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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Музей історії міста Бердичева є комунальним неприбутковим 

закладом культури (надалі — Заклад) та безпосередньо підпорядковується 

відділу культури  Бердичівської міської ради. 

1.2. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», 

«Про охорону археологічної спадщини», «Про перелік пам’яток культурної 

спадщини, що не підлягають приватизації», «Про культуру» та іншими 

документами, що регламентують діяльність Музею історії міста Бердичева, а 

також постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами 

профільного Міністерства, рішеннями Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами відділу 

культури Бердичівської міської ради та цим Статутом.  

1.3. Засновником музею історії міста Бердичева є Бердичівська міська 

рада (надалі – Засновник). 

1.4. Повна назва Закладу: Музей історії міста Бердичева, скорочена – 

Музей історії. 

1.5. Музей історії міста Бердичева є правонаступником Бердичівського 

історичного музею (БІМ). 

1.6. Юридична адреса Закладу: індекс 13301, Житомирська обл.,  

м. Бердичів, пл. Соборна, 25, телефон (041-43)-4-02-85. 

1.7. Музей історії міста Бердичева - це культурно-просвітницький та 

науково-дослідний заклад, створений для вивчення, збереження, використання 

та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та 

освітньою метою, залучення громадян до надбань національної і світової 

історико-культурної спадщини. 

Основними напрямками діяльності Закладу є культурно-просвітницька та 

науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, 

фондова, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також 

діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, 

державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути 

визначені як культурні цінності, з метою включення до музейного фонду 

України. 

1.8. Музей діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: 

Закону України «Про музеї та музейну справу», цього Статуту.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має 

самостійний баланс, круглу печатку, кутовий  штамп. 

2.2. Завданням Закладу є розвиток музейної справи – спеціального  виду 

наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, 

зберігання, охорону та використання культурних цінностей і об’єктів 

культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, 

музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію. 



2.3. Мета і завдання Закладу: 

 збирання, зберігання, вивчення, експонування музейних предметів; 

здійснення наукової, культурно-освітньої діяльності та популяризація 

Бердичівської міської територіальної громади; 

 реалізація національної музейної політики; 

 залучення громадян до надбань національної і світової історико-

культурної спадщини; 

 естетичне і духовне виховання дітей та молоді, стимулювання творчого 

самовдосконалення в умовах музею шляхом залучення до музейно-освітніх 

програм з використанням як традиційних форм, так і новітніх інформаційних 

технологій; 

 опанування міжнародного музейного досвіду та його впровадження в 

музейну практику. 

2.4. Профіль Музею – історичний. Відповідно зі своїм профілем та 

завданнями Заклад планомірно комплектує, веде облік, зберігає предмети 

духовної культури, які мають історичну, наукову та художню цінність. 

2.5. На основі власних фондів, інших наукових та архівних матеріалів, 

історико-архітектурної спадщини Заклад проводить культурну, просвітницьку, 

виховну, масову роботу серед різних верств населення України та зарубіжних 

держав, що включає в себе зокрема: 

 проведення тематичних та оглядових екскурсій музеєм, містом, 

територією Бердичівської міської територіальної громади; 

 проведення лекцій різноманітної тематики; 

 організація стаціонарних і пересувних виставок; 

 участь у загальноміських заходах;  

 організація інших масових заходів. 

2.6. Заклад надає науково-методичну допомогу іншим організаціям, 

підприємствам, навчальним закладам, краєзнавчим гурткам в проведенні 

занять, виставок, лекцій, екскурсій тощо.  

2.7. Заклад надає консультації за профілем своєї діяльності.  

2.8. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається 

Закладом після погодження із Засновником. 

2.9. Зміни в структуру, штати Закладу вносяться згідно з рішенням 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради.  

2.10. Документація Закладу, яка регламентує організацію, ведеться за 

зразками, затвердженими профільним Міністерством.  

2.11. Штатний розпис Закладу затверджується головним розпорядником 

коштів. 

 

3. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ 

3.1. Керівництво Закладом здійснює директор, який призначається на 

посаду за результатами конкурсного добору шляхом укладення з ним контракту 

строком на п’ять років та відповідним розпорядженням міського голови. 

Звільнення з посади здійснюється також за розпорядженням міського голови. 



Директором Музею історії може бути особа, яка має вищу профільну 

освіту, стаж роботи у галузі не менше трьох років, володіє державною мовою та 

здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним 

рівнем виконувати відповідні професійні обов’язки. 

Директор підпорядковується відділу культури Бердичівської міської ради, 

заступнику міського голови відповідно до розподілу його обов’язків, міському 

голові. 

3.2. Директор Закладу діє від імені Закладу. 

3.3. Заступники директора та інші працівники Закладу призначаються на 

посади та звільняються з посад згідно з наказом директора Закладу. 

3.4. Заклад працює за планами роботи на один та п’ять років і 

програмами,  затвердженими відповідно до діючого законодавства України.  

