.7. Філармонія веде облік військовозобов’язаних, здійснює заходи із 
протипожежної безпеки, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, 
дотримання законодавства про охорону праці.

5.8. Соціальна діяльність Філармонії здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.

5.9. Філармонія має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність 
згідно з чинним законодавством України.

5.10. Філармонії заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або 
їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов'язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Філармонії використовуються 
виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності визначених цим Статутом.

5.11. Філармонія здійснює у встановленому порядку оперативний 
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, 
несе повну відповідальність за дотриманням податкового та бюджетного 
законодавства.

6. ПРИПИНЕННЯ ФІЛАРМОНІЇ
6.1. Припинення діяльності Філармонії здійснюється шляхом її ліквідації 

чи реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділу) в порядку
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встановленому чинним законодавством України. Рішення про припинення 
Філармонії приймає Орган управління майном або суд згідно законодавства.

6.2. Орган управління майном або суд, що прийняв рішення про 
припинення Філармонії, в порядку встановленому законодавством призначають 
комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну 
комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк 
заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

6.3. До комісії з припинення Філармонії (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять 
повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її 
члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми 
особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

6.4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Філармонії не може 
становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення 
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному 
сайті.

6.5. У разі припинення Філармонії (у разі ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
бюджету.

6.6. Філармонія вважається реорганізованою або ліквідованою з дня 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТУТУ ФІЛАРМОНІЇ

7.1. Зміни до Статуту вносяться Органом управління майном шляхом 
викладення Статуту в новій редакції у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

7.2. Статут в новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної 
реєстрації згідно вимог чинного законодавства.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Якщо будь-яке положення цього Статуту є недійсним, це не припиняє 

чинності інших положень даного Статуту.
8.2. Питання, які не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно 

до чинного законодавства.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК
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