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l. зАгАлънI положЕння
1,1, Полтавський художнiй музей (галерея мистец.гВ) iMer,ri N4lli((),,]}1Ярошенка, (надалi - музей),бу' вiдкритий 27.04.19l9 рЪпу, як l(illlI,IJlillltгztлерея, на ocHoBi трьоХ значниХ приватних колекцiй: Х,\'л())iililIliilм.о. Ярошенка, князiв Кочубеiв i князiв Репнiних.
1.2. Повне найменування полтдВсъкиЙ Худо}кнlЙ tVt\'Зt,t,l(гАлЕрЕя мистЕцтв) IIV{Eш миколи ярошЕнкА.
Скорочене найменуваFIня ПХМ (ГАЛЕРЕЯ l\4ИС-I-ЕLt.I.1]t IN41.1liм.ярошЕнкА.
1.3. Засновник музею - Полтавська Micbкa рада.1,4, Органiзацiйно-правова форма комунальгIий заiiJIал. tVll зсi.i (юридичною особою, ма€ круглу печатку i штамп.
Мiсцезнаходження З602О м. Полта"u, uyn. Свропейська, 5.
1,5, Музей е юридичноЮ особою, дiе на пlдсruui статуту, зa'Beplt)Kcll()I.()
ЗаСНОВНИКОМ, Мае бЛаНКИ ВСТаНОВЛеНОго зр€tзка, штамп, печатку зl ctj()li\lнайменУванняМ, iдентифiкацiйний код, мае самостiйrlий l(()ll1.I.()I]ll(.самостiйний баланс, власнУ бухгалтерilо та irlшi aTpllбyTrr ;;;;u;;.,,,ul)"..O],',','''1,6, У своiй дiяльностi музей пiдпорядпоuuп"j л;п.;;;*.пr, кyльтvD''.молодi та спорту Полтавськоi MicbKoi ради, надалi - op.u" ,"o.ri 
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1,7, Музей в своiй дiяльностi *.ру.r"." КонститУцiЬю YnfuT"", закоllа]\IllУкраiни кПро культурУ>>, <<Про музеi та музейну спраВу>>, <Про вивезеLli-tя,ввезення та повернення культурних цiнностей>>, <Про На[iонал bt I l.t t:t арх i Br r l r iiфоrд та apxiBHi установи)), кПрО туризм)\ uПро охорону культурrrоi.спадщини)), кпро доступ до публiчноi iнформйiiu, *про запобiгаttttltкорупцii)>, <<ПрО безоплаТну прlТОву цопоМогу)), Положенпr, npo Мlузейгrлrii
фонд УкраТни, Постановоlо Кабirrету Mi,,i"rp'in YKpaTlllt <<Пlltl ,i11,I.1tcl),Il)l(cllI1,1
ttepe,lriKy IlлатниХ посJtуl,, якi можУть надаватися державними i KoMylIiUIbIl1.1]\lllзакладаМи культУри>>, Iнструкцiсlо з оргаl'iзацii облiку музейних tIрельtе.гitз,спiльним накЕвоМ Мiнкультури, Мiнфiнансiв, MiHeKoHo"i.r"o.o 

Розt]}]1.1(\/ iТОРГiВЛi УКРаТНИ uПРО ЗаТВеРДх(сIIIIя ПЪрядку о".,,о.,",,[Iя l]ap.1,oc.l,i l,a tlatл.tttttltплатIIих послуг заl(JlадLlмIt I(уJIь,l,ури, засноtsаними на лерrкitrзrriii l.iiкомунальнiй формi власностi>>, 
"un*onn MiHicTepcTBa 

-. 

