
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

сьомої сесії селищної ради 

восьмого скликання 

 

від 06 березня 2018 року         №134 

смт Компаніївка 
 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через відділ надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Компаніївської селищної ради 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», Переліку адміністративних послуг 

органів виконавчої влади, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 

України віл 16 травня 2014 року №523, рішення селищної ради від 06 березня 

2018 року №132 «Про затвердження Положення відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Компаніївської селищної 

ради», 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються 

відділом надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Компаніївської селищної ради (додається). 

2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 

етики, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

 

 

Селищний голова                       О.Маслюков 



Додаток 

до рішення сесії селищної ради 

від 06 березня 2018 року №134 

 

Перелік 

послуг, які надаються відділом надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Компаніївської селищної ради 

 

№ Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання 

адміністративної послуги 

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

1.  
Реєстрація місця проживання 

(перебування) особи  

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

2.  
Зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

3.  
Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання (перебування) особи 

4.  
Видача довідки про зняття з реєстрації 

місця проживання 

5.  
Зняття з реєстрації місця перебування 

особи 

6.  

Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

7.  

Присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про врегулювання 

містобудівної діяльності» 

8.  

Видача (продовження дії) дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами  

Переоформлення дозволу 

Видача дубліката дозволу 

Анулювання дозволу за заявою суб’єкта 

господарювання 

Закон України «Про рекламу» 

9.  

Встановлення (погодження) режиму 

роботи підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування  

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

10.  

Надання копії рішення сесії селищної ради, 

виконавчого комітету, витягу з протоколу 

сесії 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

 


