
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року     №______ 

 

Про внесення доповнень до рішення 

Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького 

від 18 вересня 2020 року № 451 

«Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаватимуться 

в Центрі надання адміністративних 

послуг у форматі «Прозорий офіс» 

міста Кропивницького» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Закону України «Про 

адміністративні послуги», Указом Президента України від 29 липня 2019 року 

№ 558/2019 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних 

осіб до електронних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 10 

липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо 

створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»,  листом Міністерства  

цифрової  трансформації  України  від  12 травня  2020  року 

№ 1/04-3-2076 щодо забезпечення реалізації експериментального проекту 

«єМалятко» у центрах надання адміністративних послуг, з метою упорядкування 

діяльності Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» 

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 міста 

Кропивницького від 18 вересня 2020 року № 451 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання адміністративних 

послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького», а саме включити до 

Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, 

послугу № 365 та викласти її в редакції, що додається. 

 

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Анна Шевченко 30 87 90 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

“__” _________ 2020 року № ___ 

 

 

 

Доповнення до Переліку адміністративних послуг, які надаються 

в Центрі надання адміністративних послуг 

у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького 

 

 

№ п/п Назва послуги Орган, що надає 

адміністративні 

послуги 

1 2 3 

365 Комплексна послуга 

 «єМалятко» 
Органи державної влади, 

органи місцевого 

самоврядування в межах 

повноважень, визначених 

законом 

 

 

 

Директор департаменту 

надання адміністративних послуг         Сергій КОВАЛЕНКО 


	Директор департаменту
	надання адміністративних послуг         Сергій КОВАЛЕНКО

