
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
№118 від 26.03.2021 року  
 
 

Розглянувши подання комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради від 02.12.2021 року №88/02-05, у зв’язку з 
виробничими потребами та метою впорядкування структури та штатної 
чисельності працівників комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради, що пов’язані з реорганізацію Центру культури та 
відпочинку «Паланок» шляхом приєднання до комунального закладу «Палац 
культури і мистецтв» Мукачівської міської ради, враховуючи рішення 15 сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання №528 від 30.09.2021 року « Про 
реорганізацію Центру культури та відпочинку «Паланок» шляхом приєднання до 
комунального закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради», 
лист Міністерства культури та інформаційної політики від 29.11.2021 року 
№1437/4.10.9, відповідно до Закону України «Про культуру», наказу 
Міністерства культури України № 767/0/16-11 від 20.09.2011 року «Про 
затвердження примірних штатних нормативів клубних закладів, центрів 
народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх 
центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури», 
керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 32, частиною 1 статті 52, частиною 6 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни у Додаток 14 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради №118 від 26.03.2021 року «Про затвердження структури та штатної 
чисельності закладів культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної 
громади» та затвердити його у новій редакції, згідно з додатком до цього 
рішення.  

2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
№118 від 26.03.2021 року «Про затвердження структури та штатної чисельності 
закладів культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади» 
залишити без змін. 

3. Вважати таким, що втратив чинність Додаток 5 до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради № 421 від 26.10.2021 року «Про внесення 



змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради №118 від 
26.03.2021 року».  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Ростислава Федіва. 

 
 
Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 
 

 



 
 
 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
_________ № ____ 
 
Додаток 14 
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
26.03.2021 № 118 
 

Структура та штатна чисельність 
комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради 
 

 
№ 
п/п 

 
Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 
штатних 
одиниць 

 
Палац культури і мистецтв 

  
Адміністративно-господарський та творчий персонал 

1 Директор 1 
2 Заступник директора з художньо-творчої діяльності 1 
3 Головний адміністратор 1 
4 Адміністратор 3 
5 Провідний методист-організатор 1 
6 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 2 
7 Звукорежисер вищої категорії 1 
8 Звукорежисер другої категорії 1 
9 Завідувач господарством 1 
10 Освітлювач 1 
11 Керівник колективу 11 

Технічні службовці та обслуговуючий персонал 
12 Черговий 2 
13 Прибиральник 4 
14 Оператор газової котельні 2 
15 Гардеробник 1 

 
Відокремлені структурні підрозділи 

  
 

Будинок культури села Нове Давидково  
16 Завідувач  1 
17 Прибиральник 1 



2 
 

 
Будинок культури села Нижній Коропець 

  
18 Завідувач  1 
19 Художній керівник 1 

 
Будинок культури села Дерцен  

20 Завідувач 1 
21 Художній керівник  1 
22 Керівник народного фольклорного вокально-

хореографічного колективу 
1 

23 Прибиральник 1 
 

Будинок культури села Завидово  
24 Завідувач 1 

 
Клуб села Шенборн  

25 Завідувач 1 
 

Клуб села Лавки  
26 Завідувач 1 

 
Клуб села Павшино  

27 Завідувач 1 
 

Клуб села Ключарки  
28 Завідувач 1 

 
Клуб села Пістрялово  

29 Завідувач 1 
                                                                     Всього:                             47 

 
 
Керуючий справами  виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ    
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