
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  11 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 липня 2021          Мукачево №426

Про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення 

Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради у комунальну установу «Центр 

надання соціальних послуг Мукачівської міської ради»

З метою організації надання соціальних послуг та комплексного 
підходу до розв'язання соціальних проблем жителів Мукачівської міської 
територіальної громади, відповідно до статтей 104-108 Цивільного Кодексу 
України,  п. 4 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про соціальні послуги», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 177 «Деякі питання 
діяльності центрів надання соціальних послуг», враховуючи протокол 
засідання Гуманітарної ради від 05 липня 2021 року № 15/2021, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №8 
від  27.07.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та регламенту (протокол №11 від  27.07.2021 р.), керуючись ст. 25, п. 
30 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила:

1. Реорганізувати (припинити діяльність) Відділення соціальної допомоги 

вдома управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради 

(юридична адреса: 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, площа 

Духновича Олександра, будинок 2,  код ЄДРПОУ  39739698) шляхом 

перетворення його в Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

Мукачівської міської ради».

2. Встановити, що Комунальна установа «Центр надання соціальних 

послуг Мукачівської міської ради» є правонаступником майна, прав та 

обов'язків  Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального 

захисту населення Мукачівської міської ради.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 

особи - Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту 



населення Мукачівської міської ради, два місяці з дня оприлюднення 

повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи в результаті 

реорганізації шляхом перетворення.

 4. Створити Комісію з реорганізації (перетворення) Відділення соціальної 

допомоги вдома управління соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради та затвердити її склад, згідно з додатком до цього рішення. 
    5.  Доручити голові Комісії з реорганізації (перетворення) Відділення 

соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради:

    5.1. В установленому законодавством порядку після прийняття даного 
рішення, повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття 
рішення щодо припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення 
юридичної особи - Відділення соціальної допомоги вдома управління 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради та подати необхідні 
документи для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

    5.2. Забезпечити передачу документів, які підлягають довгостроковому 
зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством України.

5.3. Після закінчення процедури припинення вжити усіх необхідних дій, 
пов'язаних з подачею документів державному реєстратору для державної 
реєстрації припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення 
Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради, але не раніше закінчення строку 
заявлення вимог кредиторами.

5.4.  Врегулювати трудові відносини з працівниками відповідно до 
чинного законодавства.

5.5. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 
запасів, грошових коштів, зобов'язань та розрахунків Відділення соціальної 
допомоги вдома управління соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради.

5.6. Провести необхідні дії щодо відповідних рахунків в банках, органах 
Державного казначейства України та інших дій, необхідних для припинення 
юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5.7. Подати документи державному реєстратору про припинення 
юридичної особи - Відділення соціальної допомоги вдома управління 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради в результаті 
реорганізації шляхом перетворення.

5.8.  Забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та 
штампів Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи.

6. Комісії  з  реорганізації (перетворення) Відділення соціальної 
допомоги вдома управління соціального захисту населення Мукачівської 



міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 
подати на затвердження Мукачівській міській раді Передавальний акт. 

7. Для виконання покладених повноважень надати Голові комісії з 
реорганізації (перетворення) Відділення соціальної допомоги вдома управління 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради право підпису 
документів щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб  підприємців та громадських формувань запису про припинення 
в результаті реорганізації шляхом перетворення юридичної особи - Відділення 
соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради.

8. Рекомендувати Н. Зотовій,  начальнику управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради,  забезпечити розроблення та подання 
Мукачівській міській раді на затвердження у встановленому порядку 
установчих документів Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг Мукачівської міської ради».

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради           

В. Іванчо, постійну комісію з питань гуманітарної політики, постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту.

Міський  голова                                               А. БАЛОГА



Додаток 

до рішення 11 сесії  Мукачівської міської 

ради 8-го скликання

29.07.2021 №426  

                                                     СКЛАД

комісії з реорганізації (перетворення)

Відділення соціальної допомоги вдома 

управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради

Голова комісії - завідувач Відділення соціальної допомоги вдома 

управління соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради Герцуський Іван Петрович (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків  2156703212)

Секретар комісії - бухгалтер Відділення соціальної допомоги вдома 

управління соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради Горват Марія Павлівна (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків  2331612987)

Член комісії - соціальний працівник Відділення соціальної допомоги 

вдома управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради Колядіна Ірина Михайлівна 

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків  2142106669)

Секретар міської ради        Я. ЧУБИРКО
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