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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

10 травня  2017 року                                           м. Сєвєродонецьк                                                                  № 283

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»

Керуючись пунктом 5 частини третьої статті 4, пунк-
том 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», Указом Президента 
України від 05.03.2015 № 123/2015 «Про утворення вій-
ськово-цивільних адміністрацій», Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань», з метою при-
ведення установчих документів у відповідність до вимог 
чинного законодавства:      

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ОБЛАСНОЇ 
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ВІСНИК ЛУГАНЩИ-
НИ» (далі – Статут), затвердженого розпорядженням 
голови облдержадміністрації – керівника обласної  вій-
ськово-цивільної адміністрації від 18.10.2016 № 603, ви-
клавши його у новій редакції, що додається.   

2. ОБЛАСНІЙ КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ВІ-
СНИК ЛУГАНЩИНИ» (Смєтанкін О.А.) вжити заходів 

щодо державної реєстрації змін до Статуту у порядку, 
передбаченому Законом України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань».      

3. Уповноважити директора Департаменту масових 
комунікацій облдержадміністрації Костенка О.В. на під-
писання Статуту та змін до нього (за потреби).   

Голова обласної державної
адміністрації – керівник 
обласної військово-цивільної 
адміністрації                                                    Ю.Г.ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

?? квітня 2017 року №??/16??

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної

держадміністрації – керівника 
обласноївійськово-цивільної адміністрації

10 травня 2017 р. № 283

СТАТУТ
ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ  
УСТАНОВИ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Статут викладається у новій редакції у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до вимог чинного за-
конодавства.

1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи 25903810.
1.3. ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ВІ-

СНИК ЛУГАНЩИНИ» (далі – ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ») є об’єктом спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління 
яким здійснює обласна рада або уповноважений нею ор-
ган (рішення обласної ради від 23.12.2005 № 22/36).

Засновником ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» є об-
ласна рада.

Обласна державна адміністрація здійснює окремі де-
леговані повноваження з управління установою (рішення 
обласної ради від 20.02.1998 № 22/11).

1.4. Повне найменування юридичної особи: ОБЛАСНА 
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ».

Скорочене найменування: ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ».

1.5. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» у своїй діяльності 
керується Конституцією України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про військово-цивіль-
ні адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності ор-

ганів державної влади та органів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової інформації», «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телеба-
чення і радіомовлення», іншими законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативно-правовими актами, які стосуються її діяльнос-
ті, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голів облас-
ної ради та облдержадміністрації, цим Статутом.

1.6. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» здійснює неко-
мерційну фінансово-господарську діяльність на основі 
поєднання бюджетних та позабюджетних джерел фінан-
сування без мети отримання прибутку.

1.7. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» взаємодіє з міс-
цевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, органі-
заціями інформаційної сфери, а також аналогічними ві-
тчизняними та іноземними установами або закладами з 
питань поширення офіційної інформації суспільно значу-
щого змісту, висвітлення подій, що відбуваються на тери-
торії області та України.

1.8. Організаційно-методичне забезпечення діяльнос-
ті ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» здійснюється струк-
турним підрозділом облдержадміністрації, на який по-
кладено повноваження щодо висвітлення її діяльності та 
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розвитку інформаційної сфери.

1.9. Види діяльності, що потребують ліцензування, 
здійснюються ОКУ  «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» відповід-
но до вимог чинного законодавства.

1.10. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» є юридичною 
особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, ра-
хунки в органах Державної казначейської служби Украї-
ни та установах банків, печатку, штамп і бланки зі своїм 
найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.11. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» має цивільну пра-
воздатність і дієздатність, від свого імені набуває майно-
вих та особистих немайнових прав і несе обов’язки, висту-
пає позивачем, відповідачем та третьою особою у судах.

1.12. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» несе відпо-
відальність за своїми зобов’язаннями згідно із чинним 
законодавством України та не несе – за зобов’язаннями 
обласної ради та уповноваженого органу управління, а 
останні, у свою чергу, – за її зобов’язаннями.

1.13. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» не має у своєму 
складі інших юридичних осіб.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ 
ДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ 

ЗАВДАННЯ ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»
2.1. Метою діяльності ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИ-

НИ» є забезпечення сталого функціонування та розвитку 
інформаційної сфери області, організаційна підтримка 
місцевих засобів масової інформації, книговидання та 
книгорозповсюдження.

