
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №525

Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради              
8 скликання від 22.12.2020 року №103

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 21.09.2021 року №368 «Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року №103», з метою покращення 
якості культурно-мистецького життя Мукачівської міської територіальної 
громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної 
політики (протокол №1 від  29.09.2021 р.),  керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 
59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська 
міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року 
№103, а саме:

1.1. внести зміни до Додатку 2 Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 
22.12.2020 року №103, згідно додатку до цього рішення.

2. В іншій частині рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 
8 скликання від 22.12.2020 року №103 «Про затвердження Програми розвитку 
культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки» залишити без змін.

3. Вважати таким, що втратив чинність пп.1.2. п.1. рішення 11 сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання №428 від 29.07.2021 року «Про 
внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської 



територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року 
№103».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради В.Іванчо, постійну комісію з питань гуманітарної політики.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


