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

та є документом, який регламентує діяльність Вінницької обласної наукової 
медичної бібліотеки (далі -  Бібліотека).

Бібліотека заснована 23 квітня 1933 року як філія київської державної 
медичної бібліотеки Народного Комісаріату охорони здоров’я України, в 1935 
році реорганізована В самостійну юридичну особу -  Вінницьку обласну медичну 
бібліотеку, яка в 1940 році отримала статус наукової.

1.2. Бібліотека є комунальним закладом культури, що має упорядкований 
фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним 
особам, здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування медичних 
працівників закладів охорони здоров’я, науковців, викладачів, студентів медичних 
навчальних закладів і інших категорій читачів, діяльність та інтереси яких 
пов’язані з медициною та здоров’ям людини, забезпечує акумуляцію і 
використання книг, періодичних видань та інших носіїв інформації з питань, що 
стосуються здоров’я людини, медичної науки та практики, організації охорони 
здоров’я.

1.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між 
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно- 
територіальних одиниць (комунальною власністю)» та рішенням 10 сесії 21 
скликання Вінницької обласної Ради народних депутатів від 30 жовтня 1992 року 
«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» та рішенням сесії Вінницької 
обласної Ради народних депутатів від 14 травня 1993 року Бібліотека віднесена до 
об’єктів комунальної власності Вінницької обласної Ради народних депутатів.

Відповідно до розділу V „Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні” Бібліотека є об’єктом права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, 
управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (надалі -  Орган управління 
майном).

1.4. Найменування Бібліотеки:
повне -  Вінницька обласна наукова медична бібліотека.
скорочене -  ВОНМБ.
1.5. Місцезнаходження Бібліотеки: Україна, 21018, м. Вінниця, вул. 

Соборна, буд. 70.
1.6. Бібліотека є юридичною особою з часу її державної реєстрації у 

встановленому порядку, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, 
користується правом оперативного управління майном, веде бухгалтерський 
облік, статистичну звітність у порядку встановленому законодавством України, 
укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами,
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виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнові і немайнові права та 
несе обов’язки, займається діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим 
цим Статутом.

1.7. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнових та особистих 
немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.8. Бібліотека користується правами та несе обов’язки, передбачені чинним 
законодавством України і цим Статутом.

1.9. Бібліотека, згідно з чинним законодавством, відповідає за своїми 
зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні.

Бібліотека не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу 
управління майном, Орган управління майном не несе відповідальності за 
зобов’язаннями Бібліотеки.

1.10. Бібліотека 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.

1.11. Структура, штатний розпис та кошторис Бібліотеки визначаються і 
затверджуються відповідно до чинного законодавства. Структурні підрозділи 
Бібліотеки здійснюють діяльність на підставі положень, які затверджуються 
директором в порядку встановленому законодавством.

2.МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
БІБЛІОТЕКИ

2.1. Бібліотека створена з метою оптимальної організації та забезпечення 
доступу користувачів до галузевих документальних фондів, сприяння організації 
системи безперервної професійної післядипломної освіти фахівців медичної галузі 
області.

Заклад є публічною (загальнодоступною) бібліотекою в галузі охорони 
здоров'я, основним сховищем медичної літератури, організаційно-методичним і 
координаційним центром для медичних бібліотек лікувальних та медичних 
навчальних закладів області.

2.2. Предметом діяльності Бібліотеки є інформаційно-бібліотечне 
забезпечення закладів, підприємств, організацій та фахівців медичної галузі 
області, професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів медичних 
навчальних закладів, інших категорій читачів, діяльність та інтереси яких 
пов’язані з медициною та здоров’ям людини і потребують наукової медичної 
інформації. Бібліотека забезпечує доступність бібліотечних фондів і безоплатне 
надання основних видів бібліотечних послуг.

2.3. Для досягнення мети, зазначеної у пункті 2.1 цього Статуту, Бібліотека 
здійснює такі основні види діяльності:

- формує галузевий інформаційний ресурс з питань медицини та охорони
З



здоров’я на всіх видах носіїв інформації відповідно до потреб користувачів;
комплектує бібліотечний фонд вітчизняними та зарубіжними 

опублікованими і неопублікованими документами галузевої тематики, а саме 
науковою, навчальною,методичною, довідковою літературою, а також 
матеріалами про передовий досвід у галузі медицини та галузевими фаховими 
періодичними та продовжуваними виданнями згідно з тематико-типологічним 
планом комплектування;

- збирає краєзнавчі видання;
- забезпечує облік документів, які надійшли до Бібліотеки;
- забезпечує наукову обробку, систематизацію, розкриття фондів на різних 

носіях, формує інформаційні бази і банки даних, зокрема, зведені, універсальні, 
краєзнавчі та галузеві каталоги в т. ч. електронні;

- забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до 
санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;

- організує доступ до інформаційних ресурсів в т.ч. дистанційний;
- проводить вилучення з бібліотечного фонду документів, що втратили 

актуальність, наукову та виробничу цінність, або мають будь-які дефекти, 
пошкодження, у порядку, визначеному законодавством.

2.4. Бібліотека здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне 
обслуговування користувачів:

- обслуговує користувачів на абонементі, у читальних залах, на бібліотечних 
пунктах та пересувними бібліотечними формами;

здійснює дистанційне обслуговування користувачів засобами 
телекомунікації;

здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи 
колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі інформування в 
режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження, а 
також шляхом підготовки бібліографічних видань (інформаційних та 
рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків);

- організовує виставки нових надходжень та тематичні виставки і перегляди 
літератури до наукових конференцій, семінарів, нарад, симпозіумів, знаменних дат 
у галузі медицини;

- готує бібліографічні огляди літератури з актуальних питань медицини та 
охорони здоров’я;

- вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення;
- рекламує можливості Бібліотеки та бібліотечні послуги.
2.5. Бібліотека реалізує впровадження нових інформаційних технологій:
- надає користувачам вільний доступ до інформаційного простору через 

Інтернет;
- приймає участь у створенні корпоративних бібліотечних систем, .створенні 

зведених каталогів та взаємодіє з бібліотеками різних відомств в забезпеченні 
інформаційних запитів користувачів Бібліотеки;

4



- створює власний інформаційний ресурс та забезпечує дистанційний доступ 
до нього;

- створює та підтримує веб-сайт Бібліотеки та сторінки в соціальних 
мережах.

2.6. Бібліотека здійснює науково-методичне забезпечення медичних 
бібліотек області:

- надає методичну допомогу бібліотекам мережі медичних бібліотек та 
бібліотек медичних навчальних закладів області;

- спільно з ННМБ України проводить наукові дослідження з питань 
галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства;

- вивчає результати вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень з 
питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства та розробляє 
методичні рекомендації для удосконалення діяльності медичних бібліотек області;

- збирає та аналізує інформацію про діяльність медичних бібліотек області;
- готує і передає до ННМБ України аналітичний звіт за минулий рік про 

свою діяльність та діяльність підпорядкованих їй медичних бібліотек області;
- надає рекомендації щодо удосконалення бібліотечно-технологічних 

процесів у бібліотеках мережі медичних бібліотек області із залученням сучасних 
інформаційних технологій;

- організовує і проводить науково-практичні конференції, семінари, «круглі 
столи» тощо;

- сприяє підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників медичних 
бібліотек області;

- проводить атестацію працівників медичних бібліотек області.
2.7. Бібліотека виконує інші функції, які випливають з покладених на неї 

завдань.
2.8. Бібліотека має право:
- визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
- планувати свою діяльність згідно з чинним законодавством;
- відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки, в тому числі 

валютні;
- визначати джерела комплектування своїх фондів;
- встановлювати перелік платних послуг, які надаються Бібліотекою згідно з 

законодавством України;
- встановлювати пільги для окремих категорій відвідувачів Бібліотеки;
- визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами 

фондам Бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування 
документами;

- визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з 
юридичними та фізичними особами;

- вилучати документи зі своїх фондів відповідно до порядку встановленого 
законодавством України;

- захищати створені нею бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності
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Бібліотеки згідно з законодавством України;
- здійснювати співробітництво з бібліотеками та іншими установами і 

організаціями брати1 участь у реалізації державних і регіональних програм у 
межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;

- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, 
яка не суперечить законодавству України;

- звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та 
підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 
виконання покладених на Бібліотеку завдань;

- укладати відповідно до чинного законодавства господарські договори з 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 
підпорядкування, а також фізичними особами;

- здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних 
фондів у визначеному законодавством порядку;

- залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 
статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

- здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до чинного 
законодавства;

- користуватися землею та іншими природними ресурсами;
- відповідно до чинного законодавства здавати в оренду юридичним та 

фізичним особам майно, а з дозволу Органу управління майном - нерухоме майно, 
та брати в оренду майно;

- набувати згідно законодавства майно, кошти, тощо згідно з чинним 
законодавством;

- списувати з балансу майно у порядку визначеному Органом управління 
майном;

- самостійно розпоряджатися коштами, згідно з чинним законодавством, 
визначати напрямки використання бюджетних асигнувань, що залишаються в 
розпорядженні Бібліотеки;

- користуватися всіма видами пільг (податкові, митні, поштові, транспортні) 
відповідно до законодавства України;

- брати участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі 
бібліотечної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про 
співробітництво;

- входити на добровільних засадах до міжнародних асоціацій, об’єднань, 
організацій;

- здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
2.10.Бібліотека зобов’язана:
- дотримуватись вимог чинного законодавства та цього Статуту;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов'язкових платежів та 

інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;



- здійснювати оперативне поточне матеріально-технічне забезпечення своєї 
діяльності;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

- надавати Органу управління майном, управлінню культури і мистецтв 
обласної державної адміністрації будь-яку інформацію щодо діяльності 
Бібліотеки, у тому числі інформацію про наявність і поточний стан майна та будь- 
які зміни в його стані;

- ефективно використовувати майно передане Органом управління майном;
- здійснювати оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, 

вести статистичну звітність, а також надавати, в порядку і відповідно до вимог 
чинного законодавства, фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї 
господарської діяльності, а також іншу інформацію,визначену законодавством;

- проводити інвентаризацію належного їй майна для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної 
інформації;

- виконувати заходи з цивільної оборони та протипожежної безпеки 
відповідно до чинного законодавства;

- у повному обсязі та якісно реалізовувати інші повноваження, покладені на 
Бібліотеку цим Статутом.

3. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
3.1. Управління Бібліотекою здійснюється відповідно до Статуту Органом 

управління майном.
3.2. Орган управління майном:
приймає рішення про припинення (реорганізацію) Бібліотеки;
призначає на посаду та звільняє з посади директора Бібліотеки;
затверджує Статут Бібліотеки та зміни до нього;
здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у 

зв’язку з їх порушенням;
здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в 

оперативному управлінні Бібліотеки;
здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
3.3. Безпосереднє керівництво Бібліотекою здійснює директор, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном у 
порядку встановленому законодавством.

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

3.4. Директор Бібліотеки:
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Організовує діяльність Бібліотеки згідно цього Статуту; 
здійснює керівництво діяльністю Бібліотеки і несе повну персональну 

відповідальність за виконання завдань передбачених цим Статутом;
діє від імені Бібліотеки, представляє її інтереси, укладає договори та угоди, 

відкриває розрахункові рахунки;
формує структуру Бібліотеки та штатний розпис згідно законодавства; 
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на 

утримання закладу;
розпоряджається майном згідно законодавства та рішень Органу управління 

майном;
призначає та звільняє працівників Бібліотеки;
в порядку встановленому чинним законодавством призначає грошову 

винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, в 
межах затвердженого кошторису;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Бібліотеки згідно чинного 
законодавства;

видає накази та розпорядження, затверджує положення та інструкції 
стосовно діяльності Бібліотеки у межах своєї компетенції, які є обов’язковими до 
виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Бібліотеки та посадові 
інструкції його працівників;

забезпечує виконання умов контракту;
здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством та цим 

Статутом.
3.5. Трудовий колектив Бібліотеки складають усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Бібліотекою.

3.6. Органом самоврядування Бібліотеки є загальні збори трудового 
колективу, які:

затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку; 
укладають Колективний договір;
здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством.
Загальні збори скликаються при необхідності, але не рідше, ніж два рази на

Загальні збори є повноважними якщо на зборах присутні більше половини 
членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається простою 
більшістю членів трудового колективу присутніх на загальних зборах.

3.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Бібліотеки з 
працівниками регулюються колективним договором та законодавством України 
про працю.

3.8. У Бібліотеці створюються ради та фахові комісії з основних питань, 
орадчим органом при директорові є науково-методична рада, до складу якої



входять директор, заступник директора, завідувачі відділів, головні спеціалісти, 
представники від мережі медичних бібліотек. Компетенція науково-методичної 
ради Бібліотеки визначається Положенням про раду.

3.9. Правовий і соціальний захист працівників Бібліотеки забезпечується 
відповідно до чинного законодавства України та умов колективного договору.

Право укладення колективного договору від імені адміністрації надається 
директору Бібліотеки, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним 
органу або уповноваженому представнику трудового колективу.

3.10. Організаційно-методичне керівництво діяльності Бібліотеки та 
державний контроль і нагляд за її фаховою діяльністю здійснює Галузевий 
структурний підрозділ облдержадміністрації -  управління культури і мистецтв 
Вінницької облдержадміністрації;

Фінансовий контроль за діяльністю Бібліотеки здійснюється згідно 
бюджетного законодавства.

4. МАЙНО БІБЛІОТЕКИ
4.1. Майно Бібліотеки становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
4.2. Майно Бібліотеки є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області і закріплене за Бібліотекою на праві оперативного управління.
4.3. Здійснюючи право оперативного управління Бібліотека володіє та 

користується зазначеним майном. Право розпорядження цим майном, закріпленим 
на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління 
майном.

