
    
УКРАЇНА 

  ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

  І  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

     

                                     РІШЕННЯ  № 53 
 

30.12.2020  

 

м.  Хуст 

Про вхід Хустської міської ради до складу 

засновників закладів загальної середньої 

освіти розташованих на території Хустської 

територіальної громади 

У зв’язку із затвердженням території Хустської територіальної громади 

згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 р. № 712-р 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», керуючись ст. 143 Конституції 

України, ст. 89 Бюджетного кодексу України, ст. 60, п. 61, п. 10 Розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши розпорядження Хустської районної 

державної адміністрації від 25.08.2020 року №259 «Про вихід з складу 

засновників », розпорядження Хустської районної державної адміністрації від 

30.12.2020 року №506 «Про внесення змін до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 25.08.2020 року №259», розпорядження Хустської 

районної державної адміністрації від 30.12.2020 року №505 «Про вихід Хустської 

районної державної адміністрації із складу засновників закладів позашкільної 

освіти Хустського району»,  сесія Хустської  міської ради  

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Увійти до складу засновників таких юридичних осіб – закладів загальної 

середньої освіти та закладів позашкільної освіти .  

1.1. Боронявська загальноосвітня школа I-III ступенів Хустської районної 

держаної адміністрації Закарпатської області (код 34900979). Місце 

знаходження: 90442, Закарпатська область, Хустський район, село 

Боронява, вул. Центральна, буд. 129. 

1.2. Данилівський навчально – виховний комплекс "Загальноосвітній 

навальний заклад І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад" 

Хустської районної державної адміністрації (код 40760974). Місце 

знаходження: 90443, Закарпатська область, Хустський район, село 

Данилово, вул. Шкільна, буд. 1. 

1.3. Заломська загальноосвітня I-II ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області (код 25438430). Місце 

знаходження: 90414, Закарпатська область, Хустський район, село 

Залом,  буд. 126. 



1.4. Ізянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901087). Місце 

знаходження: 90436, Закарпатська область, Хустський район, село Іза, 

вул. Леніна, буд. 100. 

1.5. Копашнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області. (код 34901092). Місце 

знаходження: 90433, Закарпатська область, Хустський район, село 

Копашново, вул. Центральна, буд. 155. 

1.6. Кошелівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код  25451809) Місце 

знаходження: 90414, Закарпатська область, Хустський район, село 

Кошельово, присілок Руня, буд. 505. 

1.7. Кошелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901218). Місце 

знаходження: 90413, Закарпатська область, Хустський район, село 

Кошельово, вулиця Шевченка, буд. 38. 

1.8. Крайниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації (код 26099763) Місце знаходження: 90452, 

Закарпатська область, Хустський район, село Крайниково, вулиця 

Шкільна, буд. 13. 

1.9. Кривський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній 

навчальний заклад – Дошкільний навчальний заклад" Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області (код 34901253) 

Місце знаходження: 90412, Закарпатська область, Хустський район, 

село Крива, вулиця Миру. 

1.10. Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901050). Місце 

знаходження: 90416, Закарпатська область, Хустський район, село 

Липовець, вулиця Шевченка, буд. 1. 

1.11. Липчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901134). Місце 

знаходження: 90415, Закарпатська область, Хустський район, село 

Липча, вулиця Шкільна, буд. б/н. 

1.12. Лунківська загальноосвітня школа І ступеня Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901244). Місце 

знаходження: 90433, Закарпатська область, Хустський район, село 

Лунка, вулиця Велика Лунка, буд. 12. 

1.13. Нанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901129). Місце 

знаходження: 90435, Закарпатська область, Хустський район, село 

Нанково, вулиця Миру, буд. 233. 

1.14. Нижньоселищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області (34901003). 

Місце знаходження: 90440, Закарпатська область, Хустський район, 

село Нижнє Селище, вулиця Центральна, буд. 95. 

1.15. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області (код 26213236). 

Місце знаходження: 90444, Закарпатська область, Хустський район, 

село Олександрівка, вулиця Шкільна, буд. 16. 



1.16. Рокосівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (Код 34901108). Місце 

знаходження: 90410, Закарпатська область, Хустський район, село 

Рокосово, вулиця Центральна, буд. 89. 

1.17. Сокирницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області (34901045). Місце знаходження: 

90450, Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вулиця 

Центральна, буд. 83. 

