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1. зАгАлънI положЕння
1,1, IlеЙ Стат,уТ розроблений вiдпОвiднО до чинного законодавства УкраТгrи--: С JOK\I]\{еFITOM, який регламентуе дiяльнiсть ВiнницькоТ обласноТ бiблiотеки_..я Iонацтва (лалi - Бiблiотека).
Бiблiотека створена в l980 роцi вiдповiдно до розпорядження виконкому-]_HHltltbKoT обласноТ ради народних депутатiв Jф 185 uio ZZ.оЗ.lЯВО р.ВiДПt-lВiДtlО ДО ПОстанови Кабiнету П,l;ni.rpiB украiни вiд 05.i 1.1991 року,"_ -] l l "l1po розмсяiуванItя дер}кавI-Iого майна УкраТни noi* .u,.uпънодержавною:еспr,блiканськоtо) вrIаснiстю i власнiстю адмiнiстративно-територiальних

_]if нl{цЬ (комуналь}]оЮ власнiстю)'' ,а рiшенrrя l0-T сесii обласноi Рuд" 21-гсl,:i,llIкаНня вiд з0,10,1992 рокУ ,,ПРо перелiк об'сктiв KoMyH€L,IbHoT власностiб,lаснот Рали. trародних лепутатiв, u{о перела}отъся в управлiння обласноr,jpкaBHoT адмirriстрацiТ, та розмежування майнових iHTepeciB мiж суб'€ктами:-lf,CHOCTi " Бiб-,tiотека вiднесена до обласноТ комунальноТ власностi.Вiдпсlвilrllо /{о роздiлу V ,,Прикiнцевi та перехiднi положення'' Законуi КРаirlИ ,,l lPo MictleBe .urоuр"дування в yKpaTHi" Бiблiотек" .";;;;;";;;;"-.,i-lt,tltli' l]JlllcItoc.l.i ,гериторiальних грома/l ain, aarr"rц, MicT ВiнницькоТ областi.
"lраtз.,IilIlLl ,tltllM здiйснюе Вiнr+ицьКа обласна Рала (riадалi - Оргаrr управлiнrrя,,:-tiirloM).

1,2, Iiiб;rit1,1,ctcat с: iнформаtliйним, куль'урним, осtзiтнiм закладом, що масitiBcl-1c,,tt,ttl,tй за.,змiстом уIIорядкований ф-опд документiв, доступ до iнtпих,iKcIlcJI irrфclpMaltil'i надас Тх у,гимчасове користування (liзичним та юридичним\)с()бilNI_

l .3. L{аймсrrуl]а}{ня Бiблiот.еки:
IIOBlte yKpaTrlcbкolo моtsою - Вirrницька обласна бiб-lriот.ека лля юIIацтва;cKopottettc украТнською мовою * ВОБЮ.
| ,4, iVIiсце знаходження Бiблiотеки: 2101в, Вiнницька область, MicToВitrниця, вуJlиl{я JIьrза Толстого , будиrlок 22,
1,5, Бiблiоl,ека с юридичною особо}о, яка ма€ самостiйний баланс, пото.Iнiрахунl(И в ycl,alloBax банкiв, ресстрацiйнi рахунки в Головrtому управлiннi-]еРЖаВНОТ КаЗНаЧеЙСЬКОi .rу*б" УкраТни у Вirrницькiй облас.гi (в тому числiвitцюr,ttий), BrtactIy lIeLIaTKy зi своТм наймеrrуваFIням та iдентифiкацiйним кодом,tuтамп i фiрмовi блаltки.

I'lpaBa й обов'язки tоридичноi особи
ресстрацiТ.

Бiблiотеl<а набувае з дня iT державноТ

l,б, Бiблiотека мас право укладати угоди, набувати майнових та особистихнемайнових прав, бути позивачем i вiдповiдачем у судах.
1'7, ВiДНОСИНИ БiбЛiОТеКИ З ЗаКЛадами культури рiзних систем, вiдомств тафор' будуються на взаемнiй спiвпрацi на договiрнiй ocHoBi.1,8, Бiблiотека 

" 
користуеться правами та несе обов'язки, передбаченiчинним законодавством УкраТни i цим Статутом.

1,9, Бiблiотека, згiдно з ч}tнним законодавством, вiдповiдас за своiмизобов'язаннями коштами, Що € в iT розпорядженнi.
Бiблiотека не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями держави та ОргануУПРаВЛiННЯ *uЙ:9У,. ОРГаН УПРаВлiння майном не несе вiдповiдальностi зазобов'язаннями Бiблiотеки.

