
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
VIСЕСІЯVІІI  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
25 березня 2021 р.                            м. Стрий                                       №257

Про створення комунального закладу«Муніципальний
естрадно-духовий  оркестр  «Стрий»»

Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись п. 4 ст. 57 та п.4 ст. 78 Господарського Кодексу України, ст. 
29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», Стрийська міська рада вирішила:

1. Створити комунальний заклад «Муніципальний естрадно-духовий 
оркестр «Стрий»».

2. Затвердити Статут комунального закладу «Муніципальний естрадно-
духовий оркестр «Стрий» згідно з додатком 1.

3. Затвердити структуру комунального закладу «Муніципальний естрадно-
духовий оркестр «Стрий» згідно з додатком 2.

4. Управлінню Культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 
затвердити:                                                                                                     
- штатний розпис працівників комунального закладу «Муніципальний 

естрадно-духовий оркестр «Стрий»»;                              
- призначити директора комунального закладу «Муніципальний  

естрадно-духовий оркестр «Стрий»» на контрактній основі.
5. Начальнику Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської 

ради Б.І.Бойку здійснити державну реєстрацію комунальної установи 
«Муніципальний естрадно-духовий оркестр» відповідно до 
встановленого законодавством порядку. 

6. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради передбачити видатки 
на утримання комунального закладу «Муніципальний естрадно-духовий 
оркестр «Стрий»» у встановленому законодавством порядку.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту 
(Василів Т.Б.).  

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1
до рішення VI сесії

VIII демократичного скликання
від 25.03.2021р №257

  
СТАТУТ

Комунального закладу  
«Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний заклад «Муніципальний естрадно-духовий оркестр 
«Стрий»» (далі - Оркестр) створений Стрийською міською радою (надалі-
Власник) на підставі Рішення сесії міської ради від 25 березня 2021р. № 257 
як неприбуткова установа, заснована на комунальній власності і 
підпорядкована Управлінню культури, молоді та спорту (надалі - 
Уповноважений орган). 

1.2. Оркестр у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, іншими нормативно-правовими актами України, 
рішеннями Стрийської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями 
Стрийського міського голови , наказами Уповноваженого органу ,а також 
цим Статутом. 

1.3. Оркестр є юридичною особою, має самостійний баланс, 
розрахунковий та валютний рахунки в установах банків, печатку зі своєю 
назвою, штампи, бланки зі своїм найменуванням і символікою та інші 
реквізити юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку. 

1.6. Оркестр має право здійснювати в установленому законодавством 
України порядку та міжнародними правовими актами діяльність відповідно 
до цього Статуту як в Україні, так і за кордоном, від свого імені набувати 
майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і 
відповідачем у судах. 

1.7. Найменування закладу:
Повне найменування - Комунальний заклад   «Муніципальний 

естрадно-духовий оркестр «Стрий».
Скорочене найменування – КЗ «Муніципальний естрадно-духовий 

оркестр «Стрий».
1.8. Юридична адреса:  вул. Народна,8,  м. Стрий,

                                         Львівська область      82400.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРКЕСТРУ

2.1. Основною метою діяльності Оркестру є: 
2.1.1. Здійснення концертної діяльності з метою пропаганди кращих 

музичних творів вітчизняної та світової культури. 



2.1.2. Заохочення широких мас населення до розвитку музичного 
мистецтва, підвищення патріотизму та любові до рідного краю.

2.1.3. Розширення міжнаціональних та міжнародних культурних 
зв'язків.

2.2. Предмет діяльності Оркестру: 
2.2.1. Створення і проведення концертних програм на високому 

художньому рівні. 
2.2.2. Проведення фестивалів, творчих зустрічей, музичний супровід 

різноманітних заходів. 
2.2.3. Розповсюдження компакт-дисків, касет, буклетів, плакатів та 

іншої продукції, яка пропагує діяльність Оркестру та окремих його 
виконавців. 

2.2.4. Запис на аудіо- та відеокасети, грамплатівки, компакт-диски 
кращих музичних творів українських та зарубіжних виконавців, що 
пропагують національну та світову культуру. 

2.2.5. Участь у національних конкурсах, фестивалях та інших заходах, 
пов'язаних з пропагандою мистецтва. 

2.2.6. Організація культурного та творчого обміну колективів з метою 
пропаганди музичного мистецтва. 

2.2.7. Підготовка молодих виконавців, здійснення обміну концертними 
програмами в Україні та за її межами, створення сприятливих умов для 
участі кращих виконавців у фестивалях та конкурсах. 

2.2.8. Створення нотного, книжкового та музичного фондів для власних 
потреб. 

2.2.9. Бере участь у реалізації державних, регіональних та місцевих 
культурно-мистецьких програм.

3. УПРАВЛІННЯ ОРКЕСТРОМ 

3.1. Управління Оркестром здійснює директор. Призначення директора  
на посаду відбувається шляхом укладення з ним контракту за результатами 
конкурсного відбору.

3.2. Контракт укладає Уповноважений орган за погодженням з
Стрийським міським головою. 

3.3. Директор відповідно до законодавства України укладає трудові 
договори (контракти, угоди) з працівниками Оркестру, заохочує їх і накладає 
стягнення в межах трудового законодавства України. 

3.4.  Директор Оркестру: 
3.4.1. Діє без доручення від імені Оркестру, представляє його інтереси 

у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає 
договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків. 

3.4.2. Складає та затверджує штатний розпис Оркестру за погодженням  
з Уповноваженим органом. 

3.4.3. Подає в установленому законодавством порядку проект річної 
програми діяльності на затвердження Уповноваженому органу та виконує 
затверджену програму діяльності.



