
        
 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

 24 грудня 2020 року          № 123-VIII 

 

Про створення відділу культури,  

молоді, туризму та спорту та  

затвердження Положення про  

відділ культури, молоді, туризму та спорту  

Саф'янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

 

Відповідно до п.6 ст. 26, ч. 4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону 

України «Про культуру», керуючись ст. ст.87, 89 Цивільного кодексу України, з метою 

забезпечення прав жителів громади на отримання якісних і доступних послуг у сфері 

культури, створення інфраструктури єдиного культурного простору громади 

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області  

ВИРІШИЛА: 

1. Створити відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

2. Затвердити Положення про відділ культури, молоді, туризму та спорту 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. (Додаток1).  
 

3. Затвердити структуру та штатну чисельність відділу культури, молоді, туризму та 

спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

(Додаток 2). 
 

4. Провести державну реєстрацію юридичної особи культури, молоді, туризму та 

спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатську комісії 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку;  з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту 

населення. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                      Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

  



Затверджено рішенням 

Саф’янівської сільської ради 

від  24.12.2020 року № 123-VIII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, ТУРИЗМУ ТА СПОРТУ  

САФ’ЯНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

1. Загальні положення 
Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради (далі – 

відділ)   (далі – Відділ культури, молоді, туризму та спорту) є виконавчим органом 

Саф’янської сільської ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». Відділ культури, молоді, туризму та спорту є 
підзвітним, підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення делегованих йому 
повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам 
виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, а 
також підзвітний та підконтрольний Департаменту культури національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини, Департаменту освіти і науки, Управлінню 
туризму, рекреацій та курортів та Управлінню фізичної культури і спорту обласної 
державної адміністрації. 

У своїй діяльності Відділ культури, молоді, туризму та спорту керується 
Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, нормативними актами відповідних 
Міністерств, рішеннями сільської ради, розпорядженнями сільського голови, а також 
цим Положенням.  

Відділ культури, молоді, туризму та спорту є юридичною особою публічного права, 
має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, 
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні 
бланки. 

Офіційне найменування відділу культури, молоді, туризму та спорту 

Саф’янівської сільської ради української мовою є: 

     Повне - Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області; 

   Скорочене - Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської с/р. 

   Відповідно до вимог, встановлених Податковим кодексом України, для 

неприбуткових організацій: 

 Всі активи відділу культури, молоді, туризму та спортуСаф’янівської сільської ради, 

як бюджетної установи, можуть передаватися одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення 

юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення).  

2. Основними завданнями Відділу культури, молоді, туризму та спорту є: 

- забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму, фізичної 

культури та спорту на території району; 

- Реалізація прав громадян на свободу літературної і художньої  творчості, вільного 

розвитку культурно-мистецьких  процесів, доступності всіх видів культурних послуг і 

культурної діяльності для кожного  громадянина; 

- Здійснення  відповідно до законодавства державного управління і  контролю у 

сфері театральної, музейної, бібліотечної, клубної справи, туризму; 

- Задоволення  культурно-дозвіллєвих потреб  населення; 

- Розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної  народної  творчості,  аматорського 

мистецтва, народних художніх промислів, створення та організація діяльності клубних 

формувань (творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань,  клубів за  

інтересами); 



- Сприяння збереженню культурної спадщини, традицій регіону; 

- Вивчення  культурних запитів та розкриття творчих здібностей і  обдарувань 

різновікових груп населення; 

- Вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування 

громадян в галузі культури і туризму; 

- Збереження та розвиток мережі закладів культури, туризму та спорту,  створення 

відповідних умов для їхньої  діяльності; 

- Створення  сприятливих умов для розвитку: 

внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та  курортно-

рекреаційної індустрії,  впровадження екскурсійної діяльності на  відповідній території; 

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму,  організації її 

матеріально-технічного забезпечення, розбудови  матеріально-технічної бази 

туристичної галузі; 

- Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та 

спорту, на забезпечення соціального та правового захисту дітей і молоді; 

- Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; 

- Сприяння в організації і проведенні фізкультурно-спортивних заходів серед 

широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, 

забезпечення пропаганди здорового способу життя; 

- Реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання; 

- Сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів 

спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань  молоді та 

спорту;  

3.Відділ культури, молоді, туризму та спорту відповідно до покладених на нього 

завдань: 

 

1)  Здійснює управління школою естетичного виховання дітей «Кам’янська музична 

школа Ізмаїльського району Одеської області», Централізованоюбібліотечною 

системою, колективами із званням «народний». 