2.2. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» є установою, 
що здійснює заходи з розвитку інформаційного просто-
ру та відповідної інфраструктури на території області, 
поширення інформації про основні аспекти соціально-
економічного розвитку регіону, діяльність облдержад-
міністрації, її структурних підрозділів, місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, те-
риторіальних органів, центральних органів, міністерств, 
інших органів виконавчої влади через друковані, елек-
тронні засоби масової інформації та мережу Інтернет.

2.3. Предметом діяльності ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ» є:

1) підготовка та випуск обласної громадсько-політич-
ної газети, розповсюдження її серед передплатників, со-
ціально незахищених громадян за рахунок коштів облас-
ного бюджету, у вільному продажу;

2) організаційна та методична підтримка місцевих 
друкованих та електронних засобів масової інформації;

3) здійснення заходів, спрямованих на зміцнення ма-
теріально-технічної бази засобів масової інформації, 
видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсю-
дження області;

4) виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів;

5) інша діяльність у сфері розповсюдження інформації.

3. УПРАВЛІННЯ 
ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»

3.1. Управління ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» здій-
снюється обласною радою або уповноваженим нею орга-
ном, безпосереднє керівництво – головним редактором, 
який призначається на посаду і звільняється із займаної 
посади рішенням обласної ради та з яким укладається 
контракт.

3.2. Головний редактор ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»:
1) здійснює загальне керівництво діяльністю ОКУ 

«ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ», організовує його роботу на 
принципах єдиноначальності;

2) несе персональну відповідальність за результати ді-
яльності ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»;

3) без довіреності діє від імені ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ» та представляє його інтереси в установах, орга-
нізаціях, підприємствах усіх форм власності, органах, у 
тому числі судових, у взаємовідносинах із фізичними та 
юридичними особами;

4) відкриває рахунки в органах Державної казначей-
ської служби України;

5) укладає договори, видає доручення;
6) у межах компетенції видає накази, приймає та 

звільняє з роботи працівників ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ», затверджує функціональні обов’язки праців-
ників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного 
стягнення до них;

7)  розпоряджається в установленому законодавством по-
рядку майном і коштами ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»;

8)  відповідно до трудового законодавства призначає 
керівників структурних підрозділів ОКУ «ВІСНИК ЛУ-
ГАНЩИНИ»;

9)  бере участь у розробці умов колективного договору;
10) за погодженням з обласною радою або уповно-

важеним нею органом затверджує структуру ОКУ «ВІ-
СНИК ЛУГАНЩИНИ»;

11) затверджує положення про структурні підрозділи 
ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ», посадові інструкції пра-
цівників, інші внутрішні документи;

12) забезпечує додержання вимог законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища;

13) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, до-
тримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
умов і пожежної безпеки тощо;

14) відповідає за ведення бухгалтерського та статис-
тичного обліку, складання звітності і подання її в уста-
новлені строки відповідним органам, здійснення всіх 
фінансових і господарських операцій, збереження бух-
галтерських документів протягом встановленого строку, 
розпоряджається кредитами, володіє правом першого під-
пису на банківських документах, забезпечує раціональне 
використання грошових коштів, основних фондів та ін-
ших матеріальних цінностей, вартість яких відображена 
у самостійному балансі ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»;

15) забезпечує  відповідно до вимог чинного законо-
давства своєчасне проведення інвентаризації майна та 
зобов’язань ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»;

16) виконує і несе відповідальність за виконання при-
йнятих загальними зборами трудового колективу рішень 
і умов колективного договору;

17) здійснює інші повноваження відповідно до чинно-
го законодавства України.

4. МАЙНО. ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Майно ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» є спіль-
ною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Луганської області та закріплене за ним на праві опера-
тивного управління.

 Здійснюючи право оперативного управління, ОКУ 
«ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» володіє й користується зазна-
ченим майном, має право розпоряджатися ним у межах 
повноважень, наданих обласною радою.

 Обласна рада здійснює контроль  за використанням та 
збереженням переданого в оперативне управління майна 
безпосередньо або через уповноважений нею орган.

 4.2. Майно ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» склада-
ють основні фонди та оборотні засоби, а також інші цін-
ності, вартість яких відображається в самостійному ба-
лансі.