3.5.  Директор Закладу: 

 здійснює керівництво колективом; 

 призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу; 

 створює належні умови для підвищення фахового рівня 

працівників; 

 забезпечує контроль за виконанням діючих планів і програм 

роботи; 

 несе персональну відповідальність за результати діяльності 

Закладу; 

 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

Закладу; 

 організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу; 

 укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 

 встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну 

допомогу працівникам Закладу відповідно до чинного законодавства України; 

 відкриває в банках і відділеннях Державної казначейської служби 

України  реєстраційні та спеціально-реєстраційні рахунки; 

 представляє Заклад в усіх підприємствах, установах, організаціях і 

відповідає перед Засновником за результати діяльності Закладу; 

 видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;  

 застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до 

працівників Закладу; 

 затверджує посадові обов'язки працівників Закладу; 

 здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству 

України. 

3.6. Директор Закладу забезпечує виконання даного Статуту та рішень 

Засновника усіма працівниками Закладу.  

3.7. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори 

трудового колективу. 

3.8. Директор Закладу не зобов'язаний виконувати рішення органу 

громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству 



України, нормативно-правовим актам України, профільного міністерства та 

цьому Статуту. 

3.9. Усі питання, які підлягають погодженню із Засновником, 

погоджуються керівником Закладу у письмовій формі. 

 

4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ 

4.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно 

до чинного законодавства України та цього Статуту. 

4.2. Джерелами фінансування Закладу є:  

 кошти бюджету Бердичівської міської територіальної громади; 

 кошти, одержані від надання платних послуг згідно з основною 

діяльністю та відповідно до чинного законодавства України; 

 благодійні внески, добровільні пожертвування, дарунки у вигляді 

коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержані від фізичних 

та юридичних осіб; 

 гранти міжнародних та вітчизняних організацій; 

 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання основних напрямків 

діяльності музею, збереження і зміцнення його матеріально-технічної бази, 

соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. 

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні 

кошти  не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України, і використовуються виключно за призначенням. 

Забороняється розподіляти кошти, отримані від додаткових джерел 

фінансування (прибутки) або їх частини серед працівників (крім оплати праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. Ці кошти використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених його установчими документами. 

4.3. Вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Закладу і відображається в колективному договорі. 

4.4. Право укладання колективного договору від імені Засновника 

надається директору Закладу, а від імені трудового колективу – представнику, 

який уповноважений представляти інтереси трудового колективу.  

4.5. Засновник Закладу зобов’язаний забезпечити Заклад будівлею або 

іншим упорядкованим приміщенням, що відповідає вимогам функціонування 

музею, а також відповідним обладнанням. 

4.6. Майно, в тому числі приміщення Закладу, що є комунальною 

власністю, передається Музею історії на баланс на праві оперативного 

управління. Воно може бути вилучено лише за умови надання Музею іншого 

рівноцінного приміщення. 



4.7. На території, відведеній для Музею, забороняється діяльність, що 

може негативно впливати на стан зберігання музейного зібрання та суперечить 

чинному законодавству України. 

4.8. Передача частин приміщення в оренду здійснюється за погодженням 

з Засновником. 

4.9. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право: 

 самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від 

господарської та іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України 

та даного Статуту; 

 користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований;  

 поліпшувати матеріально-технічну базу; 

 списувати з балансу в установленому чинним законодавством 

України порядку необоротні активи, які стали непридатними, за погодженням із 

Засновником; 

 володіти та користуватися майном відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту; 

 виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України та цьому Статуту. 

Майно Закладу становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші 

матеріальні та фінансові ресурси, які відображаються в самостійному балансі 

Закладу. 

4.10. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення майнових прав 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

4.11. Заклад може надавати платні послуги відповідно до чинного 

законодавства України, зокрема: 

 відвідування музею та діючих тимчасових виставок; 

 обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів в 

експозиційних залах Закладу, на території  міста Бердичева та громади; 

 проведення виставок творів образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва; 

 організація науково-практичних конференцій, конкурсів, семінарів, 

семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та 

майстерень, виставок; 

 проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень музею, окремих 

експонатів, експозицій, окремих сторінок документів з музейних та архівних 

фондів за заявками юридичних та фізичних осіб; 

 проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи культурних 

цінностей (для юридичних та фізичних осіб), підготовка та надання довідок-

дозволів для вивозу їх в установленому порядку через державний кордон; 

 надання послуг з тимчасового зберігання в музеї культурних 

цінностей та предметів музейного значення, що перебувають у власності, 



користуванні юридичних та фізичних осіб, для проведення музейних 

обстежень, досліджень, виставок; 

 фотокопіювання, ксерокопіювання, сканування, фотографування 

книжок, брошур, газет, журналів, музейних предметів та документів з 

фонду/архіву музею; 

 інші види послуг відповідно до переліку, затвердженого 

профільним Міністерством. 

4.12. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених установчими документами Закладу та чинним 

законодавством України. 

4.13. Заклад є неприбутковою організацією та в порядку, передбаченому 

чинним Законом України, звільняється від оподаткування доходів, отриманих 

від надання платних послуг Заклад має розрахункові рахунки у відділенні 

Державної казначейської служби України.  

