
 
 

• Виконавчий комітет Дружківської міської ради  

• -Управління житлово-комунального господарства                           

Дружківської міської ради                                                                        
• -Служба у справах дітей Дружківської міської ради 

• -Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Дружківської міської ради 

• -Реєстраційний відділ виконавчого комітету   

Дружківської міської ради 

• Відділ надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету   Дружківської міської ради 

• Дружківська міська рада  

• Дружківський міський відділ ГУ ДМС України в Донецькій області 

• Міжміське управління у мм. Краматорську та Дружківці Головного управління 

Держгеокадастру у Донецькій області 

• Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради 

• Відділ освіти Дружківської міської ради 

• Управління житлово-комунального господарства  Дружківської міської ради                                                                        

• Дружківський міський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану Східного 

межрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) 
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Кількість прийнятих  документів для надання 

адміністративних послуг за липень 2021 року

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 Категорія 4 Категорія 5 Категорія 6 Категорія 7 Категорія 8



 

• Виконавчий комітет Дружківської міської ради  

• -Управління житлово-комунального господарства                           

Дружківської міської ради                                                                        
• -Служба у справах дітей Дружківської міської ради 

• -Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Дружківської міської ради 

• -Реєстраційний відділ виконавчого комітету   

Дружківської міської ради 

• Відділ надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету   Дружківської міської ради 

• Дружківська міська рада  

• Дружківський міський відділ ГУ ДМС України в Донецькій області 

• Міжміське управління у мм. Краматорську та Дружківці Головного управління 

Держгеокадастру у Донецькій області 

•  Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради 

• Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради 

• Відділ освіти Дружківської міської ради 

• Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

• Управління житлово-комунального господарства  Дружківської міської ради                                                                        

• Дружківський міський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану Східного 

межрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) 
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Кількість прийнятих рішень суб'єктами надання 

адміністративних послуг за липень 2021 року

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 Категорія 4 Категорія 5
Категорія 6 Категорія 7 Категорія 8 Категорія 9 Категорія 10



 
 

• Консультації надані адміністраторами відділу в залі обслуговування громадян 

• Консультації надані адміністраторами на рецепції 

 

 

 

 

 
 

• Особисто 

• За телефоном 
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3875

Кількість наданих консультацій за липень 2021 року

Кв. 1 Кв. 2

2104

1771

Консультації надані за зверненнями на рецепції:

Кв. 1 Кв. 2

Видано 79  результат послуги на підставі онлайн заяв  


