
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого 2012 року № 46
м.Нововолинськ

Про затвердження 
Переліку адміністративних послуг, 
що надають управління/відділи 
виконавчого комітету Нововолинської 
міської ради та його структурні підрозділи 

Відповідно  до  п.5  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 
05.12.2011 року № 1274 „Про Реєстр адміністративних послуг”, на виконання 
доручення  голови  обласної  державної  адміністрації  від  16.11.2011  р.  № 
6216/17/2-11  „Про  заходи  щодо  реформування  системи  надання 
адміністративних послуг”, п.1.3 протокольного рішення від 16 січня 2012 року 
оперативної  наради  в  обласній  державній  адміністрації  щодо  роботи  з 
популяризації  веб-сайту „Адміністративні послуги органів виконавчої влади 
та  органів  місцевого  самоврядування  Волинської  області”, з  метою 
впорядкування і поліпшення надання адміністративних послуг, забезпечення 
відкритості  та  доступності  інформації  про  адміністративні  послуги,  що 
надають  управління/відділи  виконавчого  комітету  Нововолинської  міської 
ради  та  його  структурні  підрозділи,  виконавчий  комітет  Нововолинської 
міської ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  Перелік  адміністративних  послуг,  що  надають 
управління/відділи виконавчого комітету Нововолинської міської ради та його 
структурні підрозділи у новій редакції (додається).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з засобами масової 
інформації та зв’язків з громадськістю (Груй С.Й.) забезпечити розміщення на 
офіційному  веб-сайті  Нововолинської  міської  ради  оновленого  переліку 
адміністративних послуг.

3.  Державному  адміністратору  відділу  державної  реєстрації  та 
підприємництва  (Ковальчук  А.П.)  організувати  оприлюднення  оновленої 
інформації на веб-сайті „Адміністративні послу органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування Волинської області”.

4.  Відповідальність  за  зміст,  актуалізацію  інформації,  оперативне 
коригування інформації,  розміщеної на офіційному веб-сайті  міської ради у 
розділі  „Адміністративні  послуги”  покласти  на  начальників  відділів  чи 



управлінь  виконавчого  комітету  міської  ради,  керівників  комунальних 
підприємств, які надають адміністративні послуги в межах компетенції.

5. Визнати такими, що втратили чинність:
- рішення виконавчого комітету міської ради від 17 лютого 2011 року 

№  41  „Про  затвердження  Переліку  адміністративних  послуг,  що  надають 
управління/відділи виконавчого комітету Нововолинської міської ради та його 
структурні підрозділи”;

- рішення виконавчого комітету міської ради від 18 серпня 2011 року 
№ 297 „Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого  комітету 
Нововолинської  міської  ради  від  17.02.2011  р.  №  41  „Про  затвердження 
Переліку  адміністративних  послуг,  що  надають  управління/відділи 
виконавчого  комітету  Нововолинської  міської  ради  та  його  структурні 
підрозділи”.

6.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника 
міського голови Е. А. Савіка.

Міський голова                                               В. Б. Сапожніков

Ковальчук 40320
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