
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 18 грудня 2018 року                                                                                 № 643

м.Кропивницький

Про внесення доповнень до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 02 березня 2015 року № 109
«Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які
надаватимуться в Центрі надання
адміністративних послуг м. Кропивницького»

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  52,  59
Закону України «Про місцеве  самоврядування в  Україні»,  статтею 9 Закону
України «Про адміністративні послуги», пунктом 14 статті 41 Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статтею 1 Закону
України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності»,  враховуючи  розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації від 05 жовтня 2018 року № 729-р «Про затвердження
інформаційних  та  технологічних  карток  адміністративних  послуг,  які
надаються департаментом екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації»,  з  метою  упорядкування  діяльності  Центру  надання
адміністративних послуг м. Кропивницького, визначення єдиних стандартів та
вимог до обслуговування відвідувачів Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Внести  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради
від  02  березня  2015  року  №  109  «Про  затвердження  Переліку
адміністративних  послуг,  які  надаватимуться  в  Центрі  надання
адміністративних послуг м. Кропивницького», а саме включити до Переліку
адміністративних  послуг,  що надаються  в  Центрі  надання  адміністративних
послуг  м.  Кропивницького,  послугу  №  3.7.5 та  викласти  в  редакції,  що
додається.

Міський голова                                                                                    А.Райкович
Котан 24 23 69



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
18 грудня 2018
№ 643

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

№
Код

послуги

Орган, що надає
адміністративні

послуги
Назва послуги

Отримувачі
послуги

1 2 3 4 5

1 3.7.5 Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Кіровоградської 
обласної 
державної 
адміністрації

П. 36 — ЗУ “Про перелік 
документів дозвільного 
характеру у сфері 
господарської діяльності”

Дозвіл на спеціальне 
використання природних 
ресурсів у межах територій 
та об'єктів природно-
заповідного фонду 
загальнодержавного 
значення

Суб’єкти 
господарської 
діяльності

Начальник управління
адміністративних послуг                                                                 А.Шевченко


