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Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   
 

1.1. Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої 
діяльності (далі – ОЦПД та РВД) – комунальна спеціалізована установа, яка є 
неприбутковою організацією, заснованою на спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, інтереси яких у 
межах повноважень, визначених чинним законодавством України, 
представляє Миколаївська обласна рада (далі - Засновник). 

 
Миколаївська обласна рада як засновник здійснює управління ОЦПД та 

РВД безпосередньо та/або через орган управління, що визначається 
Миколаївською обласною радою (далі – Орган управління). Підприємство є 
підзвітним та підконтрольним Засновнику та Органу управління.  

 
Координацію діяльності підприємства у сфері забезпечення реалізації 

державної політики з увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, 
жертв воєн та політичних репресій здійснює Миколаївська обласна державна 
адміністрація (далі – Уповноважений орган). 

 
1.2. ОЦПД та РВД є правонаступником майна, прав та обов’язків робочої 

групи Миколаївської обласної редакційної колегії «Книга Пам’яті України» та 
редакційно-видавничої групи при редакційній колегії обласної книги серії 
видання «Реабілітовані історією». 

 
1.3. ОЦПД та РВД утворений та зареєстрований в порядку, визначеному 

чинним законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової 
організації. 

 
1.4. ОЦПД та РВД здійснює свою діяльність на основі Конституції 

України, законів України, Цивільного та Господарського кодексів України, 
правових актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,  
інших нормативно-правових актів України, рішень Засновника, розпоряджень 
Уповноваженого органу та цього Положення. 

 
Розділ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ   

 
2.1. Найменування ОЦПД та РВД:  
 
повне: обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої 

діяльності; 
 
скорочене: ОЦПД та РВД. 
 
2.2. Місцезнаходження ОЦПД та РВД: 
вул. Наваринська, 16, м. Миколаїв, Україна, 54030. 
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Розділ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
3.1. Основною метою діяльності ОЦПД та РВД є увічнення пам’яті 

учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 
Миколаївській області;  

 
задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та інших потреб 
громадян з вищезазначених напрямів шляхом реалізації суспільно значущих 
пошуково-видавничих проєктів. 

 
3.2. Основними завданнями ОЦПД та РВД є: 
 

здійснення пошукової діяльності та досліджень з актуальних питань історії; 
 

реалізація суспільно значущих пошуково-видавничих проєктів на основі 
зібраних і підготовлених документів та матеріалів; 

 
донесення до широкого загалу населення результатів пошукової та 
дослідницької діяльності ОЦПД та РВД. 

 
3.3. Основні напрями діяльності ОЦПД та РВД: 
 

поточне та перспективне планування діяльності;  
 

підготовка проєктів, програм, пропозицій щодо увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 
Миколаївській області та подання їх на розгляд відповідних органів; 

 
організація і проведення діяльності з виконання міжнародних договорів 
України, рішень Кабінету Міністрів України з питань увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій, 
уточнення імен загиблих учасників антитерористичної операції, імен загиблих 
учасників бойових дій у роки Другої світової війни, репресованих громадян, 
утворення відповідних баз даних Миколаївської області; 

 
здійснення діяльності з організації та проведення польових пошукових, 
спеціальних досліджень, археологічних робіт, ексгумації та перепоховання; 
 
забезпечення збору, обробки та систематизації інформації про осіб, які 
загинули внаслідок проведення антитерористичної операції, спогадів та 
свідчень очевидців;  

 
створення та оновлення обласного електронного банку даних про загиблих 
учасників антитерористичної операції; 
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формування єдиного банку даних місць поховань учасників 
антитерористичної операції; 

 
забезпечення збору та систематизації інформації щодо перейменування 
вулиць, присвоєння імен учасників антитерористичної операції навчальним 
закладам, інших заходів із увічнення пам’яті учасників антитерористичної 
операції; 
 
здійснення пошуково-дослідницької діяльності в державних галузевих архівах 
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, державних 
архівах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, архівах управління 
Служби безпеки України в Миколаївській області та Головного управління 
Національної поліції в Миколаївській області, структурних підрозділах 
Міністерства оборони України; 

 
співпраця у виявленні та опрацюванні документів, матеріалів із центральними 
та місцевими державними, галузевими архівами України, країн СНД та 
далекого зарубіжжя; 

 
співпраця у виявленні та опрацюванні документів, матеріалів з музеями 
області та  України; 

 
проведення археографічних експедицій, упорядкування і використання 
зібраних матеріалів; 

 
співпраця з військовими комісаріатами з уточнення імен загиблих учасників 
антитерористичної операції, загиблих учасників бойових дій у роки Другої 
світової війни та відомостей про них; 

 
створення та оновлення обласного електронного банку даних про загиблих у 
роки Другої світової війни та репресованих громадян на основі виявлених 
матеріалів; 

