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Розглянувши шформацшний запит №С-535-13 вщ 24.10.2019, на Вашу 
електронну адресу 30.10.2019 направлено коппо р1шення виконкому 
Кривор1зько1 мюько!' ради вщ 23.10.2019 №479 «Про впровадження 
ефективних cepBiciB надання публ1чних послуг в органах мюцевого 
самоврядування м. Кривого Рогу», а також копи документ1в, щ о розглядалися 
при ухваленн1 вказаного р1шення (копи р1шень виконкому Кривор1зько! 
мюько! ради вщ 14.12.2016 №497 «Про спрощення процедур надання 
адмшютративних, 1нших публ1чних послуг у Центр1 адм1н1стративних послуг 
«В1за» та його територ1альних пщроздшах», 3i зм1нами, унесеними р1шенням 
виконкому Кривор1зько! MicbKoi ради вщ 15.05.2019 №249 «Про внесения 
змш до piineHb виконкому м1сько!' ради з питань функщонування Центру 
адм1н1стративних послуг «В1за»; 13.09.2017 №390 «Про впорядкування 
процесу надання адмшютративних послуг органами мюцевого само
врядування», 3i змшами, унесеними р1шеннями виконкому Кривор1зько1 
мюько!' ради вщ 17.07.2019 №360 «Про внесения змш до р1шень виконкому 
MicbKoi' ради з питань надання адмшютративних, шших публ1чних послуг у 
м. Кривому Розп>, 18.09.2019 №424 «Про внесения змш до р1шень виконкому 
MicbKoi' ради з питань регламентування робота Центру адмшютративних 
послуг «В1за»; 13.11.2018 №486 «Про реформу адмшютративних, шших 
публ1чних послуг в м. Кривому РозЬ>, 31 змшами, унесеними р1шеннями 
виконкому Кривор1зько1 мюькоТради вщ 10.04.2019 №207 «Про внесения 
зм1н до piineHb виконкому MicbKoi’ ради, що стосуються системи надання 
адм1н1стративних, шших публ1чних послуг у м. Кривому РозЬ>, 17.07.2019 
№360 «Про внесения змш до р1шень виконкому мюько!' ради з питань 
надання адмшютративних, шших публ1чних послуг у м. Кривому РозЬ>, 
18.09.2019 №424 «Про внесения змш до piineHb виконкому мюько! ради з 
питань регламентування робота Центру адмшютративних послуг «ЕЙза»).
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Стосовно надання копш шших документе, що розглядалися при 
ухваленш рш ення виконкому мюькоУ ради вщ 23.10.2019 №479, зазначаемо, 
що пщ час свое'! доповда в.о. директора департаменту адмшютративних 
послуг виконкому Кривор1зько'1 MicbKOi ради Людмила Зеленська 
користувалася особистими нотатками.

Додаток: 8 файл1в на електронну адресу.
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