
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  __ сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
__________                      Мукачево     №____ 
 
Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр громадськості та 
національних культур» Мукачівської міської ради (нова редакція) 

 
У зв’язку з реорганізацією відділу культури Мукачівської міської ради 

шляхом приєднання до управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради, з метою впорядкування cтатуту комунальної 
установи «Центр громадськості та національних культур» Мукачівської міської 
ради та приведення його 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  _______р.), 
керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Статут комунальної установи “Центр громадськості та 

національних культур” Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 43197880) 
(нова редакція), згідно додатку до цього рішення.  

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 року №52 «Про 
затвердження Статутів Мукачівських міських комунальних закладів (установ) у 
новій редакції». 

3. Директору комунальної установи “Центр громадськості та 
національних культур” Мукачівської міської ради (Галай О.Ю.) здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичної особи. 

4. 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 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.  Центр громадськості та національних культур Мукачівської міської 
ради (далі - Центр) є комунальним закладом культури, утворений 
Мукачівською міською радою (далі – Засновник) відповідно Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”. Діяльність закладу спрямована на 
задоволення культурних потреб та інтересів членів Мукачівської міської 
територіальної громади. 

1.2. Центр створений рішенням 67 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 22 серпня 2019 року № 1478 “Про створення комунальної 
установи “Центр громадськості та національних культур” Мукачівської міської 
ради”. 

1.3. Центр заснований на базі відокремленої частини майна комунальної 
власності Мукачівської міської територіальної громади, яку представляє 
Мукачівська міська рада. 

1.4. Власником Театру є Мукачівська міська територіальна громада, в особі 
Мукачівської міської ради (Засновник). Уповноваженим органом управління є 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
(надалі - Орган управління). 

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законом 
України “Про культуру”, іншими нормативно-правовими актами Верховної 
Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями 
Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, наказами Органу 
управління та цим Статутом. 

1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, бланки, 
інші реквізити відповідно до чинного законодавства України. 

1.7. Центр є бюджетною установою. 
1.8. Центр є неприбутковою установою та зареєстрований у порядку, 

визначеному законодавчими актами, які регулюють діяльність відповідної 
неприбуткової організації. Як неприбуткова установа 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 Центру, 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 бюджету. 

1.9. Центр внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
 

 



 
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  

2.1. Організаційно-правова форма - комунальна організація (установа, 
заклад). 

2.2. Найменування: 
2.2.1. Повне найменування: Комунальна установа “Центр громадськості 

та національних культур” Мукачівської міської ради. 
2.2.2. Скорочене найменування: Центр громадськості та національних 

культур. 
2.3. Місцезнаходження: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, 

площа Кирила і Мефодія, будинок 30. 
 

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ  
3.1. Мета діяльності Центру: 
3.1.1. Створення умов для самостійної творчості, дозвілля; 
3.1.2. Формування громадської думки, духовного розвитку; 
3.1.3. Задоволення суспільних, соціальних, культурних потреб мешканців 

Мукачівської міської територіальної громади. 
3.2. Основні завдання діяльності Центру:  
3.2.1. Забезпечення створення презентаційно-виставкового комплексу для 

проведення різноманітних заходів: конгресів, форумів, конференцій, зборів, 
виставок, презентацій; 

3.2.2. Створення належних умов для розвитку та діяльності творчих 
особистостей, самодіяльних колективів; 

3.2.3. Сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та 
культур інших національних груп;  

3.2.4. Розширення культурних зв’язків з національними меншинами, 
громадськими організаціями, творчими та професійними спілками, 
благодійними організаціями; 

3.2.5. Діяльність у сфері творчості, мистецтва; 
3.2.6. Здійснення співробітництва з міжнародними організаціями та 

фондами у галузі культури, 
3.2.8. Надання платних послуг у сфері культурного розвитку. 
3.3. Центр самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи 

розвитку. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  
4.1. Центр має право: 
4.1.1. Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з 

юридичними та фізичними особами. 
4.1.2. Брати участь у роботі асоціацій, громадських об'єднань щодо 

виконання завдань та мети діяльності Центру. 
4.1.3. Здійснювати господарську діяльність згідно з законодавством 

України та цим Статутом. 



4.1.4. Користуватися та розпоряджатися, за згодою Засновника, 
закріпленим за Центром рухомим та нерухомим майном, фінансовими 
ресурсами та іншими цінностями (у тому числі інтелектуальними), в межах, 
визначених чинним законодавством України та цим Статутом. 

4.1.5. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення 
Центру. 

4.1.6. Здійснювати захист своїх прав та інтересів у відповідних державних 
установах та закладах, міжнародних організаціях тощо. 

4.1.7. Надавати в оренду нерухоме майно, що належить Засновнику у 
встановленому чинним законодавством України порядку. 

4.2. Центр зобов'язаний: 
4.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства 

України, рішень Мукачівської міської ради, розпоряджень Мукачівського 
міського голови, рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 
наказів Органу управління, інших нормативно-правових актів та цього Статуту. 

4.2.2. Забезпечувати виконання робіт (надання послуг) відповідно до цього 
Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним 
договорам. 

