
 

                                       ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ  
  

 

14 лютого 2023 р.                                                                                 № 1245 

м. Чортків 

1.   

Про затвердження  Положення, Регламенту 

та  Переліку адміністративних   послуг, які 

надаються   через   відділ    “Центр надання 

адміністративних     послуг ” Чортківської  

міської ради 

  

          Відповідно  до  Закону України  “Про адміністративні послуги”, постанови 

Кабінету Міністрів України “Про затвердження Примірного положення про 

Центр надання адміністративних послуг” від 20 лютого 2013р. №118, 

розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг” від 16.05.2014 р. №523-р.,  постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 20 лютого 2013 р  № 118 і від 01 серпня 2013 р. № 588” від 14.08.2019 р. 

№714, пунктів 3,5 рішення міської ради  від 18 серпня 2022року №1088 «Про 

затвердження структури виконавчих органів ради та їх загальної чисельності в 

новій редакції», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  
  

ВИРІШИЛА: 
  

1.Затвердити Положення про відділ “Центр надання адміністративних 

послуг ” Чортківської міської ради в новій редакції  згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Регламент роботи відділу “Центр надання адміністративних 

послуг” Чортківської міської ради в новій редакції, згідно з додатком 2. 

3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ 

“Центр надання адміністративних послуг” Чортківської міської ради в новій 

редакції, згідно з додатком 3. 

4. Визнати такими, що втратили чинність п.10,12 рішення  міської ради   від 

26 березня 2021  року  № 324  «Про затвердження положень структурних 

підрозділів виконавчих органів Чортківської  міської  ради». 

5. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення міської ради від 30 

січня  2020 року № 1773   «Про  внесення  змін  до   рішення   міської  ради  від 



21 березня  2019 р.  №1430 «Про визначення Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через Центр надання адміністративних послуг міста Чорткова». 

6.Структурним підрозділам та управлінням Чортківської міської ради 

поновити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які 

надаються через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Чортківської 

міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Віктора ГУРИНА та постійну комісію міської ради з питань депутатської етики 

та дотримання законності  

   

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

  
 


