
 

            

 

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

від    26   листопада   2014 р.     № 415 

 

м. Знам’янка 
 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

від 9 серпня  2013 року № 372 

 

   

 Відповідно до підписаного меморандуму між департаментом екології та 

природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації та Знам’янською 

міською радою від 23 жовтня 2014 року про внесення змін до переліку адміністративних 

послуг, які надаватимуться через центр надання адміністративних послуг Знам’янської 

міської ради, керуючись ст.ст.8, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 

ст.ст.29, 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

 

1. Включити до Переліку адміністративних послуг послуги відповідно до додатку 1. 

2. Керівнику  Центру надання адміністративних послуг  Михайлову В.В. погодити 

порядок  надання послуг з керівниками структурних підрозділів з метою 

недопущення порушення  прав громадян, визначених відповідно до чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова    І. Крижановський 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету 

Знам’янської міської ради 

від    26     листопада   2014 

року № 415 

 
 

Список додаткових послуг до Переліку, 

затвердженого додатком 1 до рішення виконавчого комітету 

від 9 серпня 2013 року № 372 

 

 

№ з/п Назва послуги Підрозділ 

1.  Розрахунок величин фонових концентрацій 

забруднювальних речовин в атмосферному 

повітрі 

Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

2.  Погодження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання 

питної води 

Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

3.  Реєстрація звітів з інвентаризації викидів 

забруднюючих речовин 

Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

4.  Погодження режиму експлуатації водойми 

(скид води, наповнення водойм) 

Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

5.  Затвердження паспорту місць видалення 

відходів 

Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

6.  Затвердження реєстрової карти об’єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів 

 

Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

7.  Затвердження технічного паспорту відходу Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

8.  Погодження проекту землеустрою Департамент екології та природних 

ресурсів Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Секретар виконкому   Л.Меренкова 
 


