
 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

МОГИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Чотирнадцята     сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про  створення Центру надання  

адміністративних послуг  

виконавчого комітету Могилівської сільської ради 

            Відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування », 

Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження 

Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Закону 

України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” , Указу 

Президента України “Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних 

та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг” 

від  3 липня 2009 року №508,  доручення Президента України від 6 грудня 

2012 року   №1-1/3280, доручення Прем’єр-міністра України від 14 грудня 

2012 року №48689/1/1-12,  сільська рада  вирішила: 

1.Затвердити програму створення  Центру надання адміністративних послуг 

при виконкомі  Могилівської сільської ради Царичанського району 

Дніпропетровської області згідно з додатком 1.   

2.   Створити Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Могилівської сільської ради. 

3.   Визначити місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг  

виконавчого комітету Могилівської сільської ради за адресою: 51040 вул. 

Панікахи, 3 с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області. 

 

4.  Виділити приміщення для розміщення    Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Могилівської сільської ради, а саме: зал 

засідань в приміщенні сільської ради площею 52,3 кв.м. 

 

5. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Могилівської сільської ради згідно з додатком 2.  

 



 6.   Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через  Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету  Могилівської 

сільської ради згідно з додатком 3. 

 

7.   Затвердити примірну форму інформаційної картки адміністративної 

послуги, що надається через Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Могилівської сільської ради згідно з додатком 4. 

 

8.    Затвердити примірну форму технологічної картки адміністративної 

послуги, що надається через Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Могилівської сільської ради згідно з додатком 5 . 

 

9.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію  з питань  

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку . 

 

 

Сільський голова                                                                     В.В.Дружко  

 

№    138 - 14/ VП   

від    18 серпня 2016 року 

с. Могилів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

МОГИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Чотирнадцята     сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 Про  внесення змін до рішення  сесії Могилівської сільської ради 

№ 49 – 04 / VП від 28.12.2015 р. «Про затвердження штатного розпису  

працівників Могилівської сільської ради на 2016 рік та чисельності 

апарату  Могилівської сільської ради та витрат на його утримання» 

 

      Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення сесії від 28 грудня 2015 року № 49  – 04 /  VП, 

а саме: 

1.1 додаток 1 «Структура виконавчого апарату Могилівської сільської 

ради»  доповнити рядками 19,20: 

 
№ з/п Посада Кількість  штатних одиниць 

19 Керівник Центру надання 

адміністративних послуг  

1,0 

20 Адміністратор  3,0 

 

      у рядку «Всього» у графі «Кількість  штатних одиниць» цифри «19.0»     

      замінити на цифри «23.0»  з 01.09.2016 року. 

       1.2. Затвердити штатний розпис   Центру  надання адміністративних      

       послуг згідно з додатком. 

 

Сільський голова                                                                     В.В.Дружко  

№    139- 14/ VП   

від    18 серпня 2016 року 

с. Могилів 

 

 

 



 

 

Додаток  

                                                                               до рішення сесії 

від  18 серпня 2016 року                                          

                                                                                             №  139 - 14/VП 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

 

 (вводиться в дію з 2016 року) 

№ 
з/п 

Назва структурного підрозділу та 
посад  

Кількість 
штатних 
посад  

Посадовий 
оклад (грн.) 

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць за 

посадовими 
окладами 

(грн.) 

1  2  3  4  5  

Центр надання адміністративних послуг 

1. Керівник центру 1 1723,0 1723,0 

2. Адміністратор центру надання 
адміністративних послуг 3 1723,0 5169,0 

  Всього 
4 х 6892,00 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        В.І.Невтриніс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОГИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

РІШЕННЯ 

 
Про  затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Могилівської сільської ради на 2017 рік 
 

 

 

      Керуючись законами України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” та   «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,    сільська  рада    в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Могилівської сільської ради  на 2017 рік (додається). 

 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на секретаря ради Невтриніс В.І., контроль – на заступника голови                    

Смірнову Т.В. 

 

Сільський голова                                                                              В.В. ДРУЖКО  
 
с. Могилів 
№ 172-18/VII 
29.11.2016  
 

 


