
 

  

УКРАЇНА 

ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

   ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

ХХІ  сесія  VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  _____ - 21/22 

 24 лютого  2022 року                                                              с.Топорівці 
     

Про  створення територіального  підрозділу  

Центру  надання  адміністративних   послуг 

Топорівської   сільської   ради 

 

Заслухавши інформацію заступника сільського голови Павленчука 
Дениса Васильовича про потребу створити територіальний підрозділ Центру 
надання адміністративних послуг Топорівської сільської ради в селі Колінківці 
у зв’язку із наявною кількістю населення, керуючись п. 1 ст. 18 ЗУ «Про 
адміністративні послуги», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо  розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг», розпорядженням КМУ від 2 
червня 2021 р. № 574-р "Про схвалення методичних рекомендацій щодо 

критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, 
включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) 
робочі місця адміністраторів", п. 22 ч. 1 ст. 26, п.1 ст. 27 ЗУ “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести  наступні зміни  до  рішення Топорівської  сільської  ради від  від  
27.05.2021 року  № 248-7/21  «Про утворення ЦНАП  у  Топорівській сільській  
територіальній  громаді» 

1.1. Вилучити абзац 1 п.3 «Створити  ВРМ на території Колінковецької 
сільської територіальної громади за адресо.: Чернівецька область 
Чернівецький район село  Колінківці вулиця Головна, 105Б; 

1.2. Додати п.4 та викласти в такій редакції: 
• Створити територіальний підрозділ Центру надання адміністративних 

послуг Топорівської сільської ради на території Колінковецької 
сільської територіальної громади за адресо.: Чернівецька область 

Чернівецький район село  Колінківці вулиця Головна, 105Б; 
 

2. Внести  зміни  до  рішення Топорівської  сільської  ради від 27.05.2021 року  №  
248-7/21   «Про   затвердження  Графіку  роботи ЦНАП Топорівської сільської 
ради»: 



- п  5 рішення викласти  в такій редакції: « Затвердити графік роботи  
територіального підрозділу місць адміністраторів Центру надання 
адміністративних послуг Топорівської сільської ради  на території 
Колінковецької сільської територіальної громади   за адресою :   Чернівецька 
обл.,  Чернівецький район   с. Колінківці,вул. Головна, 105Б.: 

Понеділок:   з 8:00 до 15:00 

Вівторок:      з 8:00 до 15:00 

Середа:         з 8:00 до 15:00 

Четвер:         з 8:00 до 15:00 

П’ятниця:     з 8:00 до 15:00 

Перерва на обід з 12:00 до 13:00  
Субота:        вихідний 

Неділя:         вихідний 

3. Секретарю сільської ради Романчук І.А. з дотриманням вимог Закону України 

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

прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Топорівської 
сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  
Пасічника Ю.А. 
 

 

 

        Сільський голова                                            Юрій  ПАСІЧНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проєкт підготувала (-в): 
 

Виконавець:  Секретар сільської ради  Романчук І.А. 
   

 

Погоджено: 
 

 

Заступник сільського голови                                        
з питань діяльності виконавчих органів ради 

    Павленчук Д.В.  
  

 

                                                     

Начальник відділу юридично-кадрового 

забезпечення 

Пітей-Маляр А.І. 
 


