
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 79 позачергова сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
15.06.2020     Мукачево     №1911 

 
Про реорганізацію Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1            
ім. С. Ф. Мартона та Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 
шляхом злиття  
 

З метою створення оптимальної мистецької освітньої мережі, необхідних 
умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності та якості 
мистецької освіти, ефективного використання матеріально-технічних, 
кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання 
бюджетних коштів, відповідно до ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, 
ст. 19 Закону України “Про культуру”, ст. 14 Закону України “Про позашкільну 
освіту”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол № 63 від 
15.06.2020 р.), керуючись п.30 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила:  

 
1. Реорганізувати шляхом злиття Мукачівську дитячу школу мистецтв № 1 

ім. С. Ф. Мартона (код ЄДРПОУ - 02165952) та Мукачівську дитячу школу 
мистецтв № 2 (код ЄДРПОУ - 02131752). 

2. Створити внаслідок злиття комунальний заклад “Мукачівська дитяча 
школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона” Мукачівської міської ради (місце 
знаходження: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Штефана 
Августина, будинок 2). 

3. Створити комісію з реорганізації Мукачівської дитячої школи мистецтв 
№ 1 ім. С. Ф. Мартона (код ЄДРПОУ - 02165952) та Мукачівської дитячої 
школи мистецтв № 2 (код ЄДРПОУ - 02131752) шляхом злиття та затвердити її 
персональний склад, згідно додатку до цього рішення. 

4. Встановити термін подачі вимог кредиторів: протягом 2 місяців з дати 
офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації 
юридичних осіб та внесення запису про реорганізацію Мукачівської дитячої 
школи мистецтв № 1 ім. С. Ф. Мартона (код ЄДРПОУ - 02165952) та 
Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 (код ЄДРПОУ - 02131752) шляхом 
злиття. 

 
 



5. Комісії з реорганізації: 
5.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичних 
осіб шляхом реорганізації (злиття) і подати необхідні документи для внесення 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
відповідних записів. 

5.2. Попередити працівників Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. 
С. Ф. Мартона (код ЄДРПОУ - 02165952) та Мукачівської дитячої школи 
мистецтв № 2  (код ЄДРПОУ — 02131752) про реорганізацію шляхом злиття та 
забезпечити їх соціально-правові гарантії у порядку та на умовах, визначених 
чинним законодавством України. 

5.3. Забезпечити у ході реорганізації Мукачівської дитячої школи мистецтв 
№ 1 ім. С. Ф. Мартона (код ЄДРПОУ - 02165952) та Мукачівської дитячої 
школи мистецтв № 2  (код ЄДРПОУ — 02131752) дотримання прав та інтересів 
осіб, які там навчаються, шляхом об'єднання контингенту учнів. 

5.4. Вжити інші заходи, пов'язані з реорганізацією шляхом злиття 
вищевказаних закладів, у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. 

5.5. Після закінчення процедури реорганізації, але не раніше двох місяців з 
дати публікації повідомлення, подати державному реєстраторові документи, 
необхідні для проведення державної реєстрації припинення зазначених 
юридичних осіб. 

6. Встановити, що комунальний заклад “Мукачівська дитяча школа 
мистецтв ім. С. Ф. Мартона” Мукачівської міської ради є правонаступником 
майнових прав та обов'язків Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. С. 
Ф. Мартона (код ЄДРПОУ - 02165952) та Мукачівської дитячої школи мистецтв 
№ 2 (код ЄДРПОУ - 02131752). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
культури Мукачівської міської ради І.Калій та постійну депутатську комісію з 
питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 79 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради  
7-го скликання 
15.06.2020 р.  № 1911 
 
 

Склад комісії  
з реорганізації  

Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. С. Ф. Мартона  
(код ЄДРПОУ - 02165952) 

та Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2  (код ЄДРПОУ - 02131752) 
шляхом злиття   

 
Голова комісії:  
Калій  
Ірина Ярославівна 

- начальник відділу культури 
Мукачівської міської ради 

  
Заступник голови комісії:  
Туряниця  
Тетяна Миколаївна 

- заступник начальника відділу культури 
Мукачівської міської ради 

  
Члени комісії: 
Гавришко  
Наталія Григорівна 
 

- директор Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 
ім. С. Ф. Мартона 

Кешеля  
Маріанна Василівна 
 

- директор Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 

Хазіна  
Андрея Степанівна 

- голова профспілкової організації Мукачівської 
дитячої школи мистецтв №1 ім. С. Ф. Мартона 
 

Беца  
Галина Іванівна  

- голова профспілкової організації Мукачівської 
дитячої школи мистецтв №2 
 

Сирда  
Ірина Василівна 
 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії  
відділу культури Мукачівської міської ради 

Тоцька  
Вікторія Вікторівна 
 

- заступник головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії  відділу культури Мукачівської міської ради 

Булеца  
Світлана Василівна 

- бухгалтер І категорії централізованої бухгалтерії  
відділу культури Мукачівської міської ради 

 
 
Секретар міської ради                        І. МАНЯК 


