
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  обласної ради 

__.__.________  №___________ 
 

 
 
 
 

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  КУЛЬТУРИ 

«АКАДЕМІЧНИЙ  КАМЕРНИЙ  ХОР «КАНТУС» 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ  

(нова редакція) 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

м. Ужгород 
2020 



 2 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  КУЛЬТУРИ «АКАДЕМІЧНИЙ  

КАМЕРНИЙ  ХОР «КАНТУС» ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ (далі 
за текстом – Хор) є неприбутковою комунальною концертною організацією, 
яка утворена з метою здійснення заходів щодо відродження і розвитку 
кращих традицій хорового співу, музичного мистецтва Закарпаття. 

Хор є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Закарпатської області. 

Власником Хору є Закарпатська обласна рада. Хор є підпорядкованим, 
підзвітним та підконтрольним Власнику, а в галузевому відношенні 
підпорядковується відповідному структурному підрозділу Закарпатської 
обласної державної адміністрації (далі – Галузевий орган управління), а також 
Уповноваженому органу Закарпатської обласної ради із управління майном 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 
області, визначеному рішеннями Закарпатської обласної ради (далі – 
Уповноважений орган Власника) в порядку та на підставах визначених цим 
Статутом і рішеннями Закарпатської обласної ради. 

1.2. Хор керується у своїй діяльності чинним законодавством України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства культури України та інших центральних органів виконавчої 
влади, рішеннями Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації, наказами Галузевого органу 
управління та Уповноваженого органу Власника, а також цим Статутом. 

1.4. Хор є юридичною особою, права і обов’язки якої набуває з моменту 
державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та 
головному управлінні Державної казначейської служби України у 
Закарпатській області, печатку, штамп зі своїм найменуванням, фірмовий 
бланк. 

1.5. Хор здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 
України і цього Статуту. 

1.6. Хор має цивільну правоздатність і дієздатність, може від свого імені 
набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і 
відповідачем у судах загальної юрисдикції. Цивільна правоздатність Хору 
може бути обмежена лише за рішенням суду. 

1.7. Найменування:  
повне – Комунальний заклад культури «Академічний камерний хор 

«Кантус» Закарпатської обласної ради;  
скорочене – АКХ «Кантус». 
1.8. Юридична адреса: м. Ужгород, вулиця Руська, 3. 
1.9. Хор веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та 

звітність у порядку, встановленому чинним законодавством, звітний рік 
(бюджетний період) встановлюється з 01 січня по 31 грудня.  
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2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРУ  
2.1. Основною метою діяльності є створення культурно-просвітницьких 

проектів і концертних програм, спрямованих на розвиток і пропаганду 
кращих традицій хорового мистецтва України, які сприяють естетичному 
вихованню всіх верств населення, подальший розвиток традицій камерного 
хорового мистецтва, розширення міжнародних культурних зв'язків. 

2.2. Предметом діяльності Хору є: 
створення високопрофесійного репертуару, в якому будуть відображені 

кращі зразки камерного хорового мистецтва; 
духовне та естетичне виховання різних верств населення; 
представництво мистецтва Закарпаття на теренах України та за її 

межами; 
реалізація державної і регіональної політики в галузі культури, 

популяризація кращих зразків камерного хорового мистецтва; 
створення хорової школи, яка готує майбутніх фахівців, любителів 

хорового співу; 
надання методичної та практичної допомоги самодіяльним хоровим 

колективам області; 
активна участь у розширенні міжнародних культурних зв’язків; 
підвищення культурного рівня молоді й виховання її на кращих зразках 

сучасного мистецтва. 
2.3. Для виконання поставлених перед ним завдань Хор має право: 
організовувати, проводити науково-практичні, культурні, мистецькі, 

громадські, суспільні та політичні заходи за замовленням фізичних і 
юридичних осіб відповідно до укладених договорів про надання послуг. 

Договори щодо проведення науково-практичних, культурних, 
мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів за замовленням 
фізичних і юридичних осіб підлягають обов’язковому погодженню Галузевим 
органом управління та Уповноваженим органом Власника. 

