
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від   «____»______________ 2018  року                                        №_________ 
 

м.Кропивницький 

Про внесення доповнень до рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 02 березня 2015 року 

№ 109 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кропивницького» 

 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування діяльності 

Центру надання адміністративних послуг м. Кропивницького, визначення 

єдиних стандартів та вимог до обслуговування відвідувачів Виконавчий 

комітет міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 «Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання  

адміністративних послуг м. Кропивницького», а саме:  

включити до Переліку адміністративних послуг, що надаються в 

Центрі надання адміністративних послуг м. Кропивницького, послуги № 

1.1.3, 1.1.15, 1.16.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.6.1, 3.6.2, 3.13.1 та викласти в 

редакції, що додається; 

виключити з Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі 

надання адміністративних послуг м. Кропивницького, послугу № 1.1.18. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       

А.Райкович 
 

 

 



Глушаєва  24 17 50



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Виконавчого 

комітету міської ради 

міста Кропивницького 

«____»__________2018 

№_________ 
 

 

Доповнення до переліку адміністративних послуг, які надаються в 

Центрі надання адміністративних послуг м. Кропивницького 

 

№ Код 

послуги 

Орган, що надає 

адміністративні 

послуги 

Назва послуги Отримувачі 

послуги 

1 2 3 4 5 

1 1.1.3 Управління 

містобудування та 

архітектури  

 

 

Надання висновків щодо 

відчуження або передачі пам'яток 

місцевого значення їх власниками 

чи уповноваженими ними 

органами іншим особам у 

володіння, користування або 

управління 

Фізичні та 

юридичні особи 

2 1.1.15  Надання висновків щодо програм 

та проектів містобудівних, 

архітектурних і ландшафтних 

перетворень, меліоративних, 

шляхових, земляних робіт, 

реалізація яких може позначитися 

на стані пам'яток місцевого 

значення, їх територій і зон 

охорони 

Фізичні та 

юридичні особи 

3 1.16.1 Управління молоді 

та спорту 

Видача посвідчень батьків       

багатодітної сім'ї та посвідчень   

дитини з багатодітної сім'ї  

Фізичні особи 

4 2.5.1 Кіровоградський 

обласний центр 

зайнятості 

Видача дозволу на застосування 

праці іноземців та осіб без 

громадянства 

Суб'єкти 

господарювання 

5 2.5.2  Внесення змін до дозволу на 

застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства 

Суб'єкти 

господарювання 

6 2.5.3  Продовження дії дозволу на 

застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства 

Суб'єкти 

господарювання 

7 2.5.4  Скасування дозволу на Суб'єкти 



застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства 

господарювання 

8 2.6.1 Кропивницьке 

відділення 

управління 

виконавчої 

дирекції Фонду 

соціального 

страхування 

України у 

Кіровоградській 

області 

Видача довідок про відсутність 

заборгованості за 

страхувальниками (фізичними 

особами-підприємцями та 

юридичними особами) 

Суб'єкти 

господарювання 

9 3.6.2 Головне 

управління 

Держгеокадастру у 

Кіровоградській 

області 

Дозвіл на зняття та перенесення 

грунтового покриву (родючого 

шару грунту) земельної ділянки 

Суб'єкти 

господарської 

діяльності 

10 3.13.1 Департамент 

інфраструктури та 

промисловості 

Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації 

Дозвіл на розміщення зовнішньої 

реклами поза межами населених 

пунктів у Кіровоградській області 

Суб'єкти 

господарської 

діяльності 

 

 

 

Начальник управління адміністративних послуг                                     А.Шевченко 


