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РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від ____________ 2020 року  № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про внеесення змін до рішення міської ради 
від 15 травня 2020 року № 931 «Про 
затвердження Переліку адміністративних 
послуг, що надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Олександрії» 
 

Відповідно до ст.ст. 25, 26, пп.4 б) ст.27, ст.40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782 «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523 «Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг», листа Міністерства цифрової трансформації України від 
12.05.2020 №826/01-13, враховуючи рішення виконавчого комітету від 14 травня 2020 року 
№ 259 та висновки постійних комісій міської ради, з метою підвищення рівня 
обслуговування громадян, суб’єктів звернення та покращення якості надання 
адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії,  

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 931 «Про 
затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Олександрії», доповнивши перелік адміністративних послуг, що 
надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії, группа послуг – 
20. Державна реєстрація актів цивільного стану, послугою – 257. Комплексна послуга 
«ЄМалятко» у такій редакції: 
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№ 
з/п 

Код 
послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, якими 
передбачено надання адміністративної 

послуги 
257. 20-07 Комплексна послуга 

«ЄМалятко» 
Указ Президента України від 29.07.2019 

№558/2019 «Про деякі заходи щодо 
поліпшення доступу фізичних та 
юридичних осіб до електронних 

послуг», постанова Кабінету Міністрів 
України від 10.07.2019 №691 «Про 

реалізацію експериментального проекту 
щодо створення сприятливих умов для 

реалізації прав дитини» 
 
2. Пункти 257-274 Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 15 травня 
2020 року № 931 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії», відповідно вважати пунтами 258-
275. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 


