
ПОДIЛЬСЬКА РАИОННА в MicTi КИ€ВI ДЕРrКАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.r2.2020 N! 940

Про затвердження Положення
про вiддiл культури
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстраuii

вiдповiдно до Закону Украiни <про MicueBi державнi адмiнiстрацiь>,
ЗаконУ Украiни uПро державну службу>, Закону Украiни
вiд 09.11,20l7 Ns2190-VIII <Про внесення змiн до деяких законiв Украiни щодо
окремиХ питанЬ проходженнЯ державноi служби>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 26.09.2012 лъ887 <Про затвердження Типового
положеннЯ про структУрний пiдроздiл мiсцевоi державноi алмiнiстрачii>,
наказу MiHicTepcTBa культури Украiни вiд 2о.12.2о12 лЪ 1560 <Про
затвердження Методичних рекомендацiй з розроблення Положення про
структурний пiдроздiл мiсцевоi державноi адмiнiстрацii у сферi культури),
розпорядження Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 06. 11.2020 Ns818 кПро затвердженнJI структури., чисельностi керiвництва та
структурних пiдроздiлiв Подiльськоi районноi
алмiнiстрачii>:

1. Затвердити Положення про вiддiл культури Подiльськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, що дода€ться.

2, Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Подiльськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адм,iнiстрацii вiд 01.03.2018 Nэ185 <Про
затвердження Положення про вiддiл ку.iьтури, ryризму та охорони культурноТ
спадщини Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>>.
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Голова BiKTop СМИРНОВ



ЗАТВВРДЖЕНО
Розпорядження
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

/5 /* А[ас N, 9чО

ПОЛОЖЕННЯ

про вiддiл культури
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(iдентифiкацiйний код з7 з9з72|)

1. Вiддiл культури ПодiльськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстраuii (далi - Вiддiл) е самостiйним структурним пiдроздiлом
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii (з правом
юридичноi особи), що утворюеться головою Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, входить ло iT складу i забезпечуе виконання
покладених на Вiддiл завдань.

2. Повна назва: вiддiл
державноi адмiнiстрацii.

культури Подiльськоi районноi в MicTi Киевi

Скорочена назва: ВК Подiльськоi РДА.

з. Вiддiл пiдпорядкований заступнику голови Подiльськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв, пiдзвiтний
та пiдконтрольний .Щепартаменту культури виконавчого органу Киiвськоi
Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii), з питань реалiзачii
власних повноважень у сферi охорони культурноi спадщини - ,Щепартаменry
охорони культурноi спадщини виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), у галузi туризму - Управлiнню
туризму та промочiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

4. Вiддiл у своiй дiяльностi керусться Констиryцiею Украiни, законами
Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi влади, рiшеннями КиiЪськоi
MicbKoi ради, розпорядженнями виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради(киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрачiт), розпорядженнями Подiльськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а також цим Положенням.
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5. Вiддiл е юридичною особою публiчного права, що утриму€ться за
рахунок коштiв мiсцевого бюджету, мае самостiйний бманс, мае право вiд
свого iMeHi укладати договори та iншi уголи, набувати майнових прав i несе
вiдповiднi обов'язки, виступас вiд свого iMeHi в судi за доручеЕням голови
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi алмiнiстрацii, мае вiдокремлене
майно у власностi та передане у користування, рахунки в установах банкiв,
печатку iз зображенням Щержавного Герба Украiни та власним найменуванням,
штампи та iнmi атрибути.

6. основним завданням Вiддiлу е:

6.1. Забезпечення на територii Подiльського району MicTa Киева реалiзацii
державноl полlтики в галузl культури, туризму
спадщини, а також мiжнацiонапьних вiдносин
повноважень), як необхiдноi умови гармонiйного
демократичноi правовоi держави, з урахуванням
культурного середовища району.