2)  Готує пропозиції до проектів   районних програм і планів поліпшення становища 

молоді, оздоровлення та відпочинку і дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної 

культури та спорту, розвитку культури і туризму. 

3)  Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну 

звітність з питань, що належать до компетенції відділу. 

4)  Налагоджує співробітництво та взаємодію зі структурними  підрозділами районної  

державної адміністрації та виконавчими комітетами органів місцевого 

самоврядування щодо вирішення  нагальних питань у галузі  культури молоді, 

туризму і фізичної культури та спорту. 

5)  Вирішує спільно з органами місцевого самоврядування питання соціально-

культурного розвитку відповідної території, музеїв, бібліотечних, клубних закладів. 

6)  Створює умови для розвитку музичного, театрального,  хореографічного мистецтва, 

народної творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню 

репертуару мистецьких колективів,  комплектуванню фондів бібліотек, вживає 

заходів щодо пошуку та підтримки обдарованої молоді. 

7)  Забезпечує участь колективів та митців самодіяльної народної  творчості, майстрів 

образотворчого, прикладного та декоративно-ужиткового мистецтва у 

міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних фестивалях, конкурсах, 

оглядах,  виставках творів образотворчого та прикладного декоративно-ужиткового 

мистецтва. 



8)  Здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, спрямовану на 

популяризацію регіонального туристичного продукту на  внутрішньому та 

міжнародному ринках  туристичних послуг. 

9)  Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних  виставко-

презентацій, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, 

конференцій, інших заходів. 

10)  Сприяєв межах своєї компетенції формуванню позитивного туристичного іміджу 

України за кордоном. 

11)  Подає в установленому порядку  пропозиції щодо відзначення працівників закладів, 

підприємств і організацій культурно-мистецької, молодіжної, спортивної та 

туристичної сфери державними нагородами, застосовує згідно із  законодавством  

інші  форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у 

творчій, педагогічній, культурно-освітній, туристичній, спортивній та виробничій 

діяльності. 

12)  Організовує роботу  по збереженню  та  відтворенню традиційної  народної 

творчості, художніх промислів і ремесел, розвитку мережі та  зміцненню 

матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного 

виховання. 

13)  Бере участь в організації та  реалізації вітчизняних, міжнародних  регіональних  

проектів  виставок, презентацій, ярмарків, методичних    і   науково-практичних 

семінарів, конференцій, інших  заходів у сферікультури, молоді, туризму та спорту.  

14)  Бере участь у  реалізації міжнародних програм у сфері  культури і туризму на 

території району. 

15)  Здійснює заходи з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

району. 

16)  Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, 

дитячі, громадські організації сприяння розвитку культури, благодійні та інші 

організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, 

проведення змагань.  

17)  Здійснює заходи, спрямовані на пропагування культурних таетнічних цінностей, 

підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту дітей та 

молоді. 

18)  Сприяє діяльності молодіжних та спортивних клубів та об'єднань за інтересами, в 

т.ч. за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-

технічної бази. 

19)  Удосконалює в межах свої повноважень систему пошуку і відбору талановитих та 

обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку. 

20)  Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, 

фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, 

спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного 

виховання молоді. 

21)  Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового 

способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і 

молодіжному середовищі. 

22)  Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації 

фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-освітній, виробничій та соціально-

політичній сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і 

ветеранів. 

23)  Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення артистів, 

спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту, присвоєння 



їм звань, а також про призначення їм стипендій і премій Кабінету Міністрів 

України, грантів Президента України обдарованій молоді, премій голови Одеської 

обласної ради та стипендій голови Одеської обласної державної адміністрації. 

