
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   17   травня  2012  року                                                  № 363 
 

м. Кіровоград 
 

Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
від 20 вересня 2011 року № 970  
«Про затвердження Переліку  
адміністративних послуг, які  
надаватимуться в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Кіровограда» 
 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", з метою упорядкування діяльності Центру надання 
адміністративних послуг, визначення єдиних стандартів та вимог до 
обслуговування відвідувачів, технічного оснащення робочих місць 
працівників Центру надання адміністративних послуг виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 20 вересня 2011 року № 970 «Про затвердження Переліку 
адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Кіровограда», а саме Перелік адміністративних 
послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг                           
м. Кіровограда, доповнити пунктом 1.2.15, 3.18.1 та викласти пункти 1.2.8, 
1.2.10 і 1.3.16 в редакції  згідно з додатком. 
 
 
Міський голова               О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бугайов  
24-23-69



Додаток до рішення  
виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
17   травня  2012  року  
№ 363 

 
 
 

Зміни 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 

 1.2.8 Управління 
містобудування та 
архітектури  

Підготовка проектів рішень 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради щодо переведення квартир 
до категорії нежитлових 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

 1.2.10 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Підготовка рішення про надання 
дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами або про відмову у його 
наданні 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

 1.2.15 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Заява про виконання вимог  паспорта 
прив’язки тимчасової споруди 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

 1.3.16 Управління 
земельних відносин 
та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

Акт обстеження зелених насаджень Фізичні та 
юридичні 
особи 

 3.18.1 Служба 
автомобільних 
доріг у 
Кіровоградській 
області  

Дозвіл на розміщення, будівництво 
споруд, об’єктів дорожнього сервісу, 
автозаправних станцій, прокладання 
інженерних мереж та виконання інших 
робіт у межа смуги відведення 
автомобільних доріг 

Суб’єкти 
господарю

вання 

 
 
 

Начальник відділу дозвільних процедур –  
державний адміністратор                                                                    А.Шевченко 
 

 


