
УКРАЇНА

    ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
      І    СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ

                                      РІШЕННЯ № 464

30.07.2021 м.  Хуст

Про затвердження в новій редакції 
Положення про Центр надання 
соціальних послуг Хустської міської ради 

Керуючись  ст.26,  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ч.6 ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст..13 Закону України
«Про  соціальні  послуги»  від  17.01.2019  року  «2671-VІІІ,  постанови  Кабінету
Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»
від 3 березня 2020 р. №177 , на підставі рішення І сесії VІІІ скликання Хустської
міської  ради  від  31  березня  2021  року  за  №  219  «Про  початок  реорганізації
Хустського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді шляхом
приєднання  до Центру надання  соціальних послуг Хустської  міської  ради »,  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»,  на  підставі  рішення  І  сесії  VІІІ
скликання Хустської міської ради  від 31 березня 2021 року за № 218 «Про початок
реорганізації Хустського  міського  територіального  центру  соціального
обслуговування  шляхом  приєднання  до  Центру  надання  соціальних  послуг
Хустської міської ради», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати  Центр  надання  соціальних  послуг  Хустської  міської  ради
правонаступником  щодо  майна,  прав  та  обов’язків  Хустського  міського  центру
соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді  (код  ЄДРПОУ  38312050),  Центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Хустської міської ради               (код
ЄДРПОУ 22105863) та Хустського міського територіального центру соціального
обслуговування (код ЄДРПОУ 26394640)

2. Затвердити в новій редакції Положення про Центр надання соціальних послуг
Хустської міської ради (Додається).

3. Уповноважити на здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації
відповідно до чинного законодавства Босого-Мірявця В.Ф..

4. Делегувати на затвердження структури та штатного розпису Центру надання
соціальних послуг Хустської міської ради виконавчому комітету Хустської міської
ради.

Міський голова                                                                   Володимир КАЩУК




