
ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
  
   23 грудня 2021 року                                                                                   № 839
   м. Чортків

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 84
«Про  затвердження  Програми  розвитку  й  підтримки  сфери  надання
адміністративних послуг на території Чортківської міської територіальної
громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки»

         З метою подальшої реалізації заходів щодо створення комфортного для
суб’єктів  звернень середовища,  надання  адміністративних  послуг  та
підвищення  результативності  і ефективності  функціонування  відділу  «Центр
надання адміністративних послуг» та,  керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 84
«Про  затвердження  Програми  розвитку  й  підтримки  сфери  надання
адміністративних  послуг  на  території Чортківської міської  територіальної
громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки», а саме:

замінити в додатку до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 84
«Про  затвердження  Програми  розвитку  й  підтримки  сфери  надання
адміністративних  послуг  на  території Чортківської міської  територіальної
громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки» словосполучення Центр
надання адміністративних послуг міста Чорткова (ЦНАП міста Чорткова) на
відділ «Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП);

викласти:
додаток 1 до Програми «Заходи  Програми розвитку й підтримки сфери

надання  адміністративних  послуг  на  території  Чортківської  міської
територіальної громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки» у новій
редакції згідно з додатком;

додаток  2  до  Програми  «Кошти,  передбачені  на  реалізацію  заходів
Програми  розвитку  й  підтримки  сфери  надання  адміністративних  послуг  на
території  Чортківської міської територіальної громади Тернопільської області
на 2021 – 2023 роки» у новій редакції згідно з додатком.

2.  Копію  рішення  направити  фінансовому  управлінню,  відділу
бухгалтерського обліку та звітності, відділу електронних послуг міської ради.



3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами
виконавчого комітету міської ради Наталію ЗАЯЦЬ та постійну комісію міської
ради з питань депутатської етики та дотримання законності.

Міський голова                Володимир  ШМАТЬКО
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