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!1р' внесепня зм!ц до
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Б|дпов|дно до отатт[ 12 закону !кра!ни ,,|[ро адм1н[сративн| послуги'',
отатей 6, 39 3акону 9кра|ни ,,|{ро м|сцев1 державн| адм[н|сщац[!'',

розпоряд)кення (аб[нету &1!н!сщ1в 9кра!ни в|д 16.05.2014 !т|"э 523-р 
'',{еяк1

литання надання алм!н!сративних послуг орган!в виконавчо| влади чеРез

центри надання адм|н|стративних пос.тгщ'', з мето1о забезпечення надання
суб'ектам звернень адм1н1стративних послуг, що визначен| у ,,|[ерел|ку
адм1н|сщативних послуг орган!в виконавчо] влади, як| нада|оться через ценщ
наданття адм!н|отративних посщг'' (додаток до розпорядження каб|нету
й1н!сщ!в 9кра!ни в!д 1,6.05.2014 !т|о 523-р), через ценщ надання
адм!н!сщативних послуг при т{уц!вськ|й районн|й адм|н!страц1| (дал1 - 1]ентр)

з 01 вересття 2014 року:
1. внести в додаток до |{олохсення про !енщ надання адм1н|сративнцх

послуг при 9уц!вськ|й районн|й адм|н1сщац1!,'|!ерел1к адм1н|стративних

послуг, що нада}оться через центр наданн'{ адм1н1сщативних поолуг при
9уц]вськ|й районн|й дерх<авн|й адм|н|страц!!''(лал1 - |{ерел|к), затвершкений

розпорядженням голови районно| дерхавно! адм|н!сщац|] в1д 25.12.2013 ]:|э 483

,,|1ро впорядк1ъан!{я сиотеми та орган|зац|йного забезпеченття надання
алм!н!сщативних послуг" так! зм!ни:

1.1. Биклточити |з ||ерел[ц позиц1! 6-9' 13-19.
1.2. ! позиц|! 5 суб'екг надання адм!н1сративно] посщ,ти "8!дд!л у

справах молод1 та сцорц 9уц|всько| районно| дерэкавно| адм1н!сщац|!''
зм1нити на "€ектор у справ!1х молод| та спорту !1угу!всько! районно| дер>кавно!
адм|н|сщац|!''.

2. Рекомендувати нач:}пьнику 9уц!вського районного в1эл|лу,{ержавно!
слух<би надзвинайних ситуац|й }ща1ни в !,арк1вськ|й обпаст| 1(арпову А.1. та
начальнику 9угу!вського м!хсрайонного !правл!нття [оловного управл|ння
,{ержсанеп|дслутсби у {арк|вськ|й област1 1{ульбатпн1й Ф.0.:

2.1.[о 27 '08.2014 надати до 1_{ентру актуал1зован| |нформац1йн!,

технопог1чн! картки щодо адм1н!сщативних посщг, передбаяених

розпоРяджен}б{м (аб|нету й|н|сщ!в !кра!ни в|д |6'05.2014 !т[э 523_р ,,.(еяк|



2

питання надання адм[н|сщативних послуг орган1в виконавчот в.,1ади через

центри надання адм|н1сщативних постуг''.
2'2' 3а6езпечттти у{асть у робот1 !енщу сво!х представник!в для

проведен}1я повного | всеб1чного консультування з питань, як1 в1днесено до
компетенц|] в|дпов1дного органу.

3.3аступнику начальника управл|нття економ|чного розвитц 1 торйвл|

районно| держазно! адм[н[сщац|]' нач!1]!ьнику в|дд[лу розвитку споживчого

ринку та п|дприемництва управл!ння економ|нного розвитку | торг|вп! районно!
державно| адм|н|сщац1], кер1внику !енщу наданття адм1н1отративних поолуг
при 1{уц|вськ|й районн|й державн[й адм!н1стац!| .{емненку 8.Ф. забезпечити
наданття адм1н[стативн!'( послуг, передбанених розпоряд)кенням 1{аб1нету

}4|н1сщ|в !кра!ни в1д \6'05.2014 !т|э 523-р ,,.{еяк1 питання надання
адм1н|сщативних пос.тгд орган|в виконавчот влади через ценщи наданн.'{

адм1н1стративних послщ'' та адм|н!сщативних послуг з! зм|нами, з(шначеними

цим розпоряд)1(енням.
4. Ёанальнич управл1ттня економ1чного розвитку 1 торг|вл| районно|

державно| адм|н|сщац|| [оровенко й.8. забезпечити розм1щення |[ерел!ку
адм|н|сщативних послуг' що нада1оться нерез !енщ, |з зм1нами на веб-сайт1

районнот деря<авно! адм1н!сщац[! та в щомадсько-1нформац|йн1й газет|
9уц!вщини,,1(расная звезда".

5. 1{онщоль за виконан|{ям розпоряджен! { зали1].1а}о за собото.

[!ерплшй заступпцк головц
районно! дерясавно! адм!н!страц1| вАРт{в|нов


