
                                                                
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

IІІ  СЕСІЯ    VIII СКЛИКАННЯ  

 

                                           РІШЕННЯ № 1027 
 

28.10.2022  м.  Хуст 

Про призупинення роботи  

Лунківського закладу загальної  

середньої освіти І ступеню  

Хустської міської ради 

 

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

Україні», 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, недопущення  наповнюваністю класів нижче нормативів, 

встановлених Законом України «Про загальну середню освіту», враховуючи 

незавершеність децентралізаційних процесів в районі, а також у зв’язку з 

переведенням учасників освітнього процесу до Копашнівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, з урахуванням висновків  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. Призупинити роботу Лунківського закладу загальної середньої освіти І 

ступеня Хустської міської ради розташованого за адресою 90433, Закарпатська 

обл., Хустський р-н, село Копашнево, вулиця Центральна, будинок 155 (код 

ЄДРПОУ 34901244) у зв’язку з відсутністю в закладі учасників освітнього 

процесу (учнівського та педагогічного складу).  

2. Встановити, що фактичним моментом призупинення роботи закладу є 

момент переведення всіх працівників та учнів за власним бажанням до 

Копашнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 29.09.2022 

року.  

       3. 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 – Калинич О.В.. 

 
 

Секретар ради                                          Василь ГУБАЛЬ 


