
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 21.07.2021  № 8/12-7 

             м. Покровськ 

 

Про затвердження переліку  

адміністративних послуг, що  

надаються через Центр надання  

адміністративних послуг 

м. Покровськ  

 

 

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади, 

впорядкування та поліпшення якості надання адміністративних послуг, враховуючи 

оновлену інформацію від структурних підрозділів міської ради, на підставі ст. 12 

Закону України «Про адміністративні послуги» (зі змінами), розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» (зі змінами), керуючись статтями 40, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг м. Покровськ (додаток 1). 

2. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через 

віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг            

м. Покровськ (додатки 2, 3). 

3. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через 

територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Покровськ 

(додаток 4). 

4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету ради Жук А.В., контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, 

гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, 

дотримання законності захисту прав, свобод і законних інтересів (Тришкін).  

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін    

 

 

 



  

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення міської ради 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ 
 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  Центром надання адміністративних послуг м. Покровськ  

 

В.о. начальника Центру 

надання адміністративних  

послуг м. Покровськ О. Бєлоусова  

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради       А. Жук  

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів       В. Пишна 

 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради                 Ж. Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії міської ради 

з питань місцевого самоврядування,  

гласності та депутатської діяльності,  

забезпечення громадського порядку,  

дотримання законності захисту прав,  

свобод і законних інтересів       Д. Тришкін 

 

 

Секретар міської ради        Н. Іваньо 

 

 
 


