
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  __ сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

__________            Мукачево №____

Про затвердження Статуту Мукачівського історичного музею (нова 
редакція)

У зв'язку з реорганізацією відділу культури Мукачівської міської ради 
шляхом приєднання до управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради, з метою впорядкування cтатуту Мукачівського 
історичного музею та приведення його у відповідність до вимог чинного 
законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 57 Господарського Кодексу 
України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №__ від  _______р.
), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут Мукачівського історичного музею (код ЄДРПОУ: 
04813036) (нова редакція), згідно додатку до цього рішення.

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 року №52 «Про 
затвердження Статутів Мукачівських міських комунальних закладів (установ) у 
новій редакції».

3. Директору Мукачівського історичного музею (Белеканич М.І.) 
здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради          
В.Іванчо та постійну комісію з питань гуманітарної політики.

Міський голова                             А. БАЛОГА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням ___ сесії
Мукачівської міської ради
8 скликання 
_________ р. № ____

СТАТУТ

МУКАЧІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

(нова редакція)

код ЄДРПОУ: 04813036

м. Мукачево
2021 рік



1. Загальні положення

1.1. Мукачівський історичний музей (надалі - Музей) є науково-дослідним 
та культурно-освітнім закладом у сфері історії культури - комунальним 
закладом Мукачівської міської ради, призначений для вивчення, збереження та 
користування пам'ятками матеріальної та духовної культури, прилучення 
громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

1.2. Музей (код ЄДРПОУ - 04813036) є правонаступником всіх майнових 
та інших прав і обов'язків комунального закладу Мукачівська міська картинна 
галерея (код ЄДРПОУ - 26211622).

1.3. Власником Музею є Мукачівська міська територіальна громада в особі 
Мукачівської міської ради (надалі - Засновник). Уповноваженим органом 
управління є управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради (надалі - Орган управління).

1.4. Музей внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
1.5. Доходи (прибутки) Музею використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання даної установи, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Музею або їх 
частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім 
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов'язаних з ними осіб.

1.7. Музей в своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, Постановами Верховної ради України, Указами Президента України і 
постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та 
інформаційної політики України, рішеннями Засновника, наказами Органу 
управління та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Організаційно-правова форма — комунальна організація (установа, 
заклад).

2.2. Найменування:
2.2.1. Повне найменування: Мукачівський історичний музей.
2.2.2. Скорочене найменування: МІМ.
2.3. Місцезнаходження: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, 

вулиця Замкова гора.

3. Мета, основні завдання та напрямки діяльності Музею

3.1. Метою діяльності й основними завданнями Музею є: 
3.1.1. Збирання, зберігання, вивчення, експонування та охорона музейних 

предметів.
3.1.2. Здійснення наукової, просвітницької й освітньої діяльності у галузі 

культури.  



3.2. Основними напрямами діяльності Музею є культурно-освітня, науково-
дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, 
видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна та господарська робота, в тому 
числі:

3.2.1. Здійснення обліку, зберігання, консервації й реставрації предметів, 
що перебувають у його фондах.

3.2.2. Здійснення комплектування фондів Музею шляхом прийняття в дар 
колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних осіб, обміну 
музейних предметів.

3.2.3. Проведення науково-дослідних робіт як із загальних історичних 
проблем, так і проблем суміжних історичних дисциплін, включаючи проблеми 
музеєзнавства.

3.2.4. Вивчення й систематизація предметів зберігання, формування 
електронної бази даних, що містить відомості про предмети, ведення роботи із 
впровадження сучасних методів, методик та технологій в усі сфери діяльності 
Музею.

3.2.5. Здійснення експозиційно-виставкової діяльності.
3.2.6. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, 

практикумів й участь у них, як в Україні, так і за її межами.
3.2.7. Розробка концепцій й програм розвитку Музею, тематико-

експозиційних планів постійних експозицій і тимчасових виставок.
3.2.8. Забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного 

обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої й культурно-масової діяльності; 
3.2.9. Надання експертно-консультативної й науково-методичної допомоги 

юридичним і фізичним особам відповідно до профілю Музею.
3.2.10. Здійснення інших видів діяльності у сфері історії культури та 

музейної  справи, які не заборонені музеям діючим законодавством України та 
міжнародними угодами, конвенціями і іншими нормативними актами, дія яких 
поширюється на сферу діяльності Музею.

3.2.11. Організація наукових експедицій, роботи в архівах, бібліотеках, 
музеях, науково-дослідних та інших установах.

3.2.12. Встановлення та підтримка внутрідержавних та міжнародних 
зв'язків із музеями, бібліотеками, іншими організаціями, установами та 
окремими спеціалістами у галузі культури, преси та мас-медіа, освіти, науки, 
українською діаспорою та українськими центрами (музеями) країн світу та 
іншими установами і особами, що можуть сприяти розвиткові Музею, його 
кращому фінансуванню та якіснішому дотриманню вищевказаних цілей та 
завдань.