/л-,/ /,//2//
,/ лitl-r /



l 1"i'-1ICK3 -\fae ПРаВО, ВiДповiдно до чинного законодавства, заi&il'' _ ' " '_ ; ''l : ()iганоrr r'правлiння майноМ, ВсТУПаТи В асоцiацii, спiлки.
r- ,:_, кт} ра. штаТний розпис та кошторис Бiблiотеки визначаються i']iц' 1" " " ,:"Я вi-lповiДно До чинного законодавства. основними;"т' l-],:,*,{1"1;i пi:роздiлами Бiблiотеки е вiддiли та сектори, органiзованi за

]Шi.l " '-:-,Эij;l\1l{ Та ТеХНОЛОГiЧНИМИ ОЗнаками, якi дiюr" 
"Ъ 

оснЪвi положень,t''' l*- - . 1 a, j1;1\ _]llpL'KTopoM Бiблiотеки.
: \ r--Bo[I"t дiяльносТi Бiблiотека керуеться Конституцiсю УкраiЪи,-iL;l ,,,l:l }-KpaTHtr, актами Президента Украrни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,фl --;]-lts Та ВiДОМСТВ, РiШеННЯМИ ОбласноТ Ради, розпорядженнями голови'i .: : т': ]\1iНiстрацiТ, наказами гаJIузевого структурного пiдроздiлуi- _: +::rtiнiстрацiТ, iншимИ нормативно-правовими актами, а також цим" *" - - l l

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЪНОСТI БIБЛIОТЕКИ: " Бiб,riотеку створено з метою задоволення молодi в iнформацiйних,
, - , ,-:-".:,:iij\. виробничих та культурних потребах, а також фiзичних та- 

,_ 
,':.,litX ОСiб, якi професiйно займають." проЬпемами молодi.::, основними завданнями Бiблiотеки € формування, зберiгання,_,',1':Ilаrьrrо-iнформацiйних pecypciB та надання комплексу бiблiотечно-

" : :,.tзцil"ttlих послуг молодi.
]._]. Основними напрямками дiяльностi Бiблiотеки е:
- сJор}{ування унiверсального за змiстом фонду Бiблiотеки рiзними типами

_: 
i:_iз\1I{ документально-iнформацiйних pecypciB iз рiзнЙх, самостiйно
]]}]tlx джерел комплектування вiдповiдно до складу користувачiв та i.lx- -:-^bIlOOcBtTHix, tlрофесiйних, культурних запитiв i потреб;- -^- -r-",- забезпеченtlя збереження бiблiотечних фондiв шляхом cTBope'Hrl
']r' i rTrrr*, \/liлD -6^лi_л,.,--

- -, , irврацll га оппави цiнноi.в I{ayKoBoMy i художньому вiдношеннi лiтератури;- -I:-,J r^^,

_, :1i":ПеН}{Я 
НаУКо.воi ru_.1rуiтико-синтетичноi обробки i,rфорrЪцiТ,

:_-знlзацlя l веденrrя довiдково-бiблiографiчного апарату, складовою частиною;:,t]го € система каталогiв i картотек, що розкривають змiст бiблiотечного
; oHJy;

- оргаrriзацiя диференцiйованого обслуговування читачiв та забезпечення ik:,:ава вибору i отримання видань iз фоrrду Бiблiотеки через iT cTpyKTypHi_i:роздiли та мiжбiблiотечний абонеr.rrr;
- впровадження в практику роботи Бiблiотеки HoBiTHix iнформацiйних

:ехнологiй та забезпечення доступу користувачiв до свiтових i"форruцiйних
:ecypciB, в т.ч. через всесвiтню мережу tHTepHeT;

- органiзацiя iнформацiйно-бiблiографiчнот, соцiокультурноi та краезнавчоi
роботи на допомогу фiзичним та юридичним особам;

- популяризацiя книги та виховання культури читання серед молодi якважливоi складовоТ його гармонiйного iнтелектуrUIьного розвитку та
формуваннядуховноТкультури; 

J -- -

- акцентування зусиль Бiблiотеки на пiдтримку системи освiти в koHTekcTi
европейських вимог i стандартiв вiдповiдно до характеристик Болонського
процесу;



, :::,i,,i:,.] т&lановитоТ та активноi молодi, допомога у розвитку iT]_: _]" \t-lВНоГО потенцiалу, станОвленнi i самореаJliзацii 
"ЬрЁ. 

