
УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

       РІШЕННЯ

від  05 квітня 2019 року   №  5                                       26  сесія   8 скликання 

Про внесення змін та доповнень до рішення
Олександрівської  селищної  ради  від
19.10.2018  №3  «Про  створення  відділу  з
організаційної  роботи  ЦНАП
Олександрівської  селищної  ради  та  її
виконавчого комітету»  
 

Відповідно до статті 25 та п.5. ч.1. статті 26, ч.4. статті 54 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги»,  на
виконання  рішення  Олександрівської  селищної  ради  «Про  затвердження  Концепції
розвитку  системи  надання  адміністративних  послуг  в  Олександрівській  об’єднаній
територіальній  громаді  Миколаївської  області  на  2019 –  2020 роки» Олександрівська
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення Олександрівської  селищної  ради від 19.10.2018 №3
«Про створення відділу з організаційної роботи ЦНАП Олександрівської селищної ради
та її виконавчого комітету» (далі рішення), виклавши п.1,2  в новій редакції: 

 «Утворити в структурі  виконавчого комітету Олександрівської  селищної  ради відділ
«Центр  надання  адміністративних  послуг»  з  двома  віддаленими  робочими місцями в
с.  Трикрати,  в  с.  Вороновка  та  затвердити  штатну  чисельність  працівників  відділу  в
кількості 7 штатних одиниць  (Додаток 1)».

2.  Відділу  кадрового  та  правового  забезпечення  внести  зміни  до  структури
виконавчого комітету Олександрівської селищної ради (Додаток 2).

3.  Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного  розвитку,  промисловості,
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                                                       М.БЕНЗАР



Додаток №1

до рішення Олександрівської 
селищної ради «Про внесення 
змін та доповнень до рішення 
Олександрівської селищної ради 
від 19.10.2018 №3 «Про створення
відділу з організаційної роботи 
ЦНАП Олександрівської 
селищної ради та її виконавчого 
комітету»  

від 05 квітня 2019 року   № 5

Структура відділу «Центр надання адміністративних послуг»

Олександрівської селищної ради

№ з.п. Найменування посади Кількість штатних
одиниць

1. Начальник – адміністратор відділу «Центр 
надання адміністративних послуг»    

1

2. Адміністратор    3

3. Державний реєстратор  2

4. Спеціаліст    1

Разом 7
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