
Проєкт рішення міської ради 

 

Від 18 червня 2021                                                                       № 2830 
 

 

Про внесення змін в додаток 1 до Програми 

забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради на 2021-2022 роки 
 

 

Заслухавши керівника ЦНАП Світлану Видай, керуючись п.22 ст.26, п.2 ст.64 ЗУ 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради від 15.01.2021 № 01/6-21 

«Про направлення вільного залишку» та з метою здійснення заходів, спрямованих на 

розв’язання актуальних проблем забезпечення функціонування Центру надання 

адміністративних послуг та підтримання в належному стані приміщення ЦНАП, міська 

рада вирішила: 

 

1. Внести зміни в додаток 1 до Програми забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки шляхом 

доповнення: 

 

№ Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

(тис.грн) 

Очікуваний 

результат 

21 Поставка 

електрообладнання 

та електромонтажні 

роботи 

ІІІ- IV 

квартал 

2021 року 

Місцевий 

бюджет 

13 Забезпечення 

роботи ЦНАП 

22 Друк 

інформаційних 

матеріалів 

Протягом 

року 

Місцевий 

бюджет 

3 Забезпечення 

роботи ЦНАП та 

ВРМ ЦНАП, 

інформаційна 

компанія для 

мешканців 

23 Влаштування 

обмежувачів від 

слизькості на 

сходах ЦНАП  

Протягом 

року 

Місцевий 

бюджет 

4,215 Зменшення 

травматизму на 

бетонних 

східцях ЦНАП 

24  Послуги  з 

технічного 

обслуговування 

автоматизованого 

робочого місця 

Протягом 

року 

Місцевий 

бюджет 

2,160 

(6*360) 

 

Забезпечення 

роботи ЦНАП 

(підключення до 

баз даних, 

реєстрів тощо) 

25 Заміна 

комплектуючих у 

вікнах ЦНАП 

IV квартал 

2021 року 

Місцевий 

бюджет 23,425 

Енергоефективні 

заходи 

 

2. Фінансовому відділу (О.Петровська) передбачити кошти для фінансування 

Програми в межах кошторисних призначень з міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством у 2021-2022 роках. 

 3. Координацію виконання програми покласти на відділ «ЦНАП» Бурштинської 

міської ради (С.Видай). 



 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та керуючого справами виконавчого 

комітету Надію Кицелу. 

 

 

Міський голова       Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА: 

Начальник відділу ЦНАП    _________________  С.Видай   « 18 » червня 2021 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 

 

Керуючий справами 

виконкому               _________________  Н.Кицела   « 18 » червня 2021 

 

 

Юридичний відділ      _________________ М.Михайлишин   « 18 » червня 2021 

 

 

Начальник 

фінансового відділу    _________________ О.Петровська   « 18 » червня 2021 

 

В.о. головного 

бухгалтера                              __________________  І.Якимів   « 18 » червня 2021 

 

 

Секретар ради                        __________________  Р.Іванюк   « 18 » червня 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради від _______№______ «Про внесення змін в додаток 1 

до Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки» 

 

1.Обгрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення міської ради «Про внесення змін в додаток 1 до Програми 

забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради на 2021-2022 роки » розроблено на підставі  рішенням міської ради від 15.01.2021 № 

01/6-21 «Про направлення вільного залишку». 

 

2.Мета та завдання підготовки проекту рішення. 

Проєкт рішення міської ради «Про внесення змін в додаток 1 до Програми 

забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради на 2021-2022 роки » розроблено з метою  забезпечення роботи ЦНАП шлях оплати 

наданих послуг  суб’ктам їх надання, забезпечення проінформованості населення тощо. 

3.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

- Закон України «Про адміністративні послуги»; 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

- розпорядження КМУ  від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг 

 

- рішенням міської ради від 15.01.2021 № 01/6-21 «Про направлення вільного залишку»; 

 

-рішення міської ради від 11.12.2020 № 27/2-20 «Про затвердження Програми 

забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради на 2021-2022 роки». 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

З метою забезпечення можливості швидкого доступу суб’єктів звернення  для 

отримання адміністративних послуг в зручних, комфортних умовах. Заінтересованими 

сторонами є орган місцевого самоврядування та жителі територіальної громади. 

При внесенні зазначених змін буде виконано рішення  міської ради від 15.01.2021 № 01/6-

21 «Про направлення вільного залишку», дотримуватимуться вимог організації надання 

адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги». 

У ВРМ  ЦНАП та ЦНАП буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно 

до графіку роботи та окремого переліку послуг затвердженого рішенням Бурштинської 

міської ради.  Буде облаштовано місця прийому суб’єктів звернень засобами доведення 

інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в 

обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. 

РЕЗУЛЬТАТ- мешканці територіальної громади отримають зручні комфортні умови 

отримання адміністративних послуг, громада- підтримане належним чином комунальне 

майно. 

 

Керівник ЦНАП       Світлана Видай 

 