та охорони
та релiгiй
суспiльства,

особливостей

культурноl
(у межах

розбудови
соцiально-

б.2. Здiйснення вiдповiдно до законодавства Украiни управлiння i
контроль у сферi культурно-мистецькоi, позашкiльноi освiти та бiблiотечноi
справи.

б.4. Сприяння вiдродженню та розвитку традицiй i культури украiнськоi
нацii, етнiчноi, культурноi i MoBHoi самобутностi корiнних народiв i
нацiональних меншин.

6,6. Органiзачiя культурного
змiстовного дозвiлля, ознайомлення з
середовищем.

вlдпочинку населення,
iсторико-культурним та

проведення
природним

6;7 сприяння рацiонмьному використанню та збереженню туристичних
ресурсlв, природного та iсторико-культур}rого
Подiльського району MicTa Кисва.

середовища на територlr

7. Вiддiл вiдповiдно до визначених гшIузевих повноважень виконус TaKi
завдання:

6.з. Забезпечення реалiзацii прав громадян на свободу творчостi, вiльного
розвиткУ культурно-мИстецькиХ процесiв, лоступностi Bcix видiв культурних
послуг i культурноi лiяльностi для кожного громадянина.

6.5. Забезпечуе в межах cBoix повноважень виконання aKTiB законодавства
щодо всебiчного розвитку та функцiонування yKpaiHcbKoi мови як державноi та
мов нацiональних меншин.
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7.1. Здiйснюе зага.пьне керiвництво та координуе дiяльнiсть закладiв та
установ культури, пiдпорядкованих Вiддiлу.

7.2, Створюе умови та сприяе розвитку, збереженню мережi та
змiцненню матерiально-технiчноi бази закладiв культури Подiльського району
MicTa Кисва.

7.з. Сприяе централiзованому комплектуванню,
використанню бiблiотечних фоrдiв.

оновленню та

7.4- Органiзовус iнформацiйне, матерiапrьно-технiчне забезпечення,
вирiшуе питання адмiнiстративно-господарсiкоi та фiнансово-економiчноi
дiяльностi закладiв культури Подiльського району MicTa Itисва.

7,5. Забезпечуе пiдготовку та проведення в Подiльському районi MicTa
киева свят, фестивалiв, koHkypciB, оглядiв аматорського мистецтва i
самодiяльноi народноi творчостi, виставок TBopiB образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва, та iнших заходiв з питань, що належать до
його повноважень.

7.6. Спрямовуе, координу€ та здiйснюе методичЕе, органiзацiйне,
консультативне керiвництво дiяльнiстю комунального пiдприсмства кАптека -музей> у сферi культури та охорони культурноi спадщини.

7.7, Приймае участь у захистi прав творчих працiвникiв та ix спiлок,
соцiальному захисту пРацiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй у сферi
культури, ryризму та охорони кульryрноТ спадщиЕи, а також споживачiв
культурного i ryристичного продукту.

суспlльства,
захистч та

7.8. Сприяе загальнонацiональнiй культурнiй консолiдацii
формуванню цiлiсного культурно-iнформацiйного простору,
просуванню високоякiсного i рiзноманiтного культурного продукту,

7,9, Бере участь у розробленнi та виконаннi державних i регiонмьнихпрограм розвитку культури, туризму i KypopTiB та охорони культурноi
спадщини, в установленому порядку вносить пропозицii до проектiв програм
соцiально-економiчного та культурного розвитку Подiльськоiо району MicTa
Киева.

, 7,\0, Спiвпрацюе з творчими спiлками, нацiонально-культ}?них товариств,
фондiв, асоцiацiй, жiночих, молодiжних, дитячих та iнших громадськихорганiзачiй,
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7.||. Органiзовуе робоry з документами в iнформачiйно-
телекомунiкацiйнiй системi <единий iнформацiйний простiр територiмьноi
громади MicTa Киева>, в системi електронного документообiry <АСКО.ц>.

