
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  __ сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
__________                      Мукачево     №____ 
 
Про затвердження Статуту Мукачівського драматичного театру (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 
драматичного театру 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 драматичного театру (код ЄДРПОУ: 

41152188) (нова редакція), згідно додатку до цього рішення.  
 
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 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 драматичного театру  (Глеба Ю.Ф.) 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  
__________ № ___ 

 
 

 
 
 
 
 
 

СТАТУТ 
 

МУКАЧІВСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ 
 

(нова редакція) 
 
 

Код ЄДРПОУ  41152188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Мукачево 
2021 рік 



1. Загальні положення 
1.1. Мукачівський драматичний театр (надалі - Театр) є театрально-

видовищним закладом культури - комунальним закладом Мукачівської міської 
ради (надалі - Засновник), діяльність якого спрямована на створення, публічне 
виконання та публічний показ творів театрального мистецтва.  

1.2. Театр створений рішенням 23 сесії Мукачівської міської ради                        
7 скликання від 9 лютого 2017 року № 546 “Про створення комунального 
закладу “Мукачівський драматичний театр”. 

1.3. Театр заснований на базі відокремленої частини майна комунальної 
власності Мукачівської міської територіальної громади, яку представляє 
Мукачівська міська рада. 

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

1.5. Основними напрямками діяльності Театру є створення, публічне 
виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального 
мистецтва на високому художньому рівні, організація гастрольної діяльності,  
фестивалів театрального мистецтва та інших художньо-мистецьких заходів. 

1.6. Театр внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
1.7. Доходи (прибутки) Театру використовуються виключно для 

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

1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Театру 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. 

1.9. Театр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України “Про культуру”, “Про театри і театральну справу”, Указами 
Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями 
Мукачівської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями 
Мукачівського міського голови, 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 драматичний театр. 
2.2.2. Скорочене найменування: Мукачівський драмтеатр. 
2.3. Місцезнаходження: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, 

площа Кирила і Мефодія, будинок 1. 
 
 



3. Мета, основні завдання та напрямки діяльності  
3.1. Основною метою діяльності Театру є: 
3.1.1. Розвиток театрального мистецтва і театральної справи. 
3.1.2. Задоволення культурних, естетичних, духовних потреб населення, 

формування його естетичних смаків на кращих зразках класичної і сучасної 
української та світової драматургії. 

3.1.3. Відродження та збереження національної театральної спадщини, її 
самобутності і традицій. 

3.1.4. Підвищення фахового рівня творчих працівників театру, здійснення 
їх соціального захисту. 

3.2. Театр самостійно планує свою творчу діяльність, пов'язану зі 
створенням нових вистав, виїздом на гастролі, фестивалі, конкурси, виходячи із 
планових завдань, а також із наявності власних творчих можливостей, 
матеріальних і фінансових ресурсів.  

Головною формою планування та організації діяльності Театру є поточний 
і перспективний плани творчо-виробничого та соціального розвитку. Планами 
передбачається розвиток матеріально-технічної бази - реконструкція, 
капітальний ремонт приміщень Театру, технічне переоснащення та 
модернізація обладнання, а також створення сприятливих матеріальних умов 
для розв’язання соціальних проблем працівників Театру. 

3.3. Основними видами діяльності Театру є: 
3.3.1. Створення, публічне виконання та публічний показ сценічних творів 

театрального мистецтва: драматичних, музичних, хореографічних вистав, 
концертних програм, творчих звітів акторів, бенефісів, тематичних вечорів в 
живому виконанні на основній сцені, гастролях та виїздах. 

3.3.2. Проведення фестивалів, творчих конкурсів, майстер-класів, участь у 
всеукраїнському та міжнародному фестивальному русі, реалізація квитків на 
зазначені заходи. 

3.3.3. Проведення концертно-гастрольної діяльності на сценічних 
майданчиках театрів України та за кордоном. 

3.3.4. Підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм 
та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для 
їх показу на власній чи орендованій сцені, з додержанням прав авторів та 
виконавців ролей, відповідно до Закону України “Про авторське право та 
суміжні права”. 

3.3.5. Організація інших заходів художньо-творчого характеру: художніх 
виставок, аукціонів, виставок-розпродажів творів мистецтва і товарів народного 
споживання, що проводяться власними силами або силами запрошених 
колективів. 

3.3.6. Проведення стажувань усіх категорій творчих працівників і 
працівників художньо-постановочної частини театру у майстрів та діячів 
театрального мистецтва. 

3.3.7. Надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, 
сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів або інших 
мистецьких заходів. 



