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II О Л О Ж Е  II И Я 
про відділ культури і туризму Хмільницької  раидержадмініетраіі і ї

1. Відділ культури і туризму Хмільницької  районної державної 
адміністрації (далі відділ ) є структурним підрозділом Хмільницької 
районної державної  адміністрації, що утворюється головою 
райдержадміністрації ,  а також підзвітний га підпорядкований голові 
райдсржадміністрації ,  та управлінню культури і мистецтв Вінницької  
обласної держадміністрації  (далі відділ ).
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом 
законів про працю України, Законами України: «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про державну службу», «І Іро запобігання корупції», «І Іро 
звернення громадян», «Про адміністративні послуги», «Про центральні 
органи виконавчої  влади», «1 Іро засади запобігання та протидії 
дискримінаці ї»,  Бюджетним га Податковим кодексами України, Законами 
України: «І Іро доступ до публічної інформації», «Про культуру», «Про 
бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», « 
«І Іро музеї та музейну справу», «Про позашкільну освіту» та іншими 
законами держави,  нормативно правовими актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної  та районної 
державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації ,  а також цим 1 Іоложснням.
3. Безпосередньо відділу підпорядковані такі установи:
- Комунальний заклад « Хмільницький районний Будинок культури;
- Комунальний заклад « Уланівська дитяча музична школа»;
- Районна бібліотека для дорослих;
- Районна бібліотека для дітей;
- Районний історичний музей м. Хмільник;
- Музей І ероя Радянського Союзу В.В. І Іорика с. І Іорик;
- І Централізована бухгалтерія ;
- « І Іародні», « Зразкові» аматорські колективи
Відділ контролює та координує роботу закладів культури у сільській 
місцевості.



4. Основними завданнями відділу є:
4.1. забезпечення реалізації  державної  полі тики в галузі культури і туризму 
на відповідній території;
4.2. забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
4.3. забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної 
діяльності для кожного громадянина України;
4.4. організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для 
покращення інвестиційного та інноваційного клімату у галузі туризму;
4.5. здійснення аналізу стану та тенденцій розвитку галузей культури і 
туризму;
4.6. сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, 
формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та 
просуванню високоякісного різноманітного національного продукту;
4.7. сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української 

нації, етнічної,  культурної і мовної самобутності національних меншин;
4.8. сприяння збереженню культурної  спадщини;
4.9. забезпечення функціонування української  мови в усіх сферах 
суспільного життя;
4.10. розробка і впровадження заходів для захисту місцевих туристичних 
ресурсів;
4.11. забезпечення участі у здійсненні соціальної реклами туристичних 
ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів;
4.12 захист прав творчих працівників , соціальний захист працівників 
підприємств, установ та організацій у сфері культури та туризму.

5.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Організовує виконання Конституції  України, Кодск законів про працю 

України і Законів України: «1 Іро місцеві державні  адміністрації», «1 Іро 
державну службу»,  «1 Іро запобігання корупції», «Про звернення громадян», 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації», «Про доступ до 
публічної інформації», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну 
справу», «І Іро охорону культурної спадщини»,  «І Іро музеї та музейну 
справу» та здійснює контроль за їх реалізацією;
5.2 забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб;
5.3 аналізує стан та тенденції  розвитку галузей культури і туризму та 

вживає заходів до усунення недоліків;
5.4. здійснює підготовку проектів програм розвитку галузей культури і 
туризму району;
5.5.вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;
5.6. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних 
коштів;
5.7. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;



5.8. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації ,  у 
визначених законом випадках проекти нормативно-правових актів з питань 
реалізації  державної  політики стосовно розвитку культури та туризму;
5.9. бере участь у розробленні проектів, розпоряджень голови 

райдержадміністрації ,  проектів нормативно-правових актів, головними 
розробниками яких є інші структурні підрозділи;
5.10. готує самостійно або разом з підпорядкованими установами 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові 
райдержадміністрації ;
5.1 1.забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
5.12.розглядає в установленому законодавством порядку звернення 
громадян;
5.13. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів 

відповідних місцевих рад;
5.14. забезпечує доступ до публічної  інформації,  розпорядником якої він є;
5.15. постійно інформує населення про стан здійснення державної  політики 