*or.rn.n.
: - ]:j;:r lн:ltвiдучшьних, масових, групових i наочних форм роботи;- ],-:' -l'iНЯ соцiологiчноТ та науково-дослiдноТ роботи з рiзних аспектiв

'lffi'iiL'--:-:j']', :iЯ-rЬНОСТi Та книжковоТ справи, маркетингових дослiджень,{ПЕ** 1.: :. ::iKeT'.BaHb, впровадження ik результатiв у практику роботи;- _ _ ;1::i, jнНя органiзацiйно-методичноТ допомоги бiблiотекам областi,lПjii,i," _ -:" i, Б;iвчення та впровадження передового бiблiотечного досвiду, аналiз
Y ::' ,_,:::i;ii-l rrонiторип. iru*ry, тенденцй i особливостей дiяльностi бiблiотек_ l, l- :-.3lННЯ J\lОЛОДl;

- ,:, jзlзацlя Системи Пiлвищення професiйнот кватriфiкацii бiблiотечнихй, .__:_ilЦl'*""- : " ':,-"В oo-]acTi, ЩО ОбСЛУГОВУЮТЬ МОлодь, проведення з ними семiнарських
trf;;liil,,i -:. l:lrlчIlх лабораторiй та iнших iнновацiйних форм роботи;- :,_,зэобка i видання за планом або за замовленням методичних посiбникiв] l:i-,э бiбЛiОТеЧНОi справи, iнформацiйно-бiблiографiчних виданъ зшБ -- ::,-ТВЗ' а такоЖ з актуальних питанъ сьогодення, матерiалiв проIl:-]r_ _ ;;1i"l лiосвiд бiблiотечноi робОТИ;- -:,;вробi,r,ництво з культурно-просвiтницъкими заклацами, соцiалrьними-**:*,з:\t}1. молодiжними громадськими органiзацiями та структурами, щоП1] ;,_._ -_,rrlb З \1ОJIОlr{ДЮ;

_ зстаноtsлеIlItя та пiдтримка дiлових cTocyHKiB з молодiжними,': _::,_;;,цiяttи, громадськiстю, доброчинними фондами, засобами масовоТ' : ,:'"tЗЦiТ, ПОl'еtttliЙrrИМИ Партнерами Бiблiотеки на ocHoBi угод, договорiв:n_ : ;,-,ialbHe пар.гlrерство'
- пi:виrцен}tя комфортностi бiблiотечного середовища, формування," , ,,, i]вtlого iмi7джу Бiблiотеки, змiцнення iT матерiатrurъ-r"rriчноi бази;
_:|"ВСЦеIIIIЯ РеКЛаМНИХ КаМПаНiЙ, УЧаСТЬ У МiЖНародних заходах з питань. ,t'i СЧ[IОI СIIРаI]И.

].-1. Бiб"lliотека с:
- iНфОРМаЦЙНО-бiбЛiОГРафiчним i культурно-просвiтницьким соцiальним,,*:- ]fO}I, що заб.езпечу€ акумуляrliю i використання книг, перiодичних видань-' ''imltx rIociTB iНфОРМаЦii, ЯКi МiСТЯТь i зберiгають знання, набутi в процесi:'' JЗIiТКУ ЛЮДСТВа, СПРИЯЮТЬ ПiДНеСеНню iнтелекту€шьного й 

- 
культурного

. _ _енцiалу суспiльства;

. -: __- 
базОвою установоЮ з питанЬ розвиткУ молодiжного читання, органiзацii

: \,l,,-ТоВнОго дозвiЛля i творчого розвитку особистостi;
)- органlзацtйно-методичним та науково-дослiдним центром бiблiотечно-

: .б,-liографiчного обслуговування юнацтва в областi:

;,:::1ТТлТт:},:::ryal:y,l1rт,_..1цiiтазмiцп"r,п"кадровогопотенцi*у,
)

; j 
r:T."":: 

_:rР.с 
i йноi квал i ф iкацii бi блi отечних ф ахiвцiв, *; ;Ъ;Й;;,,!о-lодь в областil;

- сучасним ресурсним центром застосування
i;оrtунiкативних технологiй та накопичення рiзних
_]/hеРеЛ.

