
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 березня 2021 року м. Біла Церква № 167

Про затвердження інформаційної та технологічної картки адміністративної
послуги, що надається через Центр надання адміністративних послуг при
Білоцерківській міській раді щодо встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території
Білоцерківської міської територіальної громади підприємств, установ та
організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Розглянувши подання начальника відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради від 09
лютого 2021 року № 12-10-27, відповідно до статті 19, Розділу XI Конституції України,
підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 30, частини шостої статті 59Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги»,
рішення Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3003-60-VII «Про
встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного) алкогольних напоїв, вин
столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства), рішення
Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2017 року №1445-37-VII «Про затвердження
Правил додержання тиші на території та у громадських місцях м. Білої Церкви», виконавчий
комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги щодо видачі рішення
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про встановлення за погодженням з
власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території
Білоцерківської міської територіальної громади підприємств, установ та організацій сфери
обслуговування незалежно від форм власності, що додається.

2. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги щодо видачі рішення
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про встановлення за погодженням з
власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території
Білоцерківської міської територіальної громади підприємств, установ та організацій сфери
обслуговування незалежно від форм власності, що додається.

3. Управлінню адміністративних послуг Білоцерківської міської ради забезпечити
оприлюднення  інформаційних  карток на офіційному сайті Білоцерківської  міської  ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Савчука Ю.С.

В.о. міського голови                                                                                Дмитро КИРИШУН


