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У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я


від 22 травня 2013 року № 147
м.Нововолинськ

Про звіт державного адміністратора дозвільного центру
щодо виконання Закону України „Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності”


Заслухавши  звіт державного адміністратора дозвільного центру виконавчого комітету Нововолинської міської ради Ковальчук А.П. щодо виконання вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, керуючись ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нововолинської міської ради В И Р І Ш И В :

1. Звіт державного адміністратора дозвільного центру виконавчого комітету міської ради Ковальчук А.П. щодо виконання вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” взяти до відома.
2.  Державному адміністратору дозвільного центру (Ковальчук А.П.) забезпечити організацію виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та з 1 червня 2013 року:
2.1. Здійснювати прийом суб’єктів господарювання, надавати їм вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру, приймати від суб`єктів господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, здійснювати їх реєстрацію та подавати документи (їх копії) відповідним місцевим дозвільним органам виключно через Центр надання адміністративних послуг.
2.2. Забезпечувати розміщення та постійне оновлення на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті Нововолинської міської ради інформації, необхідної для суб’єктів господарювання для провадження ними господарської діяльності.
2.3. Здійснювати контроль за строками видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами.
2.4. Проводити анкетування суб’єктів господарської діяльності щодо якості обслуговування в дозвільному центрі з метою врахування результатів опитування для удосконалення роботи дозвільного центру.
3. Представникам дозвільних органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Нововолинської міської ради вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та з 1 червня 2013 року: 
3.1. Здійснювати прийом суб'єктів господарювання, оформлення та видачу дозвільних документів виключно у Центрі надання адміністративних послуг.
3.2. Дотримуватись термінів розгляду та видачі документів дозвільного характеру, передбачених чинним законодавством.
3.3. Забезпечувати  оприлюднення  та  вільний доступ  до  необхідної суб’єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Е.А.Савік.




Міський голова                                                                           В. Б. Сапожніков


Ковальчук 40320






























