
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

17 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

28 жовтня 2021           м.Мукачево     №572

Про затвердження передавального акту Відділення соціальної допомоги вдома

управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради, що

припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення у Комунальну

установу «Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради»

На виконання рішення Мукачівської міської ради 8 скликання № 426 від

29 липня 2021 року «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», відповідно до статей

104-108 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної

політики (протокол №2 від  27.10.2021 р.),   керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст.

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт щодо майна, активів та зобов'язань

Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту

населення Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ - 39739698), що

припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення в Комунальну

установу «Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради»

(додається).

2. Матеріальні цінності Відділення соціальної допомоги вдома управління

соціального захисту населення Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ -

39739698) згідно передавального акта передати на баланс та закріпити на праві

оперативного управління за правонаступником усіх майнових прав та обов'язків

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Мукачівської

міської ради».

3. Уповноважити голову комісії з реорганізації Відділення соціальної

допомоги вдома управління соціального захисту населення Мукачівської

міської ради (код ЄДРПОУ - 39739698) Герцуського Івана Петровича подати

державному реєстратору передавальний акт та інші необхідні документи для
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проведення реєстраційних дій в порядку, визначеному чинним законодавством 

України.  

4. Уповноважити начальника управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради Н. Зотову здійснити всі необхідні дії для державної 

реєстрації юридичної особи Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Мукачівської міської ради». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань гуманітарної політики. 

 

 

Міський  голова                                                                             Андрій БАЛОГА 


