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Про затвердження Розподільчих балансів  
Мукачівських навчально-виховних комплексів 
 

З метою належної реалізації основних завдань дошкільної та повної 
загальної середньої освіти, відповідно  до Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», рішення 68 сесії 7-го 
скликання від 28.11.2019 №1609 «Про реорганізацію Мукачівського навчально-
виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 
І ступеня – гімназія»  Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом 
поділу», рішення 68 сесії 7-го скликання від 28.11.2019 №1610 «Про 
реорганізацію Мукачівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
«Гармонія» Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом поділу», 
рішення 68 сесії 7-го скликання від 28.11.2019 №1611 «Про реорганізацію 
Мукачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» №6 Мукачівської міської ради 
Закарпатської області шляхом поділу», рішення 68 сесії 7-го скликання від 
28.11.2019 №1612 «Про реорганізацію Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» №15 Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом поділу», 
рішення 68 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 28.11.2019 
№1613 «Про реорганізацію Мукачівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №10 
Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом поділу», рішення 68 
сесії 7-го скликання від 28.11.2019 №1614 «Про реорганізацію Мукачівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» №11 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області шляхом поділу», рішення 68 сесії 7-го скликання від 28.11.2019 №1615 
«Про реорганізацію Мукачівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
«Первоцвіт» Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом поділу», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №59 від 18.02.2020 



р.), керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
Мукачівська міська рада вирішила: 
 
           1.Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня 
– гімназія»  Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно додатку №1 
до цього рішення. 
           2. Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад «Гармонія» Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно 
додатку №2 до цього рішення. 
 3. Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» №6 Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно додатку №3 
до цього рішення. 
 4. Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» №15 Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно додатку 
№4 до цього рішення. 
 5. Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно додатку 
№5 до цього рішення. 
 6. Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно додатку 
№6 до цього рішення. 
 7. Затвердити Розподільчий баланс Мукачівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад «Первоцвіт» Мукачівської міської ради Закарпатської області згідно 
додатку №7 до цього рішення. 
 8. Уповноважити керівників закладів освіти на здійснення всіх 
необхідних дій для державної реєстрації юридичних осіб. 
            9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту  Мукачівської  міської ради К.Кришінець-
Андялошій та постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді і 
спорту та духовного розвитку.  
 
 
Міський голова                                                                                А. БАЛОГА 
             
 
 
 


