
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА РАДА 

                       ІІI СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ  

 

                                                    РІШЕННЯ № 1026 
 

28.10.2022  м.  Хуст 

Про зміну найменування  

комунального закладу загальної  

середньої освіти Кошелівського закладу  

загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів  

Хустської міської ради 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 

найменувань закладів освіти Хустської територіальної громади в тому числі і  

Кошелівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області, закладу загальної середньої освіти, що здійснює 

освітню діяльність на рівні профільної  та базової середньої освіти,  беручи до 

уваги висновок постійно діючої депутатської комісії 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, Хустська міська рада  

  

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити найменування закладу загальної середньої освіти, що здійснює 

освітню діяльність на рівні базової середньої та початкової освіти  з 

Кошелівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області на Кошелівську   гімназію  № 2 Хустської міської 

ради. 

2. Встановити, що внутрішнім структурним підрозділом без статусу 

юридичної особи  Кошелівської  гімназії №2 Хустської міської ради (Код: 

25451809) є початкова школа. 

3.  Виконавчому комітету Хустської міської  ради, делегувати 

повноваження засновника щодо розроблення та затвердження Статут 

перейменованого цим рішенням Кошелівської  гімназії  №2 Хустської міської 

ради у новій редакції. 



4. 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.. 

 

Секретар ради                                         Василь ГУБАЛЬ 

 

 


