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. .1, 
УправлiншI культури Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноlадмiнiстрацii (дмi - Управлiння) уr"орrо.r"", головою flеснянськоi районноrв MicTi Киевi державноi адмiнiсrрuцii, 

"*од"ть до ii складу i у межах
деснянського району MicTa Киева забезпечуе виконання покладених на
Управлiння завдань.

2, Управлiння пiдпорядковане головi Щеспянськоi районt1оl в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, а також пiдзвiтне та лiдконтрольlrе !елартаментукультури виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi Ради (киiвсько.i Micbkoi
державноi адмiнiстрацir),.управлiннIо тури органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi д.р*u""Ьi. А gвлiннло охороникультурноi спадщини виконавчого органу ради (КиТвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii). КЬординацiю та KoHTpono .u дi"пuпiсr,оуправлiння здiйснюе заступник голови lecHltHcbkol районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв.

__3, 
Управлiння у своiй дiяльностi керусться Конституцiеtо та законамиукраiни, актами Президента Украiни, kuo;"ery Мiнiстрiв'украiни, наказами

MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi 
"ruдr, роrпорядженнямивиконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi державноrадмiнiстрацii) та .щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiграцiй, атакож цим Положенням.

4. основними завданнями Управлiння с забезпечення реалiзацiiдержавноi полiтики у сферi культури, туризму, охорони культурноi спадщини,
державноi MoBHoi полiтики, мiжнацiональних вiдноъиrr, репiгii rо захисту прав
нацiональних мецшин на територii !еснянського району MicTa Кисва.

5. Управлiння вiдповiдно до визначених fsl"лузевих повноважень IJикончс
TaKi завдання |

1) органiзову€ виконання Конституцir i законiв Украiни, akTiB Президента
Украrни, КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв MiHicTepcTB, iнших центральнихорганiв виконавчоi влади, розпоряджень 1]иконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (КиТвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii; Tu 2i.crr"Hc"Koi |uйоrноi u
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiй та здiйснiое контроль за ix реалiзацiсrо;2) забезпечуе у межах cBoix повнк_lважень захист праs лрофесiйлrих
творчих працiвникiв та ix спiлок, соцiмьний захист працiвникiв yarurou ,uорганiзацiй у сферi культури, туризму та охоро}lи культурноi спадщини, атакож споживачiв культурного i туристичного продуктiв;

3)_ забезпечуе вiльниЙ розвиток культурно-мистецьких процесiв,
доступнiсть ycix видiв культурних послуг i культурноi дiяльностi для кожного
громадянина;

4) сприяе:
вiдродженню та розвитку традицiй i культури украiнськоi нацii, етrriчноi,

культурнот та мовноi самобутностi корiнних народiв i нацiонмьних меншин;
розвитку соцiальноi та ринковоi iнфраструктури у сферi культури,

туризму та охорони культурноi спадщини, пiдвищенню рiвня MaTepi-iro-
технiчного забезпеченця такоi iнфраструктури;



розвитку внутрiшнього та iноземного туризму, туристичноi i курортно-
рекреацiйноi iцдустрii, провадженнlо екскурсiйноi дiяльностi, u ru*o*
залученню iнвестицiй у будiвництво об'сктiв туристичноi irrфраструктури;

загальнонацiональнiй культурнiй консолiдацii суспiльства, формуванню
цiлiсного культурно-iнформацiйного простору, захисту та просуваннIо
високоякiсного i рiзноманiтного культурного продукту;

5) аналiзуе стан та тенденцiт соцiально-економiчного та куль,rурного
розвитку .Щеснянського району MicTa Киева у сферi культури, iypr.ry ru
охорони культурноi спадщини;

6) проводить ана.ltiз ринку туристичних послуг;
7) аналiзуе потреби у працiвниках у сферi куль,rури, туризмуJ rrр4цrDлrrла.\ J 9чr9рr куJrьrури, ,l,уризмУ Та ОХОрОНИ
ypHoi спадщини;
8) бере участь у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiально-