стосовно культури і туризму;
5.16. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного 

захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, 
пожежної безпеки;
5.17. організовує роботу з укомплектування,  зберігання, обліку та 

використання архівних документів;
5.18. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної  політики 

стосовно захисту інформації  з обмеженим доступом;
5.19. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних 

трудових спорів (конфліктів);
5.20. забезпечує захист персональних даних.
5.21. Створює умови для:
1. розвитку соціальної  інфраструктури у сфері культури, мистецтв, охорони 
культурної спадщини,  державної  мовної політики, туризму,  підвищення 
рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
2. розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої 
творчості,  а також для організації  культурного дозвілля населення, здобутку 
спеціальної освіти у сфері культури і туризму;
3. сприяння розвитку внутрішнього туризму,  туристичної  індустрії,
11 ро вад же нию екс ку рс і й н ої д і я л ьності;
4. задоволення національно-культурних потреб корінних народів і 
національних меншин, а також потреб у літературі,  мистецтві,  освіті, засобах 
масової інформації;
5. забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності,  
традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
6. сприяння формуванню репертуару колективів художньої  творчості,  
мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, 
бібліотек, організації  виставок, в ідродженню та розвитку народних художніх 
промислів, збереженню культурної  спадщини;



7. сприяння розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів культури району, спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
8. захисту прав споживачів  національного культурного та туристичного 
продукту;
9. сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, 
громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;
10. збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних 
ареалів населених місць;
1 1. фіксації зразків національної  нематеріальної  культурної спадщини;
12.збереження та розвитку культури української нації, етнічної,  мовної 
самобутності національних меншин;
13. забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та 
мистецтв, охорони  культурної спадщини і туризму;
14. сприяння будівництву, ремонту,реконструкції  закладів культури району;
15. проведення благодійних акцій;
16.функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
17.моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері 
культури, мистецтв, охорони культурної спадщини,  державної  мовної 
політики та туризму.
5.22. Формує та надає у встановленому порядку управлінню відповідно до 
компетенції  пропозицій  щодо:
1. формування державної  політики у сферах культури та мистецтв, охорони 

культурної спадщини,  вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей, державної  мовної політики та туризму, зокрема, стосовно 
вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
2. надання творчим колективам звання « народний»,» зразковий»;
3. відзначення працівників галузі культури, туризму та мистецтв, охорони 
культурної спадщини,  державними нагородами і відомчими відзнаками, 
нагородами Міністерства культури, обласної  державної  адміністрації, 
обласної ради, управління культури та мистецтв облдержадміністрації ;
4 .розглядає питання необхідності занесення музейних предметів Музейного 
фонду України до Державног о реєстру національного культурного надбання;
5. занесення об'єктів культурної  спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.
5.23. 1 Іодання управлінню інформації про:
1. музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних 
закладів державної  і комунальної форми власності,  в яких зберігаються 
музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належат ь 
до державної частини Музейного фонду України;
2.пошкодження,  руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження 
пам’яток культурної спадщини.
5.24. Забезпечення участі у:
1 розробці  проектів програм соціально-економічного розвитку державних 
цільових і регіональних програм;



2.розробці та виконанні державних і регіональних програм державної  мовної 
політики;
3.виконанні державних,  цільових, галузевих та районних програм щодо 
поліпшення розвитку культури і туризму;
4.організації  та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок- 
ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;
5. Надає організаційно-методичну допомогу у сферах культури та мистецтв, 
охорони культурної спадщини,  та туризму незалежно від форм власності;
6. Контролює збереження і переміщення культурних цінностей, включених 
до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного 
фонду;
7. Збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури і мистецтв, 
охорони культурної спадщини та туризму.
8. Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників у сфері культури , мистецтв, охорони культурної 
спадщини і туризму.
9. Забезпечує захист  о б ’єктів культурної спадщини від загрози знищення, 
руйнування або пошкодження.
10. Забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, 
встановлення та утримання охоронних дощок,  охоронних знаків, інших 
інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в 
межах їх територій.
11.Проводить фестивалі,  конкурси, огляди професійного та аматорського 
мистецтва, художньої  творчості,  виставки народних художніх промислів та 
інші заходи у сфері культури, охорони культурної спадщини та туризму.
12. Інформує управління про пошкодження,  руйнування п ам ’яток культурної  
спадщини.
13. Укладає охоронні договори на пам ’ятки культурної спадщини в межах 
повноважень, делегованих управлінням відповідно до закону.
14. Здійснює внутрішній фінансовий контроль та моніторинг наявності 
матеріально-технічної бази закладів культури району.
15. Являється головним розпорядником коштів районних підвідомчих 
установ.
16.Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6 .Відділ має право:
6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих 
органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,  інших 
структурних підрозділів райдержадміністраці ї,  органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань.
6.2. Залучати фахівців  інших структурних підрозділів райдержадміністраці ї,  

