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                        № 96

Про  затвердження  Переліку  адміністративних

послуг,  які  надаються  через  Центр  надання

адміністративних послуг виконавчого комітету

Голопристанської  міської ради  Херсонської

області, в новій редакції

З  метою  удосконалення  переліку  адміністративних  послуг,  які  будуть

надаватися через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області,  відповідно  до  законів

України  «Про  адміністративні  послуги»,  «Про  внесення  змін  до  деяких

законодавчих  актів  України  щодо  оптимізації  мережі  та  функціонування

центрів  надання  адміністративних  послуг  та  удосконалення  доступу  до

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», «Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про дозвільну

систему  у  сфері  господарської  діяльності», «Про  державну  реєстрацію  актів

цивільного стану», «Про Держаний земельний кадастр», «Про внесення змін до

деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  умов  ведення  бізнесу

(дерегуляція)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

розширення  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та  оптимізації

надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України

від 16 травня 2014 року № 523-р «Про деякі питання надання адміністративних

послуг  органів  виконавчої  влади  через  центри  надання  адміністративних

послуг» (зі змінами) та керуючись статтями 26,  59, 73 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через

Центр  надання  адміністративних  послуг  виконавчого  комітету



Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області,  в  новій  редакції

(додається).

2.  Начальнику  відділу  із  забезпечення  діяльності  Центру  надання

адміністративних послуг виконавчого комітету Голопристанської міської ради 

Херсонської  області  Сидоренко  Катерині  Анатоліївні  з  дотриманням  вимог

Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  не  пізніше  п’яти

робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному

сайті Голопристанської міської ради.

3.  Визнати  таким,  що  втратило   чинність  рішення  міської  ради

від  29  вересня  2020  року   №  1443  «Про  затвердження  Переліку

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних

послуг  виконавчого  комітету  Голопристанської  міської  ради  Херсонської

області, в новій редакції».

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  

міської   ради  з  питань   планування  бюджету,  фінансів  та  управління

комунальною власністю.

Міський голова                                                                              Олександр БАБИЧ
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