
К Р И В О Р В Ь К А  M IC b K A  Р А Д А  
В И К О Н А В Ч И Й  K O M IT E T

Р 1 Ш Е Н Н Я

13.11.2018 м. Кривий Pir № 486

П ро реф орм у адм1ш стратив- 
них, т ш их публ'тних послуг 
в м. К ривом у Р031

Протягом 2016 -  2018 роюв у органах мюцевого самоврядування мюта 
Кривого Рогу тривае реформа публ1чноУ адмшютращУ, спрямована на створення 
доступних комфортних умов для отримання яюсних адмшютративних, шших 
публ1чних послуг членами територ1ально'У громади.

Д1е розгалужена мережа Оф1с1в послуг оргашв мюцевого самоврядування 
м. Кривого Рогу: Центр адмшютративних послуг «В1за», ciM його територ1альних 
шдроздш в i niicTb паспортних офю1в, дев’ять фронт-оф1с1в з реестрацп 
нерухомого майна та юридичних oci6 i ф}зичних оЫб-шдприемщв, BiciM оф1с1в 
реестрацп м1сця проживания громадян виконком1в районних у MicTi рад, 
ушкальний в УкраУш спещальний автомоб!ль «Мобшьний оф1с мунщипальних 
послуг» (пересувний центр надання адмшютративних послуг), два мобшьш 
автоматизован1 робоч1 мюця адмшютратор1в, державних реестратор1в Центру 
адмшютративних послуг «В1за» (цифров1 мобшып кейси). Про ефективнють Ух 
функцюнування свщчать позитивна динамжа звернень замовниюв послуг: 2016 
рж -  309 500 звернень, 2017 -  362 462, 10 мюящв 2018 року -  324 382, значний 
перелш послуг, яю можливо отримати (290), у тому чишп в електронному виг- 
ляд! -  (48).

За даними мошторингу Мшютерства економ1чного розвитку i торпвл1 
УкраТни робота центр1в надання адмшютративних послуг у I niepinni 2018 року за 
перелшом адмшютративних, шших публ1чних послуг (283) та щоденною 
чисельнютю обслугованих замовник1в (1330) Центр адмшютративних послуг 
«В1за» серед Центр1в-л1дер1в в УкраУш. Центр надав 44% загально'У юлькост! 
послуг ЦНАП1в ДншропетровськоУ область Вщповщно до Меморандуму про 
взаемод1ю у сфер1 надання яюсних адмшютративних, шших публ1чних послуг 
мешканцям мюта Кривого Рогу М1Ж виконавчим ком1тетом Кривор1зькоУ мюькоУ 
ради та пщприемствами, оргашзащями, установами, повноважш представники 
яких беруть участь у робот1 Центру адмшютративних послуг «В1за», до складу 
Центру входять повноважш представники 35 шдприемств, оргашзацш, установ 
мюта, до яких упродовж цих роюв звернулося 84 586 замовниюв послуг. На 
створення та обладнання Оф1с1в послуг протягом 2016 -  2018 роюв з державного 
та мюцевого бюджете було спрямовано 34 640 600 грн., у тому чиоп 
фшансування з мюцевого бюджету склало 89,7%.
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1нщшовано проекта, спрямоваш на створення нових можливостей та 
зручностей для замовниюв адмшютративних, шших публ1чних послуг у формат! 
24/7 (шлотш проекти «В13А МОБШЬНА», «В13А ЕЛЕКТРОННА»), спрощення 
технолог!!' надання послуг, пщвищення Ух доступное^ (шлотш проекти 
«Земельний офю», «Послуги «одним пакетом» за життевими ситуащями»); 
упроваджено нов1 технолог!!' електронного урядування -  програмш продукта 
«Електронна система оцшки якост1 надання послуг», «Електронний apxie», 
«Електронна система керування чертою» з можливютю попереднього запису на 
прийом до адмшютратор1в, у тому чиши вщдалено через мережу 1нтернет. 
Запровадження програмного продукту «Реестр територ1ально! громади м. Кривого 
Рогу» надало можливють службовцям оргашв мюцевого самоврядування мюта 
Кривого Рогу обмшюватися шформащею про зареестрованих oci6 шляхом 
взаемод!!' м!ж собою. Активному зворотному зв’язку з громадою сприяють 
результативна робота «гарячо'У» телефонноУ лта!' Центру - 0 800 500 459; 
штерактивний сервю «АКТИВНИИ ГРОМАДЯНИН» на офщшному веб-сайт! 
Кривор!зькоУ мюькоУ ради та УУ виконавчого ком!тету, краудсорсшг-проект «Ваш 
Центр послуг -  просто, доступно, якюно».

Реал!зац!я завдань реформи публ!чно'У адм!н!страц!У, Ух експертиза, 
розробка нових пщход!в до робота з реформування адмшютративних, шших 
публ!чних послуг опрацьовуються у взаемод!!' з постшною K O M ic ie r o  M ic b K o i  ради з 
питань регуляторноУ пол!тики та п!дприемництва та експертною K O M ic ie io  з 
реформування системи надання адмшютративних, шших публ1чних послуг у 
органах мюцевого самоврядування мюта Кривого Рогу, створеною р1шенням 
виконкому мюькоУ ради вщ 14.03.2018 №122 «Про реформування
адмшютративних, шших публ1чних послуг у органах мюцевого самоврядування 
м. Кривого Рогу».