4.2.3. Забезпечувати цільове використання майна та виділених бюджетних 
коштів. 

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, 
соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки. 

4.2.5. Безперешкодно допускати представника Засновника або 
представника органу, уповноваженого Засновником, на територію Центру. 

4.2.6. Згідно з чинним законодавством України надавати Засновнику або 
уповноваженому органу необхідну інформацію на вимогу та в термін, 
передбачений законодавством України. 

4.3. Засновник має право: 
4.3.1. Здійснювати реорганізацію та ліквідацію Центру. 
4.3.2. Приймати рішення щодо притягнення до відповідальності 

керівництва Центру. 
4.3.3. Визначати основні напрямки діяльності Центру. 
 

5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 
5.1. Управління Центром здійснюють: 
5.1.1. Засновник - Мукачівська міська рада та уповноважений Засновником 

виконавчий орган – управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради - орган управління. 

5.1.2. Директор. 
5.2. Засновник або уповноважений ним виконавчий орган здійснюють 

управління Центром шляхом прийняття ними відповідних розпорядчих актів. 
Прийняття рішення про припинення діяльності Центру є виключною 
компетенцією Засновника. 

5.3. До компетенції Засновника відносяться: 



5.3.1. Затвердження Статуту Центру, внесення змін та доповнень до нього; 
5.3.2. Призначення уповноваженої особи (Органу управління) для 

здійснення контролю за ефективною діяльністю Центром; 
5.3.3. Визначення основних напрямів діяльності Центру; 
5.3.4. Встановлення порядку відчуження та списання майна Центру; 
5.3.5. Прийняття рішення про припинення Центру. 
5.4. Координацію діяльності Центром здійснює управління освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. 
5.5. Керівництво Центром здійснює Директор, який призначається та 

звільняється з посади Органом управління, шляхом укладання з ним контракту 
на п'ять років, за результатами конкурсу у відповідності із ст. 21 Закону 
України “Про культуру”. 

5.6. Директор Центру відповідно до компетенції: 
5.6.1. Здійснює керівництво всією поточною діяльністю Центру; 
5.6.2. Подає на затвердження проекти програм і планів, передбачених цим 

Статутом, а також звіти про їх виконання; 
5.6.3. Визначає стратегії й основні напрямки розвитку Центру; 
5.6.4. Організовує виконання рішень Засновника та органу Управління; 
5.6.5. Видає накази, контролює їх виконання; 
5.6.6. Призначає та звільняє працівників з урахуванням положень цього 

Статуту; 
5.6.7. Самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що 

віднесенні цим Статутом до компетенції Засновника. 
5.6.8. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в 

Центрі; 
5.6.9. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

Центр завдань. 
5.6.10. Несе кримінальну, цивільно-правову, адміністративну та 

дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства України. 
5.7. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, 

передбачених трудовим контрактом відповідно до чинного законодавства 
України. 

5.8. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, 
ставки, схеми посадових окладів встановлюються у колективному договорі в 
межах видатків на оплату праці відповідно до чинного законодавства України. 

5.9. Структура та штатна чисельність Центру затверджуються виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради. Штатний розпис – Мукачівським міським 
головою. 

5.10. Перелік та вартість платних послуг Центру затверджуються рішенням 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

 
6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ 
6.1. Матеріально-технічна база і засоби Центру складають основні фонди 

та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності і фінансові ресурси. 



 
6.2. Центр згідно чинного законодавства України та з дозволу Засновника 

має право здавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове користування 
інвентар, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності. 

6.3. Джерела формування фінансових ресурсів: 
6.3.1. Кошти місцевого бюджету; 
6.3.2. Кошти від здійснення діяльності Центру; 
6.3.3. Надходження від здачі в оренду приміщень, обладнання, технічних 

засобів; 
6.3.4. Благодійні, спонсорські внески підприємств, кооперативів, 

громадських організацій та окремих осіб; 
6.3.5. Інші джерела, які не суперечать законодавчим актам України. 
6.4. Центр самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи 

розвитку, виходячи з попиту на послуги та необхідності забезпечення 
виробничого й соціального розвитку. 
 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
7.1. Припинення діяльності Центру 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. 

7.2. У разі припинення діяльності Центру (ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або кільком 
неприбутковим комунальним організаціям відповідного виду або 
зараховуються до доходу міського бюджету. 

7.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником або за рішенням суду. 

7.4. 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. 

7.5. 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. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 
стягнення дебіторської заборгованості Центру. 

7.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Центром. 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. 

7.7. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені закладу, що ліквідується. 
7.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 

відповідно до законодавства України. 



7.9. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією 
чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 
законодавства України про працю. 

7.10. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, із дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи. 

7.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється нормами чинного 
законодавства України. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 

ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ 
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Центру можуть надходити 

від Засновника, уповноваженого Засновником Органу управління і трудового 
колективу Центру. 

8.2. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням 
Засновника. 

8.3. Затверджені зміни та доповнення до Статуту підлягають державній 
реєстрації у встановленому законом порядку. 

 
 
 
Секретар міської ради               Я. ЧУБИРКО 

 
 

        
 


