
ПРОЕКТ 

рішення  Бурштинської міської ради  

Івано – Франківської області 

 

Від __________                          м.Бурштин                                       №1293 

 

 

Про внесення змін до   Програми функціонування  

Центру надання адміністративних послуг 

м.Бурштина на 2018 рік» затвердженої  

рішенням міської ради від 24.11.2017 року №07/39-17 

 

Розглянувши звернення керівника ЦНАП Ірини Кунів від 23.10.2018 щодо початку 

проведення будівельно-ремонтних робіт (реконструкції) приміщення аптеки по вул. 

Січових Стрільців, буд. 15, у м. Бурштин під Центр надання адміністративних послуг  

відповідно до проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію нежитлового 

приміщення аптеки під Центр надання адміністративних послуг по вул. Січових 

Стрільців, буд. 15, у м. Бурштин», керуючись  ст.ст. 25, 26 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в «Програму функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік» затверджену рішенням міської ради від 

24.11.2017 року №07/39-17 перенаправивши кошти  з «Програми залучення 

інвестицій в економіку м.Бурштина на 2018-2020 роки» затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 року № 10/42-17  , а саме:  

 

- доповнити  Додаток 1 п.7 - Модернізація та розвиток Центру надання 

адміністративних послуг. (додається). 

 

2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

(О. Петровська) забезпечити  фінансування. 

3. Відділу економіки та промисловості Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (М. Назар) забезпечити  проведення закупівель. 

4. Бухгалтерській службі (І.Федунків) провести  відповідні розрахунки. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову б’юджетної комісії 

В. Рика міського голову Р. О. Джуру. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                       Роксолана Джура 

   



Додаток до Програми функціонування 

                                                                    Центру надання адміністративних послуг                                                                   

м. Бурштина на 2018 рік 

 

№ 

 

Зміст заходу Термін 

викона

ння 

Джерело 

фінансування 

Обсяг

и 

фінан

суван

ня 

(тис. 

грн.) 

Очікуваний 

результат 

Місцеви

й бюджет 

Гранти 

та інше 

1 Придбання офісного 

паперу 

Січень-

березен

ь 2018 

року 

  10 Забезпечення 

роботи Центру, 

виконання 

функцій, 

покладених на 

ЦНАП 

2 Придбання канцтоварів Січень-

березен

ь 2018 

року 

  2 Забезпечення 

роботи ЦНАП 

3 Ремонт та 

обслуговування 

комп’ютерної техніки  

Протяго

м року 

  2 Забезпечення 

роботи ЦНАП 

4 Заправка картриджів Протяго

м року 

  5 Забезпечення 

роботи ЦНАП 

5 Придбання робочої 

станції з комплектом 

обладнання та 

встановленим 

спеціалізованим 

програмним 

забезпеченням для 

оформлення та видачі 

паспорта громадянина 

України для виїзду за 

кордон з електронним 

носієм або паспорта 

громадянина України у 

формі картки 

1 

півріччя 

2018 

року 

  280 Можливість 

отримання 

паспорта 

громадянина 

України та 

паспорта 

громадянина 

України для 

виїзду за кордон 

через ЦНАП 



6 Організація захищених 

каналів зв’язку ДМС для 

доступу до підсистеми 

оформлення документів, 

що підтверджують 

громадянство та 

посвідчують особу, 

підключення до Єдиного 

державного 

демографічного реєстру 

(ЄДДР) Державної 

міграційної служби 

України 

2018 рік   151 
    Організація 

повного циклу               

прийому та видачі 

паспорта 

громадянина 

України для 

виїзду за кордон з 

безконтактним 

електронним 

носієм або 

паспорта 

громадянина 

України у формі     

картки через 

ЦНАП 

 

7 Модернізаціія та 

розвиток Центру 

надання 

адміцністративних 

послуг 

2018 рік   150 

Реконструкція 

приміщення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:  

Керівник ЦНАП Бурштинської міської ради                                   І. М. Кунів 

 

 

Керуючий справами  виконкому                                                      С.О. Видай 

 

Головний спеціаліст з міжнародної співпраці 

 та інвестиційної діяльності                                                              Я.С. Штогрин 

 

Начальник фінансового відділу                                                        О.І. Петровська 

 

Юридичний відділ                                                                              _______________ 

  

 


