
 

 

 

 

УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

____ сесія 8-го скликання 

РІШЕННЯ 

 

___________                              Мукачево                                №_____ 

 
Про внесення змін до складу комісії з реорганізації відділу культури 

Мукачівської міської ради 

 

З метою проведення належної процедури з реорганізації відділу культури 

Мукачівської міської ради, згідно рішення 3 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 8 скликання №138 від 22.12.2020 року «Про реорганізацію відділу 

культури Мукачівської міської ради», відповідно до ч.12 ст.17 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та регламенту (протокол №__ від________.), керуючись п.30 ч.1 ст. 26, 

ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Мукачівська міська рада вирішила: 

 

1. Ввести до складу комісії з реорганізації відділу культури Мукачівської 

міської ради (код згідно з ЄДРПОУ: 25436247) шляхом приєднання до 

Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради (код згідно з 

ЄДРПОУ: 02143413), затвердженого рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 8 скликання №138 від 22.12.2020 року  - члена комісії: Сирду Ірину 

Василівну - головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури 

Мукачівської міської ради.  

 

2. Надати право першого підпису платіжних, розрахункових та  інших 

фінансових і банківських документів І.Калій, голові комісії з реорганізації 

відділу культури Мукачівської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ: 25436247) 

шляхом приєднання до Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради (код згідно з ЄДРПОУ: 02143413). 

 

3. Надати право другого підпису платіжних, розрахункових та  інших 

фінансових і банківських документів І. Сирді, члену комісії з реорганізації 

відділу культури Мукачівської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ: 25436247) 

шляхом приєднання до Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради (код згідно з ЄДРПОУ: 02143413). 

 



4. Доручити І.Калій, голові комісії з реорганізації відділу культури 

Мукачівської міської ради  (код згідно з ЄДРПОУ: 25436247) шляхом 

приєднання до Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

(код згідно з ЄДРПОУ: 02143413) подати відповідні відомості про зміни складу 

комісії з реорганізації відділу культури Мукачівської міської ради до державного 

реєстратора. 
 

5. В іншій частині рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 

8 скликання №138 від 22.12.2020 року «Про реорганізацію відділу культури 

Мукачівської міської ради» залишити без змін.  

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради В. Іванчо та постійну комісію з питань бюджету та регламенту. 
 

 

Міський голова                                                                                 А. БАЛОГА 

 

 
 


	РІШЕННЯ

