
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про відділ культури, туризму, молоді та спорту 
виконавчого комітету Вишневої міської ради 

 
1.Загальні положення 

 

1.1.Відділ культури, туризму, молоді та спорту Виконавчого комітету Вишневої міської 
ради Бучанського району Київської області (далі - Відділ) утворюється за рішенням Вишневої 
міської ради та є структурним підрозділом Виконавчого комітету  Вишневої міської ради. 

 

1.2.У своїй діяльності Відділ підпорядкований Виконавчому комітету Вишневої міської 
ради, Вишневому міському голові, заступнику міського голови згідно розподілу 
функціональних обов’язків.  

 

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради 
України, рішеннями Вишневої міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
Вишневого міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 

 

2.Мета відділу 
 

2.1.Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством повноважень у 
сферах: культури і мистецтва, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, 
бібліотечної, музейної і клубної справи, міжнаціональних відносин, релігії та прав громадян на 
свободу світогляду і віросповідання, захисту прав національних меншин України.   

 

3.Основні завдання функції та права 
 

3.1.Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання: 
 

3.1.1.Забезпечує реалізацію державної політики для задоволення суспільних потреб у 
сферах: культури і мистецтва, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, 
бібліотечної, музейної і клубної справи, міжнаціональних відносин, релігії та прав громадян на 
свободу світогляду і віросповідання, захисту прав національних меншин України шляхом 
надання якісних послуг через мережу закладів, підприємств та організацій різних форм 
власності тощо. 

 

3.1.2.Формує конкурентно-спроможне культурно-мистецьке середовище шляхом 
створення власного культурно-мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки 
розвитку у сфері культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, 
співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями тощо. 

 

3.1.3.Створює умови для надання мешканцям м. Вишневе та с. Крюківщина якісних 
послуг у сфері культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. 

 

3.1.4.Сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, 
культурної і мовної самобутності національних меншин, самодіяльної творчості, художніх 
промислів та ремесел тощо. 

 

3.1.5.Забезпечує дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи 
світогляду і віросповідання. 

 

3.1.6.Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері охорони національного 
культурного надбання у сфері культурної спадщини, музейної та бібліотечної справ, художньо-
естетичної та позашкільної освіти закладів культури. 

 



3.1.7.Забезпечує реалізацію державної молодіжної політики, створює умови для 
творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, волонтерської 
діяльності тощо. 

3.1.8.Забезпечує розвиток фізичної культури і спорту та створює умови для заняття 
фізичною культурою та спортом максимально широкого кола мешканців м. Вишневе та с. 
Крюківщина. 

 

3.1.9.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя 
та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами 
фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу 
життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом. 

 

3.1.10.Сприяє встановленню та розвитку ефективної міжнародної співпраці, дружніх та 
ділових відносин на рівні підприємств, громадських та культурно-національних об’єднань, 
мистецьких, творчих колективів, спортивних організацій, тощо. 

 

3.2.Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції: 
 

3.2.1.Забезпечує в межах визначених законодавством повноваження у сферах: культури 
і мистецтва, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, бібліотечної, музейної 
і клубної справи, міжнаціональних відносин, релігії та прав громадян на свободу світогляду і 
віросповідання, захисту прав національних меншин України, шляхом виконання відповідних 
державних і місцевих програм. 

 

3.2.2.Готує та подає на розгляд Вишневої міської ради та її виконавчого комітету, 
Вишневому міському голові проекти рішень, розпоряджень з питань: культури і мистецтв, 
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, бібліотечної, музейної і клубної 
справи, міжнаціональних відносин, релігії та прав громадян на свободу світогляду і 
віросповідання, захисту прав національних меншин України. 

 

3.2.3.Розробляє і подає на розгляд Вишневої міської ради пропозиції до проектів 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. 

 

3.2.4.Забезпечує виконання рішень Вишневої міської ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень Вишневого міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 

 

3.2.5.Здійснює розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться  
до компетенції Відділу за встановленим графіком. 