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),



представників громадських о б ’єднань (за згодою) до розгляду питань,що 
належать до компетенції  відділу.
6.3. Користуватись їв установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої  влади, системами з в ’язку і комунікацій, мережами 
спеціального з в ’язку та іншими технічними засобами.
6.4. Скликати в установленому порядку паради, проводити семінари з 

питань, що належать до компетенції відділу.
6.5. Створювати Раду відділу культури і туризму.
7.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом 
райдержадміністраці ї,  органами місцевого самоврядування, а також 
підприємствами, установами та організаціями, з мстою створення умов для 
провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, 
періодичності одержання і передачі інформації, необхідної  для належного 
виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади головою Хмільницької  райдержадміністрації  згідно із 
законодавством про державну службу за погодженням із заступником 
голови Вінницької  облдержадміністрації  та начальником управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації .
9. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу культури і туризму 
райдержадміністрації  (категорія «Б») : вища освіта за освітнім ..ступенем 
магістра, досвід роботи па посадах державної служби категорій «Б» чи «В» 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств,  установ, організацій 
незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння 
державною мовою.

9. Начальник відділу:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, несс персональну 
відповідальність за організацію та результати його діяльності,  сприяє 
створенню належних умов праці у відділі.
9.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації  Положення про 
відділ.
9.3. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників в ідділу та 
керівників, працівників підпорядкованих відділу установ за погодженням із 
засновниками.
9.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє 
обов'язки.
9.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи, затверджує річні плани роботи підпорядкованих установ.
9.6. Вживає заходів до удосконалення організаці ї  та підвищення 
ефективності роботи відділу.
9 7. Може брат и участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
9.}ч. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами райдержадміністрації ,  іншими центральними органами



виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, 
установами та організаціями за дорученням керівництва
райдержадміністрації .
9.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 
виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, 
свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, 
підлягають державній реєстрації із Головному управлінні  юстиції  у 
Вінницькій області.
9.10. Здійснює добір кадрів.
9.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень відділу.
9.12.Забезпечує дотримання працівниками відділу та підпорядкованих 
установ правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 
дисципліни.
9.13.Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету,  а 

підпорядковані установи за рахунок місцевого бюджету.
9.14.Здійснює інші повноваження,  визначені законодавством.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції  відділу, 
в ньому утворюється рада відділу культури і туризму райдержадміністрації  у 
складі начальника відділу (голова ради), а також інших працівників відділу 
та підпорядкованих установ.
Склад ради затверджується головою райдержадміністрації  за поданням 
начальника відділу.
11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції  та законам 
України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути 
скасовані головою райдержадміністрації.
12.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає 
голова райдержадміністрації  у межах відповідних бюджетних призначень.
13.1 IIгагний розпис, кошторис відділу та кошториси,  плани асигнувань 
підпорядкованих установ затверджує голова райдержадміністрації  за 
пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду,

»

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
2002 року №  228 ( офіційний вісник України, 2002р.№  9 ст.414).

14. Відділ є ю ридичною особою , має самостійний баланс, рахунки в 
органах Казначейства,  печатку із зображенням Державного Герба України та 
своїм найменуванням, власні бланки.

Ксрі вн и к ап ар ату  райдержадмі н істрації 11.Ткачук


