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Про затвердження
Статуту комунального закладу
«Краснокутська публічна бібліотека»
Краснокутської селищної ради
Погоду\івського району Харківської області

Відповідно до статей 42. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Закону України «Про культуру», на виконання рішення III сесії VIII скликання 
Краснокутської селищної ради від 22 грудня 2020 року № 37-V1II «Про прийняття у 
комунальну власність Краснокутської селищної ради юридичних осіб, які належать до 
спільної власності сіл. селищ Богодухівського району Харківської області. Краснокутська 
селищна рада

ІЗ II Р І I I  Л  А :

эдити Статут районного комунального закладу «Краснокутська 
централізована бібліотечна система» розташованого за адресою: 62002. Харківська область. 
Богодухівський район, селище Краснокутськ. провулок Театральний, будинок 12 
(ідентифікаційний код 02230738) перейменованого в комунальний заклад «Краснокутська 
публічна бібліотека» Краснокутської селищної ради Бої од\хінського район) Харківської 
області \ новій редакції (додасться).

1.1. Внести зміни в найменування бібліотечних закладів у зв'язку із
перейменуванням юридичної особи (додаток І ).

2. Директору комунального заклад) «Краснокутська публічна бібліотека» 
Краснокутської селищної ради Богодухівського район) Харківської області забезпечити 
внесення змін до відомостей про юридичну особ) комунальний заклал «Краснокутська 
публічна бібліотека» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 
області (ідентифікаційний код 02230738) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, культури, охорони здоров'я, с о ї ш щ о  захист) населення, молоді, спорту, 
законності га депутатської етики відділу культури та гуриз.м)
Краснокутської селищної ради Бої о д р к і вс ь кої області.

Краснокутський селищний к Ірина КАРАНУТ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії

Краснокутської селищної ради 
від 26 січня 2021 року№ 96-УІІІ

СТАТУТ
комунального закладу 

«Краснокутська публічна бібліотека»
Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут Комунального закладу «Краснокутської публічної 
бібліотеки» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 
області (далі - Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України 
і є документом, який регламентує діяльність Комунального закладу 
«Краснокутська публічна бібліотека» Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської області (далі - Публічна бібліотека).

1.2. У своїй діяльності Публічна бібліотека керується Конституцією України, 
Законом України «Про культуру», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центрального 
органу виконавчої влади в галузі культури, рішеннями Краснокутської селищної 
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, наказами 
Відділу культури та туризму і цим Статутом.

1.3. Публічна бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад, 
Засновником якої є Краснокутська селищна рада Богодухівського району 
Харківської області. Публічна бібліотека безпосередньо підпорядкована Відділу 
культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району 
Харківської області (далі -  Відділ), як органу управління уповноваженому 
Засновником.

1.4. Публічна бібліотека є неприбутковим закладом, який утворений та 
зареєстрований в порядку, визначеному законодавством.

1.5. Публічна бібліотека є юридичною особою, має свою печатку, штамп та
бланк.

1.6. Місцезнаходження та юридична адреса Комунального закладу 
«Краснокутська Публічна бібліотека» Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської області: Україна, 62002, Харківська область, 
Краснокутський район, смт Краснокутськ, пров. Театральний, 12.

1.7. Повна назва -  Комунальний заклад «Краснокутська публічна 
бібліотека» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 
області;
Скорочена назва - КЗ «Краснокутська ПБ».

1.8. Комунальний заклад «Краснокутська публічна бібліотека» 
Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області є 
правонаступником всіх прав і обов’язків районного комунального закладу 
«Краснокутська централізована бібліотечна система».
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II. СТРУКТУРА ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Публічна бібліотека є головною бібліотекою Краснокутської селищної 
ради, інформаційним та культурно-освітнім закладом у сфері бібліотечно- 
інформаційного обслуговування населення, методичним центром з питань 
розвитку бібліотечної справи.

2.2. Публічна бібліотека має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, з 
централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиний довідково- 
пошуковий апарат зі зведеними каталогами.

2.3. Публічна бібліотека включена до базової мережі закладів культури, яка 
формується відповідно до ст. 22 Закону України «Про культуру».

