
 

 

 

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
  

23.02.2021           № 94   
 

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 соціальні послуги“, „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“, 

рішення виконкому міської ради від 02.10.2019 № 347 „Про  затвердження 

переліку адміністративних послуг та їх інформаційних карток“ (зі змінами),  з 

метою надання  якісних адміністративних та муніципальних послуг Центром 

надання адміністративних послуг виконкому міської ради, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Доповнити  перелік адміністративних та муніципальних послуг, які 

надаються Центром надання адміністративних послуг виконкому міської ради 

(далі – Перелік послуг), затверджений рішенням виконкому міської ради від 

02.10.2019 № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних послуг та їх 

інформаційних карток“ (зі змінами), що додається. 

 2. Затвердити інформаційні та технологічні картки  адміністративних 

послуг, згідно з Переліком послуг, які надаються Центром надання 

адміністративних послуг виконкому міської ради, затверджені рішенням 

виконкому міської ради від 02.10.2019 № 347 „Про  затвердження переліку 

адміністративних послуг та їх інформаційних карток“ (зі змінами), що додаються. 

 3. 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. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Козін І.І. 

 

 

Міський голова                                                             А.СІМОНОВ 

 

                                              



                                                                                                 Додаток 

  

                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                                  міської ради 

                                                                                                  23.02.2021  № 94  

                                                    

 

 

Перелік 

адміністративних та муніципальних послуг, які надаються Центром надання 

адміністративних послуг виконкому міської ради 

 

221. Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

222. Про виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом 

пільгових категорій громадян на міжміських  та міжобласних автобусних  

маршрутах загального користування, протяжність яких перевищує 50 км 

(регулярні пасажирські перевезення). 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                             С.Г.Пазюк 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                            

     