 
залучення до участі у реалізації суспільно значущих пошуково-видавничих 
проєктів науковців, спеціалістів-дослідників та інших спеціалістів,  
спрямування їх практичної роботи на підготовку статей і довідок, надання їм 
методичної допомоги; 

 
рецензування та редагування рукописів, організація їх доопрацювання та 
перевірки наведених у них відомостей;  

 
підготовка до друку і забезпечення видання суспільно значущих книг, 
зокрема, науково-документальної серії видання «Реабілітовані історією», 
історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України», книг про увічнення 
пам’яті учасників антитерористичної операції тощо; 
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підготовка наукових статей в рамках суспільно значущих пошуково-
видавничих проєктів; 

 
співпраця з Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій, 
головною редколегією науково-документальної серії книг «Реабілітовані 
історією», головною редколегією пошуково-видавничого агентства «Книга 
Пам'яті України», Інститутом історії України Національної академії наук 
України, Інститутом української археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського Національної академії наук України, Інститутом 
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса Національної 
академії наук України  у сфері наукової, науково-методичної та видавничої  
діяльності; 

 
співпраця з волонтерами, державними та громадськими пошуковими 
організаціями в рамках реалізації суспільно значущих проєктів; 

 
здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству 
України.   

 
Розділ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОЦПД ТА РВД 

 
4.1. ОЦПД та РВД є  юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної 

особи ОЦПД та РВД набуває з дня його державної реєстрації. 
 
4.2. ОЦПД та РВД має відокремлене майно, самостійний баланс, 

розрахункові та інші рахунки в установах банків, органах Державної 
казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням.  

 
4.3. ОЦПД та РВД має право укладати угоди, договори, набувати 

майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем 
у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення.  
 

4.4. ОЦПД та РВД не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та 
Уповноваженого органу. 

 
Розділ 5. МАЙНО ОЦПД ТА РВД 

 
5.1. Майно ОЦПД та РВД становлять основні фонди та оборотні кошти, а 

також цінності, вартість яких відображається у балансі ОЦПД та РВД. 
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5.2. Майно ОЦПД та РВД є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за ним на праві 
оперативного управління.  

 
5.3. Здійснюючи право оперативного управління, ОЦПД та РВД володіє, 

користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником 
або Уповноваженим органом, з обмеженням правоможності розпорядження 
щодо окремих видів майна за згодою Засновника у випадках, передбачених 
чинним законодавством. 

 
5.4. Джерелами формування майна ОЦПД та РВД є:  
 

майно, передане йому Засновником або Уповноваженим органом; 
 

майно, придбане у інших суб’єктів; 
 

майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи 
добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; 

 
капітальні вкладення і дотації з обласного бюджету; 

 
майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством 
України. 

 
5.5. ОЦПД та РВД має право безоплатно передавати належне йому майно 

іншим суб’єктам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області тільки на підставі рішення Засновника. 

 
5.6. Відчужувати (продавати) майнові об’єкти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать 
до основних фондів, ОЦПД та РВД має право лише у порядку, визначеному 
Засновником.  

 
5.7. Передача ОЦПД та РВД в оренду майна, що належить йому на праві 

оперативного управління, здійснюється у порядку, визначеному Засновником.  
 
5.8. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, 

первісна (переоцінена) вартість яких менш як 10 (десять) тисяч гривень за 
одиницю (комплект), а також прискорена амортизація основних фондів 
здійснюється за згодою Органу управління. Списання з балансу іншого майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області здійснюється у визначеному Засновником порядку. 

 
5.9. ОЦПД та РВД здійснює володіння, користування землею та іншими 

природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 
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законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних 
правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у 
постійне користування або іншим чином закріплених за ОЦПД та РВД, 
здійснюється за погодженням з Органом управління. 
 

5.10. Збитки, завдані ОЦПД та РВД в результаті порушення його 
майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та 
органами місцевого самоврядування, відшкодовуються ОЦПД та РВД в 
установленому чинним законодавством порядку. 

 
5.11. Орган управління здійснює контроль за ефективним використанням 

та збереженням майна ОЦПД та РВД та інші функції у межах, визначених 
нормативно-правовими актами. 

