
К Р И В О Р В Ь К А  М1СЫСА РАДА  
ВИКОН АВЧИЙ  KOM ITET

Р 1 Ш Е Н Н Я

23.10.2019 м. Кривий Pir № 479

Про впровадження ефективних 
cepeicie надання публ'шних послуг 
в органах мкцевого самоеря- 
дування м. Кривого Рогу

3 метою сприяння створенню едино'! скоординовано! полггики у сфер1 
надання публ1чних, у тому числ1 електронних послуг у громад^ забезпечення 
доступное^ та простота !х отримання замовниками, економп часу й к о п т  в 
суб’ект1в звернень, упровадження шструмент1в е-демократа, досягнення 
европейських стандарте якосп надання публ1чних послуг; на виконання 
Указу Президента УкраУни вщ 29 липня 2019 року № 558/2019 «Про деяю 
заходи щодо полшшення доступу ф1зичних та юридичних oci6 до 
електронних послуг»; керуючись Законами УкраУни «Про адмЫстративш 
послуги», «Про мюцеве самоврядування в Укра!н1», виконком мюькоУ ради 
eupiuiue:

1. Звернути увагу суб’ект1в надання адмшютративних, шших публ1ч- 
них послуг, ураховуючи пщприемства, установи, оргашзацП', що належать до 
сфери Ух управл1ння, як1 волод1ють документами або шформащею, 
необхщною для надання адмшютративних, 1нших публ1чних послуг, на 
необхщшеть забезпечення безоплатного надання таких документе або 
1нформащУ протягом трьох робочих дшв 3i дня отримання вщповщного 
запиту, у тому числ1 електронного, вщ суб’екта надання адм1н1стративноУ, 
шшоУ публ1чноУ послуги в1дповщно до вимог Закону УкраУни «Про 
адмшютративш послуги».

2. Департаментам регулювання м1стобуд1вноУ д1яльност1 та земельних 
вщносин, розвитку шфраструктури м1ста, управл1нням комунально'Г 
власнос™ мюта, еколопУ, з питань реестрацй', розвитку пщприемництва, 
в1дд1лу з питань державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, incneKui! з 
благоустрою виконкому Кривор1зькоУ м1ськоУ ради, що виконують 
повноваження су б ’еюйв надання адмшютративних, шших публ1чних послуг:

2.1 провести аудит змюту 1нформащйних та технолопчних карток 
адм1н1стративних, 1нших публ1чних послуг щодо Ух вщповщност-! пункту 1
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рниення, за результатами якого в термш до 01.11.2019 надати пропозищУ 
виконкому мюькоУ ради щодо внесения вщповщних зм1н до них;

2.2 одержати квал1ф1коеаш електронн1 шдписи для:
2.2.1 упровадження мехашзму електронноУ взаемодй' в npoueci 

комун1кац1й з департаментом адмшютративних послуг виконкому Кри- 
вор1зькоУ мюькоУ ради в питаниях надання адмшютративних, шших 
публ1чних послуг;

2.2.2 доступу до державних та мунщипальних шформацшних систем, 
баз даних, реестр1в;

2.2.3 доступу до систем електронноУ взаемодП' оргашв виконавчоУ 
влади, iHuinx державних електронних 1нформац1йних pecypcie;

2.3 у раз1 затвердження м1ською радою змш до Перелшу 
адм1н1стративних, шших публ1чних послуг, що надаються через Центр 
адмшютративних послуг «ЕНза», уносити пропозищУ виконкому м1ськоУ ради 
з питань затвердження шформацшних та технолопчних карток 
адмшютративних, шших публ1чних послуг (не шзшше, н1ж на засщанш 
виконкому мюькоУ ради, наступному теля ухвалення зазначеного ршення 
мюькоУ ради) i забезпечувати проведения профес1йних треншпв щодо зм1сту 
затверджених зм1н для адмшютратор1в департаменту адм1н1стративних 
послуг виконкому Кривор1зькоУ м1ськоУ ради.