3.2.13. Проведення спільних заходів з організації туристично-
екскурсійних, культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-
практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, 
виставок та вистав.

3.2.14. Сприяння діяльності Мукачівського міського туристично- 
інформаційного центру.



3.2.15. Входження до музейних, історичних, інших профільних наукових 
організацій, асоціацій, спілок, рад, товариств, конфедерацій і подібних до них 
об'єднань. 

3.2.16. Здійснення заходів протипожежної безпеки.
3.2.17. Здійснення продажу сувенірної продукції, виробів народних 

майстрів, роздрібна торгівля монетами та марками, та іншими видами 
сувенірної продукції.

3.2.18. Надання в оренду й експлуатацію нежитлових приміщень, які 
передані музею на праві оперативного управління, згідно вимог чинного 
законодавства України.

3.2.19. Функціонування паркувальних майданчиків та платних автостоянок.
3.2.20. Здійснення роздрібної торгівлі асортиментом товарів, в якому 

переважають продукти харчування та напої.
3.2.21. Здійснення діяльності, спрямованої на розвиток туризму.
3.2.22. Здійснення видавничої діяльності, спрямованої на видавництво 

різноманітної друкованої продукції про музей та періодичних науково-
просвітницьких, публіцистичних видань, довідників та каталогів.

3.2.23. Проведення наукової комплектації фондів, для чого виявляє та 
вивчає відповідно профілю музею матеріали, що зберігаються в державних 
архівах, бібліотеках, інших музеях, організовує збір матеріалів серед 
населення, на підприємствах, в навчальних закладах, державних установах.

3.3. Музей може здійснювати іншу діяльність, що відповідає його меті та 
завданням і не заборонена чинним законодавством України.

4. Правовий статус

4.1. Музей є самостійною юридичною особою. Права та обов'язки 
юридичної особи Музей набуває із дня його державної реєстрації.

4.2. Музей є неприбутковим закладом, утворений та зареєстрований в 
порядку, визначеному законом.

4.3. Музей здійснює діяльність на основі і відповідно до чинного 
законодавства, а також цього Статуту.

4.4. Музей користується закріпленим за ним комунальним майном на праві 
оперативного управління.

4.5. Музей володіє правом користування музейними колекціями, що 
входять до складу його фондів, і несе відповідальність за їх облік, охорону і 
збереження, відповідно до чинного законодавства України. 

4.6. Музей має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах 
Державного казначейства України та установах банків, печатку, штемпелі, 
фірмовий бланк з власними реквізитами та власну символіку.

4.7. Структура Музею та штатна чисельність затверджуються виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради.

4.8. Музей здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує 
свою діяльність відповідно до затвердженого кошторису, самостійно 



організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що 
визначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.9. Перелік та вартість платних послуг Музею, пільги для окремих 
категорій відвідувачів Музею затверджуються рішенням виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.

4.10. Для здійснення діяльності Музей залучає і використовує матеріально-
технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не 
заборонено законодавством.

4.11. Музей від свого імені має право укладати угоди (договори), набувати 
майнові та особисті немайнові права, бути особою, яка бере участь у справі, що 
розглядається в судах.  

4.12. Збитки, завдані Музею внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

5. Майно та фінансування

5.1. Майно Музею є комунальною власністю і закріплюється за ним на 
праві оперативного управління. Майно Музею становлять необоротні та 
оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, 
передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному 
балансі Музею.

5.2. Колекції основного фонду Музею є складовою частиною Музейного 
фонду України.

5.3. Музей не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись 
закріпленим за ним майном, в тому числі земельними ділянками, що належить 
до основних фондів без попередньої згоди Засновника, а також не має права 
безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи 
фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі 
питання, які стосуються майнових прав Музею вирішуються виключно 
Засновником.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Музею є:
5.4.1. Комунальне майно, передане Музею у оперативне управління 

Засновником.
5.4.2. Кошти міського бюджету (бюджетні кошти).
5.4.3. Власні надходження Музею:
5.4.3.1. Кошти від надання в оренду (за згодою Засновника) майна, 

закріпленого на праві оперативного управління.
5.4.3.2. Кошти, одержані як:
5.4.3.2.1. надходження від плати за відвідування Музею та екскурсійне 

обслуговування.
5.4.3.2.2. Надання послуг з організації та проведення культурно-масових 



заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, 
семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок та вистав.