7. l2. Забезпечуе виконання Закону Украiни <Про звернення громадян>,
Закону Украiни <Про доступ до гryблiчноi iнформачiil>, Указу Президента
Украiни вiд 07,02.2008 ЛЭ109 кПро першочерговi заходи щодо забезпечення
реалiзацii та гарантування конститУЦiЙного права на звернення до органiв
державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування).

7.|З. Створюе умови для розвитку ycix
аматорського мистецтва, художньоi творчостi,

видlв
а також

професiйного та
для органiзацii

культурного дозвiлля населення, злобуття освiти у сферi культури i мистецтва,

7.14. Сприяе збереженню
середовища та iсторичних ареалiв

та вlдтворенню
населених мiсць,

традицlиного характеру
вiдродженню осередкiв

традицiйноi народноi творчостi, народних хуложнiх промислiв i ремесел

7.15, Створю€ умови для дiяльностi творчих спiлок, нацiонально-
культурних товариств, громадських органiзацiй, пrо функцiонують у сферi
культури, туризму та охорони культурноi спадщини.

7.16. Проволить анмiз потреби у працiвниках у сферi культури, туризму
та охорони культурноi спадщини.

7,17. Подае [епартаменту культури викоЕавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрацii) пропозицii щодо:

- формування державноi полiтики у сферi культури, туризму та охорони
культурноi спадщини, зокрема вдосконarлення нормативно-правового
регулювання у зазначенiй сферi;

- вiдзначення працiвникiв пiдприемств, установ та оргаЕiзацiй у сферi
культури, туризму та охорони культурноi спадщиЕи державними нагородами i
вiдомчими вiдзнаками, застосовус iншi форми заохочення.

7. l8, Бере участь у:- розробленнi проектiв програм соцiально-економiчного розвитку,
державних цiльових та регiональних програм;

- реапiзацii мiжнародних, регiональних проектiв у сферi культури,
туризму та охорони культурноi спадщини;

- органiзацii та проведеннi вiтчизняних i мiжнародних виставок,
виставок-ярмаркiв, методичних i науково-практичних ceMi*apiB, конференцiй
тощо;

- заходах щодо пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищенrrя квалiфiкацii
працiвникiв у сферi культури, туризму та охорони культурноi спадщини.
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7. 19. Надае органiзацiйно-методичну допомоry закладам, пiдприемствам,
установам та органiзацiям у сферi культури та охорони культурноi спадщини,
що н€lлежать до KoмyнallbHoi власностi територiмьноi громади MicTa Киева та
перебувають у сферi управлiння Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii.

7.20. Забезпечуе облiк об'ектiв культурноi спадщини в районi, збирання
та оброблення статистичних даних у сферi культури, туризму та охорони
культурноi спадщини.

7.21. Iнформуе,Щепартамент охорони культурноi спадщини виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) про
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження,
руйнування пам'яток культурноi спадшини.

7,22. Готуе (бере участь у розробцi) у межах cBoix повноважень проекти
розпоряджень виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii), Полiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii та iнших нормативних документiв, що вiдносяться до компетенцii
вiддiлу.

7.2З. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання та виlIвлення
корупцii.

7.24. Виконуе iншi
завдань.

функцii, що випливають з покладених на нього

8. Вiддiл для здiйснення повноважень та виконання визначених завдань
мае право:

8.1. Взаемодiяти та залучати спецiалiстiв iнших с.труктурних пiдроздiлiв
подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, пiлприемств,
установ, органiзаuiй та об'еднань громадян (за погодженням з ix керiвниками)
для розгляду питань, що належать до його повноважень.

8.2. Одержувати в установленому порядку вiд iнших структурних
пiдроздiлiВ Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii., органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй iнформачiю,
документи та iншi матерiали, а вiд мiсцевих органiв державноi стаirстип, -
безоплатно статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань.
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8.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари,
(круглl столи> тощо, утворювати робочi групи з питань, що наJIежать до його
повноважень.

