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         Про прийняття у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади юридичної особи – комунальної організації 
(установи, закладу Макарівського дошкільного навчального закладу 
Макарівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. 
 

Відповідно до  Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» та рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №____від 
____.12.2020 р.)  та постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол 
№_____від ____.12.2020р.),  керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
      1. Прийняти у комунальну власність Мукачівської міської  територіальної 
громади в особі Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 38625180) юридичну 
особу – комунальна організація (установа, заклад) Макарівський дошкільний 
навчальний заклад Макарівської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області (код ЄДРПОУ 37940946), місцезнаходження: Україна, 
89676, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Макарьово, вул. 
Корятовича, будинок 1). 
 
 2. Змінити назву юридичної особи – комунальна організація (установа, 
заклад) Макарівський дошкільний навчальний заклад Макарівської сільської 
ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 37940946) на 
комунальний заклад Макарівський заклад дошкільної освіти Мукачівської 
міської ради Закарпатської області. 
 
 3. Уповноважити Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради на внесення змін до правовстановлюючих документів                                                                                                               
комунальної організації (установа, заклад) Макарівський дошкільний 
навчальний заклад Макарівської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області в порядку ч.2 ст.8 Закону України «Про освіту». 
 



4. Затвердити статут комунального закладу Макарівський заклад 
дошкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області 
  

5. Уповноважити Кришінець-Андялошій Катерину Олександрівну – 
начальника Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради на 
вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про 
комунальний  заклад Макарівський заклад дошкільної освіти Мукачівської 
міської ради Закарпатської області. 
 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Кришінець-
Андялошій Катерину Олександрівну - начальника Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради  
 
 
Міський голова                                                                                    А. БАЛОГА 
 


