
Надання копій рішення виконавчого комітету Глобинської 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 (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.Частина 11 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

2. пункти 1,3.статті 15 Закону України «Про доступ до 

публічної  інформації», 

3. Інструкція з діловодства по Глобинській міській  

раді та її виконавчому комітеті затверджена рішенням  

міськвиконкому №248 від 21.08.2012р. 

5. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1.Заява. 
2.Документ, що підтверджує особу 
3Документ, що підтверджує юридичну особу та 

доручення, якщо звертається уповноважена особа 

6. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особисто, через уповноважену особу, поштою, або  за 

допомогою інших засобів зв’язку через ЦНАП.  

7. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

безкоштовно 

8. Строк надання 

адміністративної послуги 

в день звернення  та подачі  пакету документів 

9. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1.Звернення без зазначеннямісцяпроживання, не 

підписане автором, а також таке, з якого неможливо 

встановити авторство, визнається анонімним і 

розгляду не підлягає (ст.8 Закону України «Про 

звернення грома- дян»). 

2.Відсутність рішення виконавчого комітету 

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. 9 Закону України 

«Про інформацію» (право на інформацію). 
10. Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання копії рішення виконавчого комітету 

Глобинської міської ради або відмова 
11. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Послуга надаєтьсяособисто,через уповноважену особу, 

поштою, або  за допомогою інших засобів зв’язку 

через ЦНАП. 
12. Примітка  
 


