
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №528

Про реорганізацію Центру культури та відпочинку «Паланок» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради 

З метою оптимізації та впорядкування діяльності закладів культури 
клубного типу, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, 
фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних 
коштів, відповідно до ст. ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст. 19 
Закону України «Про культуру», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань гуманітарної політики (протокол №1 від  29.09.2021 р.), керуючись ст. 
25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Реорганізувати Центр культури та відпочинку «Паланок»  (код ЄДРПОУ 
- 25450891) шляхом приєднання до комунального закладу «Палац культури і 
мистецтв» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090).

2. Вважати комунальний заклад «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 
міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090) правонаступником Центру культури та 
відпочинку «Паланок»  (код ЄДРПОУ - 25450891).

3. Створити комісію з реорганізації Центру культури та відпочинку 
«Паланок»  (код ЄДРПОУ - 25450891) шляхом приєднання до комунального 
закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 
- 02228090) та затвердити її склад згідно з додатком до цього рішення.

4. Встановити двомісячний термін для пред'явлення кредиторами вимог. 
5. Комісії з реорганізації Центру культури та відпочинку «Паланок»  (код 

ЄДРПОУ - 25450891) шляхом приєднання до комунального закладу «Палац 
культури і мистецтв» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090) 
вжити всі організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством 
України щодо реорганізації закладу шляхом приєднання.

6. Доручити голові комісії з реорганізації Центру культури та відпочинку 
«Паланок»  (код ЄДРПОУ - 25450891) шляхом приєднання до комунального 
закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 
- 02228090) подати відповідні документи до державного реєстратора.



7. Дане рішення набирає чинності після його погодження Міністерством 
культури та інформаційної політики.

8. 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



Додаток
до рішення 15 сесії
Мукачівської міської ради 
8 скликання
30.09.2021 №528

Склад комісії 
з реорганізації Центру культури та відпочинку «Паланок»  (код ЄДРПОУ - 
25450891) шляхом приєднання до комунального закладу «Палац культури 

і мистецтв» Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090) 

Голова комісії: 
Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури та молодіжної 
політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради.

Заступник голови комісії: 
Туряниця Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу культури та 
молодіжної політики управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради.

Секретар комісії:
Дулова Аліса Генадіївна - діловод відділу культури та молодіжної політики 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

Члени комісії:
Варварцева Маріанна Вілмошівна - в.о. директора Центру культури та 
відпочинку «Паланок».  
Маджара Оксана Михайлівна - головний спеціаліст відділу культури та 
молодіжної політики управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради.
Чорій Юрій Юрійович - в.о. директора комунального закладу «Палац 
культури і мистецтв» Мукачівської міської ради.
Яворська Оксана Богданівна - головний бухгалтер управління освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

Секретар міської ради           Я. ЧУБИРКО
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