Незважаючи на проведену роботу з реформування адмшютративних, 
шших публ1чних послуг та належний рейтинг робота служб Центру на piBHi 120 — 
130%, при позитивнш мотива^!' результата послуг -  у середньому 97 -  99%, 
протягом 2016 -  2018 роюв надшито 32 скарги на роботу Оф1с1в послуг (або 
0,0032% вщ загальноУ юлькосп звернень). Вони стосувалися якосв 
обслуговування замовниюв послуг адмшютраторами Терн1вського, 1нгулецького 
територ1альних п1дрозд!л!в Центру, фах1вцями в!ддш!в реестрац!У м1сця 
проживания громадян виконком1в Металург!йноУ, Центрально-MicbKoi, 
ДовгинщвськоУ районних у MicTi рад, порушень терм!н1в надання публ1чних 
послуг виконкомами ТершвськоУ, СаксаганськоУ районних у MicTi рад.

Щоденна адресна робота i3 суб’ектами звернень Оф!с1в послуг свщчить i 
про невир1шен! питания, реал!защя яких сприятиме пщвищенню ефективност! 
реформи публ!чноУ адм!н1страц11. Це стосуеться забезпечення б!льшоУ доступност! 
послуг для B cix  без винятку споживач1в, зб!льшення кшькост! послуг, наданих у 
електронному виглядц надежного квал1ф!кац1йного р!вня адм!н!стратор1в, 
своечасност! результат!в надання адм!н1стративних послуг районними в1дд1лами в 
м. Кривому Роз1 Головного управл!ння Державно!' м!гращйноУ служби УкраУни в 
Дн!пропетровськоУ облает!, вщдшом у Кривор!зькому район! Головного управ- 
л1ння Держгеокадастру у Дн!пропетровськ!й области результативност! послуг 
Кривор!зького м!ського управлшня Головного управл1ння Державно!' служби з 
надзвичайних ситуацш УкраУни у Дншропетровськш облает!. Актуальними для
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землекористувач!в Mi ста залишаються питания тривалскт процедур оформления 
земельних дшянок, спрощення вимог до лакеев докуменНв, що надаються для 
отримання послуг. Негативно впливае на впровадження нових c ep e ic iB  у роботу 
Центру «ЕНза» неналежне виконання департаментом адмшютративних послуг 
виконкому Кривор1зько1 мюькоТ ради плану закушвель на 2018 p ix  за заходами 
Програми розвитку нових технолопй мунщипального менеджменту в Центр! 
адмшютративних послуг та його територ1альних пщроздшах на 2017 -  2019 роки.

Ураховуючи вищевикладене; з метою надання яюсних i доступних 
адмшютративних, 1нших публ1чних послуг для ycix без винятку споживач1в, 
пщвищення ефективност1 функц1онування ОфШв послуг; на виконання Закошв 
УкраТни «Про адм1н1стративн1 послуги», «Про дозвшьну систему у сфер1 

господарсько!' д1яльност1»; керуючись Законом Укра'ши «Про мюцеве 
самоврядування в Украли», виконком мюько!' ради виршшв:

1. 1нформащю директора департаменту адм1н1стративних пцслуг «Пр
реформу адмшютративних, шших публ1чних послуг в м. Кривому РозЬ> та 
начальника управл1ння з питань реестрацп виконкому Кривор1зько1 мюько'! ради 
«Електронний реестр Кривор1зькоУ громади на служб! у кривор1жц1в» взяти до 
уваги.

2. Вщзначити результативне виконання Меморандуму про взаемод1ю 
сфер1 надання як1сних адм1н1стративних, 1нших публ1чних послуг мешканцям 
м1ста Кривого Рогу м1ж виконавчим комНетом Кривор1зько1 M icbKoi ради та 
п1дприемствами, орган1зац1ями, установами, повноважш представники яких 
беруть участь у робоИ Центру адм1н1стративних послуг «ЕЕза», Угоди про участь 
шдприемств, орган1зац1й, установ, повноважн1 представники яких беруть участь у 
робоН Центру адмшютративних послуг «В1за», у шформацшнш п1дтримц1 
реформи адм1н1стративних послуг, та запропонувати кер1вникам:

2.1 комунального шдприемства теплових мереж «Кривор1жтепломережа
(M iT iH  С.М.), Комбшованого центру телекомун1кац1й №525 ДншропетровськоТ 
фшп публ1чного акц1онерного товариства «Укртелеком» (Грищенко В.Г.), вщдшв 
обслуговування громадян (сервюних центр1в) управл1ння обслуговування 
громадян Головного управлшня ПенПйного фонду Укра'ши в Дншропет- 
ровськ1й облает! (Бойченко Я.П., Кол!сник Л.О., Куценко О.П., Моць С.М., 
Паситшченко Л.Л., Стганська Л.Д., Степанюк T.G.), Кривор!зького швденного 
управл!ння Головного управл!ння ДФС Укра'ши у Дншропетровськш обласД 
(Лщер В.В.), товариства з обмеженою вщповщальшетю «НОВА-КОМ» 
(Стороженко Л.М.) вщзначити пращвниюв, яю забезпечують виконання 
Меморандуму в Центр! адмшютративних послуг «Bi3a»;

