
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про реорганізацію "Збаразького  

центру соціальних служб" 

 
 

З метою забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення, громадян похилого віку та інвалідів, підвищення ефективності 

використання матеріальних та фінансових ресурсів відповідно, до статті 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про 

соціальні послуги", статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", статей 

78, 137 "Господарського кодексу України", статей 104, 105 "Цивільного кодексу 

України", враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з 

питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності, міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Реорганізувати “Збаразький центр соціальних служб” шляхом приєднання 

до комунальної установи “Центр надання соціальних послуг” Збаразької міської 
ради. 

2. Утворити комісію з реорганізації “Збаразького центру соціальних служб” 
згідно з додатком. 

3. Місцем роботи комісії з реорганізації “Збаразького центру соціальних 
служб” визначити приміщення за адресою: Україна, 47302, Тернопільський 
район, місто Збараж, вулиця Незалежності, 25. 

4. Визначити, що строк пред’явлення вимог кредиторами до “Збаразького 
центру соціальних служб” 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
реорганізацію “Збаразького центру соціальних служб”. 

5. Голові комісії з реорганізації “Збаразького центру соціальних служб” у 

встановленому чинним законодавством порядку забезпечити вжиття всіх 

необхідних заходів, щодо реорганізації юридичної особи, у тому числі: 
5.1. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про початок 

процедури реорганізації “Збаразького центру соціальних служб”. 
5.2. Повідомлення в установленому чинним законодавством України 

порядку працівників “Збаразького центру соціальних служб” про реорганізацію 
закладу.  

5.3. Попередження працівників “Збаразького центру соціальних служб” 
про зміну істотних умов праці. 

5.4. Попередження працівників “Збаразького центру соціальних служб” 
про скорочення, яких планується вивільнити у зв’язку із скороченням штату. 

5.5. Проведення оцінки та інвентаризації майна “Збаразького центру 
соціальних служб”. 

5.6. Проведення розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами за 

зобов’язаннями “Збаразького центру соціальних служб”. 



5.7. Складання передавального акту та надання його на затвердження до 
Збаразької міської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 
кредиторами до “Збаразький центр соціальних служб”. 

5.8. Надання державному реєстратору документів, передбачених Законом 
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань” для припинення юридичної особи. 

6. Передати майно “Збаразького центру соціальних служб” комунальній 

установі “Центр надання соціальних послуг” Збаразької міської ради. 
 

 

Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток  

рішення Збаразького міської ради 

від __ лютого 2022 року № ____ 

 

 

 

Склад комісії з реорганізації 

Збаразького центру соціальних служб  
 

КОП’ЯК  

Галина Маркіянівна 

- тимчасовий виконувач обов’язків директора 

Збаразького центру соціальних служб, голова 

комісії (Ідентифікаційний код ) 

 

ВІЦЯК  

Галина Андріївна  

- провідний фахівець Збаразького центру 

соціальних служб, секретар комісії 

(Ідентифікаційний код ) 

 

 Члени комісії 

  

КІНДРАТЮК  

Оксана Ярославівна  

- завідувач сектору соціального захисту відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради.  (Ідентифікаційний код ) 

 

РИБАВТ Наталія 

Михайлівна  

- бухгалтер Збаразького центру соціальних 

служб. (Ідентифікаційний код ) 

 

РУДАН Андрій 

Миколайович  

- голова депутатської комісії з питань освіти, 

медицини, культури, спорту, молодіжної політики, 

сім’ї, туризму, духовності та соціального захисту 

населення (Ідентифікаційний код ) 

 

ХОДИНЧАК 

Ганна Петрівна 

- начальник відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради.  

(Ідентифікаційний код ) 
 

 

 

 

Секретар ради   Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