HoBiTHix iнформацiйно-

2,5, Бiблiотека загаJIьнодоступна, вона забезпечуе piBHi можливостi в

:хжLr"Тj#:'ечного 
обслуговування юнацтва з обмеженнrIми у

видlв документ€lJIьних



_ : Пt.'ря-]ок доступу до фондiв бiблiотеки та умови ix використання,
*, :::,] Qор}lа вiдносин з користувачами, перелiк ъ.поuп"11 та додаткових

' '" " i \1oBli ix наданнЯ ВиЗначаЮТьсЯ ЧинниМ ЗаконоДаВсТВоМ' Правилами
li _'-*, з.f,Ння Бiблiотекою, цим Статутом.
- -" Творчо-виробнича дiяльнiсть Бiблiотеки здiйснюеться на ocнoBi плану,
:,:згоб-rЯ€тьсЯ i затверДжуетьсЯ самостiйно за погодженням з г€Lлузевим

,-_ -. :illi\{ пiдроздiлом облдержадмiнiстраuii.

J. УПРАВЛIННЯ БIБЛIОТЕКОЮ
1 -. \'правлiння Бiблiоr'екоlо зДiйснюеться вiДповiДно До СтатУтУ, на

:ltlСJН&ННя праВ ОрганУ управлiння майном, г€шузевого структурного
_i-lr облдерiкадмiнiстрацiт та принципiв самоврядування трудового
,: !j\ .

:.i. Орган управлiння майном:
_:f ilзначас на посаДУ та звiльняс з посади директора Бiблiотеки;
)]тверджус Статут Бiблiотеки та змiни до нього;
,_liйснюс коI{тролЬ за додерЖанняМ вимоГ СтатутУ та приймас рiшення у,, з Тх порушецням;
;_ltltснюс контроль за ефеrстивнiстю використання майна, що знаходиться

:.t г}l вному управлiннi Бiблiотеклr;
- з_tttiснюс iншi повноваження, визначенi чинним законодавством.
] ,-], Заl'а-ltЫlе КеРiВНИцтво Бiблiотекою здiйснюе директор, якийl'; :l,itlil("I'I>СЯ t{а ПОСаДУ Та ЗВiЛЬНЯ€ТЬСЯ З Посади Органом у.rрuuпiпня майном у* i_iк_\ вс,гаItоt}JIеному законодавством та рiшеннями Органу управлiння,l _, ;;ц.\\t,

3 -tlrpeK'opo* Бiблiотеки укладасться контракт, в якому визначаються],эl, сl-рок найму, обов'язки i вiдповiдальнiсть перед Органом управлiнняl il:lc),\l ,га 1,руловим колективом, умови його *urapi-"rroao та соцiального
' _ ;']Гlс'ЧеНня З УраХУВанняМ Гарантiй, передбачених чинниМ ЗаконоДаВсТВоМ.

З..l. f,иректор Бiблiотеки:
- ЗДiЙСНЮС ЗаГrШЬНе КеРiвництво роботою Бiблiотеки, самостiйно вирiшуе- ,: , f,ННЯ дiяльностi Бiблiотеки за напряМами роботи згiдно iз Статуто, ,u 

".ъ.";; :iсi персонагIьну вiдповiдаrrьнiстъ;

= =_,л]lбеЗПеЧУе 
ВИКОНаННЯ ЗаВДанЬ Бiблiотеки, передбачених планами роботи:. _.llотеки та цим Статутом;

- дiс вiд iMeHi Бiблiотеки, представля€ iT iнтереси у Bcix пiдприемствах,
_, : ;.]новах, органiзацiях;

- укладае угоди, договори, видас доручення, пiдписус фiнансовi документи,
'_r,hриВас рахунки в банках, здiйснюе вiд iMeHi Бiблiотеки Bci операцiт;llсJитних установах, дбае про заJIучення благодiйноi допомоги, додаткових
;:.еРеЛ фiнансування на розвиток Бiблiотеки;

- КОНТРОЛЮе ОбЛiК Та ЗбеРеЖеНня бiблiотечних фондiв, iншого майна
5;б-riотеки, а також бухгаrrтерський облiк i звiтнiстъ;

- розпоряджаеться коштами в межах затвердженого
.,lримання Бiблiотеки ;

- затверджу€ план роботи Бiблiотеки за погодженням гаJIузевого
-- груктурного п iдр оздiлу облдержадмiнi страцiТ;

кошторису витрат на

(
л

' j| 5



- формуе структуру i штатний розпис Бiблiотеки в межах граничноi
=."bHOCTi та фонду оплати працi працiвникiв;
- вt,iдае в межах cBoci компетенцii накази, органiзовус та контролюс ik.:iJННЯ,

, " 

