
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №376

Про реорганізацію «Навчально-виховного комплексу Горбківська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  дошкільний навчальний заклад» 
Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом перетворення

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань гуманітарної політики (протокол №7 від  24.06.2021 р.), Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА:

      1. Реорганізувати шляхом перетворення комунальну організацію (установу, 
заклад) «Навчально-виховний комплекс Горбківська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів  дошкільний навчальний заклад» Мукачівської міської ради 
Закарпатської області (код ЄДРПОУ 22099697, місцезнаходження: Україна, 
90119, Закарпатська область, с. Горбок, вул. Шевченка, будинок 96) в 
Горбківську гімназію Мукачівської міської ради Закарпатської області

2. Встановити, що Горбківська гімназія Мукачівської міської ради 
Закарпатської області є правонаступником усіх прав і обов'язків «Навчально-
виховного комплексу Горбківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  
дошкільний навчальний заклад» Мукачівської міської ради Закарпатської 
області.

3. Створити комісію з реорганізації «Навчально-виховного комплексу 
Горбківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  дошкільний навчальний 
заклад» Мукачівської міської ради Закарпатської області та затвердити її 
персональний склад (додається).

4. Комісії з реорганізації провести процедуру реорганізації шляхом 
перетворення «Навчально-виховного комплексу Горбківська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів  дошкільний навчальний заклад» Мукачівської міської ради 
Закарпатської області в Горбківську гімназію Мукачівської міської ради 
Закарпатської області.

5. Уповноважити голову комісії з реорганізації на подачу відповідних 
документів та вчинення дій, необхідних для проведення державної реєстрації в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та 



громадських об'єднань, а також на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з 
виконанням заходів з реорганізації.

6. Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради внести зміни до правовстановлюючих документів Горбківської 
гімназії Мукачівської міської ради Закарпатської області в порядку ч.2 ст.25 
Закону України «Про освіту».

7. Керівнику закладу освіти вчинити дії, необхідні для державної реєстрації 
змін до відомостей про Горбківську гімназію Мукачівської міської ради 
Закарпатської області.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А. Балогу.

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА


