
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019                Мукачево    №1599 
 
Про зміну назви Відділу культури виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради та затвердження Положення про відділ культури 
Мукачівської міської ради 
 
 

Відповідно до ч.1 ст. 11, ст. 25, ч. 4 ст. 54, ч.1 ст. 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 
7 скликання “Про затвердження структури, штату та загальної чисельності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради”, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №69 від 
27.11.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і 
спорту та духовного розвитку (протокол №54 від 26.11.2019 р.), Мукачівська 
міська рада вирішила: 

 
1. Змінити повну назву відділу культури виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 25436247) на відділ культури 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 25436247) . 

2. Затвердити Положення про відділ культури Мукачівської міської ради 
(код ЄДРПОУ 25436247), згідно додатку до цього рішення. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 62 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 26 вересня 2019 року № 1498 “Про 
затвердження Положення про відділ культури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради (нова редакція)” з 01.01.2020 року. 

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

5. Керівнику даного виконавчого органу Мукачівської міської ради 
подати державному реєстратору документи для внесення змін до відомостей 
про юридичну особу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови О.Галая та постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 

 
 
 



Додаток 
до рішення 68 сесії 7 скликання 
Мукачівської міської ради                        
28.11.2019 року №1599      

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ культури Мукачівської міської ради 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відділ культури    Мукачівської міської ради (далі - відділ культури) є 

виконавчим органом Мукачівської міської ради.  
1.2. Відділ культури утворюється Мукачівською міською радою 

відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 
1.3. Відділ культури підконтрольний і підзвітний Мукачівській міській 

раді, підпорядковується виконавчому комітету Мукачівської міської ради, 
Мукачівському міському голові та його заступнику, відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків. 

1.4. У своїй діяльності відділ культури керується Конституцією України 
законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства 
культури, молоді та спорту України, рішеннями Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови, 
даним Положенням, Технологічними картками, затвердженими профільним 
заступником міського голови, іншими нормативними актами. 

1.5. Повна назва: Відділ культури Мукачівської міської ради; 
скорочена назва: Відділ культури 

1.6. Юридична адреса: 
89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, площа Духновича 

Олександра, будинок 2. 
1.7. Відділ культури є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахункові та бюджетні рахунки в органах Державного казначейства, 
установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 
найменуванням, власний бланк та інші атрибути, необхідні юридичній особі. 

1.8. Відділ культури є неприбутковою установою та зареєстрований у 
порядку, визначеному законодавчими актами, що регулюють діяльність 
відповідної неприбуткової організації.  

1.9. Як неприбуткова організація відділ 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, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності відділу культури, визначених цим Положенням та чинним 
законодавством України. 



1.10. Відділ культури внесений до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій. 

1.11. Відділ культури утримується за рахунок коштів міського бюджету.  
1.12. Відділ культури володіє та користується майном в межах, 

визначених чинним законодавством України. 
1.13. Для організації діловодства та архівного зберігання документів у 

відділі культури використовується система електронного документообігу. 
 

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 
2.1. Положення про відділ культури, структура, штатна чисельність 

затверджуються Мукачівською міською радою, штатний розпис - 
Мукачівським міським головою. 

2.2. Посадові особи та інші працівники відділу культури призначаються 
на посади та звільняються з посад Мукачівським міським головою у порядку, 
визначеному чинним законодавством України. 

2.3. Посадові інструкції посадових осіб та інших працівників відділу 
культури затверджуються у порядку, визначеному Регламентом роботи 
виконавчого комітету та виконавчих органів Мукачівської міської ради. 

2.4. Начальник відділу культури відповідно до посадової інструкції:  
2.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу культури, забезпечує 

виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 
відповідальності посадових осіб та інших працівників відділу культури, 
централізованої бухгалтерії відділу культури, координує роботу підвідомчих 
закладів культури і мистецтв. 

2.4.2. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання. 

2.4.3. Забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд 
Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, доведення до виконавців 
нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до його 
компетенції. 

2.4.4. Планує роботу відділу культури, аналізує стан її виконання, подає 
пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Мукачівському 
міському голові, розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги та 
звернення громадян, веде особистий прийом громадян та забезпечує виконання 
їх законних вимог та обґрунтованих прохань. 

2.4.5. Затверджує в установленому порядку штатні розписи підвідомчих 
закладів культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

2.4.6. Затверджує Положення про централізовану бухгалтерію відділу 
культури Мукачівської міської ради, функціональні обов'язки його працівників. 

2.4.7. Забезпечує виконання посадовими особами та іншими 
працівниками відділу культури вимог чинного законодавства України з питань 
служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією, правил 
внутрішнього трудового розпорядку, організовує та координує роботу з 
документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. 

2.4.8. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників комунальних 
закладів та централізованої бухгалтерії відділу культури за погодженням із 
Мукачівським міським головою та заступником міського голови, який 



координує діяльність відділу культури у порядку, визначеному чинним 
законодавством України. 