 

3.2.6.Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і 
здорового розвитку та творчої самореалізації мешканців м. Вишневе та с. Крюківщина, 
забезпечує постійне оновлення мережі гуртків, спортивних секцій тощо пов’язаних  
з оздоровленням та організацією їх дозвілля. 

 

3.2.7.Здійснює координаційну роботу закладів та установ, що належать до комунальної 
власності Вишневої міської ради, аналізує результати господарської діяльності, готує 
пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Відділу. 

 

3.2.8.Залучає мешканців, громадські організації та об’єднання, заклади, підприємства та 
організації різних форм власності до активної участі у суспільно-культурному житті 
м.Вишневе та с.Крюківщина. 

 

3.2.9.Сприяє роботі творчих спілок асоціації національно-культурних товариств, інших 
громадських організацій, які діють у сфері культури, туризму, молодіжної політики, фізичної 
культури і спорту. 



 

3.2.10.Залучає в установленому законодавством порядку до благодійної діяльності  
підприємства та організацій різних форм власності, громадські об’єднання та організації тощо, 
у сфері культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. 

 

3.2.11.Здійснює і розширює міжнародне співробітництво регулює участь у реалізації 
міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної 
політики, туризму, фізичної культури і спорту та державної мовної і молодіжної політики. 

 

3.2.12.Організовує та проводить державні, професійні, загальноміські заходи, 
фестивалі, виставки, конкурси, тощо з метою розвитку творчих здібностей, талантів, 
культурної самобутності мешканців м. Вишневе та с. Крюківщина. 

 

3.2.13.Організовує дозвілля та культурний відпочинок мешканців м.Вишневе та 
с.Крюківщина. 

 

3.2.14.Регулює діяльність охорони національного культурного надбання у сфері 
культурної спадщини, музейної та бібліотечної справ, художньо-естетичної та позашкільної 
освіти закладів культури. 

 

3.2.15.Сприяє придбанню, збереженню, популяризації та експонуванню меморіальних, 
історичних, мистецьких і культурних пам’яток, збереження та відродження національних, 
культурних традицій, відродженню національної свідомості українського народу, вихованню 
гармонійно розвиненої людини. 

 

3.2.16.Сприяє створенню умов задоволення і формування бібліотечних, 
бібліографічних, інформаційних, культурно-освітніх і духовних потреб мешканців м.Вишневе 
та с.Крюківщина. 

 

3.2.17.Регулює: забезпечення сприятливих умов для творчого і духовного розвитку 
дітей і підлітків м. Вишневе та с. Крюківщина, надання допомоги у задоволенні їх потреб  
у самовизначенні та творчій самореалізації, виховання поваги до принципів загальнолюдської 
моралі. 

 

3.2.18.Розробляє спільно з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування та громадськими організаціями програми з питань внутрішнього та 
міжнародного туризму, забезпечує здійснення контролю за їх виконанням. 

 

3.2.19.Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму на території 
Вишневої міської територіальної громади в особі Вишневої міської ради та за її межами, готує 
пропозиції щодо формування державної політики у галузі туризму, забезпечення  
її реалізації. 

 

3.2.20.Залучає молодь до вирішення питань у сфері соціально-економічного, 
культурного життя м.Вишневе та с.Крюківщина шляхом участі у розробці та виконанні 
місцевих програм у молодіжній сфері. 

 

3.2.21.Консолідує молодіжний рух на території м.Вишневе та с.Крюківщина, сприяє 
узгодженості дій місцевої ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в 
усіх сферах суспільного життя громади. 

 

3.2.22.Сприяє співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх 
відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, 
релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх 
об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами 
самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими 



непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до 
законодавства щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері. 

 

3.2.23.Створює умови для занять фізичної культурою і спортом за місцем проживання 
та в місцях масового відпочинку мешканців м.Вишневе та с.Крюківщина. 