культурноi спадщини;

економlчного та культурного розвитку району;
9) вносить пропозицii щодо про€кту бюджету MicTa Киева;
10) забезпечуе ефективне i цiльове використання бюджетних коштiв;
l 1) бере участь у:
розробленнi проектiВ програМ соцiально-екОномiчногО розвитку району;
реалiзацii мiжнародних та вiтчизняних просктiв у сферi- *ynorypr,

туризму та охорони культурноТ спадщини;
органiзацii та проведеннi виставок, виставок-ярмаркiв, ceMiHapiB,

конференцiй тощо;

. розробленнi пропозицiй щодо будiвництва об'сктiв культури, залученнi
iнвестицiй для розвитку культури та охс рони культурноi .пчдщ"*rй;
_ 12) розробляс проекти розпоряджень голови .ЩЪсняrrськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii
культурноi спадщини, державноi

з питань культури, туризму та
мовноi полiтики, мiжнацiональних

охорони
вiдносин,

релtгll та захисту прав нацiональних меншин;
13) бере участь у погодженнi просктiв нормативно-правових aKTiB,

розроблених iншими органами виконавчоi влади;
14) бере участь у пiдготовцi iнформацii до звiтiв голови !еснянськоi

районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii з питань, що'стосуються
культури, туризму та охорони культурноi спадщини, державноi MoBHoi
полiтики, мiжнацiональних вiдносин, релiгii та захисту прав нацiона_гtьних
меншин;

_ 15) готуе iнфорМацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiiтрацiТ;

16) забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТ корупцii;
17) бере участь у пiдготовцi проектiв угод, договорiв, мемора"думiп,

протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах cBoii повноважЪнь;
18) розглядае в установленому закоЕодавством порядку звернення

громадян;
l9) опрацьову€ запити i звернення народних депутатiв Украiни r.a

депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради;



20) забезпечуе доступ до публiчнот iнформацii, розпорядником якоi с
Управлiння;

2l) постiйно iнформуе населення про сlан визначених закоцом
повноважень;

22) здiйснюе оперативне управJIiння закладами культури, що заснованi на
комунальнiй формi власностi територiальноi громади MicTa Киева та переданi
до сфери управлiння ,щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноr
адмiнiстрацii;

_ 23) здiйснюе координацiю дiяльностi гriдrrриемств, установ та органiзацiй
у_сферi культури, туризмУ та охоронИ *ynuryp*roi 

".rчдщrrr", що ,.p.byoororu усферi управлiння ,Щеснянськоi районноi в мiЙ Киевi державноi адмiнiстрацii;
24) здiйснюс фiнансування закладiв культури, якi утримуються за

p€lxy'oк коштiв, передбачених бюджетом MicTa Кисва, nonrponroa ЪЕ.пrr""a
використанШI ними фiнансових, матерiальних та трудових pecypciB;

25) створюе умови для розвитку ycix видiв професiйногь-та аматорського
мистецтва, художньоi творчостi, а також лля органiзачii. культурного дозвiлля
населення, здобуття освiти в сферi культури iмистецтва;26) сприя€ формуванню репертуару мистецьких колективiв,
комплектуванню та оновленню фондiв бiблiотек, органiзацii виставок,
вiдродженню та розвитку народних художнiх проми"пiu, 

'збереженню

культурноi спадщини;
27) сприяе удосконаленню туристичноi iнфраструктури, розвитку

ринкових вiдносин у сферi туризму та конкуренчii. 
"а ри"r.у ,yp""r."nnr*

послуг, створеЕню рiвних умов для суб'ектiв, що проuuд"i" та,/або
забезпечують провадженнJI туристичноi дiяльностi, захисту прав споживачiв
культурного i туристичного продукту;

28) сприяе збереженню та вiдтвореннtо традицiйного характеру
середовища та iсторичнИх ареалiВ населених Micub, вiлролженню осередкiв
традицiйноi народноi творчостi, народних художнiх промислiв i ремесел;

