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Дане положення розроблено відповідно до Положення  Міністерства 

культури і туризму України, затвердженого Указом Президента України від 

02.12.2005 року № 1685/2005, постанови Кабінету Міністрів України від 

12.11.98 № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними 

закладами» 

1. Загальні положення 
1.1. Клубний заклад – клуб, діяльність якого спрямована на створення, 

розповсюдження та популяризацію культурних надбань.  

1.2. Клубний заклад є бюджетною неприбутковою організацією і в своїй 

діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства 

України про культуру, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, 

що регулюють діяльність у галузі культури.  

1.3. Пріоритетними напрямами роботи клубних закладів є:  

- організація культурного дозвілля студентів.  

1.4. Головними функціями клубних закладів є культурно-творча, 

виховна, пізнавальна, розважальна. 

1.5. Головними завданнями клубного закладу є: 

- створення умов для задоволення культурних потреб студентів 

- розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості  

- створення та організація діяльності гуртків 

- підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально- 

розважальних, художньо-естетичних ініціатив  

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

навчального закладу 

1.6. Головна мета та види діяльності клубних закладів:  

Клубні заклади створюються з метою задоволення культурних потреб 

громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої 

творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.  

1.7. Головними видами діяльності клубних закладів є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків 

- проведення концертів, випускних вечорів, у тому числі, за участю 

професійних творчих колективів та окремих виконавців 

- проведення тематичних вечорів, творчих зустрічей тощо 

- організація дозвілля студентів, у тому числі проведення вечорів 

відпочинку, дискотек. 

 

2.Організаційно-правові засади діяльності клубних закладів 
2.1. Клубні заклади можуть засновуватися:  

  Центральними органами виконавчої влади; 

  Органами влади Автономної Республіки Крим; 

  Місцевими органами виконавчої влади; 

  Органами місцевого самоврядування; 



  Творчими спілками, громадськими організаціями, іншими 

об’єднаннями громадян; 

  Юридичними та фізичними особами.  

2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують функціонування та розвиток мережі клубних закладів 

державної та комунальної форм власності.  

2.3. Клубний заклад може створювати культурно-дозвіллєві клубні 

формування (гуртки).  

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація клубного закладу 

здійснюється відповідно до законодавства України.  

 

3. Структура та основні принципи діяльності клубного закладу 
3.1. Структура клубного закладу визначається завданнями, напрямами та 

змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.  

Структурними складовими студентського клубного закладу можуть бути 

гуртки та інші ініціативні утворення.  

3.2. Клубний заклад планує свою діяльність відповідно до культурних 

потреб коледжу, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.  

3.3. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота 

у клубному закладі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, 

концерти, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням.  

3.4. Клубний заклад може залучати до участі в організаційно-масових 

заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації.  

3.5. Клубний заклад, відповідно до законодавства України, має право на 

надання платних послуг.  

 

 

4. Управління клубним закладом 
4.1. Клубний заклад може бути підпорядкований адміністрації коледжу. 

4.2. Керівництво клубним закладом здійснюється керівником гуртків 

художньої самодіяльності, що призначається адміністрацією навчального 

закладу. 

4.3. Керівник, заступники керівника, творчі та інші працівники закладу 

призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства 

України.  

4.4. Керівник самостійно вирішує питання діяльності клубного закладу:  

 Здійснює керівництво колективом клубного закладу, затверджує 

та погоджує структуру та формує штатний розпис закладу, який 

затверджується адміністрацією навчального закладу, що забезпечує 

контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвої 

діяльності відповідно до запитів навчального закладу; 



 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

закладу; 

 затверджує посадові обов’язки працівників закладу. 

 

5.Фінансово-господарська діяльність клубного закладу 
5.1. Фінансово-господарська діяльність клубного закладу здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Положення.  

5.2.Фінансування студентського клубного закладу здійснюється за 

рахунок коштів навчального закладу, передбачених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів клубного закладу є: 

 кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до 

чинного законодавства; 

 добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян.  

Кошти, отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для провадження діяльності, передбаченої положенням.  

5.4. Клубний заклад у процесі провадження фінансово-господарської 

діяльності має право:  

 самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від 

господарської та іншої діяльності відповідно до положення про 

клубний заклад; 

 розвивати власну матеріальну базу; 

 володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та положення; 

 виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та 

положенню про заклад. 

5.5. Матеріально-технічна база клубного закладу включає приміщення, 

рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 

5.6.Приміщенняклубнихзакладівможутьперебувати на балансі коледжу. 

 

6. Припинення діяльності клубного закладу 
6.1. Припинення діяльності клубного закладу та його закриття 

здійснюється:  

 за рішенням засновників або загальних зборів трудового 

колективу; 

 за рішенням суду, якщо діяльність цього клубного закладу 

суперечить чинному законодавству, меті його створення, положенню; 

 у зв’язку з ліквідацією організації-засновника.  

6.2. Рішення про припинення діяльності або закриття клубу 

затверджується адміністрацією коледжу та зборами трудового колективу.   
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