
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VIII скликання 

XV сесія 

(ІІI засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 грудня 2021року                       м. Бережани                                ПРОЕКТ №576  
 

Про внесення змін в рішення сесії  

Бережанської міської ради 

від 10.09.2020 року №1814 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р “Деякі питання надання 

адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг” (у 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів від 18.08.2021 року №969-р), 

рішеннями Бережанської міської ради №1814 від 10.09.2020 року «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» Бережанської міської ради», №217 від 

09.04.2021 року “Про внесення змін до рішення Бережанської міської ради від 

10.09.2020 року №1814 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Бережанської 

міської ради”, враховуючи висновок постійної комісії з питань економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики(протокол №___  від ________2021року), сесія 

Бережанської  міської  ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Внести зміни в рішення Бережанської міської ради від  10.09.2020 року 

№1814 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» Бережанської міської ради», а 

саме: 

- Додаток 1 скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

2. Секретарю міської ради Ірині Загнійній з дотриманням вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше п’яти робочих днів з дня 



прийняття цього рішення, забезпечити його оприлюднення на офіційному сайті 

Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію з 

питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав 

споживачів та туризму, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                             Ростислав БОРТНИК 