реалізовувати спільні проекти та програми з власної ініціативи або за 
зверненням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
інших підприємств, установ і організацій за умови компенсації з їх боку 
відповідних витрат на утримання нерухомого майна, оплату комунальних 
послуг під час проведення таких заходів та компенсації інших витрат 
необхідних для забезпечення цільового використання майна, а також за умови 
погодження з Галузевим органом управління доцільності проведення заходу 
та ефективності використання майна. 

організовувати концерти (хорові, камерні, сольні, тематичні, 
театрально-видовищні), презентації, фестивалі, бенефіси, майстер-класи, 
творчі лабораторії тощо; 

здійснювати обмін з подібними колективами України та зарубіжжя; 
здійснювати підготовку, тиражування, випуск і розповсюдження 

(продаж) друкованої продукції: каталогів, нотного матеріалу, проспектів, 
буклетів, методичної літератури, рекламних матеріалів, наборів листівок, 
афіш, банерів, плакатів, а також запис аудіокасет, компакт-дисків за участю та 
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у виконанні учасників Хору, з додержанням прав авторів та виконавців 
відповідно до законодавства  про авторське право і суміжні права; 

залучати додаткових фахівців за договорами; 
укладати в установленому порядку договори з юридичними та 

фізичними особами, що не суперечать діяльності Хору та чинному 
законодавству України; 

надавати послуги в порядку і межах, встановлених чинним 
законодавством України; 

вносити пропозиції до органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань діяльності Хору; 

взаємодіяти зі структурними підрозділами обласної державної 
адміністрації, районними державними адміністраціями, міськими радами міст 
обласного значення та іншими органами місцевого самоврядування з питань 
культури, що належать до компетенції Хору; 

входити (у тому числі на безоплатній основі) в культурні асоціації, 
об’єднання, організації тощо, у тому числі у міжнародні, брати участь у 
реалізації культурних програм, у тому числі міжнародних; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати для виконання 
статутних завдань Хору кошти від власних надходжень; 

розвивати власну соціальну та матеріально-технічну базу; 
здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству 

України. 
2.4. Діяльність Хору, пов’язана зі створенням, публічним виконанням та 

публічним показом власних концертних програм, організацією гастролей, 
конкурсів, оглядів, фестивалів, здійснюється відповідно до календарних 
планів, розроблених Директором Хору та затверджених Галузевим органом 
управління за попереднім погодженням з Уповноваженим органом Власника. 
 

3.СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ 
 

 3.1. Суб’єктами управління Хору є: 
 3.1.1. Власник – Закарпатська обласна рада; 
 3.1.2. Уповноважений орган Власника – орган, уповноважений 
Закарпатською обласною радою здійснювати управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним 
майном області); 

 3.1.3. Галузевий орган управління – відповідний структурний підрозділ 
Закарпатської обласної державної адміністрації до компетенції якого 
належить забезпечення розвитку культури відповідно до законодавства. 

3.1.4. Директор Хору. 
 3.2. До повноважень Власника належить: 
 3.2.1. Затвердження статуту Хору, внесення змін та доповнень до нього. 
 3.2.2. Призначення та звільнення Директора Хору. 
 3.2.3. Надання згоди на створення Хором своїх філій та 
госпрозрахункових підрозділів, котрі діють на основі цього Статуту. 

 3.2.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Хору: 
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реорганізація або ліквідацію Хору, призначення ліквідаційної комісії, 
затвердження ліквідаційного балансу. 

 3.2.5. Прийняття рішень про вилучення чи порядок вилучення основних 
засобів та необоротних активів, а також інших цінностей Хору. 

 3.2.6. Погодження вилучення (викупу), добровільної відмови від права 
користування земельною ділянкою, на якій розташований Хор; 

 3.2.7. Контроль за діяльністю Хору. 
 3.3. До повноважень Уповноваженого органу Власника належить: 
 3.3.1. Контроль за ефективністю та цільовим використанням Хором 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Закарпатської області. 

 3.3.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Хору в межах 
визначених цим Статутом та рішеннями Власника.  

 3.3.3. Розгляд, перевірка та аналіз звітності Хору, що здійснюється 
відповідно до п. 3.8. та розділу 6 цього  Статуту. 

 3.3.4. Подання Власнику письмових пропозицій щодо заходів 
підвищення ефективності використання майна Хору та звільнення Директора 
за порушення цього Статуту. 