2.2 акщонерного товариства «Кривор!зька теплоцентраль» (Тарасен
ко М.М.), публ!чного акщонерного товариства «Кривор!жгаз» (Колесн!к В.В.), 
Кривор!зького м!ського управлшня Головного управлшня Держпродспожив- 
служби в Дншропетровськш (Гудим А.Г.), товариства з обмеженою вщпо- 
вщальнютю «Екоспецтранс» (Л1щук Л.С.), комунального пщприемства «Парковка 
та реклама» (Шабл!ян О.В.) звернути увагу на неефективну роботу в Центр!
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адмшютративних послуг «ЕИза» Ух повноважних представниюв та вжити заход1в 
щодо шдвшцення ГУ результативность

3. Затвердите в новш редакцп' Склад Центру адмшютративних послуг 
«В1за» та час прийому замовниюв адмшютративних, шших публ1чних послуг 
(додаеться).

4. Зобов’язати:
4.1 департамента регулювання мютобуд'шноУ д1яльност1 та земельних 

вщносин, розвитку шфраструктури мюта, управлшня комунальноУ власност1 
м1ста, екологп', з питань peecTpaui'i', розвитку шдприемництва, вщдш з питань 
державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, шспекщю з благоустрою 
виконкому Кривор13ькоУ мюькоУ ради, яю виконують функцп' суб’ект1в надання 
адмшютративних, шших публ1чних послуг:

4.1.1 у раз1 внесения 3MiH до вщповщних нормативно-правових акт1в, 
оперативно Ыщювати шдготовку проект1в ршень мюькоУ ради, УУ виконкому, що 
регламентують процедури надання адмшютративних, шших публ1чних послуг, та 
з 01.01.2019 забезпечити надання департаменту адмшютративних послуг 
виконкому Кривор1зькоУ мюькоУ ради шформацшних, технолопчних карток 
адмшютративних, шших публ1чних послуг, затверджених вщповщними ршен- 
нями виконкому MicbKoi' ради, разом з формами бланюв заяв, Ух пщтримку в 
актуальному стаж, вщповщне шформування громадян, суб’еюзв господарювання 
про порядок надання послуг, у тому числ1 через засоби масовоУ шформацп, 
проведения треншпв для адмшютратор1в Центру;

4.1.2 посилити вщповщно до чинного законодавства заходи щодо 
попередження корупцшних ризиюв серед посадових oci6 оргашв мюцевого 
самоврядування при розгляд1 звернень замовниюв послуг;

4.2 департамент адмшютративних послуг, управлшня з питань реестрацп' 
виконкому Кривор13ькоУ мюькоУ ради:

4.2.1 шд час атестацП' посадових oci6 виконкому мюькоУ ради, у тому числ1 
адмшютратор1в, державыих реестратор1в, у 2018 рощ вщповщно до Постанови 
Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 26 жовтня 2001 року №1440 «Про затвердження 
Типового положения про проведения атестацП' посадових oci6 м1сцевого 
самоврядування» урахувати:

4.2.1.1 д1лов1 та профес1йн1 риси, виявлеш при виконанн1 обов’язюв, 
визначених типовими професшно-квал1ф1кащйними характеристиками посад i 
вщображеш в посадових 1нструкц1ях;

4.2.1.2 ефективнють виконання ними обов’язюв, у тому числ1 в частиш 
здшснення адм1н1страторами контролю за додержанням суб’ектами надання 
адмшютративних послуг терм1н1в розгляду справ та прийняття р1шень;

4.2.2 визначити вщповщальних за оргашзащю використання квал1фжованих 
електронних дов1рчих послуг вщповщно до вимог Закону УкраУни «Про 
електронш дов1рч1 послуги» та Постанови Кабшету Мшютр1в УкраУни в1д 19 
вересня 2018 року №749 «Про затвердження Порядку використання електронних 
дов1рчих послуг в органах державноУ влади, органах мюцевого самоврядування, 
шдприемствах, установах та орган1зац1ях державноУ форми власностт, у тому 
числ1 щодо своечасного подання квал1ф1кованому надавачу заяв про скасування, 
блокування або поновлення квал1ф1кованих сертиф1кат1в в1дкритих кшоч1в;
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4.2.3 до 01.01.2019 разом з управлшнями освгги i науки, департаментом 
сощально! пол1тики виконкому Кривор!зько! MicbKoi' ради, вщцшом преси та 
шформацп апарату мюько! ради i виконкому, виконкомами районних у MicTi рад 
провести для оргашв самооргашзацй населения, персоналу загальноосв1тн1х, 
профес1йно-техн1чних та позашкшьних навчальних заклад1в просв1тницьк1 заходи 
щодо освоения комп’ютерно! грамотност1 на базовому р1вш з питань отримання 
адмшютративних, шших публ1чних послу г у електронному виглядц

4.2.4 разом з вщдшом преси та 1нформацй‘ апарату мюько! ради i виконкому, 
департаментом сощально! пол1тики виконкому Кривор1зько! мюько! ради, 
виконкомами районних у MicTi рад сприяти популяризацп електронних послуг 
через засоби масово! шформацн, органи самооргашзацй' населения, громадськ1 
оргашзацп шляхом шдготовки вщповщних вщеоролшав, шформацшних 
матер1ал1в;

