
 
 УКРАЇНА 

    ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

     І  СЕСІЯ    VIII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                                                 Проект   

РІШЕННЯ №  
 

    .                 .2021  м.  Хуст

 

Про припинення діяльності 
юридичної особи - Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 
Хустської міської ради 
 

 

Відповідно до 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 15, 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", статей 104, 105, 

110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу 

України, Бюджетного кодексу України, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу  - Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хустської 

міської ради (код ЄДРПОУ 22102600), що знаходиться за адресою: 90400, 

Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Небесної Сотні,  будинок 122. 
2. Створити комісію з ліквідації юридичної особи - Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хустської 

міської ради (код ЄДРПОУ 22102600) у складі згідно додатку 1 та визначити її 

місцезнаходження за адресою: 90400, Закарпатська область,  м.Хуст, вул. 

Небесної Сотні, будинок 122. (Додаток 1). 

3. Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог до 

юридичної особи - Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 22102600) з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення відповідної 

юридичної особи. 

4. Комісії з ліквідації :  

–  подати державному реєстратору документи, необхідні для державної 

реєстрації рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, у 

встановлений законодавством термін – протягом трьох робочих днів; 

– провести інвентаризацію усіх активів і пасивів, лімітів, фондів тощо 

юридичної особи та за підсумками інвентаризації скласти передавальний акт; 
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– розглянути, в разі надходження, окремо кожну вимогу 

кредитора,  після чого прийняти відповідне рішення, яке надіслати кредитору 

не пізніше 30 днів з дня отримання відповідної вимоги кредитора; 

–  надати на затвердження до Хустської міської ради  ради 

передавальний акт; 

–  передати документи постійного зберігання до відповідної архівної 

установи; 

–  здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством. 

5. Уповноважити голову комісій з ліквідації юридичної особи  - 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 22102600) (Липчей В.В.): 

– вчиняти всі передбачені чинним законодавством дії, представляти 

інтереси юридичної особи під час вчинення дій, пов’язаних з ліквідацією, у 

тому числі з правом підписання платіжних, фінансових, розпорядчих та інших 

документів; 

– підготувати відповідний пакет документів та звернутися до органу 

реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, для вчинення 

ліквідаційних дій.  

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну 

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

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

населення, міжнаціональних, міжнародних, міжконфесійнх відносин, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання 

конфлікту інтересів (Чегіль В.І.). 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 

 