 
Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОЦПД ТА РВД 

 
6.1. ОЦПД та РВД має право: 
  

самостійно визначати стратегію та основні напрями свого розвитку, 
здійснювати діяльність, у тому числі господарську, на основі розроблених 
перспективних та поточних планів, планувати свою науково-дослідну та 
поточну діяльність; 

 
закуповувати за рахунок коштів Засновника, власних надходжень 
автотранспортні засоби, обладнання, матеріали, комплектуючі вироби, 
технічну документацію, послуги, що необхідні для розвитку власної 
матеріально-технічної бази, відповідно до чинного законодавства; 

 
набувати права власності на майно, бути орендодавцем та/або орендарем 
майна, необхідного для забезпечення діяльності ОЦПД та РВД в порядку і 
випадках, передбачених чинним законодавством; 

 
одержувати в установленому чинним законодавством порядку від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і 
матеріали, необхідні для виконання покладених на ОЦПД та РВД завдань; 

 
одержувати добровільні благодійні внески та пожертвування від юридичних і 
фізичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства України; 

 
організовувати і проводити підвищення кваліфікації працівників ОЦПД та 
РВД у вигляді стажувань та навчальних практик відповідно до чинного 
законодавства України; 
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брати участь у національних, регіональних та профільних організаціях 
(спілки,  асоціації тощо) на добровільних засадах згідно з чинним 
законодавством з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням; 

 
захищати створені бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності  ОЦПД 
та РВД відповідно до чинного законодавства України; 

 
укладати та виконувати усі передбачені законом види договорів, угод, 
контрактів з юридичними та фізичними особами з урахуванням особливостей, 
визначених чинним законодавством та цим Положенням. 

 
6.2. ОЦПД та РВД зобов’язаний: 
 

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та 
інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним 
законодавством України; 

 
забезпечувати ефективне використання і збереження майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;  

 
забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України під час  
користування відведеною земельною ділянкою; 

 
здійснювати заходи із удосконалення організації роботи ОЦПД та РВД, 
поточної діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення; 

 
створювати належні умови для роботи персоналу, забезпечувати додержання 
вимог чинного законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування; 

 
здійснювати інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством 
України. 

 
Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ОЦПД ТА РВД 

 
7.1. Управління ОЦПД та РВД здійснюється відповідно до цього 

Положення на підставі поєднання прав Засновника або Органу управління 
щодо господарського використання майна, участі в управлінні трудового 
колективу, єдиноначальності та колегіальності. 

 
7.2. ОЦПД та РВД очолює керівник, який призначається та звільняється з 

посади на підставі рішення Засновника в установленому чинним 
законодавством України порядку. Орган управління укладає (припиняє, 
розриває) з ним контракт. 
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7.3. На посаду керівника ОЦПД та РВД призначається особа, яка має 
повну вищу освіту в гуманітарній сфері та стаж роботи не менше трьох років у 
зазначеній сфері. 

 
7.4. Керівник ОЦПД та РВД: 
 

самостійно вирішує питання діяльності ОЦПД та РВД, за винятком питань, 
віднесених чинним законодавством та цим Положенням, до компетенції 
Засновника, Органу управління та Уповноваженого органу; 

 
несе повну персональну відповідальність за стан та діяльність ОЦПД та РВД; 

 
здійснює керівництво колективом ОЦПД та РВД, забезпечує раціональний 
добір та розстановку кадрів, розробляє кошторис, визначає структуру та 
штатний розпис в установленому чинним законодавством порядку у межах 
визначеної граничної чисельності та з урахуванням умов і фонду оплати праці;  

 
діє без доручення від імені ОЦПД та РВД, представляє його інтереси в усіх 
державних органах, органах місцевого самоврядування, судах, на 
підприємствах, в установах та організаціях на території України та за її 
межами; 

 
видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші 
довіреності, необхідні для забезпечення діяльності ОЦПД та РВД; 

 
розпоряджається коштами та майном ОЦПД та РВД відповідно до чинного 
законодавства України та цього Положення; 

 
укладає від імені ОЦПД та РВД разом із головним бухгалтером договори та 
угоди, що пов'язані з діяльністю ОЦПД та РВД, відкриває в установах банків, 
органах Державної казначейської служби України розрахункові та інші 
рахунки, необхідні для забезпечення діяльності ОЦПД та РВД; 

 
призначає на посаду та звільняє з посади працівників ОЦПД та РВД 
відповідно до вимог чинного законодавства  України, затверджує їхні посадові 
інструкції; 

 
вирішує питання щодо заохочення та/або притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників ОЦПД та РВД відповідно до вимог чинного 
законодавства  України; 

 
у межах своєї компетенції видає накази та інші обов’язкові для виконання 
усіма працівниками акти та контролює їх виконання; 
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засвідчує зобов’язання, чеки, доручення, документи банківського та 
грошового характеру, бухгалтерську та статистичну звітність, що пов’язана з 
основною діяльністю ОЦПД та РВД; 

 
забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, правил 
пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, вимог охорони праці та техніки 
безпеки на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів; 

 
вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України, Органом 
управління майном та цим Положенням до компетенції керівника. 

