
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
«Про затвердження переліку та вартості платних послуг комунального закладу 
«Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради» від 22.02.2022 №42 
 
 

Розглянувши подання комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради від 02.09.2022 №51/02-05, у зв’язку із введенням 
воєнного стану в Україні, з метою підтримки концертних заходів, спрямованих 
на допомогу Збройним Силам України, вдосконалення організаційно-
господарського механізму закладу, відповідно до  Закону України «Про 
культуру», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами 
культури» від 12.12.2011 р. № 1271, наказу Міністерства культури України, 
Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних 
послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 
власності» від 01.12.2015 №1004/1113/1556, керуючись пп. 1 п. «а» ст. 32, ч. 1 ст. 
52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до пункту 1 Розділу І додатку 1 до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради «Про затвердження переліку та вартості 
платних послуг комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради» від 22.02.2022 №42, доповнивши відповідний пункт 
підпунктом 6 наступного змісту:  

«6) У разі проведення концерту, частина коштів з якого перераховується на 
допомогу Збройним Силам України, вартість тимчасового користування 
приміщенням концертного залу та обладнанням для проведення концертів 
(світлове та звукове обладнання, LED-екран) складатиме 50% від встановленої 
вартості, за умови надання звіту про використання виручених із заходу коштів на 
допомогу Збройним Силам України та відповідних підтверджуючих документів 
(платіжних доручень, актів прийому-передачі тощо).». 

2. Встановити, що положення пункту 1 цього рішення застосовуються у 
період дії воєнного стану в України. 

3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
«Про затвердження переліку та вартості платних послуг комунального закладу 
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«Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради» від 22.02.2022 №42 
залишити без змін.  

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

 
 
Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

 
 


