
 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
сьоме демократичне скликання 

(сорок перша сесія) 
РІШЕННЯ 

від 29 січня 2020 року                             с. Нижній Вербіж         

№1561-XLІ/2020 

Про внесення змін до деяких рішень 
сільської ради з питань надання 
адміністративних послуг 

 

 

Керуючись статтею 26, статтею 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про адміністративні 
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про 
затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних 
послуг», з метою оптимізації надання адміністративних послуг 
Нижньовербізька сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до рішення сільської ради від 27.09.2019 р. №1363-

XXXVI/2019 «Про затвердження Положення про відділ ЦНАП 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади»: 
назву рішення викласти у такій редакції: «Про затвердження положення 
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади»; 
пункт 1 рішення визнати таким, що втратив чинність; 
у пункті 2 рішення вилучити слова «виконавчого комітету»; 
положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
викласти у новій редакції (додається). 

2. Внести зміни до рішення сільської ради від 27.09.2019 р. №1365-

XXXVI/2019 «Про затвердження регламенту відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької 
сільської ради»: 
в назві та пункті 1 рішення вилучити слова «виконавчого комітету»; 
в додатку до рішення слова «Регламент відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької 
сільської ради» замінити словами «Регламент відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської ради». 

3. Внести зміни до рішення сільської ради від 27.09.2019 р. №1364-

XXXVI/2019 «Про затвердження графіку роботи відділу «Центр надання 



адміністративних послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької 
сільської ради та віддалених робочих місць»: 
назву рішення викласти у такій редакції: «Про затвердження графіку 
роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Нижньовербізької сільської ради та віддалених робочих місць 
адміністраторів»; 
в пункті 1 вилучити слова «виконавчого комітету»; 
пункт 2 викласти у редакції:  
«Створити віддалені робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської ради у селах Мишин 
і Великий Ключів та затвердити графіки їх роботи (додаток 2)»; 
в додатку 1 до рішення слова «Графік роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької 
сільської ради» замінити словами «Графік роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської ради (час прийому 
суб’єктів звернень)»; 
в додатку 2 до рішення слова «Графік роботи ВРМ відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Нижньовербізької 
сільської ради» замінити словами «Графік роботи віддалених робочих 
місць адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Нижньовербізької сільської ради (час прийому суб’єктів звернень)». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, антикорупційної 
політики (П. Жмундуляк). 

 

 

 

Сільський голова             Ярослав М’якущак 

 