29) сприяе дiяльностi творчих спiлок, нацiоналirrо-пупurурп"* товариств,
громадських органiзацiй, що функцiонують у сферi культури, мистецтва,
туризму та охорони культурноi спадщини;

30) подае пропозицii щодо:
формування державноi полiтики у сферi культури, туризму та охорони

культурноi спадщини, а також державноi мовноi полiтики, зокрема
вдосконЕlлення нормативно-правового реryлювання у зазначенiй сферi;

вiдзначення працiвникiв пiдприсмств, установ та органiзацiй у сферi
культурноi спадщини державними нагородамикуJlьтури, туризму та охорони

вiдомчими вiдзнаками;
проведення робiт з консервацii, реставрацiт, ремон та пристосування

об'ектiв культурноi спадщини;
будiвництва об'ектiв туристичноi iнфраструктури за напрямками

нацiональноi мережi мiжнародних транспортних коридорiв, заJlучення
iнвестицiй для розвитку культури, туризму та охорони культурноi спадщини;
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виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних
знакiв, iнших iнформацiйних написiв, позначок на пам'ятках культурноi
спадщини або у межах ii територiЙ;

3l) забезпечуе у межах cBoix повноважень виконання мобiлiзацiйноi
II1дготовки, цивlльного зzlхисту населення, дотримання вимог законодавства з
охорони працi, пожежноi безпеки;

З2) органiзовуе роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та
використання архiвних документiв;

з3) забезпечуе у межах cBoix повноважень реалiзацiю державноi полiтики
стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом;

34) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних
трудових спорiв (конфлiктiв);

З5) забезпечуе захист персонаlьних даних;
з6) вживае заходи щодо пlдготовки, перепiдготовки пiдвищенняJ v,, lrrl\rrDcL9 Jс[.\Uлц щUлU lrrлl U lOlJки, tlерепlдгоТОВКи Та ПlдВИЩ(

квмiфiкацii працiвникiв у сферi культури та охорони культурноi спадщини;
37) здiйснюе iншi передбаченi законом повноваження.
6. Управлiння для здiйснення повноважень т виконання визначе}Iих

завдань ма€ право:
1) одержувати в установленому

структурних пiдроздiлiв .Щеснянськоi
адмiнiстрацiт, органiв мiсцевого самоврядування, пiдлрисмств, установ та
органiзацiй нез.Lrrежно вiд форми власностi та iх посадових осiб iнформацiю,
документи та матерiали, необхiднi для виконання покlIадених на нього завдань;

2) загrучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих
питань спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмlнlстрацlt, пlдприемств установ та органiзацiй

законодавством порядку
районноТ в MicTi Кисвi

вiд iнших
державноi

погодженЕJIМ з ix керiвнИками), предСтавникiВ громадських об'еднань
згодою);

(за
(зu

3) вносити в установленому порядку пропозицii щодо удоскончценнrl
роботи .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii у галузi
культури, туризму та охорони культурноi спадщини;

4) корисryватись в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

5) скликатИ в установлеНому порядкУ наради, лроводити семiнари та
конференцii з питаЕь, що належать до компетенцii Управлiння.

7. Управлiнrrя в установленому законодавством порядку та у межах
повноважень взаемодiс з iншими структурними пiдроздiлами, allapaToМ
,щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii) оргацами
мiсцевого самоврядування, мiнiстерствами, iншими центральними орI,анами
виконавчоi влади, а також пiдприсмствами. установами та органiзацiями з
метою створення умов для провадження послiдовноi та узгодженоi дiяльностi
щодо cTpoKiB, перiодичностi одержання i передачi iнформацii, необхiдноi для



8. Управлiння очолю€ начальник, який призначасться на посаду i
звiльняеться з посади головою .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii згiдно iз законодавством про державну службу за погодженням з

виконавчим органом Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii), !епартаментом культури виконавчого органу

державноi алмiнiстрацii) вради (КиiЪськоi MicbKoi
законодавством порядку.

