
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про ліквідацію Залужанського  міжшкільного  

навчально-виробничого комбінату  

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

 
 

З метою удосконалення та упорядкування мережі бюджетних установ,  

раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи повідомлення про 

відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до ст. ст. 104, 

105, 110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу 

України,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної 

політики (протокол №__ від ________), керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність Залужанського міжшкільного навчально-

виробничого  комбінату Мукачівської міської ради Закарпатської області  (далі 

– Заклад) (код ЄДРПОУ 26326466), місцезнаходження: Україна, 89675, 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Залужжя, вул. Духновича, 

будинок 22, шляхом ліквідації юридичної особи. 
 

2. Утворити ліквідаційну комісію Залужанського міжшкільного 

навчально-виробничого  комбінату Мукачівської міської ради Закарпатської 

області   та затвердити її склад згідно додатку до цього рішення. 
 

3. Голові ліквідаційної комісії Залужанського міжшкільного навчально-

виробничого  комбінату Мукачівської міської ради Закарпатської області 

Катерині Кришінець-Андялошій письмово повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про дане рішення відповідно до чинного законодавства 

України. 
 

4. Ліквідаційній комісії Залужанського міжшкільного навчально-

виробничого  комбінату Мукачівської міської ради Закарпатської області 
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забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з 

ліквідацією юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Мукачівської 

міської ради від 30.06.2022 №813 «Про ліквідацію Залужанського  

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Мукачівської міської ради 

Закарпатської області». 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Юлію Тайпс. 

 

 

Міський голова                                 Андрій БАЛОГА 
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Додаток  

до рішення сесії  

Мукачівської міської ради 

від___________№_____ 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії  

Залужанського міжшкільного навчально-виробничого  комбінату  

Мукачівської міської ради Закарпатської області  

(код ЄДРПОУ 26326466) 

 

Голова комісії: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна – 

начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради. 

Члени комісії:  

1. Яворська Оксана Богданівна – головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради; 

2. Єрема Агнета Іванівна – заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради; 

3. Діус Маріанна Василівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії   

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

4. Сурдюк Наталія Іванівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління освіти, культури,  молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

5.   Булеца Світлана Василівна - бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління освіти, культури,  молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

6.  Плеша Мирослав Яношович- директор Залужанського МНВК. 

7.   Плеша Наталія Михайлівна – голова профспілкового комітету 

Залужанського МНВК. 

 

 

Секретар міської ради                                                Олександр ГОРЯЧКУН 

 


