
 

У К Р А Ї Н А           

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  22 грудня  2017 року                                № 481 
 

Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету міської ради 
від 17 жовтня 2016 року №440 
«Про затвердження інструкції з  
діловодства у Чортківській міській раді» 
 

 

З метою виникнення потреби у проведенні оцінки доцільності створення 

документа, його обґрунтованості та відповідності законодавству у виконавчих 

органах Чортківської міської ради, відповідно до ч.6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 17 жовтня 

2016 року №440 «Про затвердження інструкції з діловодства у Чортківській 

міській раді» : 

1) пункт 74 викласти у такій редакції: 

 «Здійснювати погодження проекту документа у порядку на примірнику, 

що залишається у міській раді: 

- прізвище працівника (без зазначення ініціалів), який створив документ, і  

номер його службового телефону; 

- прізвище посадової особи міської ради (без зазначення ініціалів), що  

визначена розпорядженням міського голови про розподіл обов’язків 

куратором зазначеного відділу; 

- прізвище начальника фінансового управління міської ради (без  

зазначення ініціалів), у разі, якщо в листі порушуються питання фінансового 

характеру; 

- прізвище начальника юридичного відділу апарату міської ради (без  

зазначення ініціалів); 

- прізвище начальника загального відділу апарату міської ради (без  



зазначення ініціалів). 
Наприклад: 

 

Глущук (03552) 3 91 19 
Тимофій 

Бойко 

Ніяскіна-Коробій 

Савінкіна 

 

 Прізвища   проставляються як на лицьовому,  так і на зворотньому боці 

останнього аркуша проекту документа.  

Якщо місця для візування на  лицьовому  боці останнього аркуша 

документа недостатньо, дозволяється переносити прізвища на зворотній  бік 

останнього аркуша документа (за винятком прізвища головного розробника). 

 

2) пункт 19 доповнити абзацом: 

«бланк для листування з іноземними кореспондентами (додаток 21)» згідно 

додатку. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. 

 

Міський голова                                                              Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 

 

Додаток 21 

до Інструкції (пункт 19)  

 

ЧОРТКІВСЬКА     

МІСЬКА    

 РАДА 
 

 

CHORTKIV 

TOWN 

COUNCIL 

вул. Тараса Шевченка, буд.21, 
м.Чортків, Тернопільська обл., 

48500 , Україна 
тел.(03552) 2-27-98, 2-06-35,  

факс 2-03-85 
 E-mail: info@chortkiv.org.ua   

www.chortkiv.org.ua    

 21 Taras Shevchenko str. 
Chortkiv, Ternopil obl., 

48500 ,  Ukrainian 
тел.(03552) 2-27-98, 2-06-35,  

факс 2-03-85 
 E-mail: info@chortkiv.org.ua  

www.chortkiv.org.ua    
 
_________________      №________                                       на № ______________  від 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