9. На посалу нач€uIьника Управлiння, шо вiднесена до посади державноi
служби категорii <<Б>, призначаеться особа, якiй присвосгlо ступiнь вищоi освiти
не нижче магiотра, та мае стаж роботи на посадах дерrкавrIоI служби категорiй
<Б> чи <В> або досвiд служби в органах мiсцевого самовр дування, або досвiд
роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд
форми власностi не менше одного року, вiльно володiс державною MoBoIo.

l0. Управлiння е головним розпорядником коштiв для пiдпорядкованих
закладiв культури, а саме: I_{ентра,riзована бiблiотечна система f{еснянського
району м. Киева (8 публiчних бiблiотек); З школи естетичного виховання
(КиТвська дитяча школа мистецтв ЛЪ 3; Школа мистецтв f{еснянського району
MicTa Киева, ,Щитяча музична школа N9 24); 2 позашкiльнi навчальнi заклади
(Освiтньо-культурний центр <<,Щивосвiт>, I_{eHTp естетичного виховання
<Гармонiя>), Будинок культури ,Щеснянського району м. Кисва.

11. Посадовi обов'язки начаJIьника Управлiння визначенi посадовою
iнструкцiею, затвердженою в установленому порядку.

12. Накази начальника Управлiння, що суперечать Конституцii та законам
Украiни, актам Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTB,
iнших органiв виконавчоi влади, можугь бути cKacoBaHi головоIо Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
державноТ адмi HicTpauii.

адмiнiстрацii або головоlо Киiвськоi MicbKoi

1З, Нача;rьник Управлiння може мати заступникiв, якi лризl{ачаютьсrl
керiвником державноТ служби Управлiння вiдповiдно до ви ог Закону Украiни
(Про державну службу>.

14. У випадку тимчасовоi вiдсутностi начаJIьника Управлiння, у .roмy

числi у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовоIо непрацездатнiстю, службовим
вiдрядженням, його обов'язки виконуе заступник нач€uIьника Управлiння -
начаJIьник вiддiлу культури.

15. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв Управлiння та
видатки на його утримання визначас голова Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних бIоджетних призначень.

1б. Штатний розпис та кошторис Управлiння затверджуе голова
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii за пропозицiями
начапьника Управлiння вiдповiдно до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бIоджетних установ,

н€lлежного викоЕаннjI покладених
заходiв.

6

на нього завдань та здiйснення запланованих

киiвськоi Micbkoi
установленому
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затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 лютого 2002 року
Nq 228.

17. Управлiння е юридичною особою публiчного l'рава, мае самостiйний
баланс, реестрацiйнi рахунки в органах Казначейства, печатку iз зображенням
.щержавного Герба Украiни та cBoiM найменуванням <управлiння культури
.Щеснянськоi райЪнноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>.

Юридична адреса: проспект Володимира Маяковського, будинок 29,
м. Киiв, 02225.

18. Управлiння с неприбутковоtо
Управлiння використовуються виключно
утримання, реалiзацii мети (цiлей, завдань)
цим Положенням.

19. Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) або ix частин
серед засновникiв (учасникiв) Управлiння, його членiв, працiвникiв (KpiM
оплати_ iiHboi працi, нарахування единого соцiального 

"n..*y), 
членiв органiв

управлiння та iцших пов'язаних з ними осiб.
20. У разi припинення Управлiння (у результатi його лiквiдацii, злиття,

подiлу, присднання або перетворення) Bci його активи передаIоться одночасно
кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуйrr.п до
доходу бюджету.

21 . Скорочена ЕЕвва Управлiння: УК {еснянськоi Р{А в MicTi Киевi.

Начальник Управлiння Сhdr'Б Iгор зАкомIрниI1

установою. .Щоходи (прибутки)
для фiнансування видаткiв на
напрямкiв дiяльностi, визначених