24)  Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує 

організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня. 

25)  Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів 

незалежно від їх підпорядкування. 

26)  Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю та цільовим використанням 

спортивних об'єктів, що належать до сфери управління сільської ради, та за 

дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів. 

27)  Затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-

тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та 

спорту. 

28)  Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної 

підтримки молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту, культури та 

туризму. 

29)  Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну 

роботу, «гарячі лінії», семінари та тренінги з питань, що належать до його 

компетенції. 

30)  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції. 

31)  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян. 

32)  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. 

33)  Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його  

компетенції. 

34)  Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань. 

 

4. Відділ культури, молоді, туризму та спорту  має право: 

       Відділ  має право: 

1)  Залучати спеціалістів інших підприємств, установ, організацій та  об’єднань 

громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань,  що належить 

до його компетенції. 

2)  Готувати проекти рішень голови сільської ради з питань, віднесених до компетенції 

відділу. 

3)  Одержувати в установленому порядку від інших органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій усіх форм  власності документи та інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на  нього завдань. 

4)  Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої 

влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 

технічними засобами; 

5)  Скликати в установленому порядку наради з питань, що  належить до його 

компетенції. 

 

5. Взаємодія Відділу культури, молоді, туризму та спорту  з іншими органами та 

структурами 

 

Відділ культури, молоді, туризму та спорту в установленому законодавством 

порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської 

ради, структурними підрозділами й апаратом ради, територіальними органами 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, 

установами та організаціями з метою 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. 

 

6. Керівництво Відділу культури, молоді, туризму та спорту 

 

 

 

- Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з 

посади головою сільським головою згідно із законодавством про службу в органах 

місцевого самоврядування;   

- Начальник здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; 

- Подає на розгляд ради зміни до Положення про Відділ культури, молоді, туризму та 

спорту; 

- Затверджує посадові інструкції працівників Відділу культури, молоді, туризму та 

спорту та розподіляє обов’язки між ними; 

- На період відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник ; 

- Призначає на посаду та звільняє з посади працівників методичного кабінету, школи 

естетичного виховання дітей, Центральної районної бібліотеки, колективами із званням 

«народний»; 

- Звітує перед сільським головою про виконання покладених на Фінансове 

управління завдань та затверджених планів роботи; 

- Представляє інтереси Відділу культури, молоді, туризму та спорту у 

взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними 

підрозділами сільської ради, з міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями; 

- Розпоряджається коштами у межах кошторису Відділу культури, молоді, туризму 

та спорту; 

- Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб 

Відділу культури, молоді, туризму та спорту; 

- В установленому законодавством порядку ініціює призначення на посаду і 

звільнення працівників структурного підрозділу; 

- Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

Відділу культури, молоді, туризму та спорту; 

- Забезпечує дотримання працівниками Відділу культури, молоді, туризму та спорту 

внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

- Здійснює інші повноваження, визначені законом. 
 

7. Заключні положення 
 

Накази начальника Відділу культури, молоді, туризму та спорту, що суперечать 
Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані 
сільською радою. 

Відділу культури, молоді, туризму та спорту утримується за рахунок коштів 
сільського бюджету. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу культури, молоді, 
туризму та спорту визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у 
встановленому законодавством порядку. 

Штатний розпис та кошторис Відділу культури, молоді, туризму та спорту 
затверджуються в установленому законодавством порядку.  

Ліквідація та реорганізація Відділу культури, молоді, туризму та спорту 
здійснюється за рішенням сесії сільської ради. 

Секретар сільської ради ______________ ________________ 

 підпис ПІБ 

  



 

 

 

Додаток 2 

до рішення  

Саф'янівської сільської  ради 

 від    24.12. 2020 року № 123-VIII 

 

 

 

Структура та штатна чисельність  

відділу культури, молоді, туризму та спорту  

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

 

№ Назва посади Кількість  

штатних одиниць 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 2 

3 Головний спеціаліст-бухгалтер 1 

Всього  4 

 

 

 