4.4. Джерела формування майна Бібліотеки :
майно, передане Органом управління майном;
бюджетні асигнування;
капітальні вкладення та дотації з бюджету;
доходи, одержані від надання платних послуг, а також від інших видів 

діяльності, не заборонених законодавством;
благодійні внески отримані в порядку встановленому законодавством;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.5. Передача майна в оренду, списання майна здійснюється у порядку 

встановленому Органом управління майном.
4.6. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє та 

користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на 
праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління 
майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів.

4.7. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 
збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через 
уповноважений ним орган.



4.8. Відчуження основних засобів, що закріплені за Бібліотекою, 
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

4.9. Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться 
в користуванні Бібліотеки, її відчуження, вилучення, відмова від права 
користування тощо вирішуються за погодженням з Органом управління майном.

4.10. Бібліотека відповідно до чинного законодавства користується землею, 
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та 
норм їх охорони.

4.11. Матеріально-технічне забезпечення Бібліотеки здійснюється у 
відповідності з чинним законодавством.

4.12. Збитки, завдані Бібліотеці внаслідок порушення її майнових прав 
іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 
чинного законодавства України.

4.13. Бібліотека зобов'язана надати на вимогу Органу управління майном 
або уповноваженого ним органу будь-яку інформацію щодо діяльності закладу.

5. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА,
СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

5.1. Господарська та фінансова діяльність Бібліотеки спрямована на 
виконання поставлених завдань та здійснюється в межах затвердженого 
кошторису відповідно до законодавства та Статуту.

5.2 Бібліотека є неприбутковим закладом культури.
Бібліотека здійснює господарську діяльність в межах бюджетних асигнувань 

і на основі оперативного управління майном та не має на меті отримання 
прибутку.

5.3. Фінансування Бібліотеки здійснюється за рахунок обласного бюджету та 
інших додаткових джерел фінансування у порядку встановленому законодавством.

5.4. Бюджетні призначення та кошти, одержані від додаткових джерел 
фінансування Бібліотеки, не підлягають вилученню протягом бюджетного 
періоду, крім випадків, передбачених законом.

5.5. Майно набуте Бібліотекою внаслідок господарської діяльності, є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

5.6. 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 пов’язаних з 
ними осіб.

5.7. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії у сфері фінансово-господарської 
діяльності Бібліотеки.



5.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Бібліотеки 
здійснюється відповідними установами та організаціями згідно з чинним 
законодавством.

5.9. Доходи (прибутки) Бібліотеки використовуються виключно для 
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності визначених цим Статутом.

5.10. Соціальна діяльність Бібліотеки здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.

5.11. Бібліотеки веде облік військовозобов'язаних, здійснює заходи із 
протипожежної безпеки, цивільного захисту та мобілізаційної роботи згідно з 
чинним законодавством.

5.12. Відносини Бібліотеки з іншими юридичними та фізичними особами як 
на території України, так і за її межами здійснюються на основі договорів і угод.

5.13. Взаємовідносини Бібліотеки з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування здійснюються згідно законодавства та цього Статуту.

5.14. Бібліотека має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в 
порядку встановленому чинним законодавством України.

6.15. Бібліотека самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, 
веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим 
здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Бібліотеки у 
визначеному законодавством порядку.

За ведення оперативного обліку, бухгалтерської і статистичної звітності 
Бібліотека несе відповідальність перед відповідними органами.

Бухгалтерський облік ведеться у грошових одиницях -  гривнях, переведення 
сум за межі України здійснюється за ринковим курсом Національного банку 
України.

5.16. Період фінансового року визначається відповідно до' чинного 
законодавства.

5.17. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Бібліотеки 
здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними 
органами комплексної ревізії у сфері фінансової та господарської діяльності. 
Орган управління майном або уповноважений ним орган має право вимагати від 
Бібліотеки будь-яку інформацію щодо здійснення нею господарсько-фінансової 
діяльності та виконання статутних завдань.

5.18. Бібліотека зобов’язана надавати будь-яку інформацію на вимогу:
Органу управління майном;
управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

6. ПРИПИНЕННЯ БІБЛІОТЕКИ
6.1. Бібліотека як юридична особа може бути припинена шляхом 

реорганізації або ліквідації.



Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 
Бібліотеки здійснюються за рішенням Органу управління майном чи за рішенням 
суду згідно з чинним законодавством.

6.2. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки 
проведення ліквідації, а також строк для заявлення кредиторами своїх вимог 
визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до 
чинного законодавства.

6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління справами Бібліотеки.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Бібліотеки і подає його на 
затвердження відповідно до чинного законодавства.

6.4. При реорганізації чи ліквідації працівникам Бібліотеки гарантується 
додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства.

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

6.6. У разі реорганізації Бібліотеки її права та обов'язки переходять до її 
правонаступника.

6.7. Бібліотека 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 БІБЛІОТЕКИ
7.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління 

майном, шляхом викладення його в новій редакції у відповідності до чинного 
законодавства України.

7.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної 
реєстрації згідно 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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