8.4. Представляти iнтереси Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмl нlстрацll у вlдносинах з установами, органlзацlями та громадськими
об'еднаннями з питань, вiднесених до компетенцii Вiддiлу.

8.5. Користуватись в установленому порядку
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку i
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

iнформаuiйними базами
комунiкачiй, мережами

8,6. Зупиняти (скасовувати) в межах свосi компетенцii дiю наказiв
керiвникiв закладiв культури, пiдпорядкованих Вiддiлу, якщо вони суперечать
законодавству, або виданi з перевищенням tx повноважень.

8.7. Здiйсцювати iншу дiяльнiсть, що передбачена законодавством та
випливае з даного Положення.

9. Вiддiл в установленому законодавством порядку та у межах
повноважень взаемодiс з iншими структурними пiдроздiлами, територiальними
органами MiHicTepcTB, iнших центраJIьних органiв виконавчоi влади, а також
пiдприсмствами, органiзацiями з метою створення умов для провадження
послiдовноi та узгодженоi дiяльностi щодо cTpoKiB, перiодичностi одержання i
передачi iнформацii, необхiдноi для належного виконання покладених на нього
завдань та здiйснення планових заходiв.

l0. Вiддiл очолюе начаJIьник, який призначасться на посаду i звiльняеться
з посади головою Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii за
погодженням з виконавчим органоМ КиiЪськоi MicbKoi Ради (Киiвською
мiською державною адмiнiстраuiею) згiдно iз законодавством про державну
службу.

l1, Начальник Вiддiлу може мати заступника, який призначаеться на
посаду i звiльняеться з посади начальником Вiддiлу згiдно iз законодавством
про державну службу.

12. На час вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова
непрацездатнiсть) начальника Вiддiлу його обов'язки в"*о"уе заступник
начальника Вiддiлу. На перiод вiдсутностi заступЕика начальника Вiддiлу його
обов'язки виконуе один з головних спецiалiстiв Вiддiлу, 

""оu"arrиначzLпьником Вiддiлу.
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13. Начмьник вiддiлу:

13.1. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу, несе персонЕrльну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Вiддiл завдань i здiйснення ним
cBoii функцiй.

1З.2. Признача€ на посаду та звiльняе з посади працiвникiв вiддiлу
вiдповiдно до норм чинного законодавства.

13.З. Встановлюс в межах надаЕих йому повноважень ступiнь
вiдповiдальностi прачiвникiв Вiддiлу за виконання окремих напрямкiв його
дiяльностi, працiвникiв I-{ентралiзованоi бухгалтерii Вiддiлу, керiвникiв
пiдпорядкованих закладiв культури та ix заступникiв.

13.4. Керус дiяльнiстю I_{ентралiзованоi бухгалтерii Вiддiлу, призначае та
звlльня€ ll працlвникlв.

13.5. Керуе розробкою проектiв складних програм (роздiлiв програм),
ана-,,,tiтичних матерiалiв, балансових розрахункiв, планових показникiв,
комплексiв заходiв, пропозицiй, прогнозiв розвитку сфери вiддiлу.

1з.6, Забезпечуе виконання покладеЕих на вiддiл завдань щодо реалiзацii
державноl полlтики в галузl культури.

1з.7. Забезпечус виконання розпоряджень та дорr{ень голови,
засryпникiв голови Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
в межах чинного законодавства.

1З.8. ЗдiйснЮ€ кон'ролЬ за веденнJIм дiловодства, зберiганням документiвi справ. органiзовуе робоry з документами вiдповiдно до чинtlого
законодавства.

13.9. ЗдiйснЮе контролЬ за встановленням надбавок, наданням вiдпусток
вiдповiдноi тривалостi.

l3.10. Керуе дiяльнiстю установ та закладiв культури району, пiдвiдомчих
Вiддiлу,

l3.11. Забезпечуе виконання дотримання законодавства у сферi культури,
туризму та охорони культурноi спадщини.