*ynoryp" .'l 
I1loзатвердження Перелiку державниХ установ, закладiв KyJIbl-ypl.|, ittLtttlxорганiзацiй, якиМ надае-ться правО проведення державноТ експерr.l.tзt.tкультурних цiнностей", Постановами Верховноi Ради VnpuTn" та l{aбilre.r.vMiHicTpiB Украiни, Указами Президента УкраiЪи, o.nouur"'"r;;;;;iJзаконодавства, наказамИl РОЗПоРядженнямИ та iнструкцiями MiHicTepcTBaкультури та iнформацiйноi полiтики Украiни, рiшеннями Полтавськоl. Micbkcll.ради, виконавчого KoMiTeTy Полтавськоi MicbKoT ради, розпорядженIIяl\41.1мiського голови' наказами !епартаментУ культури, молоДi .r.a 
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Ь ор'^аiпа-^,о\-а
";rl")ц'Дцlию "tзц &LрIJ4лR4л4.- Аёл - о ^ У-

)

ti.i;;,lЁи;.
1.8. Музей не
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2- прАвА тА оБов,язки зАсновникА N4узЕlоТА ОРГАНУ УПРАВЛIННЯ2,1, Управлiння та контроль за музесм здiйснюс Засновltlлк i tl1-1t-ltttуправлiння.
2,2, ЗасНовниК забезпеЧуе н€шеЖне фiнанСуваннЯ музеЮ з MeTolo t|lopпtlillttltr>iмузейного зiбрання, матерiально-технiчнот бази, кадрового зltбс ll]ctIclllJ)lУМОВ ДЛЯ ОХОРОНИ МУЗеЮ' ОСНаЩеННЯ йОГО ЗаСОбаМи o*op,u,trol' 1,1t lI())lic)]\ll()iсигналiзацii. ]].
2.3. Засновник, у разi необхiдностi, створюс фiлii музею.2,4, Засновник забезпечУс.булiвп"r" i.порудоr"1, збу.цtlIзаtltt,rttt 

1.1спецiальНими прОсктами, або iншИr" упор"Дкованим}| гlриtчtiu_lеllllri1\lll. t]l()ВiДПОВiДаЮТЬ ВИМОГаМ функцiонуuurп" ;у;Ъ;", в тому .,".r,i llprMlitttctlll}l\ll1ДЛЯ еКСПОЗИЦiТ, РОбОТИ НаУКОВИх працiвгrипiu, ,1rо,,ло.*;ur;,;rr,'rrr.,,_,.Музей мае право органiзовувати будiвництво i peMoHT-ou""* l.]pиMittlcttt,(поточнИй ремонТ, капiтаЛьниЙ p"ronr, р.попarРукцiя здiйснlое.гься му,зеr.пt)вiдповiдно до чинного законодавства.
2,5, Орган управлiння вноситЬ пропозицiТ щодо прийlIrI1-1,я 1litttcttltlt lII)()внесеннЯ змiН дО СтатутУ Полтавського *удоrппоого музеlо (l,aurcpciмистецтВ) iMeHi МиколИ Ярошенка, а засновник приймае рitllегtгrя Ii[l(.)реорганiзацiю або лiквiдацiю музею, призначення лiквiдацi й Hoj. копл i с il..2,6, Засновник здiйснюс iншi no""oru**"", вiднесенi ло KoMtler.cttttIlзасновника згiдно чинного законодавства УкраТни.

2.7 . Музей мае право:
2,7,1, ЗВеРТаТИСЯ У ПОрядку, передбаченому tlин}lим закоllол|lIJс.,,IJO'\I, ]l()центр€шьних та мiсцевих органiв u"*o"u"".
самоврядування, а також пiдприемств i .oJJJi.ilif";.,^1ЗXJ,'" 

|.' ;rili]iiвласностi та пiдпорядкування для отримання iнформа|ii-.u Mal.epia.,tiB,необхiдних для виконання покладених на Музей завдань.

i"';3;aT"lXilffi ДiЯЛЬНiСТ' i n"p,n.;;;",u розвитку в залеilсltосti tзi.,t

iJj;'XЪ",filil::uu'" 
бlоджетне (liнансування, гран.ги та lla/lx(ul)licllttlt ili,,t

