
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019                         Мукачево    №1688 
 

Про зміну найменування міського Будинку культури та затвердження 
Статуту Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади у новій редакції  
 

 

З метою задоволення культурних потреб жителів Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади, відповідно до ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8-3 Закону України “Про 
добровільне об'єднання територіальних громад”, Закону України “Про 
культуру”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №56    
від  12.12.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила: 

 
 

1. Змінити повне найменування міський Будинок культури (код ЄДРПОУ - 
02228090) на Будинок культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади (код ЄДРПОУ - 02228090). 

2. Змінити скорочене найменування МБК (код ЄДРПОУ - 02228090) на БК 
Мукачівської міської ОТГ (код ЄДРПОУ — 02228090). 

3. Змінити місцезнаходження Будинку культури Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ — 02228090) з 89600, 
Закарпатська обл., місто Мукачеве, площа Миру, будинок 12 на 89600, 
Закарпатська область, місто Мукачево, площа Кирила і Мефодія, будинок 30. 

4. Ввести до структури Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади відокремлені структурні підрозділи (філії) клубні 
заклади, що розташовані в межах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. 

5. Затвердити Статут Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади (код ЄДРПОУ 02228090) у новій редакції, згідно 
додатку до цього рішення. 

6. Винести на затвердження виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради штатну чисельність Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. 

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення 21 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання  від 15 грудня 2016 року № 452 “Про затвердження 
Статуту міського Будинку культури у новій редакції” з 01.01.2020 року. 

 
 
 
 



8. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року. 

9. Директору Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади (Біличко Я.В.) в установленому законодавством 
порядку забезпечити державну реєстрацію внесення змін до відомостей про 
юридичну особу. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу культури Мукачівської міської ради І.Калій та постійну депутатську 
комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                          А. Балога 

 
 



 
Додаток  
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 БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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1. Загальні положення 
 

1.1. Будинок культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
(надалі - Будинок культури) є комунальним закладом культури Мукачівської 
міської ради (надалі - Засновник), діяльність якого спрямована на задоволення 
культурних потреб жителів Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади. 
1.2. Заклад створений на базі відокремленої частини майна комунальної 
власності Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, яку 
представляє Мукачівська міська рада. 
1.3. Власником закладу є Мукачівська міська об’єднана територіальна громада, 
в особі Мукачівської міської ради (Засновник). Уповноваженим органом 
управління Будинку культури є відділ культури Мукачівської міської ради 
(надалі – Орган управління). 
1.4. Будинок культури у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законом України “Про культуру”, іншими нормативно-правовими актами 
Верховної ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, рішеннями 
Засновника, наказами Органу управління та цим Статутом. 
 
1.5. Повна назва закладу:  Будинок культури Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади. 
       Скорочена назва: БК Мукачівської міської ОТГ. 
1.6. Юридична адреса: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, площа 
Кирила і Мефодія, будинок 30. 
 
1.7. Будинок культури є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, 
бланки та має у своєму складі відокремлені структурні підрозділи (філії) клубні 
заклади, що розташовані в межах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади.  
1.8. Будинок культури є неприбутковою установою та зареєстрований у 
порядку, визначеному законодавчими актами, що регулюють діяльність 
відповідної неприбуткової організації. Як неприбуткова установа Будинок 
культури не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх 
частини серед членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з 
ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 
фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: 
доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання Будинку культури, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених цим Статутом та законодавством. У разі припинення 
юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення) передача активів здійснюється правонаступникам - одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до 
доходу міського бюджету. 



 
 
1.9. Будинок культури внесений до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій. 
1.10. Пріоритетними напрямами роботи Будинку культури є: 
1.10.1. збереження, розвиток і популяризація української культури, а також 
культур інших національних груп, що проживають на території Мукачівської 
мукачівської об'єднаної територіальної громади. 
1.10.2. організація культурного дозвілля громадян. 
1.11. Головними функціями Будинку культури є: культурно-творча, виховна, 
пізнавальна, розважальна, методична функції. 