3.3.8. Виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів 
художнього оформлення, театральних декорацій, реквізиту, театральних 
костюмів тощо. 

3.3.9. Надання на вигідних для Театру умовах іншим підприємствам, 
установам, організаціям та окремим громадянам власної сцени для проведення 
гастрольних та виїзних вистав, спільних театральних проектів, програм, зборів 
тощо. 

3.3.10. Підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових 
та рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з 
художньо-творчою діяльністю Театру з додержанням прав авторів та 
виконавців ролей, відповідно до Закону України “Про авторське право та 
суміжні права”. 

3.3.11. Створення та розвиток власної матеріально-технічної бази. 
3.3.12. Студійне навчання основ театрального мистецтва, інші освітні 

послуги. 
3.3.13. Інформування населення про творчу діяльність Театру через засоби 

масової інформації, друковану рекламну продукцію. 
3.3.14. Організація спільних заходів з державними, приватними 

організаціями, установами, закладами з надання платних послуг населенню, 
культурного та торговельного обслуговування. 

3.3.15. Виготовлення сценічно-постановчого майна в т.ч. реквізиту, 
предметів бутафорії, декорацій, меблів, одягу сцени, театрально-концертних 
костюмів, взуття, головних уборів, пастижерських виробів. 

3.3.16. Створення театрального музею, організація музейних виставок, 
постійно діючих експозицій, проведення екскурсій. 

3.3.17. Створення мультимедійної продукції. 
3.3.18. Театр може здійснювати іншу діяльність, що відповідає його меті та 

завданням і не заборонена чинним законодавством України, сприяє поліпшенню 
умов творчості театру, економічному стимулюванню праці, соціальної 
захищеності працівників театру, зміцненню його матеріально-технічної бази і 
спрямовані на досягнення  статутних цілей Театру. У разі, коли необхідний вид 
діяльності потребує відповідного дозволу, сертифікації або ліцензії, Театр 
отримує їх у встановленому чинним законодавством порядку. 

3.4. Основна діяльність Театру не має на меті одержання прибутку. 
 

4. Правовий статус 
4.1. Театр є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи 

Театр набуває із дня його державної реєстрації. 
4.2. Театр є неприбутковим закладом, утворений та зареєстрований в 

порядку, визначеному законом. 
4.3. Театр здійснює діяльність на основі і відповідно до чинного 

законодавства, а також цього Статуту. 
4.4. Театр користується закріпленим за ним комунальним майном. 
4.5. Театр має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки, інші реквізити 

відповідно до чинного законодавства, а також має право відкривати рахунки у 



відповідних банківських установах, укладати господарські договори і угоди, 
набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем 
та відповідачем в суді. 

4.6. Театр несе відповідальність за наслідки своєї діяльності, виконання 
зобов'язань перед юридичними і фізичними особами та державою. 

4.7. Театр відповідає за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним 
майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернене 
стягнення. 

4.8. Театр для досягнення своєї мети згідно з чинним законодавством 
України та обмеженнями, встановленими цим Статутом, укладає від свого імені 
будь-які правочини, господарські договори, угоди з юридичними та фізичними 
особами. 

4.9. Фінансування Театру, його матеріально-технічне забезпечення 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів, отриманих від 
надання платних послуг, наданих у порядку та на умовах, визначених чинним 
законодавством України та інших джерел, не заборонених законодавством 
України. 

4.10. Театр здійснює свою основну діяльність на стаціонарі (підготовка, 
випуск і експлуатація вистав, концертів), а також в інших приміщеннях, на 
гастролях, виїздах. 

4.11.Театр здійснює виробничу і господарську діяльність шляхом: 
4.11.1. Забезпечення різноманітності репертуару, поліпшення якості вистав 

і концертних програм, їх сценічного, художнього і світлового оформлення, 
забезпечення умов для постійного вдосконалення фахової майстерності 
творчих і технічних працівників. 

4.11.2. Забезпечення планомірної роботи артистичного і художньо-
творчого персоналу через продумане планування випуску і експлуатації вистав, 
концертів, виїздів, гастролей, підготовчо-репетиційної роботи, а також 
правильного формування творчого складу. 

4.11.3. Проведення з метою збільшення числа глядачів активної роботи із 
залучення глядачів через рекламу, виступи по радіо, телебаченню, в пресі, 
проведення глядацьких конференцій, зустрічей в трудових колективах, інших 
заходів. 

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

4.13. Театр 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. 

4.14. Збитки, завдані Театру 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. 