 
7.6. У разі тимчасової відсутності керівника ОЦПД та РВД його функції 

можуть бути покладені на одного із завідуючих редакцією ОЦПД та РВД 
згідно з рішенням керівника. 

 
Розділ 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ОЦПД ТА РВД 

 
8.1. Трудовий колектив ОЦПД та РВД становлять громадяни, які беруть 

участь у діяльності ОЦПД та РВД. 
 
8.2.  Трудовий колектив ОЦПД та РВД має право укладати колективний 

договір. 
 
8.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини ОЦПД та РВД 

з працівниками регулюються чинним законодавством України. 
 

Розділ 9.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОЦПД ТА РВД 

 
9.1. Фінансово-господарська діяльність ОЦПД та РВД провадиться 

відповідно до чинного законодавства України та цього Положення. 
  

9.2.  ОЦПД та РВД є неприбутковою юридичною особою (установою). 
 
9.3. Доходи (прибутки) ОЦПД та РВД використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання ОЦПД та РВД, реалізацію мети, завдань 
та напрямів діяльності, передбачених цим Положенням. 

 
9.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) ОЦПД та 

РВД або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, 
працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), 
членів органів управління та інших, пов’язаних із ними осіб. 
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9.5. ОЦПД та РВД фінансується за рахунок обласного бюджету, 
надходжень від добровільних благодійних внесків фізичних та юридичних 
осіб.  

 
9.6. ОЦПД та РВД здійснює господарську діяльність у межах 

бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном. 
 
9.7. Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел 

фінансування,  не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством. Кошти, що надійшли з 
додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяги бюджетного 
фінансування ОЦПД та РВД.  

  
9.8. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з 

чинним законодавством України. 
 
9.9. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати. 
 
9.10. Оплата праці працівників ОЦПД та РВД здійснюється відповідно до 

вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів 
України у межах фонду оплати праці.  

 
9.11. ОЦПД та РВД здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає 
згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів 
фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської 
діяльності. 

 
9.12. Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності 

ОЦПД та РВД здійснюється відповідними органами у межах їхньої 
компетенції згідно з чинним законодавством України. 

 
9.13. Аудит фінансової діяльності ОЦПД та РВД здійснюється згідно з 

чинним законодавством України.  
 
9.14. Керівник та головний бухгалтер ОЦПД та РВД несуть персональну 

відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність 
бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.  

 
Розділ 10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОЦПД ТА РВД 

 
10.1 ОЦПД та РВД має право брати участь у міжнародному 

співробітництві щодо здійснення заходів з увічнення пам’яті учасників 
антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій, уточнення 



12 

імен загиблих учасників антитерористичної операції, імен загиблих учасників 
бойових дій у роки Другої світової війни, репресованих громадян на основі 
багатосторонніх та двосторонніх угод про співробітництво відповідно до 
чинного законодавства України та цього Положення. 

  
10.2. Участь ОЦПД та РВД у міжнародному співробітництві  

здійснюється в установленому чинним законодавством порядку шляхом: 
 

проведення спільних наукових досліджень;  
 

організації міжнародних конференцій, симпозіумів,  конгресів та інших 
заходів;  

 
участі у роботі міжнародних організацій;  

 
документообміну;  

 
здійснення спільної видавничої діяльності; 

 
здійснення іншої спільної діяльності, яка не суперечить чинному 
законодавству України, міжнародним договорам України та цьому 
Положенню.  

 
10.3. На добровільних засадах ОЦПД та РВД може входити до 

міжнародних асоціацій, об’єднань, організацій. 
 

Розділ 11.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОЦПД ТА РВД 
 

11.1. Припинення діяльності ОЦПД та РВД здійснюється шляхом його 
ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
перетворення). 

 
11.2. Ліквідація та реорганізація ОЦПД та РВД (злиття, приєднання, 

поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Засновника в 
установленому чинним законодавством порядку. 

 
11.3. У разі припинення ОЦПД та РВД його активи мають бути передані 

одному або кільком неприбутковим закладам відповідного виду або 
зараховані до доходу обласного бюджету. 

 
11.4. Ліквідація ОЦПД та РВД здійснюється ліквідаційною комісією, 

створеною Органом управління за дорученням Засновника. Порядок і строки 
ліквідації ОЦПД та РВД визначаються чинним законодавством України. 

 



13 

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління справами ОЦПД та РВД. Ліквідаційна комісія 
складає ліквідаційний баланс ОЦПД та РВД. 

 
11.6. У разі реорганізації та ліквідації ОЦПД та РВД працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їхніх соціальних прав та інтересів, 
передбачених чинним законодавством України. 

 
11.7. ОЦПД та РВД вважається реорганізованим або ліквідованим з 

моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 
Розділ 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до 
Положення вносяться в установленому чинним законодавством України 
порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації. 
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