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Додаток
до рішення міської ради 
від 22.09.2017 №433

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради 
(у новій редакції)

Відділ культури виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі -  
відділ) є самостійним виконавчим органом Бердичівської міської ради, 
підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований 
виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення 
делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - відповідним 
органам виконавчої влади.

Безпосередньо координацію роботи відділу здійснює міський голова та 
заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 
Указами Президента України, постановами Верховної ради України, 
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними 
документами Міністерства культури та Міністерства фінансів України, 
управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, 
рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями голови 
Житомирської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського 
голови, а також цим Положенням.

Відділ культури є юридичною особою, головним розпорядником коштів, 
має самостійний баланс, рахунки у територіальному представництві 
Державного казначейства України та банківських установах, печатку із 
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий 
штамп і бланк встановленого зразка.

Відділ культури утримується за рахунок коштів міського бюджету.
Відділ культури здійснює керівництво та надає методичну

допомогу закладам культури, що належать до комунальної власності, а саме: 
міський Палац культури імені Шабельника О.А., Бердичівська музична школа, 
Бердичівська художня школа, Музей історії міста Бердичева, міська 
централізована бібліотечна система.

1. Основні завдання відділу:
Реалізація на території міста державної політики у сфері культури та 

мистецтва.
Здійснення відповідно до законодавства України управління у сфері 

мистецтва, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, діяльності клубних 
закладів, шкіл естетичного виховання, культурно-мистецької освіти.

Впровадження заходів, спрямованих на збереження традицій і 
примноження культурного надбання, утвердження державності, духовності,
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гармонійного розвитку особистості, популяризацію кращих мистецьких творів, 
відродження і розвиток культури української нації, самобутності національних 
меншин Бердичева.

Сприяння розвитку інфраструктури галузі, поліпшення матеріально- 
технічної бази закладів культури м. Бердичева.

Сприяння реалізації прав громадян, творчих працівників та їх спілок, а 
також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що 
діють у місті, на свободу літературної й художньої творчості, вільного розвитку 
культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів 
культурних послуг і культурної діяльності.

2. Відповідно до покладених завдань відділ культури виконує такі 
функції:

Створює умови для розвитку аматорського музичного, театрального, 
хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового і 
фотомистецтва, народної художньої творчості, початкової мистецької освіти, 
змістовного культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару 
мистецьких колективів, комплектуванню та поновленню фондів, збереженню 
нематеріальної спадщини. Сприяє формуванню єдиного культурного простору 
України, збереженню об’єктів культурної спадщини.

Розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку 
культури в місті. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного 
розвитку міста та проектів міського бюджету.

Сприяє популяризації та розповсюдженню кращих зразків національного 
кіномистецтва.

Проводить загальноміські заходи, фестивалі, свята, конкурси, огляди 
аматорської народної творчості, виставки творів образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтва. ^

Створює сприятливі умови для утвердження української мови в 
суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної 
самобутності національних меншин, які проживають в місті.

Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста 
Бердичева.

Сприяє організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
працівників галузі, забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих 
закладів культури.

Сприяє розвитку базової мережі та зміцненню матеріально-технічної бази 
підпорядкованих закладів культури.

Здійснює пошук, вивчення, 'використання і поширення нових 
організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури.

Вживає заходів для зміцнення міжнародних та міжрегіональних 
культурних зв’язків в межах законодавства України.

Сприяє дотриманню правил охорони праці, пожежної безпеки, 
технологічних та екологічних вимог в закладах культури, підпорядкованих 
відділу.



Подає міському голові, управлінню . культури обласної державної 
адміністрації пропозиції щодо відзначення працівників галузі Грамотами та 
Почесними грамотами міської ради, іншими видами морального і 
матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно- 
масовій діяльності.

Веде статистичну звітність з питань, що належить до компетенції відділу.
Забезпечує доступ до публічної інформації, постійно інформує населення 

про культурно-мистецькі події, що відбуваються в місті.
Розглядає листи, заяви та скарги громадян з питань, що відносяться до 

компетенції відділу і вживає заходів щодо їх вирішення.
Відділ, як головний розпорядник коштів, здійснює фінансування видатків 

в межах кошторисних призначень, у т.ч. на загальноміські заходи, складає 
зведені звіти та запити по підпорядкованих установах. Забезпечує підготовку 
бюджетних запитів для подання фінансовому управлінню міської ради в 
установленні терміни.

Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і 
видатків на утримання відділу.

Розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи, звіти та баланси 
підпорядкованих закладів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам 
бухгалтерської і статистичної звітності.

Бере участь у підготовці звітів міського голови. Готує самостійно або 
разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні 
матеріали.

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
Виконує інші функції, щодо належного виконання покладених на нього 

завдань.
3. Відділ культури має право:
Вносити у встановленому порядку пропозиції про створення, 

реорганізацію та ліквідацію закладів культури, що відносяться до міської 
комунальної власності.

Отримувати від управлінь, відділів та служб міської ради, підприємств, 
установ і організацій різних форм власності інформацію, документи та інші 
матеріали, необхідні для здійснення своїх повноважень. Розробляти проекти 
рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

Залучати спеціалістів управлінь, відділів, служб міської ради, 
підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду 
питань, що належать до його компетенції. Користуватись в установленому 
порядку інформаційними базами виконавчого комітету Бердичівської міської 
ради, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та 
іншими технічними засобами.

Скликати в установленому порядку наради, семінари, конференції з 
питань, що належать до його компетенції.
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Видавати в межах своєї компетенції накази, обов'язкові для виконання 
підвідомчими закладами, контролювати їх виконання та порушувати питання 
про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів.

Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань із 
розташованими на території міста закладами, творчими спілками і 
громадськими об'єднаннями.

Контролювати дотримання чинного законодавства в закладах і установах, 
підпорядкованих відділу.

Здійснювати розподіл коштів, що виділені на утримання установ 
культури та контролювати своєчасне і цільове їх використання.

Здійснювати міжнародне співробітництво з питань культури та 
мистецтва.

4.Начальник відділу:
Відділ культури очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади міським головою відповідно до законодавства України. 
Підпорядкований міському голові, заступнику міського голови відповідно до 
розподілу обов’язків.

На посаду начальника відділу призначається особа, що має повну вищу 
освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 3 років, здатна за своїм 
професійним рівнем, діловими та моральними якостями, станом здоров’я 
виконувати посадові обов’язки.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на нього завдань, встановлює 
ступінь відповідальності керівників підпорядкованих закладів культури.

Має право укладати договори, контракти та підписувати документи, що 
підтверджують їх виконання.

Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Звітує перед міським 
головою, Бердичівською міською радою та її виконавчим комітетом про 
виконання покладених на відділ завдань і затверджених планів роботи. Бере 
участь у засіданнях виконкому та сесіях міської ради.

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень відділу.

5. Прикінцеві положення
Ліквідація або реорганізація відділу здійснюється міською радою у 

порядку, встановленому законодавством.
Структура відділу культури затверджується рішенням міської ради, а 

штатний розпис -  міським головою.
Права, посадові та кваліфікаційні обов’язки і
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