5.4.3.2.3. Продаж у неспеціалізованих магазинах видань про фонди і 
діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, 
заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів 
листівок, афіш, плакатів, а також сувенірних виробів, значків, виробів 
народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

5.4.3.2.4. Показ слайд фільмів та кіно-програм, презентацій.
5.4.3.2.5. Проведення благодійних акцій (виставки, аукціони).
5.4.3.2.6. Проведення світло-музичних і костюмованих анімаційних шоу, 

вечорів камерної музики, публічних лекцій тощо.
5.4.3.2.7. Надання у тимчасове користування бастіонів та окремих кімнат 

для проведення різних культурних заходів.
5.4.3.2.8. Доходи, одержані від кіно- та відеозйомок.
5.4.3.2.9. Інші власні надходження Музею.
5.4.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та 

безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
5.4.5. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.
5.5. Відносини Музею з іншими юридичними та фізичними особами 

здійснюються на основі договорів.
5.6. Фінансування Музею здійснюється на підставі затвердженого 

кошторису.
5.7. Музей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде 

статистичну, бухгалтерську звітність та подає їх органам, уповноваженим 
здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Музею, у 
визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Музею використовуються відповідно до чинного 
законодавства України.

5.9. Музей провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до 
чинного законодавства України.

6. Права та обов'язки

6.1. Музей у межах своєї діяльності має право:
6.1.1. Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності.
6.1.2. Звертатися, у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Музей завдань та статутних 
обов'язків.

6.1.3. Укладати договори з підприємствами, організаціями, установами 
незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами 



відповідно до законодавства з метою забезпечення виконання своїх функцій.
6.1.4. Здійснювати співробітництво з музеями та іншими установами і 

організаціями іноземних держав, вести міжнародну документацію, бути членом 
міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних 
програм у межах своєї компетенції та програм розвитку музейної справи.

6.1.5. Організовувати науково-дослідну, культурно-просвітницьку та 
збиральницьку роботу, поповнювати музейні фонди шляхом безпосереднього 
придбання пам'яток історії, мистецтва та культури.

6.1.6. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової 
інформації та іншими способами.

6.1.7. Друкувати та розповсюджувати свої видання.
6.1.8. Здійснювати репродукування експонатів з фондів Музею в 

друкованих виданнях, виходячи з наукових, експозиційних та інших потреб 
Музею.

6.1.9. Визначати джерела комплектування своїх фондів.
6.1.10. Визначати умови використання музейних фондів на основі 

договорів з юридичними та фізичними особами.
6.1.11. Вилучати документи зі своїх фондів відповідно до порядку 

встановленого чинним законодавством України.
6.1.12. Відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки, в 

тому числі валютні.
6.1.13. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний 

ремонт основних фондів у порядку, визначеному чинним законодавством 
України.

6.1.14. Розробляти та оформляти інтер'єр, дизайнерське оздоблення 
виставкових стендів.

6.1.15. Користуватися всіма видами пільг (податкові, митні, поштові, 
транспортні) відповідно до чинного законодавства України. 

6.1.16. Користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством 
України.

6.2. Музей має право на захист створених ним баз даних, інших об'єктів 
інтелектуальної власності Музею згідно з чинним законодавством України. 

6.3. Музей має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю 
кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права.

6.4. Музей зобов'язаний:
6.4.1. Виконувати обов'язки, передбачені чинним законодавством та 

Статутом.
6.4.2. Здійснювати своєчасну сплату податків, страхових внесків та інших 

відрахувань згідно з чинним законодавством України.
6.4.3. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці 

трудового колективу Музею, дотримуватись вимог законодавства про працю, 
правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

6.4.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду 



споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Музею.
6.4.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати і подавати 

фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.
6.4.6. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і 

фінансових зобов'язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського 
обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним 
законодавством України.

7. Управління

7.1. Управління Музею здійснюється відповідно до цього Статуту на 
основі поєднання повноважень Засновника, Органу управління та Директора 
Музею.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) діяльністю Музею 
здійснює керівник Музею - Директор, який призначається на посаду та 
звільняється з посади Органом управління, на конкурсній основі, відповідно до 
Закону України “Про культуру”, шляхом укладення з ним контракту на 5 років.

7.3. Засновник:
7.3.1. Затверджує головні напрямки діяльності Музею та контролює їх 

виконання;
7.3.2. Затверджує Статут Музею та вносить зміни до нього.
7.3.3. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Музею.
7.4. Орган управління:
7.4.1. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

власністю Мукачівської міської територіальної громади, закріпленого на правах 
оперативного управління за Музеєм.

7.4.2. Визначає головні напрямки діяльності Музею, затверджує плани 
діяльності та заслуховує звіти про їх виконання.

7.4.3 Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади, укладає і розриває контракт з керівником Музею та здійснює контроль за 
його виконанням.

7.5. Директор Музею:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Музею, представляє його інтереси в 

органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у 
відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його 
імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим 
посадовим особам Музею, укладає договори, угоди, контракти, відкриває в 
органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та 
інші рахунки. Має право першого підпису бухгалтерських документів.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Музею за винятком тих, що 
віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Органу 
управління або загальних зборів трудового колективу.

