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Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________  2022 року                    м. Бережани                  ПРОЕКТ №787 

 

Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» Бережанської міської ради 

 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», Постановами 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №165 «Деякі питання 

реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб»,  та 

від 20 березня 2022року №332 «Деякі питання виплати допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам», враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2022року №204 «Про затвердження 

переліку адміністративно – територіальних одиниць, на території яких 

надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка», 

та враховуючи розпорядження міського голови №81-р від  23.03.2022 року 

«Про впровадження у відділі «Центр надання  адміністративних послуг»  

Бережанської міської ради додаткових адміністративних послуг»,  враховуючи 

пропозиції постійної комісії з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та 

етики(протокол №_____ від ________2022року), сесія Бережанської міської 

ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розпорядження міського голови №81-р від  23.03.2022 року 

«Про впровадження у відділі «Центр надання  адміністративних послуг»  

міської ради розпорядження міського голови №81-р від  23.03.2022 року «Про 

впровадження у відділі «Центр надання  адміністративних послуг»  

Бережанської міської ради додаткових адміністративних послуг». 

 2. Внести зміни до  Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Бережанської міської 

ради, затвердженого рішенням сесії міської ради №1814 від 10.09.2020 року, 

із змінами внесеними   рішенням сесії міської ради №519 від 13.12.2021року , 

а саме розділ 3 «Адміністративні послуги соціального характеру»  доповнити  



адміністративними послугами  №55 (Прийом заяви про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи) та №56 (Прийом заяви про надання допомоги  

на проживання внутрішньо переміщеними особами) із зміною нумерації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Гончара П.В.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   Ростислав БОРТНИК 