';il;i::;ff;: ffii:#:Наffя музейних фондiв IIа ocl loBi 21tll-tltlti;li tr l

2,7,5,ВцЗначатИ потребИ у ресурсах, необхiдНих длЯ забезпе.lеltltя рtlбtl.tttМУЗеЮ' ВИРiШУВаТИ ПИТаННЯ Матерiаль"о-ra*пirного aubaana.,.n"r, L] .1.or\l\,числi проводити закупiвлю музейних np.or.riB, музей;;;^';"".кцiй, n,,,.,,l,

;:jffi;;i"J.'o"" Та iНШИХ PecYpciB у вiдповiдностi з tl1,1lIIlllNl

2.7.6.Брати участь у мiжнародномУ культурному спiвробiтництвi в гаrlr,.ti

IJTJ".,] "'#;х ; i, :".1"л: 
i б а гато с й о n n i *'i д u о. rо р о n н i х у г о д в i д п о в i д н il пл

\чч?rrлll\LIlD l1(l

l*111*"их .наукОвих програм; - здiйсtlелrtlrtвзаемного,U^'ffiй"ffi:,ffi iпбор^'uчl;^'";;.;#fiI' -'i]x;:;:;;j;



обмiну музейною iнформацiсю, виставками; - вивчення мiл<народного до -свцу органiзацii музейноi справи; - проведення i прийняття участi в мlжна -
родних конференцiях, конгресах, симпозiумах, виставках.
2,7,7, Отримувати в дар кошти, майно, колекцii, книги, перiодичнi в,,,данt-ltlвiд благодйних фондiв, органiзацiй, юридичних i фiзични"Ъ.lо. 2.7.В.Запро-варкувати у практику HoBi iнформацiйно-музейнi технологii, забезпечуuаr,,cTpyKTyPHi пiдроЗдiли новiтнiмИ засобамИ u"rоr"r"зацii i комп'tотеризацii.
?,7.9. КорисryватисЬ пйьгами, встаiъвhеними чинним законодавством.
2,7,LO,ЗДйснюваТи iншУ дiяльнiсТь, спрямОванУ на виконання CTaTyTHl4x з;ll]-дань Музею, яка не суперечить чинному законодавству.
2.7.1L. Здйснювати придбання матерiальних цiнностей.
2,7,L2, Самостйно упцадати договори з юридичними та фiзичними особами.2.В. Обов'язки Музею:
2.В.l.flоТриманнЯ вимоГ законодавства щодО здiйсненНя дiяльностi у сферiкультури;
2.В.2.Проведення культурно-освiтньоi,
цйноi, на)rково-фондовоi та iнших

науково-дослiдноi, науково-еl{споз1.1 -
видiв робiт вiдповiдно до дttо.Iоt-tlзаконодавства;

2.В.З.Створення н.шежних умов
робота з музейними колекцiями;

вiдвiдувачам Музею та дослiдникам для

2,В,4,Сшорення н€UIежних умоВ для високопродукТивноi працi спiвроб iтн и кiвМузею, додержаНня законОдавства про праЦю, правИл i норм з охорони працi
та технiки безпеки;
2,В,5,ВеДеннЯ облiковОi, статисТичноi та iншоi док).менТацii у встановленому
законодавством порядку.

З. ЗМIСТ I ФОРМИ РОБОТИ
З,J" Музей е науКово-досЛiдниМ та культУрно-освiтнiм закладом, створенимдм вивчення, збереження, використання та популяризацii предметiв та
МУЗеЙНИХ КОЛеКЦiЙ З НаУКОВОЮ та освiтньою метою, залr{енням громадян донадбань нацiональноi та cBiToBoi культурноi спадщини.
З,2, основними напрямкilми дiяльнйi музею € фондова, експозицiйна,
наJrково-дослiдна, виставКова та масова робота.
3,3, .ЩО фОlЦОВОi РОбОТИ НаЛежить збЬреження, примноження та науковаобробка музейноi колекцii згiдно з Положенням про Музе йнийфонд 