-.::l:::Yj:"_': ПРаВОМ ПРИЙОМУ, ЗВiльнення та переведеншI працiвникiв: -,]теки у вiдповiдностi з ix квалiфiкацiйними вимогами, вирiшуе питаннrI
., l- -rЧеННЯ Та накЛапення Писtтr,rrтпir.qпul,ч!, *lчсння та накладення дисциплiнарних стягнень на працiвникiв вn::OB,'I€HOMY ПОРЯДКУ;

- в,кивае заходiв щодо забезпечення Бiблiотеки квалiфiкованими кадрами,_\,:ащого викорисТання знанЬ та досвiДу працiвникiв, забезпечуе змiцненIUI-trBoT дисциплiни в колективi;
-. органiзовуе роботу i ефективну взасмодiю вiддiлiв Бiблiотеки, вжива€

l,]':_::::,,:]:"r::я В кожному структурному пiдроздiлi й на робочому
LDuр\2гlflr| б 

'.u.}KHuMy стрУкТурноМУ пtдроздiлi й на робочомуlйt,': ,i безпечних i сприятливих умов прuцi, .Ърu"rоuаних законодавством проt@+ ,11,1цу' працi, керуючись при цьомУ трудовим законодавством з урахуванням|!:L"'- jeBr,tX особпr,rгrпr-.грй поло-Ал,,Ш--L"'- 3ggPla ОСОбЛИВОСТеЙ, ПеРедбачених генеральною та г€шузевою угодами,Ш , ,эктивним договором i фiнансовими можливостям Бiблiотеки.- '- здiйснюе iншi повноваження, визначенi чинним законодавством.j,5, Органом самоврядування Бiблiотеки е загальнi збори трудовогош-:.:еh-тиву, якi:
- затверджую,lъ [Iравила внутрirllнього трудового розпорядку;- приймають Колективний договiр;
- ЗДiЙСrIЮЮТЬ illШri ПОВНОВа}кення, визначенi чинним законодавством.

,. .:l".-bHi 
збори скликаються при необхiдностi, aJre не рiд-е, нiж два рази

загаrrьrri збори с повноважними, якщо на зборах присутнi бiлъше половини*_-eHiB трудовоI,о коJIективу. Рiшення заг€шьних зборiв приймасться простою,I 
-..lt_liс,гю ,lлеtriв 

'рудово.о 
кол€ктиву лрисутнiх ,u au.urr"них зборах.],б, ТРУДОВИй КОЛеКТИВ БiблiотЬк" .Йuдu-ть yci |ромадяни, якi своею:].':--lеЮ беРУТЬ УЧаСТЬ У йОгО дiяльностi на ocHoBi трудово.о до.оuору, а такожн "i{x 

форN{, що реryлюють ТРУдовi вiдносини працiвника з Бiблiотекою.
Приймання осiб на роботу проводитъся у вiдповiдностi з квалiфiкацiйними

sиr,{ога]!{и, Працiвники Бiблiотеки пiдлягають перiодичнiй атестацiТ, порядок
п,,i :: встановлюеться чинним законодавством УкраТни.

права i обов'язки працiвникiв визначаються Правилами внутрiшнъого-::. fового розпорядку та посадовими iнструкцiями.
з,7, Бiблiотека забезпечус працiвнЙам необхiднi умови для творчоТ:"_LlbнocTi вiдповiдно до чинного законодавства, гарантованi законодавством} lэатни умови працi та iT оплати, соцiа_гrьний захист працiвникiв, несеЗl._::lовiдальнiсть за шкоду, заподiяну rx здоров'ю.
з,8, fuЯ погодженогО колегiального обговорення та вирiшення питань*;liва;кливiших напрямкiв дiяльностi Бiблiотеки можуть створюватися дорадчi;ЕIани, персоналъний склад яких затверджуетъся директором.3,9, Органiзацiйно-методичне п.рi"rr"цr"о БiЬлiотЁкою та контролъ за: фаховою дiяльнiстю здiйснюе .*|..u"и структурний пiдроздiл:*i.::ержадм i Hi страцi Т.