4.15. Структура та штатна чисельність Театру затверджуються виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради. Штатний розпис – Мукачівським міським 
головою. 

4.16. Перелік та вартість платних послуг, а також вартість квитків для 
перегляду вистав Театру, затверджуються рішенням виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 
 

5. Майно та фінансування 
5.1. Майно Театру є комунальною власністю Мукачівської міської 

територіальної громади. 
5.2. Майно Театру становлять необоротні та оборотні активи, основні 

засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, 
вартість яких відображається у самостійному балансі Театру. 

5.3. Джерелами формування майна та коштів Театру є: 
5.3.1. Комунальне майно Театру. 
5.3.2. Кошти міського бюджету (бюджетні кошти). 
5.3.3. Власні надходження Театру: кошти від здачі в оренду майна (за 

згодою Засновника), кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції 
(робіт, послуг). 

5.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та 
безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, інших юридичних та 
фізичних осіб. 

5.3.5. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Театр може надавати платні послуги фізичним і юридичним особам в 

порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України. 
5.5. Театр розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, забезпечує 

максимальну економію з витрачання матеріалів, їх цільове використання, 
проводить своєчасні розрахунки з бюджетом, банківськими установами, 
постачальниками та іншими організаціями. 

5.6. Відчуження рухомого та нерухомого майна Театру та надання його під 
заставу здійснюється за рішенням Засновника. 

5.7. Театр має право, з дозволу Засновника або уповноваженого ним 
органу, здавати в оренду, передавати, надавати в безоплатне користування 
(позичку) належне йому комунальне майно. Театр має право списувати майно з 
балансу у встановленому порядку. 

5.8. Театр несе відповідальність за збереження та ефективне використання 
комунального майна. 

5.9. Відносини Театру з іншими юридичними та фізичними особами 
здійснюються на основі договорів. 

5.10. Фінансування Театру здійснюється на підставі затвердженого 
кошторису. 

5.11. Власні надходження Театру використовуються відповідно до чинного 
законодавства України. 

 
6. Права та обов’язки 



6.1. Театр 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 Театр 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. Планувати, організовувати та здійснювати свою творчу, 
господарську діяльність, визначати перспективи свого розвитку, обирати 
репертуар тощо. 

6.1.5. Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з 
юридичними та фізичними особами. 

6.1.6. Брати участь у роботі асоціацій, громадських об'єднань, щодо 
виконання завдань та мети театральної діяльності. 

6.1.7. Здійснювати господарську діяльність згідно з чинним 
законодавством України та цим Статутом. 

6.1.8. Користуватися та розпоряджатися за згодою Засновника закріпленим 
за Театром рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими 
цінностями (у тому числі інтелектуальними), в межах визначених чинним 
законодавством та цим Статутом. 

6.1.9. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення 
Театру. 

6.1.10. Визначати перелік платних послуг та вартість квитків на перегляд 
вистав Театру, згідно чинного законодавства України, за погодженням 
Засновника. 

6.1.11. Встановлювати пільги для окремих категорій відвідувачів Театру. 
6.1.12. Володіти виключним правом на вибір виду використання створеної 

ним вистави, всі форми публічного використання, передачу прав на постановку 
цієї вистави іншим театрам, а також іншим юридичним особам і громадянам, 
показ по телебаченню і передачу по радіо, зйомку і запис на магнітні, лазерні, 
кіно, відео та інші матеріальні носії, а також на її тиражування, реалізацію як на 
Україні, так і за кордоном. Передача цього права іншим театрам, а також іншим 
юридичним особам і громадянам здійснюється на основі договору і не повинна 
завдавати шкоду авторам, постановникам та виконавцям. 

6.1.13. Здійснювати захист своїх прав та інтересів у відповідних державних 
установах та закладах, міжнародних організаціях, а також у судах різних 
інстанцій. 

6.1.14. Здійснювати підготовку театральних кадрів шляхом рекомендацій 
до підвищення кваліфікації (в академічних театрах, коледжах та вищих 
навчальних закладах культури і мистецтва, аспірантурах тощо). 



6.1.15. Використовувати власну символіку, офіційне та інше найменування, 
емблему, а також дозволяти іншим юридичним особам їх використання на 
договірній основі. 

6.1.16. Надавати в оренду основні фонди за погодженням (дозволом) 
Засновника, якщо це не суперечить чинному законодавству та якщо інше не 
визначено рішеннями Мукачівської міської ради. 

