
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019                         Мукачево    №1689 
 

Про внесення змін до структури та штатної чисельності 
комунальної установи “Центр громадськості та 
національних культур” Мукачівської міської ради  

 
З метою підвищення ефективності і якості роботи  комунальної установи 

“Центр громадськості та національних культур” Мукачівської міської ради, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №56    
від  12.12.2019 р.), керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни до структури та штатної чисельності комунальної установи 

“Центр громадськості та національних культур” Мукачівської міської ради, 
затвердженої рішенням 62 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 26 
вересня 2019 року №1528 “Про затвердження структури та штатної чисельності 
комунальної установи “Центр громадськості та національних культур” 
Мукачівської міської ради”, а саме: 

1.1. ввести посаду адміністратора в кількості 1 штатної одиниці з 
01.01.2020 року. 

 
2. Затвердити структуру та штатну чисельність комунальної установи 

“Центр громадськості та національних культур” Мукачівської міської ради  в 
новій редакції з 01.01.2020 року, згідно додатку до цього рішення. 

 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року №1528 “Про затвердження 
структури та штатної чисельності комунальної установи “Центр громадськості 
та національних культур” Мукачівської міської ради”. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради Калій І.Я. та 
постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту та 
духовного розвитку. 

 
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 



 
 
Додаток  

             до рішення 70 сесії 7 скликання 
             Мукачівської міської ради 
             17.12.2019 №1689 

 
    
               

Структура та штатна чисельність 
комунальної установи “Центр громадськості та національних культур”  

Мукачівської міської ради  
 
 

№ п/п Посада Кількість штатних одиниць 

1. Директор 1 

2. Адміністратор 1 

                                                                    Всього: 2 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                                І. Маняк 
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