'ь;r;;
та Iнструкцiею з органiзацii облiку музейних предметiв.
з,4, В ocHoBi експозиЧiйноi роботи лежить покаЗ кращих експонатiв музейноТколекцii згiдно з хронологiею та нацiональними школами, створення
HaykoBoi експозицii' а також влаштування стацiонарних виставок на базiмузейноi колекцii TBopiB сучасниХ професiЙних та самодiяльних художникiв.
3.5. Музей проводитЬ науково-дослiднУ робоry в галузi icTopii мистецтв i
художньоi культури, а саме:

. фунтовно вив iбрання;
[х TBopiB iз музейноi колекцii;

-z-Ю L о{L/,лJь4,I"<Qч'Ю _-,t
Т#О,".' Jlru,/*"- Цru,'"цq 4

о проводить



. збирае науковий apxiB;

. надае HayKoBi консультацiТ;

. проводить експертизи TBopiB мистецтва;

. розробляе оглядовi та тематичНi eKcKypciT, вiдповiдно llo 1ltlзlli.ltttl
стацiонарноi експозицiт та тематичних виставок.

З.6. До основних форм масовоi роботи належать:
о культурно-освiтня робота;. проведення оглядових i темамчних екскурсiй;
О ПРОВеДеННЯ МаСОВИХ ЗаХОДiВ (ТРаДИЦiЙнi та iнновацiйlti форми робсl.r.rr);о спiвробiтництво iз засобами масовоТ iнформацiI;
, мiжнародне культурне спiвробiтництво в галузi музейноi clll)aIt1.1 i

виставковоТ дiял bHocTi.
3.7. Виставкова робота мiстиr.ь у собi:

, спiвробiтництво з органiзацiями, що здiйснюють виставкову ltiяllt,tlic.t.L;. спiвпрацю з митцями;
о плднування, пiдготовку та вiдкриття виставок;о Р€КЛёму та висвiтлення органiзованих виставок у ЗМI.

з.8. Передавання музейних предметiв на постiйне або тимtIасове зберiгаlIllrl
iншим музеяМ здiйснюстьсЯ вiдповiдНо дО IнструкцiТ з органiзацii' об.lrii.;,
музейних предметiв.

4. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА МУЗЕIО
4.1. Музей мас TaKi вiддiли:

. науково-фондовоiта експозицiЙноi роботи;о науково-масовоiта виставковоiроботи;
о наукова бiблiотека;
о господарча частиFIа.

4,2, ПрИ необхiдностi можутЬ бути cTBopeHi iHrui oclloBlli та л<lгlомiitсtli
вiддiли.

5. упрАвлIння музЕ€м
5.1. Управлiння музесм здiйснюеться if Засновником через упов[Iова>lсеllttйним орган - !епартаменТ культури, молодi та спорТу ПолтЬвськоi MicbKol'
ради.
5.2. Безпосереднс управлiння Музеем здiйснюе його керiвник - дl,tрек.горМузею, якиЙ забезпечуе i несе вiдповiдальнiсть за дiяль"iст, йу..,о,
фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть Музею.
5,2,1,.Щиректор призначастьсЯ на посаДу та звiльнясться з посади rrа пiдс.I.авi
нак€ву директора !епартаменту культури, молодi та спорту Полтавськоl'
MicbKoi Ради за результатами конкурсу шляхом укладення контракту }{а
визначений TepMiH, вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
5,2.2. !иректор Музею призначаеться з числа претендентiв, якi вiльгtо
володiють державною мовою, мають виЩу ocBiTy та вiдповiдаrоть
додатковим квалiфiкацiйним вимогам до директора.
5,2,З.Уpaзi'iдry@R.кTopaйoгooбoв'язкиПoкЛaДа}oТЬсЯI]а
заступника дире
!епартаменту ку

особу на пiдставi наказу директора
порту Полтавськоi MicbKoT ради.

