
 

         

 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

від      03   листопада  2015 р.     №  360 

 

м. Знам’янка 
 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  

від 9 серпня  2013 року № 372 

 

На виконання Закону України від 12 лютого 2015 року № 191 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 

від 22 жовтня 2015 року № 419-р «Про затвердження інформаційної та технологічної 

карток адміністративної послуги «Висновок державної екологічної експертизи» та 

рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 25 вересня 2015 року № 320 

«Про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради» в частині скорочення з 05 жовтня 2015 року посади державного адміністратора та 

введення посади головного спеціаліста – адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету 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. Внести зміни у назву додатка 2 рішення виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради від 09 серпня 2013 року № 372 «Перелік документів дозвільного характеру, 

які надаються через державного адміністратора дозвільних процедур»,  виклавши 

його у новій редакції: «Перелік документів дозвільного характеру, які можна 

одержати у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради». 

2. Включити до Переліку адміністративних послуг послугу відповідно до додатку 1. 

3. Керівнику Центру надання адміністративних послуг погодити порядок надання 

послуг з керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради з 

метою недопущення порушення  прав громадян, визначених відповідно до чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова    І.Крижановський 

 



 

 

                      Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

від 03 листопада 2015 року № 360 

 

 

 

Список додаткової послуги  

до Переліку, затвердженого додатком 2   

рішення виконавчого комітету  

від 09 серпня 2013 року № 372 

 

 

№  

з/п 
Назва послуги Підрозділ 

1. Висновок державної екологічної 

експертизи 

Департамент екології та природних ресурсів 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

          Секретар виконкому     Л. Меренкова 

 

 


