
Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№213 від 28.07.2016р.



Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» у новій редакції»



	Відповідно до статей 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 133 Податкового кодексу України, з метою приведення діяльності комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» у відповідність до вимог чинного законодавства України виконавчий комітет Одеської міської ради

	ВИРІШИВ:

	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                                       «Про затвердження Статуту комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» у новій редакції» (додається).    

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Міський голова                                                                  		Г. Труханов




Керуюча справами                                                                            	О. Оніщенко	   


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№213 від 28.07.2016р.


Про затвердження Статуту комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» у новій редакції



Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», частин 4, 5 статті 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України,                  з метою приведення діяльності комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунальної установи «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.


Міський голова                                                                   	           Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                            		О. Оніщенко


Додаток 
до рішення 
Одеської міської ради 	   від      
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м. Одеса – 2016 

1. Загальна частина

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОСОБИСТИХ КОЛЕКЦІЙ ІМЕНІ О.В. БЛЕЩУНОВА»                     (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси – державного підприємства «Одеський муніципальний музей особистих колекцій  ім. О.В. Блещунова», створеного 18 червня                1992 року рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 221,  і є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків цього підприємства.
1.2. Установа є  культурно-освітнім  та  науково-досліднім  закладом, призначеним  для  вивчення,  збереження  та  використання  пам'яток
матеріальної і духовної культури, привернення уваги громадян  до надбань національної та світової історико-культурної спадщини. 
1.3. Офіційне найменування Установи:
1.3.1. Повне найменування Установи українською мовою:      КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  «ОДЕСЬКИЙ  МУНІЦИПАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОСОБИСТИХ КОЛЕКЦІЙ ІМЕНІ О.В. БЛЕЩУНОВА». 
1.3.2. Скорочене найменування Установи українською мовою:                               КУ «ОММОК ІМ. О.В. БЛЕЩУНОВА».
1.3.3.  Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ  ИМЕНИ А.В. БЛЕЩУНОВА».
1.3.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                            КУ «ОМMЛК ИМ. А.В. БЛЕЩУНОВА». 
1.4. Засновником є Одеська міська рада (далі – Засновник),  функції органу управління Установою від імені Засновника здійснює департамент культури та туризму Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа є неприбутковою бюджетною установою. 
1.7. Установа має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, символіку, рахунки в органах казначейства України.
1.8. Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Установи. Установа не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника.
1.9. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про музеї та музейну справу», «Про культуру», «Про відкритість використання публічних коштів», постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», іншими законодавчими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.10. Місцезнаходження Установи: 65014, Україна, м. Одеса,                                      вул. Польська, 19. 

2. Мета, предмет і види діяльності Установи

2.1. Установа створена з метою:
2.1.1. Реалізації державної політики у сфері збереження та популяризації пам'яток матеріальної та духовної спадщини України.
2.1.2. Привернення уваги громадян  до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
2.1.3. Формування патріотичної, активної громадянської позиції.
2.1.4. Опанування міжнародного музейного досвіду та його впровадження в музейну практику.
2.2. Предметом діяльності Установи є реалізація та захист конституційних прав громадян України у сфері культури, створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей та інформації про них.
2.3. Установа здійснює наступні види діяльності:
2.3.1. Культурно-освітня діяльність.
2.3.2. Науково-дослідна діяльність.  
2.3.3. Комплектування  музейного зібрання.
2.3.4. Експозиційна робота. 
2.3.5. Фондова робота. 
2.3.6. Видавнича діяльність.  
2.3.7. Реставраційна діяльність. 
            2.4. Установа може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством України.                                                                          
		
3. Права та обов’язки Установи

3.1. Установа має право:
3.1.1. Здійснювати у встановленому порядку музейну, екскурсійну, виставкову, освітню, видавничу діяльність, діяльність з охорони музейних предметів і доступу до них громадян, збирання, придбання, вивчення, популяризацію об'єктів культурної спадщини. 
3.1.2. Відповідно до чинного законодавства України укладати угоди, договори з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення діяльності Установи. 
3.1.3. Визначати згідно із законодавством України та правилами користування музею види та розмір компенсації від збитків, завданих Установі користувачами та іншими фізичними та юридичними особами.
3.1.4. Орендувати, отримувати майно, необхідне для забезпечення діяльності Установи.
3.1.5.  У разі виробничої необхідності вносити пропозиції Засновнику про оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу. 
3.1.6. Здійснювати благодійне обслуговування відвідувачів Установи.
3.2. Установа зобов’язана:
3.2.1. Забезпечувати збереження, ефективність та цільове використання майна, закріпленого за Установою.
3.2.2. Інформувати Департамент про результати діяльності у визначені строки.
3.2.3. Надавати звіти про результати діяльності Установи, забезпечувати відкритість та доступність документів, враховуючи вимоги діючого законодавства України.
3.2.4. Здійснювати бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської та іншої діяльності, вести статистичну, бухгалтерську звітність в порядку, встановленому діючим законодавством України, вимогами діловодства, забезпечувати  збереження документів по особовому складу.   
3.2.5. Дотримуватись встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку,  охорони праці, вимог охоронної та пожежної безпеки.
3.2.6. Забезпечувати облік музейних предметів та колекцій Установи.
3.2.7. Створити електрону базу даних, яка містить відомості про  музейні предмети і колекції Установи.

4. Органи Управління

4.1. До виключної компетенції Засновника належить: 
4.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін. 
4.1.2. Прийняття рішення щодо припинення (перепрофілювання) діяльності Установи. 
4.2. Керівництво Установою здійснює директор. 
4.3. Директор Установи призначається шляхом укладання контракту строком на п’ять років відповідно до результатів конкурсного добору за розпорядженням міського голови.
4.4. Директор Установи звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту.
4.5. Директор Установи:
4.5.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора Департаменту та цього Статуту. 
4.5.2. Здійснює керівництво колективом. 
4.5.3. Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.
4.5.4. Забезпечує ефективну та сталу роботу Установи, її технічного  обладнання, проведення ремонту, належний технічний стан майна, своєчасну бухгалтерську і статистичну звітність.
4.5.5. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи. 
4.5.6. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.     
4.5.7. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Установи.
4.5.8. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
4.5.9. За невиконання завдань, покладених на Установу, своїх обов'язків та нанесення збитків директор Установи несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
4.5.10. Накази директора Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.
4.6. В Установі може створюватись науково-методична рада, фондова комісія.
4.7.  Органом громадського самоврядування Установи є загальні збори колективу.
4.8. В Установі за рішенням загальних зборів може створюватись піклувальна рада.

5. Майно Установи

	5.1.  Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить Установі на праві оперативного управління. 
	5.2. Установа володіє і користується майном згідно з метою та предметом діяльності, визначеними цим Статутом та чинним законодавством України.
	5.3. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена у її самостійному балансі.

6. Фінансова діяльність Установи

	6.1. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Установі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.2. Джерелами формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- кошти, отримані від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами; 
- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян; 
- плата за кіно- і фотозйомки;
- кошти від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- кошти, одержані за виконані науково-дослідні та інші види робіт;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонений законодавством України.
6.3. Департамент здійснює повноваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Установи.   
6.4. Фінансова діяльність Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.
6.5. Установа у процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
6.6. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.7. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. Зміни та доповнення до Статуту Установи

		Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

8. Припинення діяльності Установи

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
8.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
8.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
8.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
8.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 


Секретар ради                                         			           О. Потапський 


 


