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Про початок реорганізації сільських клубних та бібліотечних закладів
Мукачівської міської територіальної громади шляхом створення Центрів
культурних послуг

З метою надання якісних культурних послуг у сільських населених
пунктах Мукачівської міської територіальної громади, впорядкування
діяльності сільських клубних та бібліотечних закладів, відповідно до Закону
України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу», постанови Кабінету Міністрів України № 885 від 16.10.2019 р. «Деякі
питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики»,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики
(протокол №3 від 23.02.2021 р.), керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада
вирішила:

1. Створити у старостинських округах Мукачівської міської
територіальної громади заклади культури, а саме:

1.1. Центр культурних послуг Дерценського старостинського округу
шляхом об'єднання Будинку культури села Дерцен, клубу села Форнош;
бібліотеки-філії села Дерцен; бібліотеки філії села Форнош.

1.2. Центр культурних послуг Доробратівського старостинського округу
шляхом об'єднання клубу села Доробратово, клубу села Горбок; клубу села
Негрово; бібліотеки-філії села Доробратово; бібліотеки-філії села Негрово.

1.3. Центр культурних послуг Завидівського старостинського округу
шляхом об'єднання Будинку культури села Завидово та бібліотеки-філії села
Завидово.

1.4. Центр культурних послуг Залужанського старостинського округу
шляхом об'єднання Будинку культури села Макарьово, клубу села Пістрялово,
бібліотеки-філії села Барбово, бібліотеки-філії села Макарьово, бібліотеки-філії
села Пістрялово, бібліотеки-філії села Залужжя.

1.5. Центр культурних послуг Ключарківського старостинського округу
шляхом об'єднання клубу села Ключарки та бібліотеки-філії села Ключарки.



1.6. Центр культурних послуг Лавківського старостинського округу на базі 
клубу села Лавки.

1.7. Центр культурних послуг Новодавидківського старостинського округу 
шляхом об'єднання будинку культури села Нове Давидково та бібліотеки-філії 
села Нове Давидково.

1.8. Центр культурних послуг Павшинського старостинського округу  
шляхом об'єднання будинку культури села Нижній Коропець, клубу села 
Павшино, клубу села Шенборн, бібліотеки-філії села Нижній Коропець, 
бібліотеки-філії села Павшино, бібліотеки-філії села Шенборн.

2. Направити до Міністерства культури та інформаційної політики України 
клопотання про погодження реорганізації сільських клубних та бібліотечних 
закладів, що перебувають у комунальній власності Мукачівської міської 
територіальної громади та виключення з базової мережі закладів культури: 
клубу села Форнош, клубу села Горбок, клубу села Негрово, клубу села 
Шенборн; бібліотеки-філії села Форнош, бібліотеки-філії села Негрово, 
бібліотеки-філії села Барбово, бібліотеки-філії села Залужжя, бібліотеки-філії 
села Шенборн.

3. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради у разі отримання погодження Міністерства культури та інформаційної 
політики України здійснити всі необхідні дії щодо реорганізації сільських 
клубних та бібліотечних закладів Мукачівської міської територіальної громади, 
вказаних у п.1 даного рішення, відповідно до чинного законодавства України.

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


