
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
I СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ

                                      РІШЕННЯ № 396

30.06.2021 м.  Хуст

Про затвердження Передавального акту  
Центру соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді  Хустської міської ради

Керуючись  ст.25,  26,  59,  п.  6-1  Розділу  5  «Прикінцеві  і  перехідні
положення» 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  та  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських  формувань»,  ст.  2,  п.9  ст.8  Закону України  «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року
№  419,  Положення  про  інвентаризацію  активів  та  зобов’язань,  затвердженого
наказом  Міністерства  фінансів  України  від  02  вересня  2014  року  №  879,  на
підставі рішення І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради  від 31 березня 2021
року за № 220 «Про початок реорганізації  Центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді  Хустської міської ради шляхом приєднання до Центру надання
соціальних послуг Хустської міської ради », міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Передавальний акт ( з додатками) Центру соціальних служб для
сім'ї,  дітей  та  молоді  Хустської  міської  ради  (ЄДРПОУ  22105863),
місцезнаходження:  вул.  Карпатської  Січі,  21,  м.  Хуст,  Закарпатської  області,
індекс 90400 (додається).

2.  Визнати,  що  Центр  надання  соціальних  послуг  Хустської  міської  ради
(ЄДРПОУ  44048895),  місцезнаходження:  вул..  Небесної  Сотні,  122,  м.  Хуст,
Закарпатської  області,  індекс  90401  є  правонаступником  майна,  активів  та
зобов’язань  Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Хустської міської
ради.

3. Припинити державну реєстрацію юридичної особи Центр соціальних служб
для  сім'ї,  дітей  та  молоді  Хустської  міської  ради(ЄДРПОУ  22105863),
місцезнаходження:  вул.  Карпатської  Січі,  21,  м.  Хуст,  Закарпатської  області,
індекс 90400 в результаті її реорганізації шляхом приєднання до Центру надання
соціальних послуг Хустської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з реорганізації
Хустського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді .

Міський голова Володимир КАЩУК