4.3 управлшня з питань реестрацй' виконкому Кривор1зько! мюько! ради:
4.3.1 посилити контроль за д1яльнютю державних реестратор1в -  посадових 

o c i 6  виконкому Кривор1зько1 M icbKoi' ради щодо зм1сту прийнятих ними р1шень у 
сфер! державно!’ реестрацй’ з метою запобшання порушенням прав заявниюв та 
випадюв виявлення порушень чинного законодавства пщ час мониторингу 
реестрац1йних д1й М1н1стерством юстицп Украйни;

4.3.2 ужити оргашзацшно-шформацшних заход1в, спрямованих на недо
пущения порушень чинного законодавства у сфер1 державно! реестрацй' речових 
прав на нерухоме майно та державно! реестрацй юридичних oci6 i ф1зичних oci6- 
шдприемщв;

4.3.3 негайно, але не шзшше одного робочого дня, за повщомленням 
виконком1в районних у MicTi рад скасовувати/змшювати щентиф1катори доступу 
до Реестру територ1ально! громади м1ста Кривого Рогу користувач1в, яю 
припинили або призупинили роботу в ньому у зв’язку i3 звшьненням, вщпусткою 
по догляду за дитиною, переведениям на шшу посаду, змшою пр1звища або iHHinx 
персональних даних тощо;

4.3.4 розробити единий зразок сощально! реклами та довщково- 
шформацшних матер1ал1в у сфер1 реестрацй' М1сця проживання/перебування oci6 
та забезпечити !х розм1щення в примщеннях вщдш1в реестрацй' м1сця 
проживания громадян, управл1нь npapi та сощального захисту населения, 
загальних в1дд1л1в виконком1в районних у MicTi рад та територ1альних п1дрозд1л1в 
Центру адм1н1стративних послуг «ЕЙза»;

4.4 до 01.01.2019 управл1ння культури виконкому Кривор1зько! м1сько! 
ради, виконкоми районних у MicTi рад розробити пропозицй' щодо доц1льност1 
створення доступу споживачам послуг до шформацшно-телекомушкацшних 
систем на баз1 м1ських б1блютек з можлив1стю отримання адм1н1стративних, 
штттих публ1чних послуг у електронному вигляд1;

4.5 до 01.12.2018 департамент сощально'! политики, управл1ння осв1ти i 
науки виконкому Кривор1зько! м1сько! ради, виконкоми районних у MicTi рад 
тдготувати пропозицй' щодо розвитку системи дистанщйного навчання, зокрема 
для oci6 з особливими потребами, для можливост1 отримання адмшютративних, 
шших публ1чних послуг у електронному виглядц

4.6 управл1ння розвитку шдприемництва виконкому Кривор1зько! м1сько! 
ради забезпечувати контроль за дотриманням графжа проведения роб1т з
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регуляторних процедур та вщстеженням результативное^ дп регуляторных аюлв, 
у першу черту -  з питань надання адмшютративних, шших публ1чних послуг, 
активно працювати з управлшнями, вщдшами, шшими виконавчими органами 
M icbKoi' ради щодо спрощення процедур ведения шдприемницько! д!яльносД, Ух 
дебюрократизацп.

5. Звернути у вагу:

5.1 департаменту адмшютративних послуг виконкому Кривор1зькоУ мюько! 
ради на дотримання виконання плану закушвель на 2018 рш за заходами 
Програми розвитку нових технолопй мунщипального менеджменту в Центр! 
адмшютративних послуг та його територ1альних пщроздшах на 2017 -  2019 роки 
та зобов’язати вжити заход1в щодо виправлення ситуацп;

5.2 департаменту регулювання мютобуд1вно1 д1яльност1 та земельных 
вщносин виконкому Кривор1зькоУ мюько! ради щодо своечасносЛ виконання 
адм1н1стративних, 1нших публ1чних послуг за зверненнями замовнйюв послуг, 
необхщнють виконання шдпункту 7.1 Регламенту Центру адмшютративних 
послуг «Шза», затвердженого ршенням м1ськоУ ради вщ 31.01.2015 №3310 «Про 
затвердження Регламенту Центру адмшютративних послуг «В1за», 3i зм1нами, у 
частит оформления лисЛв про проходження справ при передач! результате 
надання адмшютративних послуг до Центру;

5.3 вщдшу у Кривор!зькому район! Головного управлшня Держгеока- 
дастру у Дншропетровськш облает! (Гончар Д.П.), районних вщдипв у м. Кривий 
Pir Головного управлшня Державно'! мтрацшноУ служби УкраТни в 
Дн!пропетровськ!й обласН: Довгинщвського, 1нгулецького, Металурпйного, 
Терн!вського та Центрально-MicbKoro (Милка Л.М., Стрельцов О.В., Реутова 1.Л., 
Прокопенко I.B., Романюк В.Б.) на невиконання пщпункЛв 6.2, 7.1 Регламенту 
Центру адмшютративних послуг «В!за» щодо передач! оформлених результаЛв 
послуг до Центру безпосередньо ix фах!вцями та дотримання вимог Закону 
Укра'ши «Про адмшютративш послуги» у частин! надання попередшхрезультаЛв 
у випадках недотримання встановлених термЫв виконання адм!н!стративних 
послуг;

