
УКРАЇНА 
Первомайська міська рада Харківської області 

6 сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2021 року № 135-6/8 
м. Первомайський 

Про внесення змін та доповнень до рішення 
міської ради від 28 лютого 2020 року 
№ 1499-69/7 «Про затвердження Переліку 
адміністративних послуг, які надаються 
через Центр надання адміністративних 
послуг в м.Первомайський» (із змінами) 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 року № 782-р «Про 
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 
року № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
реабілітації дітей з інвалідністю» із змінами з метою приведення Переліку 
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних 
послуг в м.Первомайський до норм чинного законодавства України, керуючись 
ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28 лютого 2020 року № 1499-69/7 
«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних послуг в м.Первомайський» із змінами 
від 28.05.2020 №1564-72/7, 30.07.2020 №1611-75/7, 24.09.2020 №1671-78/7, 
15.12.2020 №30-1/8, від 27.01.2021 №95-5/8, а саме: 
1.1. Додаток 1 «Перелік адміністративних послуг органів місцевого 
самоврядування, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» 
доповнити послугою за номером 173: 



№ 
п/п 

Код 
послуги 

Найменування 
адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 
надання 

адміністративної 
послуги 

Суб'єкт надання 
адміністративни 

х послуг 

173 07-63 

Взяття на облік для 
здійснення 
реабілітації дітей з 
інвалідністю 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 27.03.2019 №309 
«Про затвердження 
Порядку 
використання 
коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті 
для здійснення 
реабілітації дітей з 
інвалідністю» із 
змінами 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Первомайської 
міської ради 
Харківської 
області 

1.2. Додаток 5 «Перелік адміністративних послуг, які надаються на віддалених 
робочих місцях Центру надання адміністративних послуг в м. Первомайський у -
селах Грушине та Ржавчик» послугою за номером 134. 

№ 
п/п 

Код 
послуги 

Найменування 
адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 
надання 

адміністративної 
послуги 

Суб'єкт надання 
адміністративни 

х послуг 

134 07-63 

Взяття на облік для 
здійснення 
реабілітації дітей з 
інвалідністю 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 27.03.2019 №309 
«Про затвердження 
Порядку 
використання 
коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті 
для здійснення 
реабілітації дітей з 
інвалідністю» із 
змінами 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Первомайської 
міської ради 
Харківської 
області 

3. Центру надання адміністративних послуг в м.Первомайський здійснити 
заходи щодо оприлюднення Переліку адміністративних послуг, які надаються 
через Центр надання адміністративних послуг в м. Первомайський. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів Ірину БОМКО. 

Міський голе А ; • У * > / ] Микола БАКШЕЄВ 


