
                        

                                  Проект   1606 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від « ___ » _________  2017 року                                                             №  _____ 
 

Про створення  Центру надання  

адміністративних послуг у форматі  

“Прозорий офіс” міста Кропивницького 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 31 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 

«Про адміністративні послуги», постановою Кабінету міністрів України  

від 11 жовтня 2017 р. № 779 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 

Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, 

Харкова та Черкас на проведення робіт, пов’язаних із створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у 

форматі “Прозорий офіс” на 2017 рік, Кіровоградська міська рада 

 

      В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс” міста 

Кропивницького. 

2. Виконавчому комітету Кіровоградської міської ради затвердити: 

1) Положення про Центр надання адміністративних послуг у форматі 

“Прозорий офіс” міста Кропивницького; 

2) Регламент Центру надання адміністративних послуг у форматі 

“Прозорий офіс” міста Кропивницького; 

3) Перелік адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс” міста Кропивницького; 

4) інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг у форматі 

“Прозорий офіс” міста Кропивницького.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Бондаренко А.В. 

 

Міський голова                                 А. Райкович 
 
Шкода  24 23 69 



Доопрацьовано 17.11.2017                       

                                  Проект   1606 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від « ___ » _________  2017 року                                                             №  _____ 
 

Про створення та будівництво 

Центру надання адміністративних  

послуг у форматі “Прозорий офіс”  

міста Кропивницького 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26, 31 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 

«Про адміністративні послуги», постановою Кабінету міністрів України  

від 11 жовтня 2017 р. № 779 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, 

Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новограда-Волинського, Одеси, 

Харкова та Черкас на проведення робіт, пов’язаних із створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у 

форматі “Прозорий офіс” на 2017 рік, Кіровоградська міська рада 

 

      В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс” міста 

Кропивницького. 

2. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської 

ради включити до Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки 

реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 під потреби 

Центру надання адміністративних послуг форматі "Прозорий офіс" міста 

Кропивницького. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Бондаренко А.В. 

 

 
Міський голова                                 А. Райкович 
 
Шевченко  24 23 69 