13.12. Подае згiдно з чинним законодавством пропозицii керiвництву
ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрчiii npo np".nu".r"" tru
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посади, звiльнення з посад та перемiщення працiвникiв вiддiлу, своечасне
замiщення вакансiй, заохочення та накладання стягнень.

l3,1З. Затверджус структуру. штатний розпис та кошторис пiдвiдомчих
установ культури, посадовi iнструкцii працiвникiв вiддiлу.

13.14. Готуе плановi питання дJUI розгляду на засiданнях Колегiй та
апаратних Еарад з керiвниками структурних пiдроздiлiв Подiльськоi районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

13.15

раЙону.

надае допомоry у збереженнi правового статусу закладiв культури

13.16. Видае у межах своеТ компетенцii накази, якi е обов'язковими для
виконання пiдвiдомчими вiддiлу органiзацiями та посадовими особами, та
контролюс iх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, якi стосуються прав, свобод та
законних iHTepeciB громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають
лержавнiй реестрацii в територiальних органах MiHicTepcTBa юстицii.

13.17. СприЯе створенню умов дJUI розвитку професiйного театрrцьного,
музичного, образотворчого, декоративно-ужиткового, ЕародЕого мистецтва та
самодiяльноi художньоi творчостi, соцiальному захисту працiвникiв закладiв
культури району,

13.18. Органiзовуе матерiально-технiчне забезпечення закладiв культури,
якi знаходяться в пiдпорядкуваннi Вiддiлу.

lз.23, Забезпечуе виконання завдань, пов'язаних з державною таемницею
в межах cBoix повноважень та дотримання режиму ceKpeTHocTi згiдно чинного
законодавства.

13,19. Забезпечуе дотримання працiвниками Вiллiлу законодавства
Украiни з питань державноi служби, запобiгання корупцii та охорони працi,
правил пожежноi безпеки, правил внутрiшнього службового розпорядку та
виконавськоi дисциплiни.

13,20. Органiзовус та проводить культурно-мистецькi та розважшIьнi акцii
в районi та MicTi, бере участь у проведеннi подiбних ,".i"ц"*r* акцiй за
межами MicTa Киева та УкраiЪи.

13.2l. Здiйснюе прийом громадян, розглядае змви з питань, вiднесених
до компетенцii Вiддiлу,

13,22. Забезпечу€ виконання завдань з мобiлiзацiйноi пiдготовки (ведення
вiйськового облiку) в межах cBoix повноважень.
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|З.24. Начальник Вiддiлу мае право:
- представлЯти у встаЕоВленомУ законодавстВом порядкУ Полiльську

районну в MicTi Кисвi лержавну алмiнiстрацiю в установах, органiзачiях та
iнших органах з питань, що належать до його компетенцii;

- у встановленому законодавством порядку запитувати та отримувати вiд
державниХ органiВ влади, ix посадовиХ осiб, пiдприемств, установ, органiзацiЙ
рiзниХ форМ власностi, полiтичниХ партiй, громадських та релiгiЙних
органiзацiй необхiднi статистичнi та оперативнi данi, звiти з питань, що
стосуються дiяльностi вiддiлу:

. - вносиТи на розгляД керiвництва пропозицii щодо вдоскон€rленнJI роботи
вlддlлу;

- здiйснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються
дiяльностi вiддiлу та вживати заходiв щодо свосчасного розгляду ix пропозичiй,
з.шв, скарг;

- з.rлучати фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв Подiльськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, пiдвiдомчих пiдприемств та органiзацiй за
згодою lx керlвникlв для розглядУ питань, що належать до його компетенцii.

Заступник голови Вiталiй ВоЛоШКЕВИtI

14. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв Вiддiлу та
видатки на його утримання визначае голова Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

15. Структуру, кошторис, штатний розпис Вiддiлу затверджус голова
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii за пропозицiями
начzulьника Вiддiлу пiсля проведення ix експертизи фiнансовим упрЪвлiнням.

1


