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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1Л. Відділ культури по Московському району Департаменту культура Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.
	 Відділ підзвітний і підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури Харківської міської ради.
	 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури Харківської міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ
	 Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.
	 Відділ у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у судах усіх інстанцій.
	 Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
	 Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.
	 Юридична адреса Відділу: 61001, м. Харків, вул. Юр’ївська, 6.

Скорочена назва відділу - Відділ культури Московського р-ну.
3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань Харківської міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури
з
Харківської міської ради, Адміністрації Московського району Харківської міської ради, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.
3.2. Основними завданнями Відділу є:
	 Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова на один із центрів європейської культури.
	 Забезпечення формування і реалізації кадрової політики у сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги.
	 Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва.
	 Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова.
	 Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств та організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності.
	 Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств та організацій у зазначеній сфері.
	 Координація діяльності установ, підприємств та організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району.
	 Забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу.
	 Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові у сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин.
	 Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин.
	 Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і
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педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів з ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів.
	 Забезпечення взаємодії установ, підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій.
	 Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм.
	 Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів.
	 Реалізація творчих проектів.
	 Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом.
	 Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіапродукції і співпраці із засобами масової інформації.

	 Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, об'єднаннями громадян.
	 Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочення.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
	 Функції Відділу:
	 Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова у сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі Програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання.
	 Підготовка пропозицій щодо участі у розробці відповідних програм, ло затверджуються Харківською міською та обласною радами.
	 Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних із розвитком у місті сфери культури і мистецтва,
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реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері.
	 Формування пропозицій щодо розгляду і внесення зауважень до проектів планів підприємств, установ та організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням.
	 Підготовка і надання пропозицій щодо розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста, у сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях та установах.
	 Здійснення керівництва діяльністю, координації і контролю за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста; сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення.
	 Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.
	 Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.
	 Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.
	 Підготовка у встановленому порядку пропозицій щодо розгляду клопотань установ, підприємств та організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, щодо нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і щодо присвоєння почесних звань України.
	 Участь у проведенні перевірок підприємств, установ та організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому

законодавством порядку.
	 Підготовка пропозицій щодо розміщення кадрів в установах, підприємствах та організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.
	 Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань.
	 Управління закладами культури, розташованими в районі, що належать до комунальної власності територіальної громади міста чи передані
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їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення.
	 Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культурі збереженню і використанню культурної спадщини.
	 Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно д чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:
	 Одержу вати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчи органів міської ради, керівників підприємств, установ та організаці комунальної власності територіальної громади міста Харкова документі довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдані
	 Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інттти структурних підрозділів Департаменту культури Харківської міської раді підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян для розгляду питані що належать до компетенції Відділу.
	 Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносятьс до компетенції Відділу.
	 Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчог органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
	 Структура Відділу затверджується міським головою.
	 Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культур Харківської міської ради.
	 Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури т мистецтва,	розташовані на території району, які	обслуговуютьс

централізованою бухгалтерією Відділу.
6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ
	 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняєтьс з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури

Харківської міської ради, погодженим з першим заступником міського голові у порядку, встановленому законодавством.
	 Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директор Департаменту культури Харківської міської ради.
	 Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особист відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладеш: : н В дділ завдань: забезпечує виконання працівниками Віт тілу вимог закон:
	 Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.
	 Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.
	 Надає подання про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
	 Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.
	 Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.
	 Розпоряджається коштами Відділу згідно із затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Московському районі м. Харкова програм у галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває і закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, має право першого підпису на банківських документах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
	 Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм із питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.
	 У межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.
	 Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до наявного порядку ці повноваження іншим працівникам.
	 Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.
	 Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.
	 Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
	 Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
	 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
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