/xf/!,



4. мАЙно ББлIотвки:", r\4айrrо БiблiОтекИ складаетЬся з оснОвниХ фондiв i обiгових коштiв, а-,,'.l1'"" tti'}rocTeй, BapTicTb якиХ вiдображаеться в самостiйному балансi
r,], МIайно Бiблiотеки € об'сктом права спiльноi власностi територiа-пьних
-:_: t)бJ]астi i закрiплеt{е за нею на правi оперативного управлiння.]_liiтсlrюlrr.ru, гL1.1Dл ;;,"^;йЖ;;; володiе тат ,-i_\сться зазначеним майном. Право роirrорядх{ення майном, закрiпленим

,, .::] 
ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛiННя, здiйсп,*.ru." ; ;;;;;";Ъ;;;;, управлiння

:.З. lжерелом формування майна с:l - rtайно, передане Органом управлiння майном;
- асигнування обласного бюджету;
- капiтальнi вкладення та дотацii; з бюджету;
- _]оходи, одержанi вiд надання платних послуг, а також вiд iнших видiвш,,,,,,)-]?рськоТ дiяльностi, дозволених законодавством;

благолiйнi влlески юридичних та фiзичних осiб отриманi згiдно]!,iil ,:{О_]овства;

- надходження вiд збереження коrптiв у банкiвсъких установах;- майно, придбане В iнших суб'сктiв господарювання, громадян у&ц . :i{ОВЛ€НОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ ПОРЯДКУ;
- ореFIдна плата;
- iHrr_ri джереJIа, незабороненi чинним законодавством.

J,_1, Бiблiотека ма€ право, вiдповiдно до чинного законодавства та рiшеньIl]'-:}I\ yllpaB;riltllя майна, здавати в оренду устаткування, транспортнi засоби,. :"'iI Iap та irrlle майно, яке знаходиться на if бала,r"i, anr.y"ur" його з балансу._а Эi{Il?;]К.Х, передбачених законодавством та рiшенr"r" Opauny управлiнняъл--:ijо\I, T,aKi дiТ проводятьея зазгодою органу управлiння майном.+,5, Вiдчуя<еrrня основних засобiв, "I; закрiпленi за Бiблiотекою,- _ "lсittосться за погодженням з Органом управлiння майном у порядку,i*_ -::iOBJle НОМУ ЧИНt{ИМ ЗаКОНОДаВСТВОМ.
-1,6, Бiб;riотека не може бути виселена з примiщення без надання iншого: :::L)цitIного примiщення.

:il,':?е,I\еНням переданогО БiблiотеЦi в оперативне управлiння майна i мас право1",,]_\ чати надлишкове майно, а також майно, що не використову€тъся або1,1!;t)РIjСтову€ться нею не за призначенням.
-t,8, Перевiрка наявностi, порядкУ використання майна, фiнансовоI- ''-]b'ocTi БiбЛiОТеКИ ЗДiйСНЮеТЬСЯ В Устачовленому законодавством порядку.-1,9, Збитки, завданi Бiблiотецi в резул".uri .rору-.""; 'rТ майнових прав-]ц_r\l?ДЯНами, юридичними особами i дЪржавними органами, вiдшкодовуютьсяi б,riотецi за рiшенням суду, вiдповiд"о до 

""noo.o 
;;;;;ffi#uu.

' 
1л \r .

+. t u. у cl питання, що стосуються права на земелъну дiлянку, яка:'::\О']ИТЬСЯ У КОРИСТУВаННi БiбЛiОТеки, iT вiдчуж.rrп", ;;Й;;;"я, вiдмова вiд,]f,ва 
користуванI{я тощо вирiшуються за погодженням з Органом управлiння\ 1:i"i Но\1.

п
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4,1l, Бiблiотека зобов'язана надати Органу управлiння майном на йогоir:i,{Qýl будь-яку iнформацiю щодо дiяльносri ru*rruоу.
4,12, Орган управлiння майном мае право iнiцiювати цроведешuI вiдlовiднп,rи:::зIIами комплексноi ревiзii фiнансовоi та господарськоi дiяльноотi Бiблiотеки.

5. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, СОЦIАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬБIБЛIОТЕКИ
5,1, Вся господарська та фiнансой-й"йl.ть Бiблiотеки спрямована наj];'конання Поставлених Завдань та здiйснюеться вiдповiдно до чинного:r:!:онодавства та цього Статуту.

,..оiulj;'#1"*#J;:*Ъ'u." .u рахунок коштiв обласного бюджету та е
5,З, Бiблiотека не мае права розподiляти отриманi доходи (прибутки) або ix,; 1;тини серед засновникiв, працiвникiв (крiлг о'.rпur" ikHboi працi, HapaxyBaH}UI

":;fi:;ОЦiаЛЬНОГО 
ВНеСКУ), ЧЛенiв 

"p.u"l" y.rpu"rri""" ,u iнш"х пов,язаних з

,5'4' ЩОХОДИ (ПРИбУТКи) Бiблiотеки використовуються виключно для0-пансування 
""д-*iu "u гг утрима}Iня, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та: :.iРЯМiв дiяльностi визнач.""* ц"м СrатутЪм.

