
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.05.2018 № 155 

м. Золотоноша  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2017 

№ 99 „Про адміністративні послуги виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради” зі змінами 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від          

16.05.2014 № 523 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (в редакції 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р), 

враховуючи лист відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” (18.05.2018 № 1068), керуючись п. 4 „б” ст. 27 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні ”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.03.2017 № 99 „Про адміністративні послуги виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради” із внесеними змінами від 28.03.2018 № 93, 

доповнивши додаток 2 пунктами:  

  
№ 

п/п 

Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

123. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки 

Управління 

Держпраці у 

Черкаській області  

 

124. Анулювання дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки 

Управління 

Держпраці у 

Черкаській області  

125. Реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам законодавства з охорони 

Управління 

Держпраці у 
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праці Черкаській області  

126. Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) 

великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають 

експлуатації на вулично-дорожній мережі 

загального користування 

Управління 

Держпраці у 

Черкаській області  

127. Відомча перереєстрація великотоннажних та 

інших технологічних транспортних засобів, що 

не підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі загального користування 

Управління 

Держпраці у 

Черкаській області  

128. Зняття з обліку великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не 

підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі загального користування 

Управління 

Держпраці у 

Черкаській області  

 

2. Відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

(Коцар І.А.) розмістити на офіційному веб-сайті Золотоніської міської ради 

інформацію щодо зазначених змін, інформаційні та технологічні картки, 

електронні форми заяв та інших документів, які подаються для одержання 

адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ „Центр надання адміністративних послуг 

у місті Золотоноша” (Коцар І.А.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коцар 52668 


