
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                      №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення ви-

конавчого комітету Лиманської мі-

ської ради від 21.11.2018 №375 

“Про затвердження інформаційної

та технологічної карток послуги, що

надається у Центрі надання

адміністративних послуг ” 

 

 

  

 

 З метою удосконалення системи надання адміністративних послуг, відповід-

но до ст.8 Закону України “Про адміністративні послуги”, керуючись розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 за №523-р “Деякі питання надання 

адміністративних послуг”, постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 

№44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністратив-

ної послуги”, статтями 30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра-

їні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.  Затвердити у новій редакції інформаційну та технологічну картки адміністратив-

ної послуги, затверджених рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 21.11.2018 №375 “Про затвердження інформаційної та технологічної карток по-

слуги, що надається у Центрі надання адміністративних послуг ” (додаються): 

      - Надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо пере-

міщених осіб. 

2. Вважати таким, що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету Лимансь-

кої міської ради від 21.11.2018 №375 “Про затвердження інформаційної та техноло-

гічної карток послуги, що надається у Центрі надання адміністративних послуг”. 

3. Відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Лиманської міської ради 

(Мордвинов) забезпечити розміщення інформаційних карток адміністративної пос-

луги, яка надається посадовими особами виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, у новій редакції на офіційному сайту Лиманської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 

 

 

  Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__________                                                                                         №_______                               

                                                                 м. Лиман 

 

 Про внесення змін до рішення ви-

конавчого комітету Лиманської

міської ради від 21.11.2018 №375 

“Про затвердження інформаційної

та технологічної карток послуги, 

що надається у Центрі надання ад-

міністративних послуг ” 

 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО : 

 

Заступник міського голови 
 О.М.Муравльова 

Відділ ЖКГ                                                                     Ю.С.Соляник 

Юридичний відділ 
 Я.І.Косик 

Організаційний відділ 
 К.Б.Короткова 

Загальний відділ 
 О.В.Донцова 

Керуючий справами 
 Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