1.18. Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901113). Місце 

знаходження: 90451, Закарпатська область, Хустський район, село 

Стеблівка, вулиця Салдобоська, буд. 156. 

1.19. Хустецька загальноосвітня школа І ступеня Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901197). Місце 

знаходження: 90434, Закарпатська область, Хустський район, село 

Хустець, вулиця Хустецька, буд. 79. 

1.20. Хустський районний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області (код: 36647987). Місце знаходження: 90436, Закарпатська 

область, Хустський район, село Іза, вулиця Центральна, буд. 100. 

1.21. Хустський районний Центр позашкільної роботи Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код: 22114023). Місце 

знаходження: 90412, Закарпатська область, Хустський район, село 

Крива, вулиця Миру  буд. б/н 

1.22. Хустський районний еколого-туристичний центр учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (код: 

42421753) Місце знаходження: 90410, Закарпатська область, Хустський 

район, село Рокосово, вулиця Центральна  буд. 89. 

2. Перейменувати  юридичні особи - заклади загальної середньої освіти: 

2.1. Боронявська загальноосвітня школа I-III ступенів Хустської районної 

держаної адміністрації Закарпатської області (код 34901036) на 

Боронявський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.2. Данилівський навчально – виховний комплекс "Загальноосвітній 

навальний заклад І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад" 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (код 

40760974) на Данилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Хустської міської ради Закарпатської області   

2.3. Заломська загальноосвітня школа I-II ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 25438430) на 

Заломський заклад загальної середньої освіти I-II ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.4. Ізянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901087) на 

Ізянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

 



2.5. Копашнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області. (код 34901092) на 

Копашнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області 

2.6. Кошелівський загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код  25451809) на 

Кошелівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.7. Кошелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901218) на 

Кошелівський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області 

2.8. Крайниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 26099763) на 

Крайниківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області. 

2.9. Кривський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній 

навчальний заклад – Дошкільний навчальний заклад" Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області  (код 34901253) 

на Кривський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.10. Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901050) на 

Липовецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.11. Липчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901134) на 

Липчанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.12. Лунківська загальноосвітня школа І ступеня Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901244) на 

Лунківський заклад загальної середньої освіти І ступеня Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.13. Нанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901129) на 

Нанківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради  Закарпатської області 

2.14. Нижньоселищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області (34901003) на 

Нижньоселищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради  Закарпатської області 

2.15. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області (код 26213236) 

на Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хустської міської ради Закарпатської області 

2.16. Рокосівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (Код 34901108) на  

 



2.17. Рокосівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

2.18. Сокирницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області (34901045) на Сокирницький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

французької мови Хустської міської ради  Закарпатської області 

2.19. Стеблівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код 34901113) на 

Стеблівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради  Закарпатської області 

2.20. Хустецька загальноосвітня школа І ступеня Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код34901197) на 

Хустецький заклад загальної середньої освіти І ступеня Хустської 

міської ради Закарпатської області (код34901197) 

2.21. Хустський районний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області (код: 36647987) на Центр науково технічної творчості 

учнівської молоді Хустської міської ради. (код: 36647987) 

2.22. Хустський районний Центр позашкільної роботи Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області (код: 22114023) на Центр 

позашкільної роботи Хустської міської ради. (код: 22114023) 

2.23. Хустський районний еколого-туристичний центр учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (код: 

42421753) на Еколого-туристичний центр учнівської молоді Хустської 

міської ради. (код: 42421753) 

3. Виконавчому комітету Хустської міської ради, делегувати повноваження 

засновника щодо розроблення та  затвердження установчих документів (Статутів) 

перейменованих згідно п.2 даного рішення юридичних осіб в новій редакції, та 

внесення до них змін: 

4. Управління закладами загальної середньої освіти визначених в даному 

рішенні віднести до сфери управління освіти, релігії та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради. 

5. Управлінню освіти, релігії та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради забезпечити внесення змін до відомостей про 

юридичних осіб, визначених у пункті 1 та перейменованих відповідно п. 2 даного 

рішення  у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і 

спорту, охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту 

населення, міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійних відносин, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання конфлікту 

інтересів, начальника управління освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради - Мочарника В.В.. 

 

Міський голова                             Володимир КАЩУК 