6.1.17. Одержувати благодійні пожертвування, внески. 
6.1.18. Театр має право здійснювати зовнішньо-економічну діяльність                        

відповідно до чинного законодавства України. 
6.1.19. Театр може вступати в міжнародні об'єднання та асоціації в 

установленому чинним законодавством України порядку. 
6.1.20. Має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними 

юридичними і фізичними особами на будь-яку форму співробітництва у сфері 
культури. Брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та 
фондів. 

6.1.21. Театр має право на проведення фестивалів, конференцій,                            
симпозіумів, конгресів, оглядів, концертів, майстер-класів, семінарів, виставок, 
вистав тощо. 

6.1.22. Демонструвати і здійснювати прокат власних театральних творів за 
кордоном. 

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

6.1.24. Відряджати своїх співробітників за кордон для навчання,                       
стажування, по інших поточних справах, в тому числі для участі у фестивалях, 
конкурсах, гастролях, концертних програмах тощо. 

6.1.25. Представляти творчих і технічних працівників Театру за успішну 
творчу та ініціативну працю до нагородження, присвоєння почесних звань у 
відповідності з чинним законодавством України. 

6.1.26. Користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством 
України. 

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

6.3. Театр зобов’язаний: 
6.3.1. Виконувати обов’язки, передбачені чинним законодавством та 

Статутом. 
6.3.2. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства 

України, рішень Мукачівської міської ради, розпоряджень міського голови, 
рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради, наказів Органу 
управління, інших нормативно-правових актів та цього Статуту. 

6.3.3. Забезпечувати виконання робіт (надання послуг) відповідно до цього 
Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним 
договорам. 

6.3.4. Забезпечувати цільове використання майна та виділених бюджетних 
коштів. 



6.3.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 
забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, 
правил та норм охорони праці, техніки безпеки. 

6.3.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Театру. 
6.3.7. Здійснювати своєчасні розрахунки з працівниками Театру та вживати 

заходи з удосконалення оплати праці з метою посилення матеріальної 
зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних 
підсумках роботи Театру. 

6.3.8. Безперешкодно допускати представника Засновника або 
представника Органу управління на територію Театру. 

6.3.9. Згідно з чинним законодавством надавати Засновнику або Органу 
управління необхідну інформацію на вимогу та в термін, передбачений 
законодавством України. 

6.3.10. Забезпечувати під час вистави охорону життя та здоров'я глядачів, а 
також їхнього майна, прийнятого на зберігання. 

6.3.11. Вивішувати для загального огляду в місцях продажу квитків та в 
місцях публічного виконання або публічного показу театральної постановки 
афіші. 

6.3.12. Надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку 
та закінчення вистави, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, 
пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання 
вистави. 

6.3.13. Повертати гроші за попередньо продані квитки на вимогу глядача, 
але не пізніше, ніж за годину до початку вистави, або замінювати їх квитками 
на інші вистави. 

6.3.14. Укладати договори щодо розпорядження майновими правами на 
об'єкти права інтелектуальної власності із суб'єктами авторського або суміжних 
прав безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх 
представляє; 

6.3.15. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці 
трудового колективу Театру, дотримуватись вимог законодавства про працю, 
правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо; 

6.3.14. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду 
споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Театру. 

6.3.15. Складати і подавати статистичну звітність згідно з чинним 
законодавством України. 

6.3.16. Проводити інвентаризацію належного йому майна і коштів для 
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності 
та статистичної інформації згідно з чинним законодавством України. 

 
7. Управління 

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



7.2. Поточне керівництво діяльністю Театру здійснює керівник Театру - 
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 Театру та контролює їх 

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

власністю Мукачівської територіальної громади, закріпленого за Театром. 
7.4.2. Визначає головні напрямки діяльності Театру, 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 Театру та здійснює контроль за 
його виконанням. 

7.5. Директор Театру: 
7.5.1. Діє без довіреності від імені Театру, 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 Театру, укладає договори, угоди, контракти, відкриває в 
установах банків поточні та інші рахунки.  

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Театру, 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 
Театру, результати його господарської діяльності, виконання показників 
ефективності діяльності, якість послуг, що надаються Театром згідно з вимогами 
законодавства України та цього Статуту. 

7.5.4. Користується правом розпорядження майном та коштами Театру 
відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне 
використання і збереження закріпленого за Театром майна. 

7.5.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх працівників Театру. 

7.5.6. Затверджує посадові інструкції працівників, внутрішні положення, 
плани роботи Театру. 

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації. 
7.5.8. Затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками, 

керівниками виробничих цехів театру склади постановочних груп та 
виконавців, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими 
постановками та виставами і визначає в установленому порядку їх готовність і 
строки випуску. 