 3.3.5. Погодження передачі іншим фізичним та юридичним особам, 
обміну, передачі в оренду, належного Хору індивідуально визначеного 
рухомого майна, а також погодження його списання з балансу в 
установленому порядку. 

 3.3.6. Погодження орієнтовних розцінок вартості платних послуг і робіт, 
які надаються або виконуються Хором на договірних засадах. 

 3.3.7. Погодження календарних планів діяльності Хору пов’язаної зі 
створенням, публічним виконанням та публічним показом власних 
концертних програм, організацією гастролей, конкурсів, оглядів, фестивалів. 

 3.3.8. Затвердження форми звітності передбаченої п. 3.8. цього Статуту. 
 3.3.9. Погодження доцільність замовлення виготовлення проектно-
кошторисної документації Хором за обґрунтованим поданням Директора та 
технічного завдання до цієї проектно-кошторисної документації. 

 3.3.10. Погодження проведення Хором капітальних ремонтів, 
реконструкції та нового будівництва; 

 3.3.11. Погодження договорів про надання послуг з проведення 
науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичних заходів за замовленням фізичних і юридичних осіб. 

 3.4. До повноважень Галузевого органу управління належить:  
 3.4.1. Контроль за статутною діяльністю Хору та діяльністю Директора 
Хору. 

 3.4.2. Фінансування Хору у встановленому бюджетним законодавством 
порядку. 

 3.4.3. Затвердження структури та штатного розпису Хору на 
календарний рік та змін до них. 

 3.4.4. Погодження кандидатур на посади заступників Директора, 
художніх керівників, головних диригентів (диригентів), директорів-
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розпорядників творчих колективів Хору за поданням Директора Хору;. 
 3.4.5. Затвердження кошторису Хору на бюджетний період та змін до 
нього. 

 3.4.6. Контроль і нагляд за додержанням законодавства в сфері культури 
державних стандартів, критеріїв та вимог щодо нормативів професійної 
діяльності в сфері культури, стандартів надання послуг. 

 3.4.7. Розробка спільно із Хором та затвердження за погодженням з 
Уповноваженим органом Власника орієнтовних розцінок вартості платних 
послуг і робіт, які надаються або виконуються Хором. 

 3.4.8. Здійснення заходи заохочення, преміювання та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності Директора Хору. 

 3.4.9. Погодження наказів про відпустку та про відрядження Директора. 
 3.4.10. Призначення виконуючого обов’язки та (або) тимчасово 
виконуючого обов’язки на період відсутності Директора Хору (відпустка, 
відрядження, хвороба та інше) згідно з чинним законодавством з числа 
працівників Хору. 

 3.4.11. Контроль за своєчасністю, повнотою та достовірністю 
фінансової та бюджетної звітності Хору. 

 3.4.12. Визначення спільно із Хором та затвердження за погодженням з 
Уповноваженим органом Власника розміри витрат на утримання нерухомого 
майна, оплату комунальних послуг під час проведення Хором спільних 
заходів, що підлягають компенсації. 

 3.4.13. Затвердження за поданням Директора розцінки місць на квитки 
та абонементи на власні концертні програми, які виконуються та показуються 
Хором; 

 3.4.14. Затвердження календарних планів діяльності Хору пов’язаної зі 
створенням, публічним виконанням та публічним показом власних 
концертних програм, організацією гастролей, конкурсів, оглядів, фестивалів 
за поданням Директора та попереднім погодженням Уповноваженого органу 
Власника. 

 3.4.15. Укладення контракту з Директором Хору відповідно до рішення 
Закарпатської обласної ради. Здійснення контролю за дотриманням умов 
контракту Директором Хору. 

 3.4.16. Погодження запрошення Хором на гастролі відомих виконавців 
України та зарубіжжя на умовах трудових угод, договорів, контрактів; 

 3.4.17. Погодження договорів про надання послуг з проведення 
науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичних заходів за замовленням фізичних і юридичних осіб. 

3.5. Безпосереднє керівництво діяльністю Хору здійснюється його 
директором, який призначається на посаду шляхом укладення галузевим 
органом управління з ним контракту строком на п’ять років за результатами 
конкурсу, проведеного згідно з вимогами Закону України «Про культуру», та 
відповідно до рішення обласної ради. 

