
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  09  квітня  2020 року                                            № 55 
 

  

Про впровадження дослідної експлуатації 

єдиної інформаційної системи корпоративної  

взаємодії «Прозорий офіс міста Кропивницького» 

у Центрі надання адміністративних послуг міста  

Кропивницького та виконавчих органах Міської 

ради міста Кропивницького 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про 

адміністративні послуги», з метою підвищення ефективності роботи працівників 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, автоматизації процесів 

взаємодії між Центром надання адміністративних послуг міста Кропивницького, 

виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького, управліннями 

соціального захисту населення виконавчих комітетів Подільської та Фортечної 

районних у місті рад, виконавцями комунальних послуг, суб'єктами надання 

адміністративних послуг та іншими користувачами системи корпоративної 

взаємодії «Прозорий офіс міста Кропивницького»: 

 

1. Розпочати дослідну експлуатацію системи корпоративної взаємодії 

«Прозорий офіс міста Кропивницького» (далі – Система) у виконавчих органах 

міської ради міста Кропивницького. 

 

2. Затвердити склад виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, задіяних у роботі Системи, згідно з додатком. 

 

3. Визначити відповідальним за впровадження Системи першого 

заступника директора департаменту надання адміністративних послуг 

А.Шевченка. 

 

4. Визначити відповідальними за сектори впровадження системи: 

    за сектор надання адміністративних послуг – начальника управління 

адміністративних послуг – адміністратора департаменту надання 

адміністративних послуг О.Шкоду; 

за сектор соціального захисту населення – начальника управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради В.Стецюка, начальника управління соціального  
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захисту населення  виконавчого комітету Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради В.Закаблуковського; 

за сектор реєстру територіальної громади мешканців міста 

Кропивницького – заступника начальника управління у сфері державної 

реєстрації – начальника відділу реєстрації місця проживання особи – 

адміністратора департаменту надання адміністративних послуг К.Струк.  

 

5. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

сприяти у вирішенні питань та виконанні завдань з підготовки необхідних для 

роботи матеріалів та взаємодії з питань експлуатації Системи. 

 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради А.Бондаренко. 

 

 

 

Міський голова                      Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Шкода 24 23 69



 

 

                    Додаток  

до розпорядження міського голови  

                                                             09  квітня  2020 року № 55 

 

Склад  

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького,  

задіяних у роботі системи корпоративної взаємодії  

«Прозорий офіс міста Кропивницького» 
 

1. Департамент надання адміністративних послуг  

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького (Управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення) 

3. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю 

4. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 

5. Управління з питань захисту прав дітей 

6. Управління містобудування та архітектури 

7. Архівний відділ 

8. Відділ ведення обліку житла 

9. Загальний відділ 

10. Спеціалізована інспекція 

11. Управління апарату міської ради 

12. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

13. Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету 

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                 Альвіна БОНДАРЕНКО 

 
 


	за сектор надання адміністративних послуг – начальника управління адміністративних послуг – адміністратора департаменту надання адміністративних послуг О.Шкоду;

