
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 листопада 2019 року  №6       XXXVIII сесія  селищної ради  
смт Воскресенське           восьмого  скликання

Про  затвердження  Переліку
адміністративних  послуг,  що
надаються  через  відділ  «Центр
надання  адміністративних  послуг»
виконавчого  комітету
Воскресенської  селищної  ради  та
віддалених  робочих  місцях  в
старостатах селищної ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про  адміністративні  послуги»,  Переліком адміністративних  послуг  органів
виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг,
затвердженим  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  №  523  від
16.05.2014 (в редакції розпорядження № 782 від 11.10.2017), селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг,  які  надаються через
відділ  «Центр  надання  адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету
Воскресенської селищної ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг,  які  надаються через
віддалені  робочі  місця  відділу  «Центру  надання  адміністративних  послуг»
виконавчого комітету  Воскресенської  селищної  ради,  згідно  з  додатком 2  до
цього рішення.

3. Делегувати  виконавчому  комітету  Воскресенської  селищної  ради
повноваження щодо розробки й затвердження інформаційних та технологічних
карток адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку.

4. В  термін  до  31  грудня  2019  року  виконавчому  комітету
Воскресенської  селищної  ради  розробити  та  затвердити  інформаційні  та
технологічні картки адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку. 

5. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» забезпечити:
5.1.  координацію діяльності  щодо розробки та узагальнення інформації

про інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг;
5.2. організацію  надання  адміністративних  послуг  відповідно  до

затверджених інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг;



5.3. раз на півріччя здійснювати моніторинг та контроль за дотриманням
критеріїв  інформаційних  і  технологічних  карток  адміністративних  послуг,
вносити відповідні зміни та доповнення при потребі;

    5.4. доступність  інформаційних  карток  адміністративних  послуг  для
суб’єктів  звернень  у  відділі  «Центр  надання  адміністративних  послуг»
виконавчого  комітету  Воскресенської  селищної  ради  на  офіційному  сайті
Воскресенської селищної ради.

6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  керуючого
справами селищної ради Валентину Іванівну Черновол.

Селищний голова                                                               О.ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Проєкт рішення Воскресенської селищної ради

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 
що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Воскресенської селищної ради 
та віддалених робочих місцях 
в старостатах селищної ради

Підпис:

Керуюча справами
виконавчого комітету ___________________________ В.ЧЕРНОВОЛ


