
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 03 серпня 2021 року                                                                                  № 464

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 18 вересня 2020 року № 451
«Про затвердження Переліку
адміністративних послуг,
які надаватимуться в Центрі надання
адміністративних послуг у форматі
«Прозорий офіс» міста Кропивницького»

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6 статті 12 Закону
України «Про адміністративні  послуги»,  розпорядженням Кабінету Міністрів
України  від  16  травня  2014  року  №  523-р  «Деякі  питання  надання
адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через  центри  надання
адміністративних послуг», з метою упорядкування діяльності Центру надання
адміністративних  послуг  у  форматі  «Прозорий  офіс»  міста  Кропивницького,
визначення  єдиних  стандартів  та  вимог  до  обслуговування  відвідувачів,
на  підставі  листів  управління  містобудування  та  архітектури  Кропивницької
міської  ради від  25 лютого 2021 року № 21-412 та від 18 червня 2021 року
№ 21-1536 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести  зміни  до  рішення  виконавчого   комітету   міської  ради
від 18 вересня 2020 року № 451 «Про затвердження Переліку адміністративних
послуг,  які  надаватимуться  в  Центрі  надання  адміністративних  послуг  у
форматі  «Прозорий  офіс»  міста  Кропивницького»,  а  саме  послугу
«Надання  висновку  про  погодження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки»  (пункт  №  15  Переліку)  замінити  послугою
«Видача дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна
(у  разі  втрати  або  зіпсування  оригіналів  документів,  виданих  на  підставі
рішень виконавчого комітету Кіровоградської  міської  ради до 01.01.2013 р.)»
та викласти її у редакції, що додається.

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ

Євгеній Котан 30 87 90



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
03 серпня 2021 року  № 464

Зміни до Переліку адміністративних послуг, які
надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг

у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького

№
п/п

Назва адміністративної послуги
Орган, що надає
адміністративну

послугу

1 2 3

15.

Видача дубліката свідоцтва про право власності на 
об’єкт нерухомого майна (у разі втрати або зіпсування 
оригіналів документів, виданих на підставі рішень 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради до 
01.01.2013 р.)

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кропивницької 
міської ради

Директор департаменту
надання адміністративних послуг                               Олександр НІКІТЕНКО


