
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження Статуту комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради (нова редакція) 

 

 

З метою впорядкування cтатуту комунального закладу «Палац культури і 

мистецтв» Мукачівської міської ради та приведення його у відповідність до 

вимог чинного законодавства України, у зв’язку реорганізацію Центру 

культури та відпочинку «Паланок» шляхом приєднання до комунального 

закладу «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради, відповідно до 

частини 5 статті 57 Господарського Кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», 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», враховуючи рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики (протокол №__ 

від _______ р.), керуючись статтею 25, пунктом 30 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити, що комунальний заклад «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090) є правонаступником усіх 

майнових прав та обов'язків Центру культури та відпочинку «Паланок» (код 

ЄДРПОУ - 25450891). 

 

2. Затвердити Статут комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090) (нова редакція), згідно з 

додатком до цього рішення. 
 

3. Вважати таким, що втратив чинність пункт 8 рішення 3 позачергової 

сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 року №52 «Про 

затвердження Статутів Мукачівських міських комунальних закладів (установ) у 

новій редакції». 
 

4. В.о. директора комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 

Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 02228090) Юрію Чорію здійснити всі 



 

2 

необхідні дії для державної реєстрації змін до установчих документів 

юридичної особи. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Ростислава Федіва та постійну комісію з питань гуманітарної політики. 

 
 

Міський голова                      Андрій БАЛОГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


