
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/11/13   від 18 жовтня 2021 року 

Про впорядкування роботи у сфері  

надання адміністративних послуг 

 

 З метою сприяння у реалізації прав та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб (суб'єктів звернень), розглянувши рішення сесії Збаразької 

міської ради від 03.06.2020 року №VII/39/7 “Про утворення Центру надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) Збаразької міської ради, як структурного 

підрозділу - відділу “Центр надання адміністративних послуг”, затвердження 

його структури, Положення та графіку роботи”, Закон України від 

03.11.2020р. №943-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі, яким внесено зміни до ст.12 ЗУ 

“Про адміністративні послуги”, розпорядження КМУ від 02.06.2021р.   

№574-р “Про схвалення методичних рекомендацій щодо критеріїв 

територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, 

включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі 

пересувні) робочі місця адміністраторів” (вх. №05-3086/2.6 від 09.06.2021р.), 

розглянувши рішення сесії від 18.10.2021 року № VІІI/11/10 “Про 

затвердження Положення про загальний відділ Збаразької міської ради”, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки депутатської комісії Збаразької міської ради з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Уповноважити головних спеціалістів загального відділу Збаразької 

міської ради на виконання окремих завдань адміністратора, пов’язаних з 

наданням адміністративних послуг, а саме: 

Здійснювати виконання окремих завдань адміністратора, пов’язаних з 

наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею 



результатів надання адміністративних послуг відповідно до Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ “ЦНАП” Збаразької 

міської ради (далі - Перелік), затвердженого рішенням сесії міської ради 

восьмого скликання від 22.06.2021р. №VІІІ/8/21 та подальших змін до даного 

Переліку. 

 

2. Уповноваженим головним спеціалістам загального відділу 

Збаразької міської ради та начальнику "ЦНАП" Збаразької міської ради 

забезпечити виконання пункту 1 даного рішення у населених пунктах, 

наведених у додатку до даного рішення. 
 

 

Збаразький міський голова          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до рішення сесії  

від 18.10.2021 №VІІІ/11/13 

 

 

Населенні пункти Збаразької міської територіальної громади, в яких 

відсутні старости 

 

№ з/п 
Назва населеного пункту 

(села) 

Головні спеціалісти загального 

відділу Збаразької міської ради 

1. 

 

с. Базаринці 

с. Тарасівка 

с. Чорний Ліс 

 

 

Рогівська Тетяна Петрівна 

 

2. 

 

с. Залужжя 

с. Івашківці 

с. Ліски 

 

 

Нечай Ірина Миколаївна 

3. 

 

с. Старий Збараж 

с. Верняки 

 

 

Козій Ольга Олексіївна 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                    Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 