2.4.9. Заохочує, розглядає клопотання та вносить подання про 
нагородження посадових осіб та інших працівників відділу культури, кращих 
працівників культури і мистецтв Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади грамотами, відзнаками, державними нагородами. 

2.4.10. Готує подання щодо накладення дисциплінарних стягнень на 
посадових осіб та інших працівників відділу культури. 

2.4.11. Накладає дисциплінарні стягнення на працівників централізованої 
бухгалтерії відділу культури, керівників та працівників закладів культури і 
мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

2.4.12. Здійснює інші повноваження, відповідно до посадової інструкції 
та чинного законодавства України. 

2.5. У підпорядкуванні начальника перебувають посадові особи та інші 
працівники відділу культури, централізованої бухгалтерії відділу культури та 
керівники підвідомчих закладів культури і мистецтв Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади. 

2.6. Керівники підвідомчих закладів культури і мистецтв Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади: 

2.6.1. Організовують виконання доручень начальника відділу культури; 
2.6.2. Здійснюють інші повноваження, визначені цим Положенням, 

Статутами закладів та посадовими інструкціями, що затверджуються 
начальником відділу культури. 

2.7. Відділ культури здійснює загальне керівництво закладами культури і 
мистецтв, що знаходяться у його підпорядкуванні.  

2.8. Самостійним структурним підрозділом відділу культури є 
централізована бухгалтерія відділу культури Мукачівської міської ради, 
основними завданнями якої є організація бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, виконання кошторисів видатків закладів культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

2.9. При відділі культури для вирішення питань, що належать до його 
компетенції, можуть створюватися науково-методичні та інші ради, колегії, 
комісії з включенням до їх складу представників відповідних органів та 
організацій за погодженням з ними. Склад цих рад, колегій, комісій і 
положення про них затверджується начальником відділу культури. 

 
3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 

3.1. Відділ культури відповідно до визначених повноважень виконує 
завдання: 

3.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, 
охорони і збереження культурної спадщини з урахуванням особливостей 
соціокультурної діяльності Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади. 

3.1.2. Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних 
бюджетних коштів. 

3.1.3. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції. 



3.1.4. Розгляд звернень громадян в порядку визначеному чинним 
законодавством України. 

3.1.5. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та 
використання архівних документів відділу культури. 

3.1.6. Участь у вирішенні  колективних трудових спорів (конфліктів) 
працівників структурного підрозділу та закладів культури і мистецтв, що 
знаходяться у підпорядкуванні відділу культури, згідно вимог чинного 
законодавства України. 

3.1.7. Забезпечення захисту персональних даних відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

3.1.8. Захист прав і законних інтересів творчих працівників та 
підпорядкованих закладів відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.1.9. Керівництво закладами культури, які є комунальною власністю 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, організація їх 
фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація 
діяльності цих закладів культури і мистецтв. 

3.1.10. Створення умов для розвитку на території Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади усіх видів професійного та аматорського 
мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля 
населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва. 

3.1.11. Сприяння формуванню репертуару театрів, концертних 
організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів 
музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню 
кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку 
народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини. 

3.1.12. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та 
сприяння доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для 
кожного громадянина України. 

3.1.13. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури 
української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних 
меншин Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади та створення 
відповідних умов для задоволення їхніх культурних потреб. 

3.1.14. Розвиток міжнародного співробітництва. 
3.2. Відділ культури відповідно до покладених на нього функцій: 
3.2.1. Здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства України 

з питань культури, мистецтва, кінематографії, мови, реклами, бібліотечної 
справи. 

3.2.2. Розробляє та подає на розгляд Мукачівській міській раді 
перспективні проекти щодо розвитку культури, мистецтв, збереження 
культурної спадщини Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

3.2.3. Забезпечує реалізацію галузевих програм, програм соціально-
економічного та культурного розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади та інших, в межах компетенції відділу культури. 

3.2.4. Організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
закладів культури і мистецтва, що належать до комунальної власності 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 



3.2.5. Готує пропозиції до проекту міського бюджету у сфері культури та 
охорони культурної спадщини. 

3.2.6. Забезпечує належну взаємодію міської влади з професійними, 
художніми, аматорськими колективами, діячами культури, мистецтв, 
культурними осередками. 

3.2.7. Організовує та проводить фестивалі-конкурси, культурно-мистецькі 
заходи до державних та професійних свят, концертні програми, творчі вечори, 
виставки, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, 
виставки творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

3.2.8. Здійснює загальне керівництво закладами культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, що знаходяться у 
підпорядкуванні відділу культури.  

3.2.9. Затверджує плани роботи закладів культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

3.2.10. Бере участь у виявленні, підтримці та творчому розвитку 
обдарованих і талановитих дітей. 