4.14. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється самостійно, звітність 

музею подається у відповідності з вимогами Державної статистики України. 

4.15. Ведення діловодства та звітності у Закладі здійснюється у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

 

5. МУЗЕЙНИЙ ФОНД 

 

5.1. Музейний фонд Закладу - це сукупність окремих музейних предметів, 

музейних колекцій, які постійно зберігаються в музеї, незалежно від їх 

походження, і які мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну 

цінність. 

Фондова колекція Закладу є складовою частиною Музейного фонду 

України. 

5.2. Музейні предмети зберігаються в Музеї і обліковуються зберігачем 

(зберігачами) фондів в порядку, визначеним у чинному законодавстві України. 

5.3. Правовий захист Музейного фонду визначається чинним 

законодавством України.  

 

6. ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

 

6.1. Заклад визначає форму організації праці та системи її оплати згідно з 

чинним законодавством України. 

6.2. Під час прийняття працівника на роботу згідно з наказом, директор 

повинен ознайомити його з посадовими обов’язками, системою і розміром 

оплати праці, а також тривалістю робочого дня, тижня, відпустки та іншими 

найважливішими умовами праці. 

6.3. Директор Закладу, призначаючи працівника на посаду, пов’язану з 

матеріальною відповідальністю, зобов’язаний укласти з ним договір про 

матеріальну відповідальність. 



6.4. Трудові книжки на працівників Закладу ведуться директором, або 

особою призначеною директором Закладу, на підставі законодавчих актів, 

нормативних документів про порядок ведення трудових книжок. 

6.5. Для оплати праці працівників Заклад застосовує встановлені 

державою тарифні ставки і посадові оклади, як мінімальні гарантії за умови 

встановлення диференційованої оплати праці відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.6. Директор зобов’язаний організовувати проведення заходів із 

забезпечення протипожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, може 

призначати осіб, персонально відповідальних за вказану ділянку роботи, 

проявляти турботу про покращення умов праці і побуту, задовольняти соціальні 

запити працівників в межах чинного законодавства України. 

6.7. Працівники Музею історії міста Бердичева  мають право на: 

 діяльність відповідно до фаху та кваліфікації;  

 безкоштовне користування довідково-інформаційною, 

бібліотечною і архівною базами музеїв України та безкоштовне відвідування 

музейних закладів; 

 участь  у науково-дослідній роботі, конференціях, семінарах, 

наукових читаннях, тощо; 

 підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програм, 

форм навчання, стажування  в інших музеях, в тому числі за кордоном. 

6.8. Працівники Музею історії міста Бердичева мають право: 

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України; 

- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 

- на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи; 

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці; 

- на соціальний і правовий захист. 

6.9. Працівники Музею історії міста Бердичева зобов’язані: 

- дотримуватись Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України; 

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно виконувати накази та 

доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної 

праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про 

охорону праці, дбайливо ставитися до майна; 

- вживати заходів для негайного усунення недоліків, причин та умов, 

що перешкоджають або ускладнюють належне виконання функціональних 

обов’язків; 

- утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, оргтехніки, 



здійснювати економію енергетичних ресурсів, дотримуватися чистоти в 

будівлі; 

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію; 

- проявляти ініціативність, творчість в роботі. 

 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ  

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

7.1. Заклад може брати участь у міжнародному культурному 

співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та 

двосторонніх угод. 

7.2. Участь Закладу в міжнародному культурному співробітництві 

здійснюється у встановленому порядку шляхом: 

 проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і 

реалізації міжнародних наукових програм; 

 здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи; 

 проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

 організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку 

видавничої діяльності; 

 здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона 

не суперечить законодавству України та міжнародним договорам України. 

7.3. У своїй діяльності Заклад може співпрацювати з навчальними 

закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими 

об'єднаннями, окремими громадами, представниками інших країн у 

встановленому законодавством України порядку. 

 

 

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

8.1. Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, а також за 

рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

8.2. Заклад передбачає передачу активів одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зарахування до 

доходу бюджету Бердичівської міської територіальної громади в разі 

припинення діяльності (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або 

перетворення). 

8.3. Порядок подальшого використання музейних зібрань Закладу, в разі 

ліквідації, визначається Засновником за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

культури та мистецтв.  



8.4. Припинення діяльності Закладу (ліквідація, злиття, поділ, 

приєднання, виділення або перетворення) може відбуватися відповідно до 

чинного законодавства України. 

8.5. Перереєстрація Музею історії проводиться в разі зміни форми 

власності або виду музею і здійснюється в порядку, встановленому для його 

реєстрації. 
 

 

9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

9.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство  

культури та інформаційної політики України, органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває Заклад. 

9.2. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають 

однакову юридичну силу та зберігаються у відділі культури Бердичівської  

міської ради, у директора Музею історії міста Бердичева, в державних органах, 

які провели реєстрацію. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                          Сергій ОРЛЮК 
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