 
2. Мета діяльності і завдання Будинку культури 

2.1. Метою діяльності Будинку культури є реалізація заходів, спрямованих на 
задоволення культурних потреб жителів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади у розвитку народної традиційної культури, підтримки 
художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля 
тощо. 
2.2. Завданнями Будинку культури є: 
2.2.1. задоволення потреб населення Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади щодо організації культурно-масових заходів; 
2.2.2. створення умов для становлення, розвитку і підтримки творчої молоді; 
2.2.3. популяризація національних традицій, здобутків народного мистецтва; 
2.2.4. сприяння реалізації творчих здібностей жителів міста; 
2.2.5. підтримка та збереження осередків народних художніх промислів; 
2.2.6. розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 
2.2.6. створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 
любительських об’єднань та клубів за інтересами; 
2.2.7. підтримка соціально-важливих культурно-творчих, пізнавально- 
розважальних, художньо-естетичних ініціатив; 
2.2.8. впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 
населення Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади; 
2.2.9. надання інформаційних та методичних послуг і консультацій клубним 
закладам, що розташовані в межах Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на правах філій та іншим культурно-дозвіллєвим  
закладам в організації змістовного відпочинку. 
2.3. Відповідно до покладених завдань Будинок  культури: 
2.3.1. здійснює організацію відпочинку і дозвілля мешканців Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади; 
2.3.2. забезпечує підготовку і проведення культурно-масових заходів, 
відзначення державних, місцевих, професійних свят, історичних подій, 
обрядових заходів, розважальних програм, дискотек для молоді тощо; 
2.3.3. організовує проведення концертів професійних та самодіяльних 
колективів  і виконавців, народних аматорів; 
2.3.4. організовує різного виду виставки; 
2.3.5. проводить заходи з питань духовного, естетичного, патріотичного, 
правового виховання, популяризації здорового способу життя; 



 
 
2.3.6. створює умови для діяльності творчих колективів, дитячих студій, 
гуртків; 
2.3.7. здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та фондами у галузі 
культури; 
2.3.8. контролює діяльність клубних установ, що розташовані в межах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на правах філій, 
приймає звіти та надає методичну допомогу для реалізації їх основної 
діяльності. 
2.3.9. проводить іншу роботу, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 
 

3. Організаційна структура та основні принципи діяльності 
Будинку культури  

 
3.1.  До складу Будинку культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади входять: 
3.1.1. громадські формування, які є структурними підрозділами Будинку 
культури: творчі аматорські колективи; гуртки і студії; любительські 
об'єднання тощо; 
3.1.2. відокремлені структурні підрозділи (філії) клубні заклади, що 
розташовані в межах Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 
3.2. Структурні підрозділи не є юридичними особами. 
3.3. Організаційна структура Будинку культури визначається директором у 
межах затвердженої чисельності працівників. 
3.4. Штатна чисельність Будинку культури затверджується виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради, штатний розпис - Мукачівським міським 
головою.  
3.5. Будинок культури планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 
населення Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, виходячи із 
творчих можливостей та фінансових ресурсів. 
3.6. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у 
Будинку культури здійснюється диференційовано з використанням різних 
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 
огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм. 
3.7. Будинок культури може організовувати роботу клубних формувань, 
творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до 
укладених угод. 
3.8. До участі в організаційно-масових заходах Будинок культури може 
залучати дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно-технічні, вищі 
навчальні заклади, інші заклади та організації. 
3.9. Будинок культури, відповідно до законодавства України, має право на 
надання платних послуг. 
3.10. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи при Будинку 
культури можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії, діяльність 
яких здійснюється з урахуванням рекомендацій Органу управління. 



