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Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.12.2019               Мукачево    №1739 
 
 

         Про безоплатне прийняття у комунальну власність Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади юридичної особи – комунальної 
організації (установи, закладу) Шенборнського дошкільного навчального 
закладу Шенборнської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області 
 

Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 
громад",  Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності", враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №79 від 26.12.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних 
відносин (протокол №65 від 24.12.2019 р.; 26.12.2019 р.), постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №68  від  26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій (протокол №71  від 26.12.2019 р.), постійної депутатської 
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології 
(протокол №57 від 26.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №57  від  26.12.2019 
р.),  керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
      1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської міської ради (код 
ЄДРПОУ 38625180) юридичну особу – комунальна організація (установа, 
заклад) Шенборнський дошкільний навчальний заклад Шенборнської сільської 
ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 34855738), 
місцезнаходження: Україна, 89670, Закарпатська область, Мукачівський район, 
с. Шенборн, вул. Мукачівська, будинок 9). 
 
 2. Змінити назву юридичної особи – комунальна організація (установа, 
заклад) Шенборнський дошкільний навчальний заклад Шенборнської сільської 
ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 34855738) на 
комунальну організацію (установа, заклад) Шенборнський дошкільний 
навчальний заклад Мукачівської міської ради Закарпатської області. 
 



 3. Внести зміни до правовстановлюючих документів                                                                                                               
Шенборнського дошкільного навчального закладу Шенборнської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 34855738) згідно п. 2 
даного рішення. 
 
 4. Затвердити статут комунальної організації (установа, заклад) 
Шенборнський дошкільний навчальний заклад 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 
комунальну організацію (установа, заклад) Шенборнський дошкільний 
навчальний заклад Мукачівської міської ради Закарпатської області. 
 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А. Балогу. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                          А. Балога 
 