5.4 Кривор!зького м!ського управл!ння Головного управлшня Державно!
служби з надзвичайних ситуацш Укра'ши в Дншропетровськш облает! на 
необхщнють покращення взаемодп i3 замовниками послуг Центру 
адмшютративних послуг «В!за» щодо оформления декларант вщповщносЛ 
матер!ально-техшчно! бази вимогам законодавства з питань пожежно! безпеки i3 
дотриманням вимог Закону Укра'ши «Про дозвшьну систему у сфер! 
господарсько! д!яльност!»; 1

5.5 акционерного товариства «Кривор!зька теплоцентраль», публ1чного 
акщонерного товариства «Кривор!жгаз», комунального шдприемства «Кривбас- 
водоканал» (Марков С.Ю.) на недотримання умов Меморандуму про взаемодно у 
сфер! надання яюсних адмшютративних, шших публ!чних послуг мешканцям м. 
Кривого Рогу в частин! надання шформаци координатору Центру щодо виконання 
процедур надання послуг, змш у законодавствц актуальных оголошень для 
своечасного шформування замовнйюв послуг.
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6. Узяти для кер!вництва в робот1 Меморандум про взаемодш щодо 
створення безбар’ерного середовища в Офюах послуг оргашв мшцевого 
самоврядування м. Кривого Рогу Mi>K викоыавчим комИетом Кривор!зько! мюько! 
ради та Кривор!зькою територ1альною оргашзащею УТОГ Дншропетровсько! 
обласно! оргашзацп УТОГ i зобов’язати директор1в департаментов адмшютратив- 
них послуг, сощально! политики, начальниюв управлшь з питань реестрацп, по 
робот1 3i зверненнями громадян виконкому Кривор13Ько1 мюько! ради, виконкоми 
районних у MicTi рад забезпечити неухильне дотримання його умов, у термш до
20.11.2018 надання виконкому м1ськоУ ради пропозицш про участь у проект! 
«Разом -  краще» та вщносно пращвнию'в для навчання спшкуванню «мовою 
жест!в».

7. Рекомендувати:
7.1.1 суб’ектам надання адмппстративних, !нших публ!чних послуг, яю 

входять до Складу Центру адмшютративних послуг «ЕГза», у рамках Меморан
думу про взаемодно у сфер! надання якюних адм!н!стративних, !нших публ!чних 
послуг мешканцям м!ста Кривого Рогу м1ж виконавчим ком!тетом Кривор!зько!' 
M ic b K o i ради та шдприемствами, орган!зац!ями, установами, повноважш 
представники яких беруть участь у робот! Центру адмшютративних послуг 
«ЕНза», та Угоди про участь шдприемств, орган!зацш, установ, повноважн! 
представники яких беруть участь у робот! Центру адмшютративних послуг 
«ЕНза», станом на 25 число кожного м!сяця надавати пропозицп виконкому 
M ic b K o i ради щодо участ! в робот! Моб1льного офюу муьпципальних послуг, 
мед!а-заход1в краудсорс!нг-проекту «Ваш Центр послуг -  просто, доступно, 
яюсно», спрощення процедур надання адмшютративних, шших публ!чних послуг, 
i'x дерегуляцп;

7.2 у терм!н до 01.12.2018 надати пропозицП' виконкому M ic b K o i ради:
7.2.1 головному територ1альному унравл!нню юстици у Дншропетровськш 

облает! (Маньковський Л.К.) -  щодо запровадження у виконком! мюькоГ ради 
надання адм!н!стративних послуг з реестрацп акт1в цив!льного стану вщповщно 
до Наказу М!н!стерства юстиц!!’ УкраТни вщ 29 серпня 2018 року №2825/5 «Про 
затвердження Змш до деяких нормагивно-правових акт1в у сфер! державно'! 
реестращ! акт!в цив!льного стану», проведения методичних c e M m a p i e ,  трен!нг1в 
для адмшютратор!в Центру;

7.2.2 головному управлшшо Державно! м!грац!йно! служби Украши у 
Дншропетровськш облает! (Куляба С.В.) ~ щодо оргашзацп проведения сп!льних 
навчальних ceMinapiB за участю фах!шнв Державно! мшрацшно! служби Украши 
та виконкому мюько! ради з актуальних питань взаемодп з Центром адм1- 
нютративних послуг «В1за», запровадження обм1ну шформащею в електронному 
вигляд! з органами реестрацп мшця проживания громадян виконком1в районних у 
MicTi рад;

7.2.3 районним вщд!лам в м. Кривий Р!г Головного управл!ння Державно! 
мшрацшно! служби Украши в Дн!пропетровськ!й облает! (Лелеко А.М., При
ходько О.О.); районним у мют! Кривому Po3i в!дд!лам державно! реестрацп акт1в 
цившьного стану Головного територ1ального управл!ння юстицп у Дн!про- 
петровсьюй обласЛ (Гришина О.М., Донченко В.А., Зирянова Н.С., Ельтер-
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ман О.А., Каменева С.М., Остапенко Н.В., СЛмутенко С.М.) -  забезпечувати 
прийом та передачу пакет1в документе з результатами оформлених послуг за 
Регламентом робота виконкому мюько!' ради;

7.2.4 Першому, Другому кривор1зьким мюцевим центрам з надання безоп- 
латно'Т вторинно'1 правово!' допомоги (Юрчук О.М., Родршес Н. А.) -  щодо 
збшынення дшв прийому замовниюв послуг у Центр1 адмшстративних послуг 
«В1за»;

7.2.5 поштамт -  Центр поштового зв’язку №2 фшн ДшпропетровськоТ 
дирекцп пyблiчнoгo акцюнерного товариства «Укрпошта» (Манжелш B.I.) -  
вщносно пщвищення результативное^ робота за проектом «Адмшстративт 
послуги: спрощений доступ через пошту».

