
 Сімдесят сьома  сесія Знам`янської міської ради 

                          шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  19  червня  2015  року        №1745 

м. Знам`янка 
         

Про внесення змін 

до структури апарату управління  

Знам’янської міської ради   

 

 

На виконання Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення  умов ведення бізнесу (дерегуляція)»  від 12.02.2015 року № 191-

VІІІ,  яким передбачається надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності через центри надання адміністративних послуг, у 

зв’язку із чим, дозвільні центри, як окрема складова центрів надання адміністративних 

послуг, ліквідовуються, а виконання обов’язків державного адміністратора покладається на 

адміністратора центру надання адміністративних послуг, керуючись п. 5 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 

В и р і ш и л а : 

1. Скасувати рішення міської ради від 23.12.2005р. №1026 «Про введення посади 

адміністратора у структуру апарату управління»  як таке, що втратило чинність. 

2. Скасувати пункт 8 Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Знам’янської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 31.05.2013р. №949, 

як такий, що втратив чинність. 

3. Доповнити пункт 12 Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Знам’янської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 31.05.2013р. №949 

наступним підпунктом: «забезпечення надання адміністративних послуг з видачі 

(переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності». 

4. Ввести з 04 жовтня 2015 року посаду  адміністратора центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 

5. Затвердити штатну чисельність центру надання адміністративних послуг 

Знам’янської міської ради у складі 3-х одиниць: 

 начальник відділу – керівник Центру надання адміністративних послуг; 

 головний спеціаліст – адміністратор центру; 

 головний спеціаліст – адміністратор центру. 

6. Головному спеціалісту відділу кадрової роботи К.Тесленко, заступнику начальника 

відділу фінансово-господарського забезпечення Н. Буглак внести відповідні зміни до 

штатного розпису.  

7. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради Л.Меренкову. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. Л. Суслов).    

 

 

Міський голова      І.Крижановський 

 


