
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   29 жовтня   2015  року                                         № 599 
 

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
від 18.02.2014 № 59 «Про затвердження  
Положення про Центр надання  
адміністративних послуг міста Кіровограда  
та Регламенту Центру надання  
адміністративних послуг  
міста Кіровограда в новій редакції» 
 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", законами України "Про адміністративні послуги”, «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України  щодо спрощення умов ведення 
бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 року №191-VIII, з метою приведення у 
відповідність до чинного законодавства роботи Центру надання 
адміністративних послуг міста Кіровограда виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Вести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 18.02.2014 №59 «Про затвердження Положення про Центр 
надання адміністративних послуг міста Кіровограда та Регламенту Центру 
надання адміністративних послуг міста Кіровограда в новій редакції», а саме: 

1) в Положенні про Центр надання адміністративних послуг міста 
Кіровограда  та Регламенті Центру надання адміністративних послуг міста 
Кіровограда слова «управління адміністративних та дозвільних процедур 
Кіровоградської міської ради» замінити словами «управління 
адміністративних послуг Кіровоградської міської ради»; 

2) в Положенні про Центр надання адміністративних послуг міста 
Кіровограда (далі – Положення) та Регламенті Центру надання 
адміністративних послуг міста Кіровограда (далі – Регламент) виключити 
слова «державний адміністратор»; 

3) абзац 2 розділу 6 Положення виключити; 
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4) розділ 6 Положення «Права адміністраторів» додати пунктом 6:  

«6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, 
передбачених законом»; 

5) розділ Положення «Керівник Центру відповідно до завдань, 
покладених на Центр» додати пунктом 10: «10) може здійснювати функції 
адміністратора»; 

6) розділ 1 Регламенту додати пунктом 7: «7. Суб’єктам надання 
адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам 
звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому 
числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі 
послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім 
випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних 
послуг"»; 

7) пункт 2 розділу 5 Регламенту викласти в новій редакції:  
«2. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи 
заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) 
документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі 
надання адміністративних послуг». 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 15.12.2014 року №572 Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 18.02.2014 року №59 «Про затвердження Положення про Центр надання 
адміністративних послуг міста Кіровограда  та Регламенту Центру надання 
адміністративних послуг міста Кіровограда в новій редакції». 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                   І.Марковський 
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