Фlr/tл_ ruа/,L,О,-l--л,
) о' , 1,1чи,я'l< ф *r"""".--ф"у.-.

rЕу**"J"_



).J. лиректоР пiдпоряДковустьсЯ !епартаП,rенту. культурИ, молодi .гii cIIoI]i\Полтавськоi MicbKoT ради ,u 
"", повну вiдповiдалопi.rо за роботу j\4,r,.;cr,l.його фiнансово-господарську дiяльнiстi й.о.rавляс його у Bcix yc-..1llttltlltx 

iорганiзацiях без доручення, укладас.договори в межа" поrпьrенцij.5'4' {ИРеКТОР ВИЗНаЧае СТРУктуру i штатr"й porn". ;r;;; в Me)t(ax (lott;tl,
|iJ#ffiT#X";il}',H}T:|:: "Р:аНОМ УПРаВЛ iH Ня Пр" н ео бх i д н ос l] i

5.5. !иректор встановЛ,". оlli,'ffffi:rЧ:'l'uоu""" Музесм IlJIa.I,1lиx Il()cJlu,Jщороку у нацiональнiй валютi Украiни за погодженням з органоN4управлiння.
5,6, !иректор приймае рiшення про утворення фоrдоuо-закуt-tiве.ltьllсll. Kcl'ricilМУзею' iT кiлькiсний та Персонzшьний склад, що затверджуIотьс8 наказаN{1,1директора.
5,7, !иректор приймае на роботУ та звiльняе працiвникiв, голов'ог.,бухгалтера музею з додержанням вимог закМежах своеi коМпетенцii; накази, органiзов;:"i^ЖЫх"|:u;;,,,:хх::,,,Застосовуе До працiвникiв noу.,",о ;";;;;"дисциllлitlарllоI.о 

c.I.rl1.1Icllllrl I,ilзаохочення.
5.8. Взаемнi зобов'язання
визначаються умовами non.*#}"#o^T;"J"' Та ПРаЦiвникам и ]\4 vзеlо
колективу. 

r\vJrv!\lrlDГl\Jl(., ЛОГОВОРУ За УЧаСТi ради ,pyoouuau
5.9.. !ИРеКТОр розпоряджаеться коштами вмайном МузЪю згiдно з чинним .uno"o,iir.Ё:""^i'Ж;i 'ъ;ffir,ОРГаНiЗОВУе i КОНТРОЛЮС ОбЛiК та збереження ,уr.йп"х фондiв, iншого майнаМузею.
5,I0, Без доручення дiе вiд iMeHi Музею представляе його itlтереси в орг[llIахдержавноi влади i оргаllах мiсц"о,r., ;;;;;рядування, illLtвiдносинах з юридичними та фiзичним,n;;;а"r", укладас 

^Н"Ш;:''.]};,r|
довiреностi, вiдкривас в установах банкiв рахунки.

i;l1;,ir1*1:ffff." "'*u" "о'т no,n..brulT, 
"6 е обов,язковимl.t д.гtя tlcix

5,12, Несе персонЕtЛьну вiдпОвiдальнiСть за виконання покладених на I\4узеri

;::Ё:}""#""лiiахН;."" 
фiнансов"i ;;;;иплiни ..lдil з (lllIlIlll 

\,l

ft}i;j:'ЙСНЮе 
ОРГаНiЗаЦiЮ Та Контроль за дотримання саlliтарrrого 

ре)l(},tмv

;ri"1;:Н}Т|}r##ffi;* квалiфiкацii працiвникiв музеrо та
5.15. Вирiшуе iншi r,"ru"Й-
законодавства. 

rЛU'..l rrИ'l'аННЯ ДtЯЛЬНОСТi МУЗеЮ ВiДПОвiдно до чинного
5.1б. !о виключноi
Музею в новiй
його дотриман

компетеНцii ЗаснОвника н€UIежитЬ затвердження Статуту
ffiксення змiн до 

",о.о, 
здiйснен;";;;rролю 

за

i"жЪ&_ýfr d'ilrf, "т:^"";:"#:ж,;п+*ffi ;
fr q|*L^щ-*

закладу, створе

lJ4 frr.^rrrr*



на майно, iншi повноваження вiднесенi до компетенцil' IJласtlttttlt lt t.tittlчинного законодавства УкраiЪи.
6. ФIнАнсувАння музЕIо

