
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ  
 

РІШЕННЯ 

 

         смт Софіївка                     № 787-10/VIІI                          30 червня 2021 р. 

 

Про відміну процедури реорганізації комунальних закладів 
 

 

Відповідно статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Цивільного кодексу України, селищна рада вирішила: 

 

1. Припинити процедуру створення юридичної особи - Комунального 
закладу «Центр надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області шляхом злиття Комунального 
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської 
області (код ЄДРПОУ 25789098) та Комунального закладу «Софіївський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 23929282). 

2. Відмінити процедуру припинення юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 
25789098) в результаті реорганізації шляхом злиття 

3. У зв’язку із припиненням повноважень Комісії з реорганізації юридичної 
особи Комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області поновити повноваження директора  Комунального 
закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської 
області (код ЄДРПОУ 25789098) Юрчик Світлани Василівни. 

4. Відмінити процедуру припинення юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «СОФІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ» СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 



ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 23929282) в результаті  
реорганізації шляхом злиття. 

5. У зв’язку із припиненням повноважень комісії з реорганізації юридичної 
особи Комунального закладу «Софіївський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області поновити повноваження виконуючої обов’язки 
директора Комунального закладу  «Софіївський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді» Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 23929282) Тузик Віри Сергіївни. 

6. Рішення Софіївської селищної ради від 27.02.2020 № 2933-58/VII «Про 
створення комунального закладу  «Центр надання соціальних послуг», від 
20.11.2020 № 20-2/VIІI «Про внесення змін до рішення Софіївської селищної 
ради» та від 27.01.2021 № 172-4/VIІI «Про внесення змін до рішення Софіївської 
селищної ради» вважати такими, що втратили чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту. 
 

 

 

Селищний голова                                                               П.СЕГЕДІЙ 