7.5.3. Несе відповідальність за формування та виконання плану розвитку 
Музею, результати його господарської діяльності, виконання показників 



ефективності діяльності, якість послуг, що надаються Музеєм, використання 
наданого на праві оперативного управління Музею комунального майна і доходу 
згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Музеєм 
договорів.

7.5.4. Користується правом розпорядження майном та коштами Музею 
відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне 
використання і збереження закріпленого за Музеєм на праві оперативного 
управління майна.

7.5.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Музею.

7.5.6. Затверджує посадові інструкції, положення про структурні 
підрозділи, план роботи Музею.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, 

повідомляє відповідні органи про будь-які зміни у даних про Музей, внесення 
яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань є обов'язковим. 

7.5.9. Подає у встановленому порядку Органу управління квартальну, 
річну, фінансову та іншу звітність Музею, та подає Засновнику інформацію про 
наявність вільних площ, придатних для надання в оренду (суборенду); на 
вимогу Органу управління надає інформацію в межах своєї компетенції.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
працівників Музею, згідно актів передбачених законодавством України про 
працю, а також інших місцевих рішень у сфері трудових відносин. Забезпечує 
раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього 
трудового розпорядку. Створює умови для підвищення фахового і 
кваліфікаційного рівня працівників. 

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору у порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Забезпечує дотримання у Музеї вимог законодавства України про 
охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці.

7.5.13. Вживає заходи щодо своєчасної та у повному обсязі виплати 
заробітної плати, а також передбачених законодавством України податків, 
зборів та інших обов'язкових платежів.

7.5.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Музею з вини керівника 
музею у порядку, визначеному законодавством України.

7.5.15. Має право, за погодженням із Засновником та відповідно до вимог 
законодавства України, укладати договори оренди майна.

7.5.16. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Музею, 
застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

7.5.17. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і 
доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним 



законодавством України. 
7.5.18.  Ініціює внесення змін до Статуту Музею. 
7.5.19. Подає на затвердження кошторис та штатний розпис Музею у 

порядку встановленому законодавством України.
7.5.20. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Музею 

згідно із чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом між 
Органом управління і керівником Музею.

7.6. У разі відсутності керівника Музею або неможливості виконувати свої 
обов'язки з інших причин, обов'язки виконує заступник Директора чи інша особа 
згідно з функціональними (посадовими) обов'язками. 

7.7. У Музеї створюються ради та фахові комісії з основних питань 
музеєзнавства.  

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Музею мають право брати участь в управлінні Музею 
через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у 
трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Музею, а також 
з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

8.2. Представники первинної профспілкової організації, представляють 
інтереси працівників в органах управління Музею відповідно до чинного 
законодавства України.

8.3. Музей зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь 
працівників у його управлінні.

8.4. Трудовий колектив Музею складається з усіх працівників, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Музеєм.

8.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 
участь в управлінні Музеєм, не може обиратися Директор. Повноваження цих 
органів визначаються законодавством України.

8.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Музею регулюються колективним договором, який укладається 
між адміністрацією Музею та трудовим колективом Музею.

8.7. Право укладання колективного договору від імені адміністрації 
надається Директору Музею, а від імені трудового колективу – 
уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на 
загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

8.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії 
обов'язкового медичного страхування працівників Музею та їх сімей, а також 
інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, 



схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 
гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.10. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Музею 
визначаються в контракті з керівником.

8.11. Оплата праці працівників Музею здійснюється у першочерговому 
порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов'язань щодо 
оплати праці.

8.12. Працівники Музею зобов'язані на високому рівні здійснювати свою 
професійну діяльність.

8.13. Працівники Музею провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 
колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

9. Припинення діяльності 

9.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його  
реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,  перетворення)  або ліквідації - за 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 
рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.2. У разі припинення діяльності Музею (ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або кільком 
неприбутковим комунальним організаціям відповідного виду або 
зараховуються до доходу міського бюджету.

9.3. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з 
дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 
прийняв рішення про ліквідацію.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 
інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і 
строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 
повідомляє особисто у письмовій формі у визначені законодавством України 
строки.

9.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 
стягнення дебіторської заборгованості Музею.

9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Музею. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний 
баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у 
встановленому законодавством України порядку.

9.8. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені закладу, що ліквідується.



9.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до законодавства України.

9.10. Працівникам Музею, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією 
чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 
законодавства України про працю.

9.11. У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання його 
зібрань визначають Засновники за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади у сфері культури. 

9.12. Музей вважається таким, що припинив свою діяльність, із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи.

9.13. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється нормами чинного 
законодавства України.

10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника та 
викладаються в новій редакції. 

10.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у 
встановленому законодавством України порядку.

 

Секретар міської ради                                                               Я. ЧУБИРКО


