
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення робочої групи 

 

 

З метою вивчення та аналізу освітньої мережі Мукачівської міської  

територіальної громади, відповідно до Стратегії розвитку Мукачівської міської 

об'єднаної територіальної громади до 2027 року, затвердженої рішенням 74 

сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 20.02.2020 № 1789, для 

проведення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, відповідно 

до законів України «Про освіту» (абз. 1 ч. 1 ст.13), «Про повну загальну 

середню освіту» (ч. 1 ст. 32); керуючись пп. 2 п. «б» ст. 32, п.20 ч. 4 ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу у складi згідно додатку до даного 

розпорядження. 

2. Робочій групі: 

1) Розробити та затвердити перелiк критеріїв, за якими здійснюватиметься 

аналіз мережі закладів загальної середньої освіти до 18 жовтня 2022 р. 

2) Здійснити заходи, необхідні для аналізу мережі закладів освіти: зібрати 

необхідні  дані до 1  листопада 2022 р.,  проаналізувати  зібрані дані  до  4  

листопада 2022 р. 

3) Розробити та надати Мукачівському міському  голові план оптимізації 

освітньої мережі до 10 листопада 2022 р. 

3. Координацiю роботи та пiдготовку плану оптимізації мережі закладів 

загальної середньої освіти покласти на начальника управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської ради Катерину Кришінець-Андялошій. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

мiського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Юлію Тайпс. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 
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Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

___________від__________ 

 

 

Склад робочої групи 

 

Голова комісії – Тайпс Юлія Мирославівна – заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської 

ради 

  

Члени комісії:  

Кришінець-Андялошій Катерина 

Олександрівна 

– начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської 

ради; 

Бабуняк Наталія Федорівна – заступник начальника управління 

освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради; 

Цифра Володимир Іванович – начальник відділу загальної середньої 

освіти управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської 

ради; 

Понго Людмила Євгенівна – начальник відділу дошкільної та 

позашкільної освіти управління освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради; 

Сівачек Наталія Валерівна – директор ММКУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; 

Рубець Мар’яна Іржівна – директор ММКУ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Мукачівської міської ради Закарпатської 

області. 

 

                  

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                     Олександр ЛЕНДЄЛ 
 