2.4. Структурними підрозділами публічної бібліотеки є:
1. Краснокутська дитяча бібліотека -  філія, 62002, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, смт Краснокутськ, вул. Охтирська, 8
2. Качалівська сільська бібліотека -  філія, 62025, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Качалівка, вул. Шкільна, 7
3. Китченківська сільська бібліотека -  філія , 62043, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Китченківка, вул. Центральна, 36
4. Колонтаївська сільська бібліотека -  філія, 62030, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 107
5. Любівська сільська бібліотека -  філія, 62032, Харківська обл.,

Богодухівський р-н, с. Любівка, вул. Слобожанська, 118а
6. Маяківська сільська бібліотека -  філія, 62002, Харківська обл.,

Богодухівський р-н, смт. Краснокутськ, вул. Новостроєнівська, 68
7. Основ’янська сільська бібліотека - філія, 62002, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Основинці, вул. Каразінська, 18
8. Рябоконівська сільська бібліотека - філія, 62002, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Основинці, вул. Каразінська, 18
9. Слобідська сільська бібліотека -  філія , 62035, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Слободка, вул. Шкільна, 7
10.Чернещанська сільська бібліотека - філія, 62008, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Чернещина, вул. Дружби, 45
11. В’язівська сільська бібліотека - філія, 62040, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. В’язова, вул. Слобожанська, 6
12. Водянська сільська бібліотека - філія, 62053, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Водяна, вул. Московська, 117А
ІЗ.Олексіївська сільська бібліотека - філія, 62051, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 1
14.Дублянська сільська бібліотека - філія, 62052, Харківська обл.,

Богодухівський р-н, с. Дублянка, вул. Перемоги, 4
15.Червонопрапорська сільська бібліотека - філія, 62052, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Княжа Долина, вул. Шкільна, 1
16. Мурафська сільська бібліотека -  філія, 62020, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Мурафа, вул. Центральна, 41
17. Мирнянська сільська бібліотека - філія, 62024, Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Мирне вул. Центральна, 77
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18. Володимирівська сільська бібліотека - філія, 62023, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Сорокове вул. Шкільна 1

19. Каплунівська сільська бібліотека - філія 62010, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Каплунівка вул. Морозова, 68

20. Козіївська сільська бібліотека - філія, 62011, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Козіївка, вул. Слобожанська, 54

21. Новоодеська сільська бібліотека - філія, 62011, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Козіївка, вул. Горького, 70а

22. Городнянська сільська бібліотека - філія, 62012, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, З

23 .Пархомівська сільська бібліотека -  філія № 1, 62014, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Пархомівка, вул. Ярославського, 53

24. Пархомівська сільська бібліотека - філія № 2, 62015, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, 12

25. Костянтинівська селищна бібліотека -  філія, 62042, Харківська обл., 
Богодухівський р-н, смт Костянтинівка, вул. Центральна, 91

2.5. Публічна бібліотека є методичним центром для всіх бібліотек, які 
знаходяться на території Краснокутської селищної ради.

III. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Публічної бібліотеки є реалізація прав громадян на 
бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у 
тимчасове користування громадян, надання консультативних послуг з питань 
електронного оформлення звернень до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1.Основним завданням Публічної бібліотеки є забезпечення права 
громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування 
користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних 
послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних 
надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що 
сприятимуть успішному розвитку особистості.

4.2. Для виконання завдань Публічна бібліотека:
4.2.1.Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, 

незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, 
політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії, 
здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб 
мешканців свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх 
громадянських прав.

4.2.2.Обслуговує населення через абонементи, читальні зали, інформаційно- 
бібліографічну службу. Публічна бібліотека і бібліотеки-філії організовують 
обслуговування населення за допомогою книгоношества.
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4.2.3. Формує, зберігає і організовує єдиний бібліотечний фонд, визначає 
його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями.

4.2.4. Вичерпно комплектується краєзнавчими виданнями на основі 
придбання різних видів документів за бюджетні і позабюджетні кошти.

4.2.5.Забезпечує належне збереження бібліотечних фондів, здійснює 
контроль за їх використанням. Вилучає з бібліотечного фонду документи у 
порядку, визначеному нормативними документами у сфері культури.

4.2.6. Забезпечує формування фонду бібліотек з урахуванням потреб 
користувачів та ступеня їхнього задоволення фондами.

4.2.7. Забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного 
фонду; оперативність надходження нових документів в усі підрозділи.

4.2.8.Здійснює розподіл книг бібліотекам-філіям за Державними
(обласними) програмами.

