
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

06.10.2021                  № 619  

 

Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 

02.10.2019 № 347 „Про затвердження переліку адміністративних послуг та їх 

інформаційних карток“ 

 

Відповідно до законів України: „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про адміністративні послуги“, „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

та оптимізації надання адміністративних послуг“, з метою надання якісних 

адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Визнати такими, що втратили чинність, інформаційні картки 

адміністративних послуг: 

3 Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина (на конкурсних 

засадах) (ІК 85) 

4 Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина (поза конкурсом)               

(ІК 86) 

розділу „ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ“ переліку адміністративних послуг, які 

надаються Центром надання адміністративних послуг виконкому міської ради. 

  2. Доповнити розділ „СОЦІАЛЬНІ“ переліку адміністративних послуг, 

які надаються Центром надання адміністративних послуг виконкому міської 

ради наступною адміністративною послугою: 

58 Взяття на облік на забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (ІК 244) 

та затвердити її інформаційну картку (додається). 

 3. Доповнити розділ „ВЕТЕРИНАРНІ“ переліку адміністративних послуг, 

які надаються Центром надання адміністративних послуг виконкому міської 

ради  наступними адміністративними послугами: 

6 Про прийняття документів для отримання коштів обласного бюджету на  

відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для 



переробки, зберігання  молока та м ՚ яса, обладнання для заготівлі та 

переробки  кормів (ІК 85) 

7 Про прийняття документів  на отримання фінансової підтримки  від 

обласного бюджету  за  приріст поголів ՚ я корів молочного і м ՚ ясного 

напряму продуктивності власного відтворення та за закуплені телиці, 

нетелі або корови молочного і м ՚ ясного напряму продуктивності ,  за 

кожну наявну закуплену ідентифіковану голову овець та кіз (козематки, 

кізочки, вівцематки, ярки) (ІК 86) 

та затвердити їх інформаційні картки (додаються).  

 4. Затвердити інформаційну картку адміністративних послуг: 

1 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та 

дитини з багатодітної сім’ї (ІК 107) 

розділу „СІМ’Я, ДІТИ“ переліку адміністративних послуг, які надаються 

Центром надання адміністративних послуг виконкому міської ради, у новій 

редакції (додається). 

 5. Відділу  інформаційних технологій та захисту інформації виконкому 

міської ради (Божко А.М.) забезпечити розміщення інформації про послуги та їх 

Інформаційних карток на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради та 

внести відповідні зміни до електронного документообігу АСКОД. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Козін І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                             Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 