7.5.9. Затверджує календарні плани публічного виконання і публічного 
показу вистав та інших заходів. 

7.5.10. Організовує і забезпечує проведення вистав та інших заходів. 
7.5.11. Організовує виконання виробничих програм, договірних та інших 

зобов’язань Театру. 
7.5.12. Утворює, за необхідністю, художню раду з ведучих режисерів, 

артистів Театру, як дорадчий орган для вирішення важливих творчих питань у 
діяльності Театру. 

7.5.13. Утворює технічну раду, до якої входять працівники інженерних 
служб та начальники цехів. Постанови і рішення технічної ради є 
обов'язковими у частині виробничої, технічної і фінансово-економічної 
діяльності Театру.  

7.5.14. Звітує перед Засновником або уповноваженим ним органом з 
питань діяльності Театру. 

7.5.15. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, 
повідомляє відповідні органи про будь-які зміни у даних про Театр, внесення 
яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань є обов’язковим.  

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

7.5.17. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
працівників Театру, 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.  

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

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

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

7.5.21. Несе відповідальність за збитки, завдані Театру з вини керівника, у 
порядку, визначеному законодавством України. 

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

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

7.5.24.  Ініціює внесення змін до Статуту Театру.  



7.5.25. Подає на затвердження кошторис та штатний розпис Театру у 
порядку встановленому законодавством України. 

7.5.26. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Театру 
згідно із чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом між 
Органом управління і керівником Театру. 

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

 
8. Повноваження трудового колективу 

8.1. Працівники Театру мають право брати участь в управлінні Театру 
через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у 
трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Театру. 

8.2. Персонал Театру призначається директором Театру, за погодженням із 
Органом управління і підпорядковується йому у своїй діяльності.  

8.3. Для поліпшення підбору, виховання кадрів театральних спеціалістів, 
підвищення рівня професійної майстерності, ділової кваліфікації в Театрі 
створюється атестаційна комісія. 

8.4. З метою підвищення ефективності діяльності Театру, забезпечення 
якісної підготовки вистав, раціонального добору кадрів кожні п'ять років 
проводиться атестація художнього та артистичного персоналу Театру і 
атестація технічних працівників, під час якої оцінюються творчий рівень, 
виконавська майстерність, професійні якості, можливість подальшого 
використання артистичного, художнього і технічного персоналу відповідно до 
перспективних та поточних планів роботи Театру. 

8.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 
Театру, розробляються і приймаються директором за участю трудового 
колективу Театру. 

8.6. Трудовий колектив Театру складають усі громадяни, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших 
форм, що регулюють трудові відносини працівника з Театром. 

8.7. Права і обов'язки працівників Театру визначаються посадовими 
інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом. 

8.8. Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори 
трудового колективу Театру. 

8.9. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше двох разів 
на рік. Позачергові збори скликаються директором Театру, якщо цього 
вимагають інтереси трудового колективу. Загальні збори трудового колективу 
можуть бути скликані також на вимогу 1/2 штатного списку членів трудового 
колективу Театру. 

8.10. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо 
в них беруть участь більш ніж 1/2 членів трудового колективу. Рішення 
приймаються більшістю голосів присутніх. 

8.11. Загальні збори трудового колективу Театру: 



8.11.1. Розглядають і вирішують питання про організаційні форми 
самоврядування трудового колективу Театру. 

8.11.2. Здійснюють інші повноваження відповідно до чинного 
законодавства України. 

8.12. Театр визначає форми оплати праці у відповідності із затвердженим 
штатним розписом, здійснює заходи щодо підвищення заробітної плати, 
економії і раціонального використання фонду заробітної плати, своєчасного 
розрахунку з працівниками, морального і матеріального заохочення творчих і 
технічних працівників, з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
законодавством. 

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

8.13. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Театру 
визначаються в контракті з керівником. 

8.14. Оплата праці працівників Театру здійснюється у першочерговому 
порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо 
оплати праці. 

8.15. Працівники Театру зобов’язані на високому рівні здійснювати свою 
професійну діяльність. 

8.16. Працівники Театру провадять свою діяльність відповідно до Статуту 
та посадових інструкцій згідно з законодавством. 

8.17. Адміністрація Театру забезпечує дотримання встановлених для 
працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки 
безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань 
нормативно-правових актів. 

 
9. Припинення діяльності  

9.1. Припинення діяльності Театру 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 Театру (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 Театру 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 Театру. 

9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Театру. 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 Театру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією 

чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 
законодавства України про працю. 

9.11. Театр 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
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