
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1784 
 
 
Про внесення змін до персонального складу  
комісії з проведення реорганізації  
Мукачівського навчально-виховного комплексу  
«Загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів –  
дошкільний навчальний заклад» №10  
Мукачівської міської ради Закарпатської області  
 

 
Відповідно до Закону України «Про освіту», ст. 9 Закону України «Про 

загальну середню освіту»,  Закону України «Про дошкільну освіту» ст.ст.106, 
107 Цивільного кодексу України, 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, ст. 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська 
рада вирішила:  

 
1. Внести зміни до персонального складу комісії  з проведення 

реорганізації  Мукачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №10 Мукачівської 
міської ради Закарпатської області шляхом поділу, виклавши його у новій 
редакції, що додається. 
 2. 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, 
спорту та духовного розвитку. 
 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           Додаток  

                                                                    до рішення 74 сесії 7-го скликання 
                                              Мукачівської міської ради 

                                                                   від 20.02.2020 р. №1784 
 

 
Склад комісії  

з реорганізації Мукачівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
шляхом поділу  

     
Голова комісії:  
Кришінець-Андялошій К.О. - начальник управління освіти, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради 
 
Заступник голови комісії: 
Бабуняк Н.Ф. - заступник начальника управління освіти, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради    
Члени комісії 
 
Паук М.М. - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Мукачівського НВК І-ІІІ ст. №10 
  
Баняс А.І. - заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії управління освіти, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради 
 

Якуніна О.Ф. - голова профкому Мукачівського НВК І-ІІІ ст. 
№10 

  
Цифра В.І.  - начальник відділу загальної середньої та 

позашкільної освіти управління освіти, молоді 
та спорту Мукачівської міської ради 

  
Понго Л.Є. - головний спеціаліст управління освіти, 

молоді та спорту Мукачівської міської ради 
  
 
 
Секретар міської ради                                                                       І. МАНЯК   
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