
 
УКРАЇНА 

 
Миколаївська область 

 
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ   МІСЬКИЙ   ГОЛОВА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

========================================================== 
від _21.01.2019__ №_20-р_ 
              м. Первомайськ 
 

Про затвердження графіку інформування 

одержувачів адміністративних послуг 

через міську загальнополітичну газету  

«Вісник Первомайська» та офіційний сайт  

міської ради в частині роз’яснення порядку надання  

(отримання) адміністративних послуг у 2019 році 
 

 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 6 Закону України «Про 

адміністративні послуги», з метою інформування населення про порядок 

надання (отримання) адміністративних послуг: 
 

 1. Затвердити графік інформування одержувачів адміністративних 

послуг через міську загальнополітичну газету «Вісник Первомайська» та 

офіційний сайт міської ради в частині роз’яснення порядку надання 

(отримання) адміністративних послуг у 2019 році (додається). 

 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського 

голови від 27.02.2018 року № 65-р «Про затвердження графіку інформування 

одержувачів адміністративних послуг через місцеві засоби масової 

інформації в частині роз’яснення порядку надання (отримання) 

адміністративних послуг». 

 3. Зазначеним у додатку підрозділам:  

3.1. своєчасно надавати для розміщення інформацію в міську 

загальнополітичну газету «Вісник Первомайська» та офіційний сайт міської 

ради (розділ «Адміністративні послуги»);  

3.2. у визначений термін письмово інформувати про розміщену 

інформацію сектор контролю апарату виконавчого комітету міської ради та 

Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

міської ради. 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова      Л.Г. Дромашко 

 



Розпорядження міського голови 

55213, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 3 

Тел. 0 5161 4 20 22, факс 0 5161 4 46 06,  e-mail: vykonkomperv@mk.gov.ua  

«Про затвердження графіку інформування одержувачів адміністративних послуг через міську загальнополітичну 

газету «Вісник Первомайська» та офіційний сайт міської ради в частині роз’яснення порядку надання 

(отримання) адміністративних послуг у 2019 році 

Стор.2 з 2  

Додаток  

до розпорядження  

міського голови  

21.01.2019__ №_20-р 

Графік  

інформування одержувачів адміністративних послуг через міську 

загальнополітичну газету «Вісник Первомайська» та офіційний 

 сайт міської ради в частині роз’яснення порядку надання  

(отримання) адміністративних послуг у 2019 році 

 
 

№ 

з/п 

Найменування підрозділу Термін 

розміщення 

інформації  

1 2 3 

1.  Управління у справах дітей міської ради січень 2019р. 

липень 2019р. 

2.  Управління соціального захисту населення міської ради лютий 2019р. 

серпень 2019р. 

3.  Сектор з питань реєстрації місця проживання фізичних 

осіб апарату виконавчого комітету міської ради 

лютий 2019р. 

серпень 2019р. 

4.  Управління житлово-комунального господарства міської ради березень 2019р. 

вересень 2019р. 

5.  Управління містобудування, архітектури, комунальної 

власності та земельних питань міської ради 

квітень 2019р. 

жовтень 2019р. 

6.  Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб-

підприємців апарату виконавчого комітету міської ради 

травень 2019р. 

листопад 2019р. 

7.  Управління економіки міської ради червень 2019р. 

грудень 2019р. 

8.  Відділ у Первомайському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Миколаївській області (за узгодженням) 

липень 2019р. 

грудень 2019р. 

9.  Загальний відділ апарату виконавчого комітету міської ради березень 2019р. 

грудень 2019р. 

10.  Апарат міської ради березень 2019р. 

грудень 2019р. 
 

 

Начальник Центру надання адміністративних послуг  

апарату виконавчого комітету міської ради         О.М. Тяпушкін 

mailto:vykonkomperv@mk.gov.ua