3.4.4. Затверджує посадові інструкції учасників колективу за 
погодженням з Уповноваженим органом. 

3.4.5. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Оркестру. 
3.4.6. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального 

стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. 
3.4.7. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за 

Оркестром майна. 
3.4.8. Забезпечує додержання законності, активне використання 

правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної 
дисципліни та обліку. 

3.4.9. Розпоряджається в установленому порядку коштами та майном 
Оркестру. 

3.4.10. Визначає загальну художньо-творчу концепцію та перспективи 
творчої діяльності Оркестру

3.4.11. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку і інші 
внутрішні правила Оркестру.

3.4.12. Здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо 
управління Оркестром, реалізує повноваження згідно з цим Статутом. 

3.5. Художній керівник-диригент Оркестру:
3.5.1. Складає сезонний план Оркестру і вносить пропозиції в частині 

репертуару і запрошених виконавців.
3.5.2. Організовує вибір репертуару Оркестру, складає репертуарний 

план і представляє його на розгляд директору.
3.5.3. Організовує вибір і працю творчих працівників Оркестру 

(оркестрантів).
3.5.4. Готує і диригує концертними програмами, кількість яких на сезон 

визначені сезонним планом Оркестру.
3.5.5. Розробляє творчу концепцію і програму розвитку Оркестру.
3.5.6. Керується в своїй діяльності договорами, пов’язаними з іншими 

концертними організаціями.                                
3.5.7. Несе відповідальність за досягнення творчих цілей Оркестру.

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ОРКЕСТРУ

4.1. Трудовий колектив Оркестру становлять всі громадяни, які беруть 
участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а 
також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з 
Оркестром. 

4.2. Вищим органом самоврядування Оркестру є загальні збори 
трудового колективу Оркестру. 

5. МАЙНО ТА КОШТИ ОРКЕСТРУ

5.1. Майно Оркестру належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Стрия та передається Оркестру на правах 
оперативного управління. Звернення стягнення на майно передане в 



оперативне управління за вимогою кредитора без згоди міської ради не 
допускається.

5.2. Майно Оркестру складається з основних фондів, обігових коштів, а 
також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі 
Оркестру. 

5.3. Джерелами формування майна Оркестру є: 
5.3.1. Майно, передане міською радою або уповноваженим нею 

органом. 
5.3.2. Благодійні внески, пожертвування українських та іноземних 

фізичних та юридичних осіб, підприємств, організацій, громадян (майно, 
кошти в національній та іноземній валюті та інше). 

5.3.3. Бюджетні асигнування.
5.4. Відносини Оркестру з іншими фізичними та юридичними особами 

у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів. 

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. З метою пропаганди музичного мистецтва України Оркестр 
здійснює концертну діяльність артистів за кордоном згідно із законодавством 
України, бере участь у міжнародних фестивалях. 

6.2. Оркестр може вступати в міжнародні об'єднання та асоціації у 
встановленому законодавством України порядку. 

6.3. Оркестр має право самостійно укладати договори (контракти) з 
іноземними юридичними та фізичними особами в будь-яких формах 
співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних 
міжнародних організацій та фондів, здійснювати міжнародну культурну 
діяльність відповідно до вимог законодавства України. 

6.4. Валютні надходження використовуються Оркестром відповідно до 
законодавства України.

7. ОБЛІК  І ЗВІТНІСТЬ ОРКЕСТРУ.

7.1.Бухгалтерський облік Оркестру веде централізована бухгалтерія 
Уповноваженого органу, відповідно до законодавства України. 

7.2. Фінансові результати діяльності Оркестру визначаються на підставі 
річного бухгалтерського балансу.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРКЕСТРУ

8.1. Припинення діяльності Оркестру відбувається шляхом її 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті 
ліквідації за рішенням міської ради, а також за рішенням суду у випадках, 
передбачених законодавством України. 

8.2. При припиненні діяльності Оркестру працівникам, які 
звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до 
законодавства України. 



8.3. У разі ліквідації Оркестру майно та кошти, що залишаються після 
розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів і розрахунків з 
членами трудового колективу, передаються іншій неприбутковій організації 
відповідного виду або зараховуються до міського бюджету.

8.4. Ліквідація Оркестру здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється міською радою або органом, що прийняв рішення про 
ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяви 
претензій кредиторами визначаються міською радою або судом. 

8.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління Оркестром. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Оркестру і подає його на затвердження органу, який 
прийняв рішення про ліквідацію. 

8.6. Діяльність Оркестру вважається припиненою з моменту 
виключення його з державного реєстру України. 

8.7. У разі реорганізації Оркестру його права та обов'язки переходять 
до правонаступника. 

9. СТАТУТНИЙ ФОНД ОРКЕСТРУ

9.1. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник 
наділяє Оркестру статутним фондом у розмірі 1000 грн, який формується 
матеріальними та нематеріальними  активами.

10. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРКЕСТРУ

 10.1. Зміни й доповнення до цього Статуту затверджуються 
Уповноваженим органом та підлягають державній реєстрації в порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради Мар’ян Берник



Додаток 2
до рішення VI сесії VІІІ  скликання                           
Стрийської міської ради 

                                                                                               від « 25 » березня 2021 року № 257

Структура та загальна чисельність комунального закладу
«Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий» 

N з/п Назва структурного підрозділу та 
посад

Кількість штатних 
посад

1 Директор 1

2 Художній керівник 1

3 Концертмейстер 3

РАЗОМ 5

Секретар міської ради                                                      Мар'ян Берник 
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