
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019               Мукачево    №1614 
 
 

Про реорганізацію Мукачівського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 

№11 Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом поділу  
 
З метою приведення у відповідність типів навчально-виховних 

комплексів міста, належного функціонування мережі закладів освіти, 
задоволення потреб населення міста, 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 №54    
від  26.11.2019 р.), керуючись п.30 ч.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила:  

 
1. Реорганізувати шляхом поділу Мукачівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області (ЄДРПОУ 
40773150). 

2. Створити внаслідок поділу: 
2.1 Мукачівський заклад дошкільної освіти № 1 Мукачівської міської ради 
Закарпатської області (місце знаходження: 89600, Закарпатська область, 
м.Мукачево, вул. Митрополита Володимира, 10); 
2.2  Мукачівський ліцей № 11 Мукачівської міської ради Закарпатської області 
(місце знаходження: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Осипенка, 
58) 

3.   Створити та затвердити склад комісії з реорганізації  Мукачівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» №11 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області шляхом поділу (додається). 

4.     Встановити термін подачі заяв кредиторів протягом 2-х місяців з 
дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 
юридичної особи та внесення запису про реорганізацію Мукачівського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” №11 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області шляхом поділу. 



5. Управлінню освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради (Кришінець-Андялошій К.):  

5.1 Подати протягом 3-х робочих днів документи для внесення запису до 
відповідного  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; 

5.2 Провести заходи з реорганізації шляхом поділу Мукачівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» №11 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

6. Встановити, що Мукачівський ліцей № 11  Мукачівської міської ради 
Закарпатської області та Мукачівський заклад дошкільної освіти № 1 
Мукачівської міської ради Закарпатської області є правонаступниками 
майнових прав та обов’язків реорганізованої  Мукачівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області. 
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 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 68 сесії 7-го скликання 
                                              Мукачівської міської ради 

                                                                   28.11.2019 №1614 
 

 
Склад комісії  

з реорганізації Мукачівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
шляхом поділу  

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

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

та спорту виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради    

Члени комісії 
 
Попович Н.В. - директор Мукачівського НВК І-ІІІ ст. №11 
  
Баняс А.І. - заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії управління освіти, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
 

Данканич М.В. - голова профкому Мукачівського НВК І-ІІІ ст. 
№11 

  
Цифра В.І.  - начальник відділу загальної середньої та 

позашкільної освіти управління освіти, молоді 
та спорту виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради 

  
Понго Л.Є. - головний спеціаліст управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 

  
Секретар міської ради                                                                       І. Маняк                                        