3.2.11. Надає методичну, організаційно-практичну, наукову, 
консультативну допомогу закладам культури і мистецтва Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади, дитячим навчальним мистецьким закладам 
та іншим підрозділам культури, що належать до комунальної власності 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, координує діяльність 
установ культури. 

3.2.12. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 

3.2.13. Забезпечує дотримання законодавства у сфері охорони культурної 
спадщини. 

3.2.14. Сприяє створенню міських премій, розробляє положення згідно 
якого веде та організовує роботу. 

3.2.15. Залучає на договірних засадах, підприємства, установи, 
організації, що діють на території Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади для розв’язання проблем розвитку культури та охорони 
культурної спадщини. 

3.2.16. Інформує громадськість про свою діяльність. Для висвітлення 
своєї діяльності взаємодіє із засобами масової інформації. 

3.2.17. В межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-
правових актів (рішень Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, 
розпоряджень Мукачівського міського голови). 

3.3. Інша діяльність відділу культури: 
3.3.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і 

розвиток культури у Мукачівській міській об'єднаній територіальній громаді, 
організовує з цією метою збір та опрацювання інформації, формує дані. 

3.3.2. Забезпечує розгляд звернень громадян в межах своєї компетенції, 
враховує пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі. 

3.3.3. Надає дозвіл на проведення концертів, фестивалів-конкурсів різного 
рівня. 



3.3.5. Висвітлює роботу відділу культури та закладів культури 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на веб-сайті 
Мукачівської міської ради та у соціальній мережі Facebook. 

3.3.6. Ведення кадрової документації, здійснення роботи, пов'язаної із 
заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та 
особових карток працівників централізованої бухгалтерії відділу культури, 
керівників комунальних закладів культури і мистецтв, підпорядкованих відділу 
культури. 

 
4. ПРАВА ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 

4.1. Відділ культури для здійснення повноважень та виконання завдань 
має право: 

4.1.1. Одержувати в установленому чинним законодавством України 
порядку від інших виконавчих органів Мукачівської міської ради, органів 
місцевого самоврядування, територіальних органів Державної казначейської 
служби України, органів державної податкової служби, органу державної 
статистики, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових 
установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що 
виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та 
звітування про їх виконання, необхідні для виконання покладених на відділ 
завдань. 

4.1.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 
питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших 
виконавчих органів Мукачівської міської ради, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських 
об’єднань (за згодою). 

4.1.3. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів 
культури і мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

4.1.4. Вносити пропозиції щодо фінансування мистецьких закладів, брати 
безпосередню участь у формуванні бюджету галузі культури Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади. 

4.1.5. Проводити в установленому порядку наради, семінари та 
конференції керівників закладів культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади з питань, що належать до його компетенції. 

4.1.6. Контролювати дотримання вимог чинного законодавства України в 
закладах культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, 
проводити інспектування їх основної та фінансово-господарської діяльності, 
вживати відповідні заходи впливу та реагування за наслідками перевірки, 
інформувати Мукачівську міську раду. 

4.1.7. Контролювати дотримання правил внутрішнього трудового 
розпорядку працівниками підпорядкованих закладів культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

4.1.8. Вносити подання щодо заохочення за успіхи в роботі та застосувати 
заходи дисциплінарного впливу за порушення посадовими особами та іншими 
працівниками трудової дисципліни. 



4.1.9. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів 
керівників мистецьких закладів, якщо вони суперечать чинному законодавству 
України або видані з перевищенням повноважень. 

4.1.10. Набувати та відчужувати майно та інші майнові та особисті 
немайнові права за згодою Мукачівської міської ради. 

4.1.11. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам 
неексплуатоване майно та вільні площі закладів культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, що знаходяться на 
балансі відділу культури, укладати угоди, договори за згодою Мукачівської 
міської ради. 

 
5. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 

5.1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо 
провадження діяльності у сфері культури. 

5.2. Дбати про збереження народних традицій і примноження 
національного культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини. 

5.3. Піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток 
підростаючого покоління, залучення їх до цінностей вітчизняної та світової 
культури. 

5.4. Забезпечувати вільний розвиток культурно-мистецьких процесів та 
сприяти доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для 
кожного громадянина України. 
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 
6.1. Персональну відповідальність за роботу відділу культури, належне 

здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу. 
6.2. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне 

виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими 
інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Припинення діяльності відділу культури здійснюється за рішенням 
Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.2. Ліквідація та реорганізація відділу культури здійснюється за 
рішенням Мукачівської міської ради або у встановленому нею порядку. 

7.3. 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 бюджету. 

7.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 
процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої 
регламентом роботи Мукачівської міської ради. 

7.5. Питання діяльності відділу культури, що не врегульовані цим 
Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

 
Секретар міської ради       І.Маняк 



Секретар міської ради                                                                               І. Маняк 