6,1, Музей фiнансуеться з мiського Оrд*.rу iMac власний кошl.оl]1.1с, lltitriiскладаеться з бюджетних та спецiальних к(
УПРаВЛ i ННЯ, Ко шти муз ею n.p.pu* о вують ся 1T:Ы|.]}1'Jj]]I ;::::,,: : ;] i::
i"#*"#.ilu,#:1}""""' *u'"1."."."bbKo' слУжби Укратьrи в м. Ilclll-t.ltlli

6.2. БюДжетнi асигнування музею та позабюджетнi кошти не пiдltягаIо.I.ьвилученню.
6.3. Додатковим джерелом фiнансування музею с:о оплата за вiдвiдування музею i виставок; w!о проведення екскурсiй;

о кошти за науково_лослiдну дiяльнiсть, яку виконуе музей llaзамовлення;
о видавнича дiяльнiсть;
. плата за кiнозйомку i фо.l.озйtlмку;о ýлагодiйнi внески фiзичних iюрЙдичних осiб;. надання iнших платних послуг;. iншi джерела' В тому числi валютнi надходження' вiдповiдно Дозаконодавства УкраТни.

6.4. Музей е розпорядником бюджетних коштiв та Веде власнийбухгаптерський облiк' .щiловодство' оперативний бухгалтерський облiк таЖffi:i;;:' виконуються у встановленому порядку iгiдно з дitочипл
6.5. ПорЯдок викОристаннЯ коштiВ здiйснюеться вiдПовiдtIО до плану робо,r.rr

}ifi;;r;аТВеРДЖУ€ТЬСЯ 
ДИРеКТОРОМ МУЗеЮ та погоджуеться з оргчlllоlчI

6,6, Майно Музею належить До комунальноi власносТi MicTa Пo.1tt.atllt lзакрiплюеться за ним на правi оперативного управлiння.6,7, lvIайно музею становлять_ ocHoBHi фонди, BapTicTb яких визl-iаLlа]с.l.ьсri IJiнвентаризацiйному описi необорот""* ;;;;;;.
6,8. !жеРеламИ формування майНа МузеЮ,u*o* може бути майно, передаllев устаноВленомУ порядкУ власникОм майна або упоВноваженим ним орг'llIом,придбане в установленому noo:4*r, одержане як лобровiльнi внески iпожертвування вiд юридичних,i qiзйчн"* o.io.

lr?;ýТr:Ш#:ОВИХ 
ПРаВ МУзею закрiпленi законом украiни *про 

музеi.та

7. NIузЕЙнд тЕриторIя7.1. Територiя, вiдведена длЯ Музею, ,-.*"r'до земель icr.oplrKo-
жн#п"""rоlт::1т: Hu_ 

_цiй територiТ та 
"- rЙ;;"- будiвлях

l#ункцlонаJIь}lоI\1унегативно впливати на cтalI зб"рi.п,,,r" лrrl",r',,о,-u

l,r\"Ъ ,Ь,Ф*п:-*-- _lJi r"ц. /rLrцr*о^ ý6pu^alrttl<
ttцут"z^^{",,



зiбрання, та iнша дiяльнiсть, HecyMicHa з дiяльнiстю музею як закладу
культури.
7,2, МузеЙ здiйснюС користування земельними дiлянками вiдповiдно дочинного законодавства Украiни та несе вiдповiдальнiсть за дотриманнямнорм щодо ix охорони та рацiоншIьного використання.

8. порядок лIквIдАцII I рЕоргАнIзАцIi музЕlо
8.1. Рiшення прО створенНя, реорганiзацiю, лiквiдацir, ,rЬу типу закJIаду
КУЛЬТУРИ, ЗаТВеРДЖеННЯ СТаТУТУ (ЙОГО НОВУ редакцirо), здiйснlосться ,.о