 4.3. Джерелами формування майна ОКУ «ВІСНИК 
ЛУГАНЩИНИ» є:

 1) кошти обласного бюджету;
2) плата за послуги, пов’язані із здійсненням основної 

діяльності;
3) благодійні внески, гранти та дарунки фізичних і 

юридичних осіб;
4) інші джерела, не заборонені чинним законодав-

ством.
 4.4. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» несе відпові-

дальність перед обласною радою за збереження та вико-
ристання за призначенням закріпленого за нею майна.

 4.5. Фінансово-господарська діяльність ОКУ «ВІ-
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СНИК ЛУГАНЩИНИ» здійснюється відповідно до ко-
шторису, штатного розпису, затверджених у встановлено-
му порядку.

 4.6. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» має право:
1) здійснювати організаційну та методичну підтримку 

друкованих та електронних засобів масової інформації; 
2) здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення мате-

ріально-технічної бази засобів масової інформації, видав-
ництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

3) укладати договори про співробітництво.
 4.7. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» є неприбутковою 

бюджетною установою, яка здійснює свою діяльність від-
повідно до чинного законодавства.

 Доходи ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» використо-
вуються виключно для фінансування видатків на її утри-
мання, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності, 
визначених цим Статутом.

 Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутку) 
або їх частини серед засновників (учасників), працівників 
ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» (крім оплати їхньої праці 
та нарахування єдиного соціального внеску), членів орга-
ну управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

 
5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 
І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

В ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»
 5.1. Трудовий колектив ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИ-

НИ» складають усі працівники, які своєю працею беруть 
участь у її діяльності на підставі трудових договорів, 
контрактів (угод).

 5.2. Виробничі, трудові та економічні відносини тру-
дового колективу з адміністрацією ОКУ «ВІСНИК ЛУ-
ГАНЩИНИ», питання охорони праці тощо регулюються 
колективним договором.

 5.3. Від імені трудового колективу колективний до-
говір підписує уповноважена ним особа, а від імені ад-
міністрації ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» – головний 
редактор.

 5.4. Працівники ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» під-
лягають соціальному страхуванню та забезпеченню на 
умовах і в порядку, передбаченому законодавством Укра-
їни.

 5.5. Працівники ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» ко-
ристуються всіма пільгами, передбаченими чинним зако-
нодавством України.

 5.6. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» забезпечує своє-
часну виплату працівникам заробітної плати за виконану 
роботу. Питання оплати праці регулюються Кодексом за-
конів про працю України, законами України «Про оплату 

праці», «Про державну підтримку засобів масової інфор-
мації та соціальний захист журналістів» та іншими нор-
мативно-правовими актами. 

 5.7. Повноваження трудового колективу реалізуються 
через загальні збори.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОКУ 
«ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»

 6.1.    Контроль за діяльністю ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ» здійснює обласна рада або уповноважений нею 
орган  в межах чинного законодавства.

 6.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господар-
ської діяльності ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» здій-
снюються відповідно до чинного законодавства.

7. ПРИПИНЕННЯ ОКУ 
«ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ»

7.1. Припинення діяльності ОКУ «ВІСНИК ЛУГАН-
ЩИНИ» відбувається шляхом її реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації і здій-
снюється відповідно до чинного законодавства.

7.2. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» реорганізується 
та ліквідовується за рішенням обласної ради, а у випад-
ках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.

7.3. У разі припинення діяльності ОКУ «ВІСНИК ЛУ-
ГАНЩИНИ» її майно, права та обов’язки переходять до 
правонаступників – одній або кільком неприбутковим 
установам відповідного типу або зараховуються до дохо-
ду обласного бюджету.

7.4. Ліквідація ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» здій-
снюється ліквідаційною комісією, яка створюється об-
ласною радою, а при ліквідації за рішення суду – ліквіда-
ційною комісією, призначеною судом.

7.5. У разі припинення діяльності ОКУ «ВІСНИК ЛУ-
ГАНЩИНИ» працівникам, які звільняються, гарантуєть-
ся дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чин-
ного законодавства про працю України.

7.6. ОКУ «ВІСНИК ЛУГАНЩИНИ» припиняє свою 
діяльність з дня виключення її з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у 

порядку, передбаченому для його затвердження.
8.2. Зміни і доповнення до Статуту є його невід’ємною 

частиною. 
8.3. У разі виникнення в діяльності ОКУ «ВІСНИК 

ЛУГАНЩИНИ» правовідносин, які не врегульовані цим 
Статутом, установа керується нормами чинного законо-
давства України.
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