3.6. Звільнення директора здійснюється згідно з чинним законодавством 
за поданням Галузевого органу управління або подання Уповноваженого 
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органу Власника відповідно до рішення Закарпатської обласної ради або у 
зв’язку з закінченням строку дії контракту. 

3.7. Директор несе персональну відповідальність за діяльність Хору. 
3.8. Директор Хору: 
забезпечує виконання основних завдань Хору; 
діє без доручення від імені Хору, представляє Хор у його відносинах з 

іншими юридичними та фізичними особами в усіх сферах діяльності; 
укладає договори та угоди; 

розробляє календарні плани публічного виконання та публічного показу 
концертних програм, проведення інших культурно-мистецьких заходів та 
подає їх на затвердження Галузевому органу управління та погодження 
Уповноваженого органу Власника; 
 організовує і забезпечує проведення концертів та інших заходів 
відповідно до затверджених календарних планів або укладених договорів з 
юридичними та фізичними особами; 

відкриває в установах банків та у головному управлінні Державної 
казначейської служби України у Закарпатській області рахунки; 

призначає на посади та звільняє з посад працівників Хору, здійснює 
ротацію кадрів відповідно до чинного законодавства України; 

видає накази та доручення з усіх питань діяльності Хору, які є 
обов’язковими до виконання працівниками Хору; 

розпоряджається коштами та користується майном Хору відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту; 

подає на затвердження Галузевому органу управління структуру і 
штатний розпис Хору; 

визначає Правила внутрішнього трудового розпорядку Хору; 
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в Хорі; 
застосовує до працівників Хору заходи заохочення і дисциплінарного 

впливу за порушення трудової дисципліни; 
затверджує перспективні репертуарні плани, плани-графіки створення 

концертних програм Хору; 
затверджує план використання коштів, розміри доплат та премій, 

посадові оклади працівників Хору в установленому чинним законодавством 
України порядку; 

затверджує та вносить зміни у виробничо-фінансовий план, виходячи з 
річних і квартальних планових показників, доведених Галузевим органом 
управління; 
 несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання 
майна та втрати у будь-якій формі переданого Хору майна; 
 забезпечує своєчасність, повноту та достовірність звітності Хору, що 
здійснюється відповідно до п. 3.8. та розділу 6 цього Статуту та несе за неї 
персональну відповідальність; 
 звітує перед Власником з будь-яких питань статутної діяльності Хору за 
пропозицією Уповноваженого органу Власника, Галузевого органу 
управління або постійних комісій обласної ради; 



 8 

 щоквартально, до 15-го числа місяця наступного за звітним періодом, 
подає Уповноваженому органу Власника письмові звіти затвердженої форми 
щодо використання майна Хору, в тому числі щодо витрат на його утримання 
та щодо основних та додаткових джерел фінансування; 
 несе персональну відповідальність за вчасність та достовірність 
інформації наведеної у звітах, які подаються Уповноваженому органу 
Власника; 
 погоджує з Уповноваженим органом Власника доцільність замовлення 
виготовлення проектно-кошторисної документації та технічне завдання до 
проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту, 
реконструкції Майна, яке перебуває в оперативному 
управлінні/господарському віданні/оренді Хору або здійснення нового 
будівництва; 
 забезпечує реєстрацію змін та доповнень до Статуту не пізніше 10 
робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення Власником. 

вирішує питання творчої, господарської, виробничої, фінансової 
діяльності Хору; 

здійснює тарифікацію та розподіл функціональних обов’язків 
працівників Хору; 

здійснює інші заходи відповідно до умов контракту, Статуту та чинного 
законодавства України. 

3.9. Директор Хору у межах своїх повноважень має право укладати 
будь-які правочини, направлені на реалізацію основних функцій Хору. 

3.10.  З метою прийняття більш ефективних рішень для виконання 
творчих завдань у Хорі може створюватися художня рада зі складу керівників 
творчих структурних підрозділів, художнього керівника та директора Хору. 