рiшенням Засновника у випадках, визначених законом.
8.2. ,.Щiяльнiсть Закладу може бути припинено у випадку його реоргагliзаuii.(злиття, приеднання, подiлу, перетвоРення) абО лiквlдацiТ. Пригtиttеttttrtдiяльностi Музею здiйснюсться на пiдставi рi.u.п,i-'Зuо..rоu'Iика, увстановленому законодавством Украiни порядку або на пiдставi рiшеннясуду в порядку та випадках, що передбаченi законодавством Укратни.
8,3,Рiшення про припинення дiяльностi Музею шляхом реорганiзацiТ (злиття,присднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiТ 

"пuЪ""* приймас гliс.llяtпроведення громадських обговорень (консультацiй) iз громадськiстtо(жителями регiону, який обслугоВуе заклад, абО *"r"п"rи територiальноТ
громади, на територii якоi знаходиться заклад). Тiльки пiсля схваJIення(погодження) громадсЬкiстЮ питаннЯ щодО припинення дiяльностi закладушшяхом реорганiзацii (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) аболiквiдацii власник може прийняти рiшення про припинення дiяльностiЗакладу.
8,4, Припинення дiяльностi Музею здiйснюеться комiсiею з припинення
дiяльноСтi заклаДу, яка утворюсТься ЗаснОвникоМ або органом, що прийгrяв
рiшення про його припинення. Порядок i строки проведення припинення
дiяльностi закJIаду' а також строки прийняття заяВ претензiй кредиторiввизначаються Засновником або органом, що прийняв рiшення про йогоприпинення.
8,5, з моменту призначення KoMiciT з припинення дiяльrrостi до lrеiпереходять повноваження щодо управлiння Музеем. Комiсiя з припиненнядiяльностi закJIаду складае передавальний акт (розподiльчий баланс,лiквiдацiйнtlй баланс) i подае його на затвердження органу, який прийняв
рiшення про припинення його дiяльностi.
8,6, РеоРганiзацiЯ чи лiквiДацiя МуЗею вваЖаються завер.ценими, а Музейтаким, щО припиниВ своЮ дiяльнiстЬ з моментУ внесення до Сдиногодержавного реестру юридичних осiб' фiзичних осiб-пiдприемцiв тагромадських формувань запису про державну реестрацiю припиненняюридичноi особи.
8.7. У випадку реорганiзацii права та обов'язки Музею переходятьправонаступникам згiдно з чинним законодавством.

1':I^г1ll.op*Ж'лiквiдацiiМyзeюпpaцiвникaм,якiзвiльняютьсяабо переводяться дотримання ik прав та iHTepeciB вiдповiдно до
{ю 

та iнших нормативно-правових aKTiB.

'frЁý$ffii

законодавства У



8.9. З моменту призначення лiквiдацiйноТ KoMiciT до неТ перехоJl,1-I l,

по8новаження по управлiнню Музеем.
E.l0. МУЗей ВВаЖаеТЬСя лiквiдОВаНим з Дня внесення до елLllI()г() /tcI)il(ltlJI|()l()
Iл-сстр), зап ису про припи нен ня його дiяльностi.
t.ll. IIорялок пода_пьшого використання майна Музеtо, що ltiKBiл\t.tt,clt,
Bll lllачас засtlовник.

9. ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
().l. Зrritlll та доповнення ло CTatyTy Ъносяться шляхом викладеlllIя i,ttlt-cr tl

HoBiii p:aKuiT.
9.]. ЗMirrrr .lo СтатУту вносяться 3а рiшенням вищого органу управ;riilllя --

3oc,ttoBtlllKoýl.
9.3. 3MiHlr Та ДОПОВнеНня дО Статуту набуваIоть IоридиtIltоТ сlлл1.1 ,t N1()Nlclll','
Ix :ерiкавноi ресстрачiТ.

l 0. прикlнцЕвt положвннrl
l0.1. 3 ttабраннЯN{ чинноСтi цьогО СтатутУ втрачаюТь чиннiсть Bci погlсllс;trri
рлаliчiТ та зrtiни i доповнення до Статуту Музею.

CcrpcTap MicbKoT олександр Шдмотд
бЦf,яЬ
з".fl}1,

(ф*d,.z
.;"J';';^t9
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