
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 21 січня 2022 

року №1144-VIII «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

які надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» 

Арцизької міської ради» 

 

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини 6 статті 12 Закону України «Про 

адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України  

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

послуг через центри надання адміністративних послуг», рішення Арцизької 

міської ради від 21 січня 2022 року №1144-VIII «Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, які надаються відділом «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради», з метою приведення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради Одеської області у 

відповідності до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади 

та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого 

самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень,  які є 

обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2021 року № 969-р, Арцизька міська рада 

 ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни до рішення Арцизької міської ради від 21 січня 

2022 року №1144-VIII «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

які надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької 

міської ради» та затвердити перелік адміністративних послуг в новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Арцизької міської ради. 

 

 

 

 
Проект рішення підготовлений 

відділом «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Арцизької міської ради 

 



Аркуш погодження до проекту рішення 
 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 21 січня 2022 

року №1144-VIII «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

які надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» 

Арцизької міської ради» 
 

 

 

Секретар Арцизької міської ради 

«___»_____________2022 року_______________    Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Заступник Арцизького міського голови 

«___»_____________2022 року_______________    Оксана СТОЯНОВА 

 

Начальник юридичного відділу Арцизької міської ради 

«___»_____________2022 року_______________    Олена ШАТАЛОВА 

 

Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької 

міської ради 

«___»_____________2022 року_______________    Оксана РЕШЕТНЮК 

 