8. Виконкомам районних у MicTi рад:
8.1 до 01.07.2019 ужити додаткових заход1в щодо:
8.1.1 забезпечення умов доступност1 oci6 з швалщнютю та шших категор1й 

маломоб1льних громадян, у тому чиош з швалщшетю по зору, слуху та з 
порушенням опорно-рухового апарату, до примщень, де розмщуються Оф1си 
послуг;

8.1.2 улаштування зручних пщЧзних шлях1в до м1сць розташування 
вищевказаних Оф1с1в для oci6 з швалщнютю та 1нших категор1й маломобшьних 
громадян, у тому числ1 яю пересуваються за допомогою спещальних 
пристосувань, а також мюць для паркування спещального автотранспорту;

8.1.3 забезпечити дотримання вщповщних буд1вельних норм 
(ДБНВ 2.2.-17:2006 «Будинки i споруди «Доступн1сть будинюв i споруд для мало- 
мобшьних груп населения») щодо обладнання пандусами примщень, у яких 
розм1щуються Офюи послуг;
у раз1 потреби, пщ час формування бюджетних запит1в на наступний pix 
передбачити кошта в районних у MicTi Кривому Роз1 бюджетах на вищевказан1 
цш ;

8.2 пщвищити ефективн1сть робота вщд1л1в реестрацп м1сця проживания 
громадян виконком1в районних у MicTi рад:

8.2.1 установи™ для зручност1 замовник1в единий регламент роботи вщдшв 
з урахуванням вимог Закону УкраТни «Про адм1н1стративн1 послуги» i надати до
01.12.2018 виконкому мюькоТ ради затверджен1 граф1ки роботи та прийому 
громадян, з урахуванням кшькост1 годин прийому суб’еюпв звернень не менше 40 
годин на тиждень;

8.2.2 забезпечити повний, всеб1чний та об’ективний розгляд звернень 
громадян у сфер1 реестрацй' м1сця проживання/перебування oci6 та надання на них 
аргументованих вщповщей з рекомендац1ями щодо вир1шення порушених питань 
в1дповщно до встановленого законодавством порядку;

8.2.3 визначатися щодо необхщноеп розподшу обов’язк1в м1ж посадовими 
особами, ураховуючи середню навантажешеть на одного пращвника в1дд1лу, яка 
щомюяця доводиться до в1дома виконкомом M icb K o i ради;

8.2.4 забезпечити проведения шформащйно-роз’яснювально1 роботи з 
фах1вцями вщ дш в щодо запобшання некоректн1й повед1нц1 i3 заявниками та 
попередження виникнення корупщйних правопорушень;
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8.2.5 забезпечити актуал1защю даних, що мютяться в картотеках з пита
реестрацн oci6, переданих вщдшам реестрацн мюця проживания громадян 
виконком1в районних у MicTi рад органами державноТ м1гращйно'! служби, 
житлово-експлуатацшними оргашзащями та шшими пщприемствами, установами й 
оргашзащями, що забезпечували ведения картотек з питань реестрацн ф1зичних ос!б, 
у P e e c T p i  територ1ально'! громади мюта Кривого Рогу за адресним принципом. 
Оптимальна кшьюсть запиЫв -  не менше 300 щомюяця.

9. Департаментам адмшютративних послуг, сощально'! пол1тики, 
управлшню з питань реестрацн виконкому Кривор13ькоТ мюько'! ради, виконкомам 
районних у MicTi рад забезпечити:

9.1. пщвищення квал1фжацп адмшютратор1в, державних реестратор1в, 
фах1вщв вщповщних департаменте, управл1нь соц1ального захисту населения, 
вщдийв реестрацн м1сця проживания громадян виконком1в районних у MicTi рад 
шляхом lx участ1 в семшарах, трен1нгах, тематичних зустр1чах[ та шших 
навчальних заходах; щом1сячно орган1зовувати спещальш навчальн1 сем1нари, у 
тому числи щодо спшкування з громадянами з особливими потребами, толерант- 
ноТ поведшки з вщвщувачами, культури дшового спшкування, надання першоТ 
медично’! допомоги, вщповщних дш у кризових ситуац1ях у p a 3 i  виникнення форс- 
мажорних обставин, стресостшкостц орган1зацй' командно’! робота тоц^о;

9.2 щом1сячно, до 25 числа, надання пропозицш щодо тематики мед1а- 
заход1в з питань реформування адмшштративних, 1нших публ1чних послуг, 
порядку lx надання на територй' м. Кривого Рогу, графшв роботи та прийому 
замовниюв послуг, режиму доступу до примщень, у яких зд1йснюеться прийом 
суб’еюлв звернень, наявносД сполучення громадського транспорту, п1д’'!зних 
шлях1в та мюць паркування, можливост1 надання цих послуг за мюцем 
проживания, перебування, з використанням обладнання цифрових мобшьних 
кейЫв та Моб1льного оф1су мун1ципальних послуг;

9.3 оргашзащю регулярного зворотного зв’язку 13 замовниками послуг 
разом 13 суб’ектами надання адм1н1стративних, 1нших публ1чних послуг, яю 
входять до Складу Центру адмшютративних послуг «В1за», шляхом виявлення 
проблемних питань при взаемодй' з вщвщувачами на основ! мошторингу 
результат1в досл1джень, реал1зац1'1' пропозиц!й та вжиття заход1в щодо усунення 
зауважень, мошторингу якост1 обслуговування замовник1в послуг, у тому чишп i3 
застосуванням електронних серв1с1в (1нтерактивне опитування, швидкий перехщ 
за допомогою QR-коду тощо).

