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Про початок реорганізації Хустського 

міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Хустської міської 
ради шляхом приєднання до Центру 

надання соціальних послуг Хустської 
міської ради 
 

 

Керуючись 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4,17 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань", ст. 2 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядок 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. №419, Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, з метою забезпечення оптимізації 

надання соціальних послуг та комплексного підходу до розв’язання проблем 

жителів Хустської територіальної громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Почати процедуру реорганізації юридичної особи - Хустський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Хустської міської ради (код ЄДРПОУ 26394640) шляхом приєднання до 

юридичної особи -  Центр надання соціальних послуг Хустської міської ради . 

2.  Утворити Комісію з реорганізації юридичної особи -  Хустський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Хустської міської ради у складі: 

1) Голова комісії: Калин Василь Юрійович – заступник міського 

голови, ІПН 3105902735; 



2) Член комісії: Елек Марина Павлівна – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради, 

ІПН 2542612524; 

3) Член комісії: Костик Людмила Романівна – начальник відділу праці 

та зайнятості населення управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради, ІПН 2654202848 

4) Член комісії: Гузенко Світлана Василівна - головний бухгалтер 

Хустського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Хустської міської ради, ІПН 2542602962. 

Місце знаходження комісії: 90400, Закарпатська обл., м.Хуст, вул. Романа 

Шухевича, будинок 2. 

3. Комісії:  

3.1 Провести процедуру реорганізації шляхом приєднання відповідно 

до вимог чинного законодавства України.  

3.2 В установленому законодавством порядку на протязі трьох робочих 

днів з дати прийняття  рішення про реорганізацію, повідомити орган, що 

здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення 

юридичної особи шляхом приєднання та подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

3.3 Забезпечити складання передавального акту та подати  на 

затвердження до Хустської міської ради. 

3.4 Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією шляхом 

приєднання, в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

4. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог 

становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5. Уповноважити голову Комісії з реорганізації: 

5.1 вчиняти всі передбачені чинним законодавством дії, представляти 

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

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

документів; 

5.2  підготувати відповідний пакет документів та звернутися до органу 

реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, для вчинення 

реорганізаційних дій.  

6. Делегувати повноваження вносити зміни до складу комісії з 

реорганізації юридичної особи - Хустський міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 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 
 


