
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «___» _____________ 2020 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», пунктом 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 № 1.17.1 — 1.17.12 та викласти їх у редакції, що додається.

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ

Євгеній Котан 24 23 69



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

«___» __________ 2020 року № _____

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

1. Виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького

№
Код

послуги

Орган, що надає
адміністративні

послуги
Назва послуги

Отримувачі
послуги

1 2 3 4 5

1 1.17.1

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького

Надання дозволу на 

відмову від майнових 

прав дитини

Фізичні

особи

2 1.17.2

Надання дозволу на 

дарування житла на ім'я 

дитини

Фізичні

особи

3 1.17.3

Надання дозволу на 

дарування житла, право 

користування яким має 

дитина

Фізичні

особи

4 1.17.4

Надання дозволу на обмін

житла, право 

користування яким має 

дитина

Фізичні

особи

5 1.17.5

Надання дозволу на обмін

житла, яке належить або 

частина якого належить 

дитині

Фізичні

особи

6 1.17.6

Надання дозволу на 

придбання житла на ім'я 

дитини

Фізичні

особи

7 1.17.7

Надання дозволу на 

продаж акцій, які 

належать дитині

Фізичні

особи

8 1.17.8 Надання дозволу на 

продаж житла, право 

користування яким має 

Фізичні

особи



2

дитина

9 1.17.9

Надання дозволу на 

продаж житла, яке 

належить або частина 

якого належить дитині

Фізичні

особи

10 1.17.10

Надання дозволу на 

укладання договору про 

визначення часток у 

житлі, право 

користування або право 

власності яким має 

дитина

Фізичні

особи

11 1.17.11

Надання дозволу на 

укладання договору про 

припинення права на 

аліменти для дитини у 

зв'язку з набуттям права 

власності на нерухоме 

майно

Фізичні

особи

12 1.17.12

Надання дозволу на 

продаж автомобіля, який 

належить або частина 

якого належить дитині

Фізичні

особи

Директор департаменту
надання адміністративних послуг                                   Сергій КОВАЛЕНКО



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від   2 березня  2015  року                             № 109  

 

 

 

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», розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2014 року № 523-р, з метою упорядкування діяльності 

Центру надання адміністративних послуг м. Кіровограда, визначення єдиних 

стандартів та вимог до обслуговування відвідувачів виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються в Центрі 

надання адміністративних послуг м. Кіровограда, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 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» та рішення 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». 

   

 

 

Секретар міської ради                                                                      І.Марковський 
 

 

 

 

 
Глушаєва  24 17 50 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету      

Кіровоградської міської ради  

2 березня  2015  

№ 109 

 

ПЕРЕЛІК  

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. Виконавчі органи Кіровоградської міської ради 

1 1.1.1 Управління 

містобудування та 

архітектури 

Надання (внесення змін до) 

будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки  

Фізичні та 

юридичні особи  

2 1.1.2  Надання викопіювання із 

топографічної зйомки міста          

(М 1:2000) та з генерального 

плану м. Кіровограда (М 1:5000) 

Фізичні та 

юридичні особи  

3 1.1.3  Надання дозволу на 

переобладнання і 

перепланування жилого будинку 

(квартири), жилих і нежилих у 

жилих будинках приміщень 

Фізичні особи  

4 1.1.4  Переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

Фізичні та 

юридичні особи 

5 1.1.5  Встановлення пріоритету на 

місце розташування рекламного 

засобу 

Фізичні та 

юридичні особи 

6 1.1.6  Продовження строку дії дозволу 

на розміщення зовнішньої 

реклами 

Фізичні та 

юридичні особи 



8 

1 2 3 4 5 

 

49 1.7.2  Обстеження житла на предмет 

відповідності санітарним нормам 

та визнання придатним для 

проживання 

Фізичні особи 

 

50 1.8.1 Управління по 

сприянню 

розвитку торгівлі 

та побутового 

обслуговування 

населення 

Видача карток обліку об’єкта та 

довідок про розміщення об’єкта  

Фізичні та 

юридичні особи 

51 1.8.2  Встановлення режиму роботи 

підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства та 

надання послуг на території       

м. Кіровограда 

Фізичні особи-

підприємці та 

юридичні особи 

52 1.9.1 Міжвідомча 

комісія з 

влаштування 

індивідуального 

опалення в 

квартирах 

багатоповерхових 

житлових будинків 

Надання дозволу на влаштування 

індивідуального опалення в 

квартирах багатоповерхових 

житлових будинків 

Фізичні та 

юридичні особи – 

власники квартир, 

власники 

нежитлових 

приміщень 

53 1.10.1 Архівний відділ 

Кіровоградської 

міської ради 

Надання довідок соціально-

правового характеру, копій та 

витягів з документів які 

надаються  фізичним та 

юридичним особам                     

м. Кіровограда 

Фізичні та 

юридичні особи 

54 1.11.1 Відділ соціальної 

підтримки 

населення 

Кіровоградської 

міської ради 

Надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам, 

постраждалим учасникам АТО та 

сім’ям загиблих, які є 

мешканцями м. Кіровограда 

Фізичні особи 

 

2. Територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади 

1 2.1.1 Головне 

управління 

Держземагентства 

Державна реєстрація земельної 

ділянки з видачею витягу з 

Суб’єкти 

отримання 

адміністративної 



Доопрацьовано 16.04.2020 р.

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «___» _____________ 2020 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», пунктом 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 № 1.17.1 — 1.17.12 та викласти їх у редакції, що додається.

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ

Євгеній Котан 24 23 69



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

«___» __________ 2020 року № _____

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

1. Виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького

№
Код

послуги

Орган, що надає
адміністративні

послуги
Назва послуги

Отримувачі
послуги

1 2 3 4 5

1 1.17.1

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького

Надання дозволу на 

відмову від майнових прав 

дитини

Фізичні

особи

2 1.17.2

Надання дозволу на 

дарування житла на ім'я 

дитини

Фізичні

особи

3 1.17.3

Надання дозволу на 

дарування житла, право 

користування яким має 

дитина

Фізичні

особи

4 1.17.4

Надання дозволу на обмін 

житла, право користування

яким має дитина

Фізичні

особи

5 1.17.5

Надання дозволу на обмін 

житла, яке належить або 

частина якого належить 

дитині

Фізичні

особи

6 1.17.6

Надання дозволу на 

придбання житла на ім'я 

дитини

Фізичні

особи

7 1.17.7

Надання дозволу на 

продаж цінних паперів, 

які належать дитині

Фізичні

особи

8 1.17.8

Надання дозволу на 

продаж житла, право 

користування яким має 

дитина

Фізичні

особи



2

дитина

9 1.17.9

Надання дозволу на 

продаж житла, яке 

належить або частина 

якого належить дитині

Фізичні

особи

10 1.17.10

Надання дозволу на 

укладання договору про 

визначення часток у 

житлі, право 

користування або право 

власності яким має 

дитина

Фізичні

особи

11 1.17.11

Надання дозволу на 

укладання договору про 

припинення права на 

аліменти для дитини у 

зв'язку з набуттям права 

власності на нерухоме 

майно

Фізичні

особи

12 1.17.12

Надання дозволу на 

продаж автомобіля, який 

належить або частина 

якого належить дитині

Фізичні

особи

Директор департаменту

надання адміністративних послуг                                   Сергій КОВАЛЕНКО
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