
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.07.2018 № 241 

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” ( 19.07.2018 № 1551), 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, 

24.05.2018 № 155, доповнивши: 

- додаток 1 пунктами: 

 
№ 

п/п 

Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

Назва 

адміністративної 

послуги 

Статті нормативно-

правових актів, згідно з 

якими надається послуга та 

визначається її платність 

або безоплатність 

Розмір плати 

(у разі 

надання 

послуги на 

платній 

основі) або 

безоплатність 

послуги 

109 Відділ культури 

виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

Видача 

погоджень на 

право 

тимчасового (до 

п’яти  днів) 

Закон України  „Про місцеве 

самоврядування в Україні ” 

(п. 9-а, 4-б ст. 30) 

Закон України “Про 

благоустрій населених 

Послуга 

безкоштовна 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/782-2017-%D1%80/paran17#n17
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користування 

окремими  

елементами 

благоустрою 

міста для 

розміщення  

дитячих 

атракціонів, луна-

парків, об’єктів 

святкової торгівлі 

на території парку 

культури та 

відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка 

пунктів” 

110 Відділ культури 

виконавчого 

комітету 

Золотоніської 

міської ради 

Видача 

погоджень на 

право для 

сезонного (більше 

5-ти днів) 

розташування 

об’єкта з надання 

послуг розваг на 

території парку 

культури та 

відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка 

Закон України  „Про місцеве 

самоврядування в Україні ” 

(п. 9-а, 4-б ст. 30) 

Закон України “Про 

благоустрій населених 

пунктів” 

Послуга 

безкоштовна 

 

- додаток 2 пунктами:  

  
№ 

п/п 

Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

129 Видача дозволу на участь у дорожньому русі 

транспортних засобів, вагові або габаритні параметри 

яких перевищують нормативні 

Департамент патрульної 

поліції Управління 

патрульної поліції в 

Черкаській області 

130 Погодження маршрутів руху транспортних засобів під 

час дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

Департамент патрульної 

поліції Управління 

патрульної поліції в 

Черкаській області 

131 Видача погоджень на право тимчасового (до п’яти  днів) 

користування окремими  елементами благоустрою міста 

для розміщення  дитячих атракціонів, луна-парків, 

об’єктів святкової торгівлі на території парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 

Відділ культури 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради 

132 Видача погоджень на право для сезонного (більше 5-ти 

днів) розташування об’єкта з надання послуг розваг на 

території парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 

Відділ культури 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської 

ради 

 

2. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних 
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послуг, суб’єктом надання яких є відділ культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (відповідно додатки 1,2). 

3. 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. 

4. 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 


