
Проект 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від     червня 2019 року                                       №  

м. Помічна 
 

Про затвердження Регламенту відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради 

 

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Примірного регламенту 

центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588 (зі змінами), враховуючи 

рішення Помічнянської міської ради від __06.2019 року № ____ «Про 

затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Помічнянської міської ради, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська  

рада   в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету Помічнянської міської ради. (додається) 

2. Загальному відділу виконавчого комітету Помічнянської міської  

ради забезпечити оприлюднення Регламенту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Помічнянської міської ради 

на офіційному веб-сайті міської ради. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 
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