3.11. До компетенції художньої ради належать питання: 
участь у розробленні художньо-творчої концепції Хору; 
розроблення репертуарних планів, концертних програм; 
внесення пропозицій щодо морального та матеріального заохочення 

творчих працівників Хору; 
подання документів для надання почесних звань працівникам Хору; 
обговорення гастрольних планів, творчої діяльності та тарифікації 

творчого складу Хору. 
3.12. При виникненні спірних питань, що належать до компетенції 

художньої ради, остаточне рішення приймається директором Хору. 
3.13. Не допускається втручання художньої ради у адміністративно-

господарську та фінансову діяльність Хору. 
3.14. Структурні підрозділи Хору діють відповідно до положень, 

затверджених директором Хору. 
3.15. Безпосереднє керівництво художньо-творчою роботою Хору 

здійснює художній керівник, який веде систематичний контроль за 
художньою якістю роботи колективу та завантаженням виконавського 
репертуару, організовує творчу роботу колективу, вживає заходів щодо 
підвищення кваліфікації творчого складу. 
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4.ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  ХОРУ 

 

4.1. Трудовий колектив Хору становлять усі громадяни, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівників з Хором. 

4.2. Трудовий колектив Хору функціонує згідно із законодавством 
України. 

4.3. Директор Хору є керівником трудового колективу, який забезпечує 
функціонування структурних підрозділів, а також – взаємодію з 
уповноваженим представником трудового колективу. 

4.4. У Хорі може створюватися профспілкова організація, яка 
представляє інтереси своїх членів та захищає їх трудові, соціально-економічні 
права та інтереси. Діяльність профспілкової організації регламентується 
чинним законодавством України. 

4.5. Між адміністрацією і трудовим колективом (уповноваженим ним 
органом) Хору укладається Колективний договір, яким регулюються 
виробничі, трудові, економічні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Хору, питання охорони праці та соціального розвитку. 

4.6. Сторони Колективного договору раз на рік звітують про його 
виконання на загальних зборах трудового колективу. 
 

5. МАЙНО  ТА  КОШТИ  ХОРУ 
 

5.1. Майно Хору належить на праві комунальної власності 
територіальним громадам сіл, селищ, міст області в особі Закарпатської 
обласної ради та передається Хору на праві оперативного управління або 
іншого речового права, передбаченого нормами чинного законодавства та 
відповідно до рішень Власника. Хор володіє, користується і розпоряджається 
цим Майном відповідно до рішень Власника та цього Статуту. Відчуження 
майна Хору може здійснюватися лише в порядку визначеному рішенням 
Власника. 
 5.2. Майно та кошти Хору складають матеріальні та нематеріальні 
активи, основні засоби та необоротні активи, а також інші цінності, вартість 
яких відображена на його самостійному балансі або позабалансовому обліку. 
 5.3. Хор на праві оперативного управління користується зазначеним 
майном відповідно до чинного законодавства України. 
 5.4. Хору забороняється обмін, передача в оренду, користування тощо, 
нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Закарпатської області. 
 5.5. Вилучення (викуп), добровільна відмова від права користування 
земельною ділянкою, на якій розташований Хор, здійснюється за 
погодженням з Власником. 
 5.6. Джерелами формування майна та коштів Хору є: 
 майно, передане Власником, Уповноваженим органом Власника або 
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Галузевим органом управління; 
 доходи, одержані від творчої діяльності, реалізації продукції, послуг, 
інших видів господарської діяльності;  
 кошти від продажу квитків на концерти; 
 фінансова підтримка з обласного бюджету, місцевих бюджетів та 
Державного бюджету України; 
 благодійні надходження від юридичних і фізичних осіб; 
 гранти, міжнародна фінансова допомога та міжнародна технічна 
допомога; 
 інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України. 
 5.6.1. Інформація щодо додаткових джерел фінансування Хору 
включається до звітів, які подаються Уповноваженому органу Власника 
відповідно до п. 3.8. та розділу 6 цього Статуту. 
 5.6.2. Кошти, одержані від додаткових джерел фінансування Хору, не 
підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством України. 
 5.7. Хор може надавати платні послуги та виконувати роботи згідно з 
чинним законодавством, у тому числі за погодженням з Галузевим органом 
управління та Уповноваженим органом Власника надавати в оренду рухоме 
індивідуальне визначене майно Хору згідно з чинним законодавством 
України. 
 5.7.1. Вартість платних послуг і робіт, які надаються або виконуються 
Хором визначаються на договірних засадах із врахуванням орієнтовних 
розцінок, що розробляються Хором спільно з Галузевим органом управління 
та затверджуються Галузевим органом управління за попереднім 
погодженням з Уповноваженим органом Власника. 
 5.8. Основним плановим документом є фінансовий план Хору, який 
визначає повноваження Хору щодо отримання доходів і здійснення видатків, 
обсяги і спрямування коштів для виконання Хором своїх завдань та 
досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. 
 5.9. Збитки, завдані Хору в результаті порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами і державними органами, 
відшкодовуються Хору за рішенням суду. 
 5.10. Хор забезпечує вчасну сплату податків та інших відрахувань згідно 
з чинним законодавством України та статусом неприбуткової організації в 
галузі культури. 
 5.11. Доходи, отримані від діяльності Хору, використовуються виключно 
для фінансування видатків для утримання, реалізації мети та напрямів  
діяльності  Хору.  
 5.12.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 
частини  серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, 
нарахування єдиного соціального внеску) Хору, членів органів, які визначені 
цим Статутом як суб’єкти управління та інших, пов’язаних з ними осіб. 
 5.13. Основні засоби та необоротні активи, а також інші цінності Хору не 
підлягають вилученню, окрім як на підставі та у відповідності до рішень 
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Власника. 
 5.14. Хор має право за погодженням з Галузевим органом управління та 
Уповноваженим органом Власника передавати іншим фізичним та 
юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в 
тимчасове користування належне йому індивідуально визначене рухоме 
майно, а також списувати його з балансу в установленому порядку. 

