
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т

  РІШЕННЯ

від 29.12.2021 року  №412 

Про затвердження інформаційної 
та технологічної карток нової 
адміністративної послуги 

З  метою забезпечення  надання  громадянам  Збаразької  міської  територіальної
громади  адміністративних  послуг  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,
впорядкування документації  відділу “ЦНАП”, розглянувши рішення сесії  Збаразької
міської  ради  від  17.12.2021  року  №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до ПерелікуVIIІ/13/10  “Про  внесення  змін  до  Переліку
адміністративних послуг, які надаються через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради”,
розпорядження  КМУ  від  16.05.2014р.  №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку523  (в  редакції  розпорядження  КМУ  від
18.08.2021р. №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку969-р) “Деякі питання надання адміністративних послуг через центри
надання  адміністративних  послуг”,  лист  відділу  охорони  здоров'я  та  соціального
захисту  Збаразької  міської  ради  від  29.11.2021  року  №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку369  (вх.№VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку05-5242/2.6  від
30.11.2021р.), відповідно до вимог постанови КМУ від  28.10.2021 року  №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку1129“Про
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від
12 липня 2017 р. №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку 497 і від 27 грудня 2017 р. №VIIІ/13/10 “Про внесення змін до Переліку 1057”, яка набирає чинності з 01 січня
2022  року, керуючись  Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

    1. Затвердити  інформаційну  та  технологічну  картки  адміністративної  послуги
Розділу 08  Питання соціального захисту громадян :
1 08-44 01687 Видача направлення на отримання послуг із психологічної 

реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, 
ветеранам війни з числа учасників антитерористичної 
операції/операції Об’єднаних сил, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих (померлих) таких осіб 

Збаразький міський голова                       Р.С. Полікровський
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