5,5. Щжерела формування кошrтiв Бiблiотеки:
- асигнування обласного бюджету;

, ,.,rruЖlОД**П"Я 
ВiД НаДаННЯ ДОДаткових платних послуг згiдно з основною

- надходження вiд господарськоТ дiяльностi;

. о,u",хiffi*Iенъ 
вiд орендноi плати за користування майном, що закрiплене

- ДОбРОВiЛЬНi ГРОШОВi ВНеСКИ вiд пiдприемств та органiзацiй, благодiйних
;,H'"";""""1o"'Jr1- 

МеЦеНаТiВ, ОТРИМаНi У порядку встановленому чинним
- iншi надходження, незабороненi чинним законодавством.5.б. fiоходИ БiблiотекИ зараховУютьсЯ дО складу единого кошторису: -,,oJiB i видаткiв на утримання Бiблiотеки i використовуються на проведеннrI1rl -зткiв цього кошторису.

.5,7. У разi, коли ia наслiдком року доходи кошторису на утриманнrI"э,:,-IlотекИ перевиЩуютЬ сУМУ,. визначенУ кошторисом витрат, сумаТ ;:е В И Щення враХову€ться у .*1д,по,,,rорr.^у'пu.rу.rного 
року.

-,.. 
"o';j;.B 

МеЖаХ ГОСПОДаРСЬКОi, фiнансовоi; .oui-"HoT дlял"по.ri Бiблiотека
- самостiйно визначати змiст i koHkpeTHi форми свосi дiяльностi уаi::.овiдностi iз завданнями та напрямками роботи;- самостiйно визначати джерела комплектування cBoix фондiв, ix галузевий&[:ект, а також типи i види видань;
- закуповувати в будь-яких суб'сктiв

th{3,t:a\ кошторису;
- вилучати документи зi cBoix

}i*i: сно.]авства;

(в тому числi iноземних) майно в

фондiв вiдповiдно до чинного



- замовляти проектно-кошторисну документацiю на капiтальний тапоточний ремонти, а також реконструкцiю Бiблiотеки з врахуванням
можливостi розширення служб;

* IIадавати платнi послуги в межах, передбачених чинним законодавством;- встановлювати види та розмiри компенсацii збиткiв за втрату абопсування документiв;
- укJIадати угоди з юридичними та фiзичними особами;- згiдно законодавства встановлювати пiльги для

користувачiв Бiбл iотеки;
окремих категорtй

- спiвпрацювати з бiблiотеками та установами, в т.ч. зарубiжних краiн;
- створЮвати в устаноВле]{омУ порядку бiблiотечнi об'еднання, громадськi

ради;
- здiйснювати господарсLку лiяльнiсть не заборонену законодавством;

виконуватИ iHl_rTi дiт, якi сприяють творчо-виробничiй та соцiальнiй
_]1яльностt Бiблiотеки i не суперечать чинному законодавству.

5.9. Бiблiотека зобов'язана:
- забезпеLIувати сво€часну сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

,]о бюджету та до державI]их цiльових фондiв згiдно з .n".r,r"пл законодавством;- забезгtечувати цiльове використання закрiпленого за нею майна та
видiлеl-tих коштiв;

- здiйсrrlовати реконструкцiю, а також капiтальний ремонт основних
засобiв;

- з/{lиснюва.ги операl.лIвну дiяльнiсть
забсзllсчсння, проводити придбання необхiдних
ч и ItIlиM законодавством;

- стt]орювати належнi умови для високопродуктивноi працi, забезпечувати
лотримання законодавства про праЦIо, правил та норм охорони працi, техrriки
безгtеки, соцizurьного страхування;

- здlиснювати заходи з нормування та оплати працl працiвникiв, згiдно з
чи нним законодавством ;

- здiйснювати iншi заходи,
дiяльнiсть Бiблiотеки.

