РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(тридцять шоста сесія)

РІШЕННЯ
29 листопада 2017 р.

м. Рубіжне

№ 36/12

Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради
від 25.04.2013 № 32/5

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 794 «Про
реорганізацію територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів», наказу Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів від 22.11.2016 № 436 «Про реорганізацію
територіальних органів Держпродспоживслужби» та Положення «Про Головне управління
Держпродспоживслужби Луганської області» Управління Держпродспоживслужби в
м. Рубіжному припиняє надання відповідних адміністративних послуг через Центр надання
адміністративних послуг загального відділу Рубіжанської міської ради (копія листа Голови
комісії з реорганізації Васильєвої О.М. додається).
На підставі рекомендацій постійної комісії мандатної, з питань депутатської
діяльності та етики, гласності та законності від 22 листопада 2017 року, керуючись ст. 25, п.
3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, затвердженого рішенням
Рубіжанської міської ради від 25.04.2013 № 32/5 «Про затвердження Переліку
адміністративних послуг у новій редакції та затвердження Стандартів надання
адміністративних
послуг»,
виключивши
адміністративні
послуги
Управління
Держпродспоживслужби в м. Рубіжному, за кодами: 14-02.00 «Видача дозволу на
проведення заходів із залученням тварин», 14-03.00 «Видача експлуатаційного дозволу
оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням
харчових продуктів тваринного походження» та 14-04.00 «Видачі експлуатаційного дозволу
для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів
тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та
приготуванні кормових добавок, преміксів і кормів».
2.
Внести зміни до Стандарту надання адміністративних послуг затвердженого
рішенням Рубіжанської міської ради від 25.04.2013 № 32/5 «Про затвердження Переліку
адміністративних послуг у новій редакції та затвердження Стандартів надання
адміністративних послуг», виключивши шифри послуг Управління Держпродспоживслужби
в м. Рубіжному за кодами: 14-02.00, 14-03.00 та 14-04.00.
3.
Начальнику загального відділу Рубіжанської міської ради Дев’ятеріковій Л.В.
оприлюднити внесені зміни на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради в розділі
«Адміністративні послуги».
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, гласності та законності.
Міський голова

С.І. Хортів

