
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від _____________ №________ 

       м. Покровськ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради                             

від 19.08.2021 № 365 «Про затвердження інформаційних і технологічних 

карток адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами 

міської ради через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ» 

 

 

З метою забезпечення вдосконалення порядку надання 

адміністративних послуг, на підставі ст. 8 Закону України № 5203-VI від 

06.09.2012 «Про адміністративні послуги» (зі змінами), розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» (зі змінами, згідно розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р), постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги», рішення Покровської 

міської ради від 21.07.2021 № 8/12-7 «Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг м. Покровськ» (зі змінами), враховуючи 

інформацію надану структурними підрозділами міської ради, керуючись 

статтями 40,59,73 Закону України № 280/97-ВР від 21.05.1997 «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради:  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                             

від 19.08.2021 № 365 «Про затвердження інформаційних і технологічних 

карток адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами 

міської ради через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ», 

затвердивши інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, 

що надаються структурними підрозділами міської ради через Центр надання 

адміністративних послуг м. Покровськ, а саме: 
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1) Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради 

(Візенков) додатки 1-4, 7, 8, 11-14, 17-30, 33, 34 викласти в новій редакції 

(додатки 231-232); 

2) Комунальним підприємством «Покровська ритуальна служба» 

(Масенець) додатки 5, 6 викласти в новій редакції; 

3) Управлінням сім'ї, молоді та спорту міської ради (Щербинка), 

додатки 133-136 викласти в новій редакції (додатки 233-240); 

4) Відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб міської ради 

(Сироватченко), додатки 137-152 викласти в новій редакції (додатки 241-

242);  

5) Відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради (Олехнович) (додатки 243-246); 

6) Центром надання адміністративних послуг м. Покровськ 

(Бєлоусова) додатки 177, 178, 204, 205, 208, 209 викласти в новій редакції; 

7) Службі у справах дітей Покровської міської ради (Гергуленко) 

(додатки 247-250); 

8) Відділу промисловості та АПК (Ієвлєв) (додатки 251-254); 

9) Відділом містобудування, архітектури та земельних відносин 

міської ради (Птушко) додатки 51-70, 75-92 викласти в новій редакції 

(додатки 255-266); 

10) Департаментом фінансово-економічної політики та управління 

активами Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) 

додатки 93-118, 121-126, 129-132 викласти в новій редакції (додатки 267-

292). 

2. Керівникам структурних підрозділів, відповідно до пункту 1 

даного рішення, забезпечити контроль та своєчасне внесення змін до 

інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг. 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін    
 

 

 

 

 