 
6. ЗВІТНІСТЬ  ТА  КОНТРОЛЬ  ДІЯЛЬНОСТІ  ХОРУ 

 

6.1. Хор у встановленому законодавством порядку здійснює оперативний  
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, здає бюджетну, фінансову, 
статистичну звітність, відповідає за дотриманням податкової  дисципліни. 

6.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Хору здійснюється 
Галузевим органом управління, Уповноваженим органом Власника та іншими 
відповідними органами у межах  компетенції  відповідно до чинного 
законодавства України. 

6.3. Контроль за статутною діяльністю Хору відповідно до повноважень 
згідно з чинним законодавством та ефективним використанням майна, 
переданого Хору в оперативне управління/господарське відання/оренду, 
здійснюється Власником та Уповноваженим органом Власника. 

6.4. Директор щоквартально, до 15-го числа місяця наступного за звітним 
періодом, подає Уповноваженому органу Власника письмові звіти щодо 
використання майна Хору, в тому числі щодо витрат на утримання майна 
Хору. 

6.5. Директор та головний бухгалтер Хору несуть персональну 
відповідальність за дотриманням порядку ведення і достовірність обліку та 
подання систематичної звітності у встановленому законодавством порядку. 

 
7. ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ 

 

7.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Власником 
(Закарпатською обласною радою) шляхом прийняття відповідного рішення на 
пленарному засіданні. 
 7.2. Право ініціювати зміни до Статуту Хору мають Власник, 
Уповноважений орган Власника, Галузевий орган управління, Директор Хору. 

7.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації 
відповідно до визначеного законодавством України порядку. 

 
8. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ХОРУ 

 

8.1. Ліквідація і реорганізація Хору (злиття, приєднання, поділ, виділ, 
перетворення) проводиться за рішенням Власника, а також за рішенням суду, 
у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

8.2. При реорганізації Хору порядок розподілу майнових прав 
визначається Власником. 
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8.3. При реорганізації та ліквідації Хору працівникам, які звільняються, 
гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства 
України. 

8.4. У разі припинення діяльності Хору (у результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані 
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду та 
спрямування або зараховані до доходу обласного бюджету. 

 
9.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 9.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок 
діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Хору протягом усього 
періоду його функціонування.  
 9.2. Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до 
законодавства стає таким, що суперечить законодавству України, Хор 
застосовує норми, передбачені чинним законодавством України. 
 9.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не 
порушує дійсності інших положень.  
        9.4. Цей Статут складається у трьох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу та підписуються уповноваженим представником Власника. 

 
 
 

 
 


