
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «___» __________ 20 ___ року                                                        № ________

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», підпунктом 3 пункту 1 розпорядження
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 міста 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,  послуги  №  2.7.1,  2.7.2,  2.7.3,  2.7.4,  2.7.5
та викласти їх у редакції, що додається.

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ

Євгеній Котан 24 23 69



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
«___» _______ 20__ року   № _____

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

2. Територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади

№
Код

послуги

Орган, що надає
адміністративні

послуги
Назва послуги

Отримувачі
послуги

1 2 3 4 5

1 2.7.1

Кропивницький 
міський відділ 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Кіровоградській 
області 

Державна реєстрація 
народження

Фізичні
особи

2 2.7.2
Державна реєстрація 
шлюбу

Фізичні
особи

3 2.7.3

Державна реєстрація 
розірвання шлюбу за 
спільною заявою 
подружжя, яке не має 
дітей

Фізичні
особи

4 2.7.4
Державна реєстрація 
зміни імені

Фізичні
особи

5 2.7.5

Внесення змін до 
актових записів 
цивільного стану, їх 
поновлення та 
анулювання

Фізичні
особи

Начальник управління
адміністративних послуг                                                   Антон ШЕВЧЕНКО
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