4.2.9.Здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять; 
бібліотСки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

4.2.10. Регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює 
довідково-пошуковий апарат на весь фонд, у тому числі зведені каталоги. 
Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

4.2.11. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду 
(складання акту, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), 
здійснює Публічна бібліотека.

4.2.12. Надає читачам всіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям) 
гарантований мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі.

4.2.13.Організовує диференційоване обслуговування читачів із врахуванням 
їхніх вікових особливостей, освітнього рівня, професійно-виробничих, освітніх, 
культурних та пізнавальних потреб. Використовує інформаційні мережі для 
забезпечення доступу користувачів до баз даних.

4,2.14. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання і 
клуби за інтересами;

- організовує та проводить, для особистого та професійного розвитку 
користувачів: семінари, майстер -  класи, змішане навчання;

- провадить соціокультурну діяльність шляхом просвітницьких заходів, 
творчих акцій, зокрема презентацій книг, літературних та тематичних вечорів, 
читацьких конференцій, бенефісів видавництв, днів книги, книжкових виставок, у 
тому числі віртуальних, тощо;

- впроваджує нові інформаційні технології на основі автоматизованих 
інформаційно -  бібліотечних систем «АІБС», з метою підвищення якості 
довідково -  інформаційних послуг, виходу у світовий інформаційний простір.

4.2.15.Забезпечує взаємодію бібліотек різних видів, є організаційно- 
методичним і координаційним центром бібліотек, а саме:

- вивчає і аналізує стан бібліотечної справи;
- розробляє і подає пропозиції щодо вдосконалення бібліотечно- 

бібліографічного та інформаційного обслуговування, раціонального розміщення 
бібліотек на основі моніторингу роботи, вивчення існуючих проблем, 
прогнозування;
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- проводить наради, семінари, практикуми, бере участь в організації і 
підведенні підсумків конкурсів, в організації і підведенні підсумків оглядів, 
оглядів-конкурсів тощо ;

- надає методичну, практичну допомогу бібліотекам - філіям;
- бере участь у реалізації державних програм і розробленні та реалізації 

регіональних програм у межах своєї компетенції.
4.2.16. Надає платні послуги відповідно до законодавства України.
4.2.17. Працює за річними, календарними планами,

затвердженими начальником Відділу культури та туризму Краснокутської 
селищної ради.

4.2.18.Організовує обслуговування користувачів відповідно до правил 
користування бібліотекою.

4.2.19. Співпрацює з творчими спілками, державними та іншої форми 
власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, 
юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

4.2.20. Керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, 
громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських 
цінностей.

V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

5.1.Засновником Публічної бібліотеки є Краснокутська селищна рада 
Богодухівського району Харківської області (далі -Засновник).

5.2. Засновник безпосередньо або через Відділ культури та туризму
здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, 
закріплює за закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації,
обладнання, здійснює управління майном, активами, господарське 
обслуговування, інші заходи, необхідні для функціонування закладу відповідно 
до цілей Статуту, у порядку і межах, визначених законодавством.

5.3. Органом управління Публічної бібліотеки є Відділ культури та туризму 
Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

5.4. Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської області здійснює:

- загальне керівництво Публічною бібліотекою та координацію її роботи;
- контроль за фінансово-господарською діяльністю Публічної бібліотеки 

відповідно до законодавства;
- інші повноваження відповідно до чинного законодавства та даного 

Статуту.

VI. КЕРІВНИЦТВО ПУБЛІЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

6.1 .Керівництво діяльністю Публічної бібліотеки здійснює директор, який 
призначається керівником органу управління шляхом укладання з ним контракту 
на п’ять років за результатами проведення конкурсу. Конкурс проводить 
Краснокутська селищна рада згідно із Законом України «Про культуру». 
Організацію проведення конкурсу забезпечує відділ культури та туризму
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Краснокутської селищної ради. Директор Публічної бібліотеки звільняється з 
посади органом управління відповідно до чинного законодавства.

6.2. Прийом на роботу до Публічної бібліотеки проводиться у відповідності 
з кваліфікаційними вимогами.
Працівники Публічної бібліотеки підлягають періодичній атестації, порядок якої 
встановлюється чинним законодавством України.

