
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят другої сесії сьомого скликання 

 

 

28 листопада 2019 року № 455 

 

 

Про внесення змін до Договору про співробітництво територіальних громад по 

реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області 

 

 

Відповідно до статей 26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про адміністративні послуги“ (із змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 „Про 

затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних 

послуг“ (із змінами), рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 06 червня 2018 року № 150 „Про схвалення  проекту договору 

про співробітництво територіальних громад по реалізації спільного проекту з 

надання якісних адміністративних послуг Центром надання адміністративних 

послуг виконкому Пирятинської міської ради жителям сільських громад 

Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад  

Пирятинського району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району 

Полтавської області“, враховуючи Договір про співробітництво територіальних 

громад по реалізації спільного проекту з надання адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області, 

зареєстрований в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 02.07.2018 року № 197, з 

метою успішної реалізації Проекту по модернізації ЦНАПу в рамках Програми 

„U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей 

на місцевому рівні, підзвітності та розвитку“, виконання Технічного завдання, 

визначеного Угодою про партнерство, укладеною між Пирятинською міською 

радою та компанією NIRAS Sweden AB від 05 березня 2019 року № 149 та  



забезпечення ефективної роботи ЦНАПу і віддалених робочих місць 

адміністраторів, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Договору про співробітництво територіальних громад 

по реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області, 

виклавши пункт 2.3 розділу 2 „Предмет договору“, в наступній редакції: 

„Проект реалізується впродовж 2018-2020 років, починаючи із 01 липня       

2018 року“. 

2. Доручити юридичному відділу виконкому міської ради                       

(Соловйов Р.Ю.) зареєструвати Додаткову угоду до договору від 21.06.2018 про 

співробітництво територіальних громад по реалізації спільного проекту з 

надання якісних адміністративних послуг Центром надання адміністративних 

послуг виконкому Пирятинської міської ради жителям сільських громад 

Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад  

Пирятинського району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району 

Полтавської області до 16.12.2019. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