 

3.2.24.Організовує та сприяє проведенню фізкультурно-оздоровчих та спортивно-
масових заходів на території Вишневої міської ради на виконання державних, обласних, 
районних та місцевих програм. 

 

3.2.25.Організовує проведення серед дітей, молоді та дорослого населення, спортивно-
масових заходів, міських турнірів та змагань, чемпіонатів, кубків інших спортивних змагань з 
визнаних у державі видів спорту. 

 

3.2.26.Організовує залучення широких верст населення м.Вишневе та с.Крюківщина до 
масового спорту, співпрацює з центрами та клубами фізкультуро-спортивної спрямованості 
для популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації. 

 

3.2.27.Сприяє проведенню заходів щодо облаштування сучасних спортивних 
майданчиків за місцем проживання, у місцях масового відпочинку населення, забезпечує 
збереження та ефективне використання спортивних споруд підтримку їх функціонування. 

 

3.2.28.Готує рішення Вишневої міської ради щодо призначення і виплат іменних 
стипендій Вишневого міського голови та надання грошових винагород видатним спортсменам 
м.Вишневе та с.Крюківщина, членам збірних команд України, області з різних видів спорту, 
які зайняли призові I-III місця на чемпіонатах та першостях України, Європи, світу, 
міжнародних змаганнях та олімпійських іграх. 

 

3.2.29.Здійснює реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, 
сприяє консолідації та розвитку української нації, забезпечує права національних меншин та 
прав громадян на свободу світогляду та віросповідань. 

 

3.2.30.Сприяє гармонізації міжконфесійних відносин, вживає в межах своєї компетенції 
заходи щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.  

 

3.2.31.Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що 
відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком. 

 

3.2.32.Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, 
які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Вишневої міської ради. 

 

3.2.33.Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо попередження та мінімізації 
можливості виникнення конфлікту інтересів та запобігання і протидії корупції у відділі 
культури, туризму, молоді та спорту. 

 

3.2.34.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного 
законодавства. 

 

3.3.Відділ має право: 
 

3.3.1.Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних 
підрозділів Виконавчого комітету Вишневої міської ради, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

 

3.3.2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 
спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Виконавчого комітету Вишневої міської 



ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників 
громадських об’єднань (за згодою). 

 

3.3.3.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи 
Відділу. 

 

3.3.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів 
виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 
технічними засобами. 

 

3.3.5.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції  
з питань, що належать до компетенції Відділу. 

 

3.3.6.Проводити іншу необхідну діяльність відповідно до чинного законодавства 
України.   

 

4.Структура відділу 
 

4.1.Структура Відділу затверджується Виконавчим комітетом Вишневої міської ради у 
межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Вишневою 
міською радою. 

 

4.2.Працівники Відділу - посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до 
вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади 
Вишневим міським головою. 

 

4.3.Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями. 
 

5.Керівництво відділу 
 

5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
Вишневим міським головою. 

 

5.2.Начальник відділу несе відповідальність за: 
 

5.2.1.Виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних 
обов’язків відповідно до цього положення. 

 

5.2.2.Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства. 
 

5.2.3.Виконання рішень Вишневої міської ради та її виконавчого комітету, 
розпоряджень, доручень Вишневого міського голови. 

 

5.2.4.Своєчасну і достовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції 
Відділу. 

 

5.2.5.Розподіляє обов’язки між посадовими особами та іншими працівниками Відділу, 
забезпечує підвищення їхньої ділової кваліфікації. 

 

5.3.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 
 

5.4.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень 
Відділу. 

 

5.5.Здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

6.Заключні положення 
 

6.1.Виконком Вишневої міської ради створює умови для ефективної праці фахівців 
Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, 



телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на 
Відділ завдань. 

 

6.2.Припинення, реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням 
Вишневої  міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова          І.В.Діков 
 


