
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішенням 61 сесії 

   Кремінської міської ради  

   7 скликання  

                            від «22» липня 2020 р. № 61/ 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  
Легалізація органу самоорганізації населення 

 

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

92900, Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, 

просп. Дружби, 13 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок - четвер 

з 08.00 до 17.00 

п’ятниця 

з 08.00 до 16.00 

 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел. (06454) 2-16-43, факс  2-16-44 

Адреса електронної пошти: krmgorsovet@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 

липня 2001 року N 2625-III (ст.13) 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

– 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Наявність дозволу на створення органу самоорганізації населення. 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

1.Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення 

(подається уповноваженими  зборами   жителів за місцем 

проживання представниками);  

2.Копія рішення міської  ради  про  надання дозволу на 

створення органу самоорганізації населення; 

 3.Протокол зборів жителів за місцем проживання з 

рішеннями про обрання членів органу самоорганізації 

населення та його персональний склад,  про затвердження 

Положення, про обрання уповноважених представників  для 

проведення  реєстрації  органу самоорганізації населення;  

4.Положення, затверджене зборами жителів  за місцем 
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проживання, у двох примірниках;  

5.Персональний склад членів органу самоорганізації 

населення із зазначенням прізвищ, імені та по  батькові, року 

народження, місця проживання. 

9 Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Уповноважена ініціативною групою особа –особисто. 

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

1 місяць  з дня подання всіх необхідних документів 

розглядається заява; 

у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію 

або про відмову в реєстрації повідомляється уповноважена 

зборами особа 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

У разі якщо: 

- у голосуванні приймали участь жителі, які не проживають на 

законних підставах на відповідній території; 

- якщо органи самоорганізації населення під час голосування 

одержали менше половини голосів учасників зборів жителів 

за місцем проживання 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Свідоцтво про реєстрацію. 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Документи отримує особа уповноважена зборами   жителів за 

місцем проживання –особисто. 

 