6 3 . Директор Публічної бібліотеки:
- займається вирішенням питань діяльності Публічної бібліотеки;
- діє від імені Публічної бібліотеки та представляє її інтереси в органах 

місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними 
особами та громадянами;

- приймає на роботу та звільняє працівників Публічної бібліотеки, заохочує 
їх і накладає стягнення у межах трудового законодавства;

- в межах бюджетних призначень розпоряджається коштами Публічної 
бібліотеки відповідно до чинного законодавства;

- визначає структуру організації, формує штат працівників Публічної 
бібліотеки та подає на погодження до відділу культури та туризму 
Краснокутської селищної ради і на затвердження Краснокутському селищному 
голові;

- забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, час 
відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм 
на підставі діючих з цих питань нормативно-правових актів;

- забезпечує створення необхідних умов для збереження бібліотечних 
фондів; стан обліку; інвентаризацію;

- несе відповідальність за створення необхідних умов для збереження 
комунальної власності (за стан збереження будівель та іншого майна), для роботи 
користувачів і працівників та ефективного використання ресурсів бібліотеки;

- слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни 
всіма працівниками Публічної бібліотеки, керує діяльністю бібліотек - філій та 
несе відповідальність за впровадження цієї діяльності та її результати;

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Публічної 
бібліотеки, механізації та автоматизації бібліотечних процесів;

- здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства 
та цього Статуту;

- створює умови для ефективного використання ресурсів Публічної 
бібліотеки, для вирішення виробничих завдань та соціального розвитку 
колективу. Сприяє підвищенню активності і відповідальності працівників 
бібліотеки за виконання покладених на них завдань.

6.4. На період тимчасової відсутності директора Публічної бібліотеки його 
обов’язки виконує інший працівник Публічної бібліотеки відповідно до наказу 
начальника Відділу культури та туризму Краснокутської селищної ради.

6.5. На правах дорадчих органів у Публічній бібліотеці можуть 
створюватися: методично-бібліотечна рада, актив бібліотеки, які функціонують 
згідно з відповідними положеннями, що затверджуються Директором Публічної 
бібліотеки.



7

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1 Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до 
законодавства України, рішень Засновника, відділу культури та туризму 
Краснокутської селищної ради та цього Статуту.

7.2. Фінансування здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, коштів, 
одержаних від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності, 
безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань юридичних або фізичних осіб, 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7:3. Відносини Публічної бібліотеки з іншими закладами, організаціями, 
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 
договорів.

7.4. Кошти, отримані Публічною бібліотекою з додаткових джерел 
фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 
Статутом.

7.5. Публічна бібліотека у процесі провадження фінансово-господарської 
діяльності має право:

- розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно 
модернізувати її;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 
законодавства та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Публічної 
бібліотеки.

7.6. Бухгалтерський облік Публічної бібліотеки здійснюється через 
централізовану бухгалтерію відділу культури та туризму Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району Харківської області. Порядок ведення 
бухгалтерського та статистичного обліку визначається чинним законодавством 
України.

VIII. ЗВІТНІСТЬ ТА ОБЛІК

8.1. Публічна бібліотека зобов’язана надати Засновнику на його вимогу 
будь-яку інформацію щодо своєї діяльності.

8.2. Публічна бібліотека виконує заходи з охорони праці та протипожежної 
безпеки відповідно до чинного законодавства України.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Публічної бібліотеки здійснюється шляхом її 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках 
та порядку, встановлених законодавством України.

9.2. Рішення про припинення діяльності Публічної бібліотеки приймається 
Засновником за погодженням із Міністерством культури України.

9.3. При реорганізації чи ліквідації Публічної бібліотеки працівникам, які 
звільняються, гарантується додержання їх прав та законних інтересів відповідно 
до трудового законодавства України.
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9.4. Ліквідація Публічної бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, 
яка створюється відповідно до законодавства України.

9.5. У разі припинення діяльності Публічної бібліотеки (у результаті її 
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи, передаються 
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зараховуються до доходу бюджету.

9.6. Бібліотека вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту 
виключення її з Базової мережі закладів культури.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Статут Публічної Бібліотеки набирає чинності з дня його державної 
реєстрації.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту мають юридичну силу, якщо 
вони відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово та 
затверджені рішенням Краснокутської селищної ради і зареєстровані в 
установленому законодавством України порядку та оформлені у вигляді нової 
редакції.

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО


