
Видача витягу з протоколу засідання постійної комісії міської ради 
 

1. Місце знаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

39000, Полтавська область, м. Глобине, 
вул. Травнева,4 

2. Інформація щодо режиму 

роботи Центру надання 

адміністративних послуг; 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 8.00 – 16.00 

Вівторок: 8.00 – 20.00 

Субота: 8.00 – 12.00 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт Центру надання 

адміністративних послуг 

(05365) 24-7-07; (095)4821335; (068)3037953 

cnap@globynska-gromada.gov.ua 

Офіційний сайт відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Глобинської міської ради: https://cnap.globynska-

gromada.gov.ua 

4. Акти законодавства щодо 

надання послуги 

 

1. Закони України «Про доступ до публічної 

інформації» 

2. Закони України «Про звернення громадян» 

3. Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.59 п.11, 

5. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

Заява встановленого зразка 

6. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особисто, через уповноваженого представника 

7.  Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

безоплатно 

8. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 1-15 робочих днів (в залежності від склад- 

ності запиту, але не більше 30 календарних днів) 

9. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1. Звернення без зазначення місця проживання, не 

підписане автором, а також таке, з якого не можливо 

встановити авторство, визнається анонімним і 

розгляду не підлягає (ст.8 Закону України «Про 

звернення громадян»). 

2. Відсутність рішення Глобинської міської ради 

Полтавської області (згідно з терміном зберігання). 

3. Не вказана дата та номер рішення, незрозуміло 

передано зміст рішення чи запитуваної інформації. 

4. Звернення з порушенням вимог ст. 11, 21 Закону 

України «Про інформацію» (наявність у запитува- них 

документах конфіденційної інформації стосов-но 

інших осіб). 

5. Не розглядаються повторні звернення одним і тим 

же органом від одного і того ж громадянина з одного і 

того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також 

ті звернення, терміни розгляду яких передбачено 

статтею 17 зазначеного Закону, та звернення осіб, 

визнаних судом недієздатними, про що повідомляється 



особі, яка подала звернення. 

10. Результат надання 

адміністративної послуги 

Витяг з протоколу пленарного засідання сесії міської 

ради, копія рішення міської ради 

11. Примітка  

 


