
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

09.03.2021                          Мукачево                                                № ___ 

 

 

Про внесення змін до рішень  

виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради  

 

З метою приведення у відповідність деяких рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради у зв’язку з реорганізацією відділу культури 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 25436247) шляхом приєднання до 

Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код згідно з 

ЄДРПОУ 02143413) та  правонаступництва всіх  прав та обов’язків, відповідно 

до рішення 3 позачергової сесії 8-го скликання від 22.12.2020 №138 «Про 

реорганізацію відділу культури Мукачівської міської ради», рішення ____ сесії 

Мукачівської міської ради 8 скликання від 25.02.2021р. №_____ «Про  зміну 

назви  Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради та 

затвердження  Положення про Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради у новій редакції» та  рішення ___ сесії Мукачівської 

міської ради 8 скликання від 25.02.2021р. №___ «Про внесення змін до деяких 

рішень Мукачівської міської ради», керуючись пп.1 п. «а» ст. 27, п.1 ч.2 ст.52, 

ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішень виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради з питань  віднесених до повноважень сфери освіти та культури  

Мукачівської міської ради,   а саме найменування юридичної особи та код 

ЄДРПОУ: - «Відділ культури Мукачівської міської ради» (код ЄДРПОУ 

25436247)» , «Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради» 

(код  ЄДРПОУ: 02143413)», замінити на «Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради» (код  ЄДРПОУ: 02143413)», згідно 

додатку до  цього рішення. 

2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради (перелік яких зазначено у додатку до цього рішення) — залишити без змін. 
 



3.  Встановити, що дане рішення набуває чинності з моменту реєстрації 

змін до установчих документів.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради К. 

Кришінець-Андялошій. 

 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

09.03.2021 №_________ 

 

1. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

26.01.2021 р. №13 «Про встановлення денної грошової норми за харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти Мукачівської міської територіальної 

громади»; 

2. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

12.01.2021 р. №2 «Про організацію безкоштовного харчування учнів пільгових 

категорій у закладах загальної середньої освіти Мукачівської міської 

територіальної громади в 2021 році»; 

3. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

20.06.2017 р. №149  «Про затвердження вартості платних послуг Мукачівського 

драматичного театру»; 

4. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

09.04.2019 р. №96 «Про затвердження вартості платних послуг Мукачівського 

історичного музею»; 

5. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

14.05.2019 р. №132 «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що 

надаються бібліотеками Мукачівської міської централізованої бібліотечної 

системи»; 

6. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  від 

24.09.2019 р. №266 «Про затвердження вартості квитків для перегляду вистав 

комунального закладу «Мукачівський драматичний театр» (нова редакція)»;  

7. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

15.09.2020 р. №366 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради №280 від 04.08.2020 «Про затвердження переліку та 

вартості платних послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради»; 

8. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

15.09.2020 р. №367 «Про затвердження вартості платних послуг комунального 

закладу «Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона» Мукачівської 

міської ради»; 

9. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

04.08.2020 р. №280 «Про затвердження переліку та вартості платних послуг 

комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської 

ради»; 

10. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

26.01.2021 р. №21 «Про затвердження Положення про порядок оплати та 

надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 

Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція)»; 

11. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

09.02.2021 р. №42 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 



Мукачівської міської ради №280 від 04.08.2020 «Про затвердження переліку та 

вартості платних послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради».  

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                              О.ЛЕНДЄЛ 



 


