
 
УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА  

   I  СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ  

 ПРОЕКТ    

                                                   РІШЕННЯ № 

 

____.03.2021  м.  Хуст

Про реорганізацію позашкільних  

навчальних закладів Хустської  
міської ради шляхом приєднання до  

Хустського міського центру  

позашкільної освіти «Сузір’я» 

Хустської міської ради  

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 14 Закону України «Про позашкільну освіту», статтями 104-

107, 110-112 Цивільного кодексу України, з метою створення на території 

Хустської територіальної громади оптимальної освітньої мережі, підвищення 

ефективності управління закладами позашкільної освіти, формування вмінь та 

навичок школярів за інтересами, забезпечення їх потреб у фізичному розвитку, 

повноцінному оздоровленні, змістовному відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, ефективного 

використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів, 

раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, 

зв'язку, промисловості та торгівлі,  щодо оптимізації закладів освіти,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати юридичні особи: 

o Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської міської 

ради розташованого за адресою, м. Хуст вул. Пирогова, будинок 12 (код 

ЄДРПОУ 36647987); 

o Центр позашкільної роботи Хустської міської ради розташований за 

адресою, м. Хуст  вул. Небесної Сотні, будинок 61 (код ЄДРПОУ 22114023); 

o Еколого-туристичний центр учнівської молоді Хустської міської ради, 

розташований за адресою м. Хуст вул. Карпатської Січі, 13/15 (код ЄДРПОУ 

42421753)  шляхом приєднання до комунального закладу Хустського міського 

центру позашкільної освіти «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області (Код ЄДРПОУ: 35299754). 

 2. Доручити управлінню освіти, релігій та у справах національностей 

виконавчого комітету Хустської міської ради, до сфери якого віднесено 

управління позашкільними закладами, що реорганізуються: 



 2.1. Створити комісію з реорганізації визначених у пункті 1 даного рішення 

позашкільних навчальних закладів та затвердити її персональний склад.  

 2.2. Визначити місце розташування комісії з реорганізації.  

 2.3. Надати комісії з реорганізації шляхом приєднання повноваження щодо 

управління закладами визначеними в п. 1 даного рішення відповідно до чинного 

законодавства – на період приєднання та до моменту державної реєстрації 

припинення юридичних осіб. 

 2.4. На період  реорганізації закладів, що визначені в п. 1 до даного рішення  

визначити та надати право першого та другого підпису на фінансових та інших 

документах позашкільних закладів,що реорганізуються. 

 3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення позашкільних 

закладів в результаті реорганізації. 

 4. Доручити комісії з реорганізації, зазначеній у пункті 4 цього рішення: 

 5. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з 

реорганізацією юридичних осіб шляхом приєднання відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

 6. Директору позашкільного навчального закладу Хустський міський центр 

позашкільної освіти Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області 

розробити та подати на затвердження управлінню освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету Хустської міської ради новий штатний 

розпис, який буде введено в дію по завершенню визначеного законом терміну 

попередження працівників. Попередити працівників позашкільних навчальних 

закладів що реорганізуються  про можливе майбутнє вивільнення у зв’язку з 

реорганізацією. 

 7.  Провести інвентаризацію матеріальних цінностей позашкільних 

навчальних закладів, що реорганізуються та передати їх згідно акту 

правонаступнику. 

 8. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до Хустської 

міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до 

позашкільних навчальних закладів, що реорганізуються. 

 

 

 

Міський голова                           Володимир КАЩУК 

 


