
 
 

 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

___ сесія 8-го скликання 

РІШЕННЯ 
 

___________                    Мукачево                                №____ 
 
Про затвердження Статутів Мукачівських міських комунальних закладів 
(установ) у новій редакції 
 

У зв’язку з формуванням Мукачівської міської територіальної громади, 
з метою впорядкування cтатутів закладів культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади та приведення їх у відповідність до вимог 
чинного законодавства України, відповідно до ч. 5 ст. 57 Господарського 
Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №___  
від  _________), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Статут Мукачівського історичного музею (код ЄДРПОУ: 
04813036) (нова редакція), згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Затвердити Статут Мукачівський драматичний театр (код ЄДРПОУ: 
41152188) (нова редакція), згідно додатку 2 до даного рішення. 

3. Затвердити Статут Центру культури та відпочинку “Паланок”                 
(код ЄДРПОУ: 25450891) (нова редакція), згідно додатку 3 до даного рішення. 

4. Затвердити Статут Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків 
(код ЄДРПОУ: 22097448) (нова редакція), згідно додатку 4 до даного рішення. 

5. Затвердити Статут Мукачівської дитячої художньої школи ім. М. 
Мункачі (код ЄДРПОУ: 00436536) (нова редакція), згідно додатку 5 до даного 
рішення. 

6. Затвердити Статут комунального закладу “Мукачівська дитяча школа 
мистецтв ім. С. Ф. Мартона” Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 
43784647) (нова редакція), згідно додатку 6 до даного рішення. 

7. Затвердити Статут комунальної установи “Центр громадськості та 
національних культур” Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 43197880) 
(нова редакція), згідно додатку 7 до даного рішення. 

8. Затвердити Статут комунального закладу “Палац культури і 
мистецтв” Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 02228090) (нова 
редакція), згідно додатку 8 до даного рішення. 

9. Вважати такими, що втратили чинність:  



9.1. рішення 76 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
26.03.2020 року №1842 «Про затвердження статуту Мукачівського 
історичного музею (нова редакція)». 

9.2. рішення 76 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
26.03.2020 року №1843 «Про затвердження статуту комунального закладу 
“Мукачівський драматичний театр” (нова редакція)». 

9.3. рішення 76 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
26.03.2020 року №1844 «Про затвердження статуту Центру культури та 
відпочинку “Паланок” (нова редакція)». 

9.4. рішення 80 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
25.06.2020 року №1920 «Про  затвердження  статуту Мукачівської хорової 
школи хлопчиків та юнаків (нова редакція)». 

9.5. рішення 80 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
25.06.2020 року №1921 «Про затвердження статуту Мукачівської дитячої 
художньої школи ім. М. Мункачі (нова редакція)». 

9.6. п.3 рішення 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.08.2020 року №1984 «Про створення внаслідок злиття комунального 
закладу “Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона” Мукачівської 
міської ради та затвердження статуту». 

9.7. п.2 рішення 67 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
22.08.2019 року №1478 «Про створення комунальної установи “Центр 
громадськості та національних культур” Мукачівської міської ради». 

9.8. п.6 рішення 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
21.05.2020 року №1891 «Про зміну назви комунальної організації (установи, 
закладу) Будинок культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади та затвердження Статуту комунального закладу “Палац культури і 
мистецтв” Мукачівської міської ради (нова редакція)». 

10. Керівникам відповідних комунальних організацій (установ, закладів) 
здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичних осіб.  

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради         
В.Іванчо та постійну комісію з питань гуманітарної політики. 
 
 
Міський голова                           А. БАЛОГА 


	РІШЕННЯ