10. Унести змши до pimeHb виконкому м!сько! ради вщ:
10.1 14.02.2018 .№58 «Про реал1защю ефективних механ1зм1в надання 

адм1н1стративних, сощальних та 1нших публ1чних послуг у органах мюцевого 
самоврядування Кривого Рогу», 3i зм1нами, а саме: викласти в новш редакцп 
1нформащйну картку адмшштративно'! послуги, що надаеться в Центр1 
адм1н1стративних послуг «Bi3a» управлшням екологй’ виконкому Кривор1зько‘! 
MicbKOi ради (додаток);

10.2 14.03.2018 №122 «Про реформування адмшютративних, шших
публ1чних послуг у органах мюцевого самоврядування м. Кривого Рогу», 3i 
змшами, 08.08.2018 №362 «Про реал1защю завдань з реформування
адмшютративних, шших публ1чних послуг у органах мюцевого самоврядування
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м. Кривого Рогу», 3i змшами, а саме: замшити в текст! назву виконавчих оргашв 
мюько! ради з «управлшня мютобудування, арх1тектури та земельних вщносин 
виконкому Кривор1зько! мюько! ради» на «департамент регулювання 
мютобуд1вно! д1яльност1 та земельних вщносин виконкому Кривор1зько! мюько! 
ради» i «управлшня благоустрою та житлово! пол1тики виконкому Кривор1зько! 
мюько! ради» на «департамент розвитку шфраструктури MicTa виконкому 
Кривор1зько! M icbK oi' ради» у вщповщних вщмшках.

11. Визнати такими, що втратили чиннють:
11.1 пункта 1 , 4 - 8  решения виконкому мюько! ради вщ 12.04.2017 №154 

«Про нов1 аспекта надання адм1н1стративних, шших публ1чних послуг у Центр1 
адм1н1стративних послуг «В1за» та його територ1альних пщроздшах», а пункта 2, 
3 , 9 - 1 1  попередньо! редакцп вважати пунктами 1 -  5 вщповщно;

11.2 пункта 1 , 3 - 5 ,  пщпункти 2.1, 2.3, р1шення виконкому мюько! ради вщ
12.07.2017 №302 «Про дотримання принципу юпентоцентричноеи в «единих 
вкнах» орган1в м1сцевого самоврядування та абонентських службах пщприемств, 
установ, оргашзацш -  надавач1в послуг населению», а пункти 2, 6 -  9 попередньо! 
редакцп вважати пунктами 1 -  5 вщповщно;

11.3 пункти 2 -  5, 8, пщпункти 1.1, 1.2 р1шення виконкому мюько! ради вщ
13.12.2017 №523 «Про забезпечення виконання вимог чинного законодавства у 
сфер1 надання адмшютративних, шших публ1чних послуг», 31 зм1нами, а пункт 6, 
7, 9, пщпункт 1.3 попередньо! редакцй' вважати пунктами 2 - 4 ,  пщпунктом 1.1 
в1дповщно;

11.4 пункт 2, пщпункти 1.4 -  1.6 решения виконкому мюько! ради вщ
14.02.2018 №58 «Про реал1защю ефективних механ1зм1в надання адм1шстратив- 
них, сощальних та inmnx публ!чних послуг у органах мюцевого самоврядування 
Кривого Рогу», а пункти 3, 4, пщпункт 1.7 попередньо'! редакцп вважати пунктами 
2, 3, пщпунктом 1.4 вщповщно;

11.5 пункти 3-7 рштення виконкому M icb K o i ради вщ 14.03.2018 №122 «Про 
реформування адмпнстративних, шших публ1чних послуг у органах м1сцевого 
самоврядування м. Кривого Рогу», 3i змшами, а пункти 8 - 1 0  попередньо!' 
редакцИ' вважати пунктами 3 - 5  вщповщно;

11.6 пункти 1, 3, 4, пщпункт 5.3.2 р1шення виконкому мюько! ради вщ
11.04.2018 №178 «Про надання адмшютративних, 1нших публ1чних послуг 
мешканцям м. Кривого Рогу», 31 змшами, а пункти 2, 5, 6 попередньоТ редакцп 
вважати пунктами 1 -  3 вщповщно;

11.7 пункти 1, 4 -  6, пщпункт 7.4.2 р1шення виконкому мюько1 ради вщ
13.06.2018 №259 «Про внесения змш до р1шень виконкому M icbKoi ради вщ
14.03.2018 №122, 11.04.2018 №178, 14.02.2018 №58, 13.12.2017 №523, що 
стосуютъся реформування адмшютративних, шших публ1чних послуг у органах 
мюцевого самоврядування м. Кривого Рогу», а пункти 2, 3, 7, 8 попередньо'! 
редакцп вважати пунктами 1 -  4 вщповщно;

