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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 20 лютого 2014 року № 69
м. Нововолинськ

Про тимчасовий реєстр адміністративних 
послуг, що надаватимуться через 
Центр надання адміністративних 
послуг у місті Нововолинську

Керуючись Законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», дорученням першого заступника голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2013 року № 6076/17/2-13 «Про організацію роботи із надання адміністративних послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», Меморандумом про співпрацю щодо організації надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг в м.Нововолинську, підписаного 20 листопада 2013 року між виконавчим комітетом Нововолинської міської ради та місцевими структурними підрозділами територіальних органів центральних органів виконавчої влади, з метою забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, виконавчий комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити тимчасовий реєстр адміністративних послуг структурних підрозділів виконавчого комітету Нововолинської міської ради, що надаватимуться через відділ «Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» виконавчого комітету Нововолинської міської ради згідно  з додатком 1.
2. Затвердити тимчасовий реєстр адміністративних послуг структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що надаватимуться у відділі «Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» виконавчого комітету Нововолинської міської ради згідно  з додатком 2.
3. Затвердити тимчасовий реєстр адміністративних послуг щодо видачі суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру, що надаватимуться через відділ «Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» виконавчого комітету Нововолинської міської ради згідно з додатком  3.
4. Суб’єктам надання адміністративних послуг протягом  десяти робочих днів надати відділу «Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» виконавчого комітету Нововолинської міської ради актуалізовані інформаційні, технологічні картки та зразки заяв до кожної адміністративної послуги.
5. Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 15 серпня 2013 року № 249 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 18.04.2013р. №118 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» вважати таким, що втратило чинність.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Савіка Е.А.
 




Міський голова					В.Б.Сапожніков


Ковальчук 40320











































































