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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури, національностей та релігій
виконавчого комітету Обухівської міської ради

м. Обухів 2013 рік

1. Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету
Обухівської міської ради (далі – відділ), скорочена назва відділу: Відділ
культури, національностей та релігій виконкому Обухівської міськради є
його структурним підрозділом, що утворюється міською радою, є підзвітним
та підконтрольним виконавчому комітету, Обухівській міській раді та
відповідно Управлінню культури, національностей та релігій Київської
обласної державної адміністрації.
Юридична адреса відділу: 08700 Київська область, місто Обухів, вулиця
А. Малишка, 6.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
указами Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами
Кабінету
Міністрів
України,
наказами
Міністерства
культури,
розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації,
рішеннями Обухівської міської ради та її виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:
3.1. реалізація державної політики в галузі культури;
3.2. забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
3.3. забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної
діяльності для кожного громадянина України;
3.4. забезпечення функціонування
суспільного життя;

української

мови

в

усіх

сферах

3.5. сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства,
формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та
просуванню високоякісного різноманітного національного культурного
продукту;
3.6. сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української
нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
3.7.

сприяння гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

3.8.

збереження культурної спадщини.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. створює умови для :
4.1.1. розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв,
охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних
відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення
рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
4.1.2. розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва,
художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення,
здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
4.1.3. забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності,
традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
4.1.4. централізованого комплектування та використання бібліотечних
фондів;
4.2. сприяє:

4.2.1. захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту
працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;
4.2.2. формуванню репертуару будинків культури, кінотеатрів, кіно- і
відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів,
комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек,
організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного
кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів,
збереженню культурної спадщини;
4.2.3. діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств,
громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;
4.2.4. налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних
віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань,
проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій,
сприяння паломництву віруючих;
4.2.5. проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на
розвиток етнічної самобутності національних меншин;

4.2.6. задоволенню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб
українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з
державними установами, громадськими, національними центрами іноземних
держав з питань, що належать до компетенції відділу;
4.2.7 розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських
організацій національних меншин, національно-культурних традицій;
4.2.8. участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних
релігійних форумах, налагодження їх зв'язків із зарубіжними релігійними
організаціями;
4.2.9. будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
4.2.10. захисту прав споживачів національного культурного продукту;
4.3. проводить аналіз і подає до виконавчого комітету Обухівської міської
ради відомості про розвиток послуг, потребу в працівниках у сфері культури,
охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних
цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та
захисту прав національних меншин;
4.4. подає у встановленому порядку виконавчому комітету Обухівської
міської ради пропозиції щодо:
4.4.1 участі у формуванні державної політики у сферах культури та
мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних
цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та
захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно
вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
4.4.2. визнання осередків народних художніх промислів, що потребують
особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
4.4.3. відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах
культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення
культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних
відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними
нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;
4.4.4. занесення музейних предметів Музейного фонду України до
Державного реєстру національного культурного надбання;

4.4.5. занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
4.5.

здійснює участь у:

4.5.1. розробці проектів програм соціально-економічного
державних цільових і регіональних програм;

розвитку

4.5.2.
розробці та виконанні міських програм щодо мовної політики,
міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, а
також здійсненні заходів щодо розселення та облаштування на відповідній
території осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в
Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;
4.5.3. реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та
мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних
цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та
захисту прав національних меншин України;
4.5.4. погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
4.5.5. організації та проведенні міських, регіональних і міжнародних
виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів,
конференцій тощо;
4.6. надає організаційно-методичну допомогу та координацію діяльності
підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони
культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей,
державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту
прав національних меншин України, незалежно від форм власності;
4.7. здійснює контроль за:
4.7.1 збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до
Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;
4.7.2. дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи
світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення
практики його застосування;
4.8. у разі потреби виконує функції замовника, укладає з цією метою
договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію,
реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної
спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

4.9. здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної
спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної
політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних
меншин України;
4.10. у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської
хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з
виконанням вимог її положень;
4.11. вивчає та аналізує на території міста тенденції етнонаціонального та
етнокультурного розвитку регіону;
4.12. вивчає та аналізує на території міста релігійну ситуацію та процеси,
що відбуваються у релігійному середовищі;
4.15. забезпечує:
4.15.1. доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у
витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання
інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток
культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
4.15.2. захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення,
руйнування або пошкодження;
4.15.3 виготовлення, складання і передачу Мінкультури наукової
документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі
надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які
становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
4.15.4. виготовлення, встановлення та утримання в установленому
законодавством порядку охоронних дощок, охоронних знаків, інших
інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в
межах їх територій;
4.15.5. визначення меж територій пам'яток культурної спадщини місцевого
значення та затвердження їх зон охорони;
4.15.6. встановлення режиму використання пам'яток культурної спадщини
місцевого значення, їх територій, зон охорони;
4.16. організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та
аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх

промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини,
а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
4.17. здійснює погодження:
4.17.1. розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого
значення в межах зон їх охорони;
4.17.2. відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого
значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у
володіння, користування або управління;
4.18. здійснює ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у
регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що
належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
4.19. сприяє вирішенню питань розселення та облаштування осіб,
депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, здійснює
підготовку та подання міському голові своїх пропозицій із зазначених
питань;
4.20. забезпечує запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та
релігійної ворожнечі у регіоні;
4.23. здійснює:
4. 23.1. укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини у
разі делегування таких повноважень;
4.23.2. контроль за виконанням Закону "Про охорону культурної спадщини",
інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
4.23.3. призначення відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого
значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або
пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких
робіт;
4.24. сприяє зміцненню міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;
4.25. веде облік проведення гастрольних заходів і подання до управління
культури, національностей та релігій Київської обласної державної
адміністрації відомостей про проведення таких заходів для формування
Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

4.26.
веде роз'яснення через засоби масової інформації змісту державної
політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також
міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
4.27. подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру
виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
4.28. здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5. Відділ має право:
5.1. одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів
виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, банків та інших
фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з
питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання
бюджетів та звітування про їх виконання;
5.2. залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету
міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції відділу;
5.3. скликати в установленому порядку засідання та наради з питань, що
належать до компетенції відділу;
5.4.
користуватись в установленому порядку інформаційними базами
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами
зв`язку і комунікацій, мережами спеціального зв`язку та іншими технічними
базами.
6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з
посади міським головою за погодженням із заступником голови Київської
обласної державної адміністрації.
7. Начальник відділу, представляючи інтереси територіальних громад міста
Обухова в галузі культури у відносинах з юридичними та фізичними
особами:
7.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання
покладених на нього завдань, визначає посадові обов`язки і ступінь
відповідальності працівників відділу;
7.2. затверджує положення про підрозділи і служби відділу культури,
національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради,
функціональні обов`язки його працівників;

7.3. планує роботу відділу , аналізує стан її виконання, вносить пропозиції
щодо формування планів роботи виконавчого комітету Обухівської міської
ради;
7.4. видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх
виконання;
7.5. призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу та
керівників підрозділів відділу;
7.6. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу,
керівників підрозділів відділу виконавчого комітету Обухівської міської
ради;
7.7. подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і
видатків, який погоджується фінансовим управлінням виконавчого комітету
Обухівської міської ради, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та
фонду оплати праці працівників відділу;
7.8. розпоряджається коштами, які виділяються
культури, національностей та релігій;

на утримання відділу

7.9. затверджує штатні розписи підрозділів відділу;
7.10. розглядає клопотання та вносить пропозиції щодо нагородження
штатних працівників закладів культури державними нагородами, в тому
числі і Президентскими відзнаками, присвоєння їм почесних звань України, а
також відзнаками Київської обласної ради, Київської обласної державної
адміністрації, Обухівської міської ради та її виконавчого комітету;
7.11. відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на
усіх банківських та інших документах, а також має право укладати і
підписувати договори, угоди, тощо;
7.12. сприяє розвитку міжнародних зв`язків з питань культури, виховання.

8. Начальник відділу культури, національностей та релігій має право:
8.1. представляти інтереси відділу культури, національностей та релігій
виконавчого комітету Обухівської міської ради в органах виконавчої влади з
питань, що належать до компетенції відділу;

8.2. отримувати від підприємств, організацій, установ необхідну інформацію,
що стосується діяльності відділу культури, національностей та релігій
виконавчого комітету Обухівської міської ради, вносити пропозиції щодо
вдосконалення роботи відділу;
8.3. здійснювати ділове листування з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються
діяльності відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської ради;
8.4. вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його
компетенції;
8.5 здійснювати
перевірку закладів культури
законодавством у межах наданих повноважень.

згідно

з

чинним

9. Начальник відділу культури, національностей та релігій повинен знати:
Конституцію України, Закони України, акти Президента України і Кабінету
Міністрів України, розпорядження Верховної Ради України, накази та інші
нормативно-правові документи Міністерства Культури України, нормативноправові акти, що регулюють розвиток культури в Україні, основи державного
управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології, форми та
методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету,
ділову мову, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту,
основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного кваліфікаційного
спрямування, стаж керівної роботи в органах місцевого самоврядування або
на державній службі не менш, ніж 3 роки, на інших керівних посадах – 5
років, володіння державною мовою та вміння користуватись комп`ютером.
Накази начальника відділу культури, національностей та релігій, видані з
порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути
скасовані
за пропозицією міського голови виконавчим комітетом
Обухівської міської ради, начальником Управління культури Київської
обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.
10. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки
на його утримання визначаються рішенням міської ради у межах виділених
асигнувань.

12. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує міський голова після
проведення їх експертизи фінансовим управлінням виконавчого комітету
Обухівської міської ради.
13. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
14. Відповідальність відділу культури, національностей
виконавчого комітету Обухівської міської ради:

та

релігій

14.1. відділ культури, національностей та релігій несе відповідальність за
виконання покладених на нього повноважень;
14.2. працівники відділу культури, національностей та релігій несуть
відповідальність за порушення трудової та виконавської дисципліни згідно з
чинним законодавством.
Начальник відділу культури,національностей
та релігій виконавчого комітету
Обухівської міської ради

Т. І Богданович.

