
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

№118 від 26.03.2021 року  
 

З метою оптимізації штатів комунального закладу «Палац культури і 

мистецтв» Мукачівської міської ради, Мукачівського драматичного театру, 

Централізованої бібліотечної системи Мукачівської міської територіальної 

громади, враховуючи виробничі потреби цих закладів, керуючись підпунктом 1 

пункту «а» статті 32, частиною 1 ст. 52, ч.6. ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Скоротити з 01.03.2022 року: 

1) у Мукачівському драматичному театрі посади, згідно з додатком 1 до 

цього рішення. 

2) у Централізованій бібліотечній системі Мукачівської міської 

територіальної громади посади, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3) у комунальному закладі «Палац культури і мистецтв» Мукачівської 

міської ради посади, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

2. Виконуючому обов'язки директора комунального закладу «Палац 

культури і мистецтв» Мукачівської міської ради  Юрію Чорію, директору 

Мукачівського драматичного театру Юрію Глебі та директору Централізованої 

бібліотечної системи Мукачівської міської територіальної громади Мирославі 

Хруник провести процедуру вивільнення працівників відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

3. Внести з 01.03.2022 року зміни у Додатки 2, 3, 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 їх у новій редакції, 

згідно з додатками 4, 5, 6 до цього рішення.  

4. 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» з 01.03.2022 року залишити без змін. 

5. Вважати такими, що втратили чинність з 01.03.2022 року додатки 1, 2, 5 

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».  
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6. В іншій частині 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» з 01.03.2022 

року залишити без змін. 

7. Вважати таким, що втратило чинність з 01.03.2022 року рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 475  від 07.12.2021 року 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради №118 від 26.03.2021 року».  

8. 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 

 

 

 

 

 

 


