
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ІI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ  

                                                                                                                     ПРОЕКТ   

                                                         РІШЕННЯ № 

__________.2021  м.  Хуст

Про зміну найменування  

комунального закладу загальної  
середньої освіти Гімназії – інтернат міста  

Хуста Закарпатської області 
 

  

Відповідно до вимог статті 90 Цивільного кодексу України, статті  31, 33, 34, 

37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керуючись статтями 26, 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення 

у відповідність до вимог чинного законодавства структури та найменування 

Гімназії – інтернат міста Хуста Закарпатської області, закладу загальної середньої 

освіти, що здійснює освітню діяльність на рівні профільної  та базової середньої 

освіти,  враховуючи, що до приведення законодавства і установчих документів 

закладів освіти у відповідність із Законом України «По повну загальну середню 

освіту» терміни "інтернат" і "пансіон" є ідентичними, а всі суб’єкти владних 

повноважень і заклади освіти керуються всіма положеннями цього Закону, що 

стосуються пансіонів, а також положеннями законодавства, що стосуються 

інтернатів у частині, що не суперечить цьому Закону,  Хустська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Увійти  в склад засновника Гімназії – інтернат міста Хуста  

Закарпатської області (Код ЄДРПОУ: 20453382). Місце знаходження: 90400, 

місто Хуст, вулиця Корятовича, будинок 2 у відповідності до статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування». 

2.  Змінити найменування закладу загальної середньої освіти, що здійснює 

освітню діяльність на рівні профільної  та базової середньої освіти  з Гімназії – 

інтернат міста Хуста Закарпатської області на Хустський багатопрофільний ліцей 

№1 імені Івана Магули Хустської міської ради. 

3. Встановити, що внутрішній структурний підрозділ Хустського 

багатопрофільного ліцею №1 імені Івана Магули Хустської міської ради, що 

забезпечує проживання та утримання учнів  має правове значення терміну пансіон 

визначеного ЗУ «Про повну загальну середню освіту». 

4. Затвердити Статут Хустського багатопрофільного ліцею №1 імені Івана 

Магули Хустської міської ради у новій редакції. 
 



5. Контроль за виконанням цього 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 – Калинич О.В.. 

 

 

 

 

Міський голова                                      Володимир КАЩУК 


