
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від  09 березня  2021 року                               № 127 

 

 
 

Про погодження  проєкту  рішення 

Кропивницької міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 16 грудня 2020 року № 29 «Про затвердження  

Регламенту Центру надання адміністративних  

послуг у форматі «Прозорий офіс»  

міста Кропивницького» 

 
 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2020 

року № 29 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького», що додається. 
 

2. Департаменту надання адміністративних послуг забезпечити 

внесення даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 
 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Олег КОЛЮКА 
 

 
 

 

 

Ольга Шкода 30 87 90 

          

         

 



         ПОГОДЖЕНО  
 

                Рішення Виконавчого комітету   

 Кропивницької міської ради 

 09 березня 2021 року № 127 

                                                                           

                  Проєкт 
 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «___» ________ 2021 року                                                                     № ___ 

 

Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2020 року № 29 «Про 

затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий 

офіс» міста Кропивницького» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України                           

«Про адміністративні послуги», постановою Кабінету Міністрів України  

від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту 

центру надання адміністративних послуг», рішенням міської ради  

від 16 грудня 2020 року № 29 «Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького», 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня  

2020 року № 29 «Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького», а 

саме доповнити пунктом 5 в такій редакції: «Утворити віддалені робочі місця 

адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних послуг у форматі 

«Прозорий офіс» міста Кропивницького, що будуть розміщуватись  

у Новенському старостинському окрузі міста Кропивницького (25491, 

Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, 3).», 

у зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 6, 7. 

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Ольга Шкода  30 87 90 
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