
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   « 12 »   серпня   2014  року                 №  383 
 
 
 

Про внесення доповнень до рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради від 22 жовтня 2013 року  
№ 589 «Про затвердження Переліку  
адміністративних послуг, які  
надаватимуться в Центрі надання  
адміністративних послуг м. Кіровограда» 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування 
адміністративних послуг, що надаватимуться в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Кіровограда, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 22 жовтня 2013 року № 589 «Про затвердження Переліку  
адміністративних послуг, які  надаватимуться в Центрі надання  
адміністративних послуг м. Кіровограда», а саме:  

1) включити до Переліку адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда, послуги № 1.8.2,   
№ 2.1.11 та викласти в редакції, що додається; 

2) викласти в новій редакції, що додається, послугу № 1.1.15; 
3) виключити з Переліку адміністративних послуг, що надаються в 

Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда, послуги № 3.2.1,   
№ 3.5.5, № 3.7.1, № 3.11.1, № 3.13.2. 
 
 
Секретар міської ради                                                                      І.Марковський 
 
 
 
Глушаєва  24 23 66 



Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради  
« 12 » серпня  2014  
№  383 

 
 
 

Доповнення до переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі 
надання адміністративних послуг м. Кіровограда 

 
№ Код 

послуги 
Орган, що надає 
адміністративні 

послуги 

Назва послуги Отримувачі 
послуги 

1 2 3 4 5 

1 1.1.15 Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

Завірення копій свідоцтва на 
право власності на об’єкти 
нерухомого майна у разі втрати 
або зіпсування оригіналів 
документів, виданих на підставі 
рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради до 
01.01.2013 р. 

Фізичні та 
юридичні особи 

2 1.8.2  Управління по 
сприянню розвитку 
торгівлі та 
побутового 
обслуговування 
населення 

Встановлення режиму роботи 
підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та 
надання послуг на території 
міста Кіровограда 

Фізичні особи-
підприємці та 
юридичні особи 

3 2.1.11 Головне управління 
Держземагентства у 
Кіровоградській 
області  

Прийняття рішення щодо 
передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення державної власності  

Фізичні та 
юридичні особи 

 
 
 
Начальник відділу дозвільних процедур –  
державний адміністратор                                                                    А.Шевченко 
 

 
 
 
 


