
          

 

 
Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Рішення 
 

від    12    вересня 2014 р.                                                      № 322 
 

м. Знам`янка 

 
 

Про  внесення змін до рішення  

виконавчого комітету від 09 серпня  

2013 року № 372 

 

  

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

України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09 квітня 2014 

року (реєстр. № 2436а), листа першого заступника Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 21.07.2014 р.,  керуючись ст.ст. 8, 12 Закону України «Про адміністративні 

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

виконавчий комітет Знам`янської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виключити з додатку 2 рішення виконавчого комітету від 9 серпня 2013 року № 372             

документи дозвільного характеру згідно з додатком. 

2. Державному адміністратору В.Ущаповській ознайомити керівників місцевих, 

регіональних дозвільних органів зі змінами Порядку здійснення дозвільних процедур, з 

метою недопущення порушення прав суб’єктів господарювання, визначених відповідно 

до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                          І. Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                           

                                                                                                            



                                                                                                               Додаток  

                                                                                             до рішення виконавчого комітету  

                                                                                             Знам’янської міської ради 

                                                                                             від  12  вересня 2014 року № 322 

 

  

 Список документів дозвільного характеру, виключених з Переліку, 

 затвердженого додатком 2 до рішення виконавчого комітету 

 від 9 серпня 2013 року № 372 

 

 

№ 

з/п 

№ у 

списку 

Назва послуги Структурний підрозділ Примітка 

1 18 Висновок про погодження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   

Управління 

Держземагентства у 

Знам’янському районі 

Кіровоградської області 

Надається, 

як 

адміністра-

тивна 

послуга 

2 19 Висновок про погодження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

Відділ архітектури та 

містобудування 

управління 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

Надається, 

як 

адміністра-

тивна 

послуга 

3 22 Дозвіл на розміщення відходів Департамент екології та 

природних ресурсів 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

4 24 Погодження проектів лімітів на 

утворення та розміщення відходів 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

5 29 Погодження розміщення рекламо 

носіїв у межах смуги відведення 

автомобільних доріг 

ВДАІ МГБ Знам’янського 

МВ УМВС України в 

Кіровоградській області 

 

6 37 Сертифікат якості зерна та 

продуктів його переробки 

Кіровоградська обласна 

державна хлібна інспекція 

 

 

 

 

Секретар виконкому                            Л. Меренкова 


