
чугу!вськА РАйон|{А дшРкАвнА Адм|н|стРАщя

хАРк1всько1 оБлАст!
РозпоРяд)квння
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{уц1в

|1ро приппнення д|яльност! в!ддйу у
справах молод! та с||орч/ чуц|всько!
районно1 дер}€вно1 адм|н|страц!!
[цляхом реорган|зац1! (перетворешня) у
св'ктоР у спРАвАх молод! тА
споРту 1штуьсько| РАйонно!
двп!{Авнот Адм!н!стРАц]!

8|дповйно до статей 5,6,39 3акону !кра!ни "|{ро м|сцев1 державн!
адм|н!страц|1'', статей 34,37 3акону }кра!ни "||ро дер)1(авну ресстрац|ю
1оридичних ос[б та ф1зтттних ос1б-п|дприемц1в'' (|з зм[нами), статей 105, 107

|-{ив!льного кодексу !ьра!ни, вр:1хов}'}очи розпоряджен}'{ голови {угу!всько|
районно! дерт<авно! адм1н|сщац|| в1д 30.05.2014 .|хго 252 "||ро затвердження
стру1сц?и та ранинно| чисельност| лраш!вник!в струкг) рни), п!лрозл|л|в
9уц1всько| районно| дер;кавно| адм1н|страц11"' (|з зм|нами):

1. |{рипинити д|яльн|сть в|дд|лу у оправах молод1 та споРц 9уц!всько!
районно| дерх<авно| адм|н!сщац1! 1]1]1'{хом реорган|зац1! (пер_етворснг:я) у
свктоР у спРАвАх молод{ тА споРту чугувсько] РАионно{
двРжАвнот Ад\41н1стРАщт (|дентиф|кац!йний код 1оридично] особи
381122551' уоридитна адреса: 63503, {арк1вська область, м. чугу]в,
вул. 1{. ,[|бкнехта 

' 
6уд. 29).

2. (творити ком|с1:о з припинення д|яльност! в!дд|.ц у справах молол! га

спорц 9угу!всько! районно| дер>кавно| адм1н!страц1! :пляхом реорган|заш|!
(перетворення) у €в(тФР у стРАвАх мо_лод1 тА 9поР1у чугутвськот
РАйоннот шРжАвно1 А,щаг{н1стРАц11 (лал1 - 1Фм|с|я) та затверлити !1

персонал ьний склал (лоАасться).
3.8становити м!сцезнаходження (ом|с|] (6з503, м. 9угу!в,

вул. 1{. [|бкнехта, 29).
4. 1{ом|с!] в установ.]1еному законодавством укратни порядц пов|домити

орган' що зд!йсгттос деРжавну ресстрац!:о про прийгшт':я р|шення шоло
припинення д|яльност[ в1дд|.ту у справах молод1 та спорц 9щу!всько| районно|
державно| адм!н1страц1! тттляхом реорган[зац|| (перетворення).. у €Р(1ФР }
с[1РАвАх молод тА споРту чугу1всько1 РАионно| двРжАвно1
Адм|н|стРАц1т.
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5. 8становити, що вимоги кредитор|в розп1ядак)ться протягом двох
м|сяц!в з дати внесення до €диног0 державног0 ресстру запису про припинення
д1яльност1 в;дд1'у у справах мопод| та спорц 9уц!всько| районно| державнот
адм[н|страц|! ;пляхом реорган1зац1| (перетворен+ля) у €Б(1ФР у с1РАвАх
молод| тА споРту чутутвськот РАйоннот дРжАвнот
Адм]н1стРАцп.

6. 1(ом!с|] п!сля зак|нчення строу пред'явлення вимог кредиторами на
задоволен!б{ ни в|дхиленгтя ус|х вимог окласти передавальний акт, а пот!м цей
акт подати на затвердження до районнот дер)кавнот адм1н1страц|т.

7. }становити' що сБктоР у сг1РАвАх молод| тА споРту
чугутвськот РАйот{нот двРжАвнот Ад41н1стРАц11
правонасцпником вс1х прав та обов'язк|в в1дд1лу у стравах молод1 та спорц
9уту!всько! районно! дерхсавно! адм|н|страц||.

8. 1{онтроль за виконанням роз11оряд)|(ення пок.]1асти на засцпника голови
районно! дерхсавно! адм|н1страц|| 1{оростельова 8.8.

!|ерпппй засцгпник головц
районно! дерясавцо! адм!ц!страц!1 вАРкв[нов



1. коРоствльов
Бянеслав Болодимировин

2. тР{'о(одько
1етяна 0лекс1]вна

3. РяБ1н1нА
]нна микола!ъна

|{ер!вник апарату районно|
д€ржавно1 адм!п!страц1!

Ря6;н!на2 55 85

засцпник голови районно! дер;кавно!
адм1н1срац!}, який мец.1кас за адресото

м. {арк!в, вуп. 11|евненко, 6ул. 343, кв. 49'

рессщап1йний номер обл|ково{ картки 11'|1атника

податк[в з ,{ерт<авного рессщу ф|зинних ос1б -

платник|в податк|в 28582! 2394. голова ком!с|]

нач!шьник в!ддйу ф!налсово-господарського
забезпенення апарац районнот державнот
адм1н!сщац1|' головнии бухгалтер,

реесщаш!йний номер обл!ково] картки
11патника податк1в з .{ержавного рессщ}
ф|зиннтос ос!б - платник1в податк|в 313з6о7761,

нач.шьник в!лд!лу у справах молол! та спор'|у

районно! дерхавно] адмй|страш|!,

рессраш1йний номер обл|ково] кар'| ки

платника податк|в з ,(ержавного рессщу
ф|зииних оо1б - тшгатник|в податк|в 2з4500|242

3АтввРдя{вно

РозпоряАтсенням голови
районнот держа вно| алм ! н !с1раш!|

//*а6/*у /'у'/22ц !'!. '??

пвРсонАльний склАд
ком1с!| з прпппнення д!яльност! в!дд!,тц у справах молол! та спорту

9уц!'всько| районно! дерп<авно! адм!н|страц!! 1|!ляхом реорган!зац[|
(перетворення) у свктоР у спРАвАх молод| тА споРту
ч}ту|всько! РАйонно| шРкАвно! Адп'{!н!стРАц!|

ц

!.к). ковтун


