
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  5 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №242 
 
           
Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради 
 

З метою приведення у відповідність деяких рішень Мукачівської міської ради 
у зв’язку з реорганізацією відділу культури Мукачівської міської ради (код 
ЄДРПОУ 25436247) шляхом приєднання до Управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ 02143413) та  правонаступництва 
всіх  прав та обов’язків, відповідно до рішення 3 позачергової сесії 8-го скликання 
від 22.12.2020 №138 «Про реорганізацію відділу культури Мукачівської міської 
ради» та рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 02.03.2021р. 
№212 «Про  зміну назви  Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради та затвердження  Положення про Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради» , враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол №4 від  24.02.2021 р.), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №3 від  
23.02.2021 р.),  керуючись ст.25, ч.1  ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни до рішень Мукачівської міської ради з питань  

фінансування  програм та інших заходів віднесених до повноважень сфери 
освіти та культури  Мукачівської міської ради,   а саме найменування юридичної 
особи та код ЄДРПОУ: - «Відділ культури Мукачівської міської ради» (код 
ЄДРПОУ 25436247)» , «Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради» (код  ЄДРПОУ: 02143413)», замінити на «Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради» (код  ЄДРПОУ: 02143413)», згідно 
додатку до  цього рішення. 

 
2. В іншій частині рішення Мукачівської міської ради (перелік яких 

зазначено у додатку до цього рішення) — залишити без змін. 
 
3.  Встановити, що дане рішення набуває чинності з моменту реєстрації 

змін до установчих документів.  



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради К. Кришінець-
Андялошій та постійну комісію з питань гуманітарної політики. 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК   
до рішення  5 сесії    
Мукачівської міської ради  
8  скликання 
02.03.2021 №242     

 
1. Рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

22.12.2020 р. № 104 «Про затвердження Програми розвитку освіти Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (із змінами та 
доповненнями); 

2. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  
від 05.12.2019 р. №1675 «Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 
роки» (із змінами та доповненнями); 

3. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  
від 05.12.2019 р. №1674 «Про затвердження Програми подарунки для дітей 
закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» 
(із змінами та доповненнями); 

4. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  
від 05.12.2019 р. №1678 «Про затвердження Програми організації громадських 
оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання час на 2020-2022 роки»; 

5. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  
від 05.12.2019 р. №1676 «Про затвердження Програми впровадження молодіжної 
політики Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (із 
змінами та доповненнями); 

6. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  
від 05.12.2019 р. №1677 «Про затвердження Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 
роки» (із змінами та доповненнями); 

7. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  
від 05.12.2019 р. №1673 «Про затвердження Програми організації безкоштовного 
харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки» (із змінами та доповненнями); 

8. Рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 
22.12.2020 р. №103 «Про затвердження Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 