 
4. Управління Будинком культури 

4.1. Управління Будинком культури здійснюється відповідно до цього Статуту на 
засадах поєднання повноважень Засновника, Органу управління та Керівника 
закладу. 
4.2. Поточне керівництво здійснює керівник закладу - Директор, який 
призначається та звільняється з посади Органом управління, шляхом укладення з 
ним контракту на п'ять років за результатами конкурсу у відповідності із Законом 
України “Про культуру”. 
4.3. Засновник: 
4.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Будинку культури та контролює 
його виконання; 
4.3.2. Затверджує Статут Будинку культури та вносить зміни до нього. 
4.3.3. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Будинку культури, у 
порядку, визначеному чинним законодавством України.  
4.4. Орган управління: 
4.4.1. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
4.4.2. Визначає головні напрямки діяльності Будинку культури, затверджує 
плани діяльності та заслуховує звіти про їх виконання. 
4.4.3. Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади, укладає і розриває контракт з директором Будинку культури та здійснює 
контроль за його виконанням. 
4.5. Директор: 
4.5.1. здійснює керівництво колективом Будинку культури, забезпечує добір і 
розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, 
формує і визначає організаційну структуру закладу; 
4.5.2. розробляє та подає на затвердження начальнику відділу культури  
Мукачівської міської ради плани роботи Будинку культури; 
4.5.3. здійснює контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих 
заходів, організаційно-масової, організаційно-методичної роботи закладу та 
відокремлених структурних підрозділів (філій), що розташовані в межах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, створює необхідні 
умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності 
відповідно до запитів населення; 
4.5.4. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу; 
4.5.5. призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу та 
відокремлених структурних підрозділів за погодженням з відділом культури 
Мукачівської міської ради; 
4.5.6. використовує у творчій, господарській діяльності колективу 
ненормований режим роботи; 
4.5.7. застосовує до працівників заохочення та заходи дисциплінарних стягнень; 
4.5.8. затверджує функціональні та посадові інструкції працівників закладу; 
4.5.9. здійснює контроль за дотриманням виконавчої та трудової дисципліни 
працівниками закладу, несе персональну відповідальність по охороні праці та 
техніки безпеки, пожежній безпеці. 



 
 
4.5.10. вирішує інші питання діяльності Будинку культури в порядку, 
визначеному цим Статутом. 
4.5.11. у межах своїх повноважень директор видає накази, організовує та 
контролює їх виконання. 
4.5.12. несе персональну відповідальність за виконання статутних завдань, 
дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни, збереження 
закріпленого за закладом майна. 
4.6. Права та обов’язки працівників Будинку культури визначаються 
посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
чинним законодавством. 
4.7. Працівники мають право вносити директору пропозиції щодо поліпшення 
роботи Будинку культури та отримувати інформацію про результати їх 
розгляду. 
4.8. Органом громадського самоврядування Будинку культури є загальні збори 
трудового колективу закладу, які скликаються за потребою, але не рідше 
одного разу на рік. 
 

5. Фінансово-господарська діяльність Будинку культури 
5.1. Фінансово-господарська діяльність Будинку культури здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. 
5.2. Фінансування Будинку культури здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень не 
заборонених чинним законодавством. 
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Будинку культури є: 
5.3.1. кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 
законодавства; 
5.3.2. добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 
організацій та окремих громадян. 
Кошти, отримані клубним закладом з додаткових джерел фінансування, 
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом. 
5.4. Будинок культури у процесі провадження фінансово-господарської 
діяльності має право: 
5.4.1. самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 
іншої діяльності;  
5.4.2. розвивати власну матеріальну базу та відокремлених структурних 
підрозділів (філій) клубних закладів, що розташовані в межах Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади; 
5.4.3. володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного 
законодавства України. 
5.4.4. виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та даному Статуту. 
 

6. Припинення діяльності Будинку культури 
6.1. Припинення діяльності Будинку культури здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за 
 



 
 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 
рішенням суду або відповідних органів державної влади. 
6.2. У разі припинення Будинку культури (ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) усі активи Будинку культури передаються одній 
або кільком неприбутковим комунальним організаціям відповідного виду або 
зараховуються до доходу міського бюджету. 
6.3. Ліквідація Будинку культури здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником або за рішенням суду. 
6.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення 
вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня 
опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв 
рішення про ліквідацію. 
6.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації 
повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк 
заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 
повідомляє особисто у письмовій формі у визначені законодавством України 
строки. 
6.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 
стягнення дебіторської заборгованості Будинку культури. 
6.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Будинком культури. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 
комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 
перевірені у встановленому законодавством України порядку. 
6.8. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені закладу, що ліквідується. 
6.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до законодавства України. 
6.10. Працівникам Будинку культури, які звільняються у зв’язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства України про працю. 
6.11.Будинок культури вважається таким, що припинив свою діяльність, із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи. 
6.12. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється нормами чинного 
законодавства України. 
 

7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 
7.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника та викладаються 
в новій редакції.  
7.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому 
законодавством України порядку. 
 
 
Секретар міської ради                                                                                І. Маняк  


