
 

УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

   І  СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                       

РІШЕННЯ № 101 

29.01.2021  м.  Хуст

 

Про вхід Хустської міської ради до 

складу засновників юридичної 
особи  “Хустський  районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді”  

 

Відповідно до 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ч.6 ст.4, ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи 

розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації  “Про вихід 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області із складу 

засновників юридичної особи – Хустський районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді” від 06.01.2021 р. №5, з метою створення необхідних умов 

для функціонування установ соціальної сфери Хустської міської територіальної 

громади, Хустська міська рада  

 

                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Ввійти до складу засновників юридичної особи  “Хустський  районний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (скорочена назва - Хустський 

РЦСССДМ )  (код ЄДРПОУ 22105863). 

2. В зв’язку з входженням до складу засновників, перейменувати 

юридичну особу  Хустський  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  на  Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хустської міської 

ради (скорочена назва – ЦСССДМ Хустської міської ради) (код ЄДРПОУ 

22105863). 

3. Визначити місцезнаходження юридичної особи - Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 22105863) 

за адресою: 90401, Закарпатська область,  м.Хуст, вул. Небесної Сотні,  будинок 

122. 

4. Затвердити Положення про Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Хустської міської ради  (додається). 

5. Уповноважити на  здійснення заходів щодо проведення державної 

реєстрації відповідно до чинного законодавства Янюка Валерія Васильовича. 

6. Делегувати повноваження на затвердження структури та штатного 

розпису  Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хустської міської 

ради виконавчому комітету Хустської міської ради. 



7. 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, міжконфесійних відносин, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської етики та врегулювання конфлікту 

інтересів (Чегіль В.І.). 

 

Міський голова                    Володимир  КАЩУК 
 