визItаченi законодавством, що забезпечують

5,10, Бiблiотека веде облiк вiйсъковозобов'язаних, здiйснюс заходи iзпротипожежноi безпеки, цивiльного захисту та мобiлiзацiйноi роботи згiдно зчинним законодавством.
5,11, Бiблiотека несе вiдповiдальнiсть за додержання вимог i норм щодоохорони, рацiонального використання, вiдновлення природних pecypciB, iншихприродоохоронних заходiв у вiдповiдностi до чинного законодu".ruu.
5.|2. Бiблiотека зобов'язана дотримуватись норм режиму працi, часувiдпо,чинку, правиЛ i норМ охоронИ працi та протипожежноi безпеки,виробничоi caHiTapii, визначених чинним законодавством.
5,1з, Соцiальна дiяльнiстъ Бiблiотеки здiйснюеться вiдповiдно до чинного

законодавства, з урахуванняN,I фiнансових можливостей.
5,14, Органи державноi влади, органи мiсцевого самоврядуваннrI та ix

посадовi особи не втручаються у фiнансово-господарську дiяльнiсть Бiблiотеки,
таке втручання здiйснюсться виключно у межах та у спосiб, що передбаченi
законодавством.

з матерiально-технiчного
матерiаrrьних pecypciB згiдно з

л ,-r-/^ ,, 
^ 
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5.15. Бiблiотека здiйснюе у
бухгаrrтерський облiк результатiв
звiтнiсть, несе повну вiдповiда_гIьнiсть
дисциплiни.

За оперативний облiк, бухгалтерську i статистичну звiтнiсть, Бiблiотека
несе вiдповiдальнiсть перед вiдповiдними органами.

5.16. Бiблiотека, згiднО з чинним законодавством, нада€ за вимогою
вiдповiдНих оргаНiв будь-Яку iнфоРмацiЮ щодО здiйснеНня нею господарсъкоТ,
фiнансовоТ дiяльностi та виконання статутних завдань.

5.17 . Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiблiотеки, iT
структурних пiдроздiлiв здiйснюсться вiдповiдними установами та
органiзацiями згiдно з чиннип,{ законодавством.

6. ПРИПИНЕННЯ ДLЯЛЬНОСТI БIБЛIОТЕКИ
6.1. ffiяльнiсть Бiблiотеки N{o)Ke бути припинена шляхом iT реорганiзацiТ

або лiквiдацiТ.
Лiквizlацiя та реоргаIriзацiя (злиття, при€днання, подiл, видiлення,

переiвоРення) БiблiотекИ здiйснюються за рiшенням Органу управлiння
майном чи за рiшенням суду згiдно з чинним законодавством.

6.2, Лiквiдацiя Бiблiотеки здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiею, яка
утворIостьсЯ органом, який гtрийняВ рiшення про лiквiдацiю. Порядок i строки
провс/lеIIня лiквiдацiТ, а також строк для заявлення кредиторами cBoik вимог
визl{аtlаIоться органом, який прийняв рiшення про лiквiдацiю, вiдповiдно до
чинltого законодавс,tва.

б.з. З MoMeI{тy призначення лiквiдацiйноi комiсii до неi переходять
гlовIlоважеII[lя Iцодо управлiнrrя Бiблiотекою.

Jliквiлаrliйllа комiсiя складас лiквiдацiйний ба-гrанс Бiблiотеки i подас його
на затверлжеIlIIя вiлгrовiдно до чинного законодавства.

6,4. IIри реорганiзацiТ чи лiквiдацiТ працiвникам гаранту€ться додержання
ixHix прав вiдгrовiдно до трудового законодавства.

6.5. У Paзi ПРИПИнення дiяльностi Бiблiотеки як юридичноi особи (у
результаТi iT лiквiДацiТ, злиТтя, подiЛу, присднання або перетворення), if активи
ПеРеДаЮТЬСЯ ОДНiЙ абО Кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду
або зараховуються до доходу бюджету.

6.6. У разi реоРганiзацiТ БiблiотеКи if права та обов'язки переходять до iT
правонаступника.

6.7. Бiблiотека вважа€ться реорганiзованоЮ або лiквiдованою з дня
внесення вiдповiдного записУ До Сдиного державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ
7 .|. ЗмiнИ дО Статуту вносяться Органом управлiння майном шляхом

викладення Статуту в новiй редакцii у вiдповiдностi до чинного законодавства.
7 -2. СтаТут в новiй редакЦii набувас юридиЧноi силИ з моменту державноi

реестрацii згiдно законодавства.

встановленому порядку оперативний
своеТ дiяльностi, веде статистичну
за дотримання податковоI та фiнансовоi
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8. прикIнцЕвI положЕннrI

8,2, Питанrц, якi не вреryл"о*u.ri цим CTaTyL9M, рирirrгуоться
до чинного законо.]авства.

голова обласнот pa:lt

припиняе
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