3. Департаменту адмшютративних послуг виконкому Кривор1зькоУ 
мюькоУ ради:

3.1 епшьно з департаментом сощальноУ пол1тики та управл1нням 
шформацшно-комушкацшних технолопй виконкому Кривор1зькоУ м1ськоУ 
ради, Комунальним п1дприемством «Центр електронних платеж1в» 
Кривор1зькоУ M icb K o i ради опрацювати питания використання «Картки 
кривор1жця» як вар1анта електронноУ щентиф1кац1У особи для доступу до 
«Персонального кабшету мешканця» на вебпортал1 Центру адм1н1стративних 
послуг «В1за», до 01.01.2020 унести пропозищУ виконкому мюькоУ ради;

3.2 з метою надання адмшютративних послуг у встановлеш чинним 
законодавством строки та недопущения видач1 результате послуг заявникам 
з Ух порушенням прийом i видачу документе для надання в1домостей з 
Державного земельного кадастру у форм1 витягу з Державного земельного 
кадастру про земельну дшянку й надання послуг у сфер1 державноУ реестрац1У 
речових прав на нерухоме майно, юридичних oci6 та ф1зичних oci6- 
шдприемщв, розгляд яких зд1йснюеться у день звернення або в строки, 
менпй за 12 годин, здшенювати до 16.00;

3.3 епшьно з управлшням з питань реестращУ виконкому Кривор1зькоУ 
MicbKoi ради, виконкомами районних у MicTi рад опрацювати з 2020 року 
мехашзм надання публ1чноУ послуги «Унесения вщомостей до Реестру 
територ1альноУ громади м1ста Кривого Рогу».

i

4. Звернути увагу департаменту розвитку 1нфраструктури м1ста викон
кому Кривор1зькоУ м1ськоУ ради на невиконання р1шення виконкому м!ськоУ 
ради вщ 13.11.2018 №486 «Про реформу адмшютративних, шших публ1чних
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послуг в м. Кривому РозЬ> щодо забезпечення робота повноваженого 
представника в примщ енш  Центру адмшютративних послуг «ЕЛза» у 
визначеш р1шенням дш та часи.

5. Унести змши до р1шень виконкому мюькоУ ради вщ:
5.1 14.12.2016 № 497 «Про спрощення процедур надання адмшютра

тивних, шших публ1чних послуг у Центр1 адм1н1стративних послуг «ЕПза» та 
його територ1альних пщроздшах», 3i зм1нами, а саме: у додатку 1 
«АЛГОРИТМ надання адмшютратйвних, шших публ1чних послуг «одним 
пакетом» за життевою ситуац1ею «Народження дитини» через Центр 
адмшютративних послуг «ЕНза» доповнити в частиш, що стосуеться послуг, 
яю надаються управл1ннями пращ та сощального захисту населения 
виконком1в районних у MicTi рад:

5.1.1 перелж послуг -  пунктом 5: «5) сощальна картка в рамках 
мунщипального проекту “Найкраще -  д1тям”»;

5.1.2 у першому реченн1 термш1в виконання послуг п1сля цифри «4» 
цифру «5»;

5.2 13.09.2017 № 390 «Про впорядкування процесу надання
адмшютративних послуг органами мюцевого самоврядування», 3i змшами, а 
саме: в 1нструкцп про надання адмшютративних, 1нших публ1чних послуг 
через вщдалене робоче мюце адм1н1стратора Центру адм1нютративних послуг 
«В1за» i3 застосуванням цифрового мобшьного кейса в ход1 ви'Гзного 
обслуговування роздш 2 доповнити п!дпунктом 2.2.10:

«2.2.10 багатодш п c iM ’i, у яких виховуються 5 i б1льше д1тей, та ЫмТ, 
матер1 яких мають почесне звания “Мати-героТня”.»;

5.3 13.11.2018 № 486 «Про реформу адмшютративних, шших публ1ч- 
них послуг в м. Кривому РозЬ>, а саме: у Склад1 Центру адмшютративних 
послуг «Шза» :

______ 5.3.1 викласти в новш редакцн пункт 4:
Департамент розвитку шфраструктури 
м1ста виконкому Кривор1зько1 мюькоУ ради

Четвер, 1 3 .0 0 -  15.00

5.3.2 виключити пункта: 11, 13, 28;
5.3.3 вважати пункт 1 2 -  пунктом 11, пункта 14-27 -  пунктами 12-25, 

пункти 29—42 пунктами 26-39 вщповщно.

6. Контроль за виконанням р1шення покласти на заступника мюького 
голови вщповщно до розподшу обов’язюв.


