
                                                                                                                Проєкт                                                                                                                  

                                                                  

П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(____________ сесія ________ скликання) 

 

                                            РІШЕННЯ  

 

від ____________________ 2020  року   
 

                                                                                                        

 Про  визначення Переліку  адміністративних 

послуг,  що надаються  через центр надання 

адміністративних послуг Полтавської міської  

ради (в новій редакції)  

 

   

         На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг», Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу 

(дерегуляція)», Законом України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності»,  статтями 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням  Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2017р. № 782-р «Про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р. № 523», враховуючи зміни у 

діючому законодавстві  та пропозиції суб’єктів надання адміністративних 

послуг, Полтавська  міська рада 

 

    

ВИРІШИЛА :      

 

        1. Визначити Перелік адміністративних послуг, що надаються через центр 

надання адміністративних послуг Полтавської міської ради (в новій редакції) 

згідно з додатком до цього рішення. 

 

        2. Пункт 1 рішення двадцять другої сесії сьомого скликання від 25 квітня 

2019 року « Про  визначення Переліку  адміністративних послуг,  що надаються 

через центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради в новій 

редакції» та рішення двадцять восьмої сесії Полтавської міської ради сьомого 

скликання від 29 листопада 2019 року «Про внесення змін та доповнень до 

Переліку адміністративних послуг,  що надаються  через центр надання 

адміністративних послуг Полтавської міської ради» вважати такими, що 

втратили чинність. 

   

 

 



 

 

      3.  Це рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

      4. Прес-службі оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової 

інформації та на офіційному сайті Полтавської міської ради. 

 

      5.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань 

містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, 

розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму                        

(Дмитро Сенчакович). 

 

 

 

  Секретар міської ради                                                  Олександр ШАМОТА    
 