11.8 пщпункт 6.2 р1шення виконкому мюько! ради вщ 08.08.2018 №362 
«Про реал1зацпо завдань з реформування адмшютративних, шших публ1чних 
послуг у органах мюцевого самоврядування м. Кривого Рогу», 31 змшами, а 
пщпункт 6.3 попередньо! редакцп вважати пщпунктом 6.2 вщповщно;
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11.9 пункт 5 рпнення виконкому мюько'! ради вщ 12.09.2018 №405 «Про
внесения змш до р1шень виконкому мюько'! ради щодо реформування
адмшютративних, 1нших публ1чних послуг у органах мюцевого самоврядування 
м. Кривого Рогу», а пункти 6 -  9 попередньо'! редакщ'! вважати пунктами 5 - 8  
вщповщно;

11.10 пункт 1 р1шення виконкому мюько'! ради вщ 23.10.2018 №483 «Про
внесения змш до р1шень виконкому M icbK oi' ради щодо реформування
адмшютративних, 1нших публ1чних послуг у органах м1сцевого самоврядування 
м. Кривого Рогу», а пункти 2 - 4  попередньо'! редакцп вважати пунктами 1 -  3 
вщповщно;

11.11 р1шення виконкому мюько'! ради вщ 10.05.2017 №229 «Про 
впровадження нових пакет1в надання адм1н1стративних, 1нших публ1чних послуг 
за «життевими ситуащями» у Центр1 адм1н1стративних послуг «В1за» та його 
територ1альних пщроздшах».

12. Вщдшам преси та шформацй', стратеги розвитку електронних 
шформацшних p ec y p c iB  м1ста апарату мюько'! ради i виконкому, шформатизацп 
виконкому M icbKoi ради всеб1чно висвНлювати 1нформац1ю про реал1зац1ю 
державно'! полНики з питань надання адм1н1стративних, шших публ1чних послуг 
шляхом використання можливостей мереж11нтернет, засоб1в масово! шформацй'.

13. Визначити терм1н зв1тування перед виконкомом мшько'! ради про 
виконання р1шення для вЫх його виконавщв -  щоквартально.

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

и

M icbKuu голова Ю .Вш кул



ЗАТВЕРДЖЕНО

Р1шення виконкому M icbKoiради

Склад 13.11.2018 № 486  
Ц ент ру адм Ы ст рат ивних послуг «Виза» т а час 

прийом у зам овниш в адмш гстрат ивних, т ш их публ'тних послуг

№ Н азва Ч асприйом у  
зам овниш в послуг 

у  Центр1
адм'шгстративних 

послуг «В 'па»
1 2 3

1 Д еп ар там ен т  ад м п п стр ати вн и х  п ослуг 

ви ко н ко м у  Кривор1зько1 MicbKoi' ради

П о н ед ш о к , середа, 

п ’ятн и ц я ,

9 . 0 0 -  16.30, 

вёвторок, четвер ,

9 . 0 0 -  20 .0 0

2 Д еп ар та м е н т  р егу л ю ван н я  мютобуд1вноТ 

д1яльност1 т а  зем ел ь н и х  в(дносин  ви кон ком у  

Кривор1зькоТ MicbKoi ради

В 1второк, четвер , 

9 .0 0 - 1 6 .3 0

3 Д еп ар та м е н т  сощ альноУ полН ики  ви кон ком у  

Кривор1зько1 MicbKoi ради

П онед1лок, в1второк, 

сер ед а , четвер , п ’ятниця, 

9 .0 0 - 1 6 .3 0

4 Д еп ар та м е н т  р о зви тк у  ш ф р астр у к ту р и  м1ста 

в и к о н к о м у  Кривор1зькоТ MicbKoi ради

Ч етв ер , 9 .0 0  -  16.30

5 У п р ав л ш н я  з п и тан ь  реестрацП ’ ви кон ком у  

Кривор1зько1 MicbKoi ради

П о н ед ш о к , в1второк, 

сер ед а , четвер , п ’ятниця, 

9 .0 0 - 1 6 .3 0

6 У правления р о зв и тк у  ш д п р и ем н и ц тва  

ви кон ком у  Кривор1зько1 MicbKoi ради

П о н ед ш о к , в1второк 

сер ед а , четвер , 

п ’я тн и ц я , 9 .0 0 - 1 6 .3 0

7 У п р авл ш н я  ком ун альноё власност1 м1ста 

ви кон ком у  К ривор1зькоё MicbKoi ради

П о н ед ш о к , в1второк, 

сер ед а , четвер , п ’ятниця, 

9 .0 0 - 1 6 .3 0

8 Вёдцёл з п и тан ь  д ер ж авн о го  архётектурно- 

буд1вельного к о н тр о л ю  ви кон ком у  

К риворёзькоё мёськоТ ради

П о н ед ш о к , 1 3 .0 0 -  16.30, 

С ер ед а , 9 . 0 0 -  12.00, 

четвер , 9 . 0 0 - 1 6 . 30

9 1нспекщ я з б л аго у стр о ю  ви кон ком у  

КриворёзькоУ MicbKoi ради
Ч етвер , 9 .0 0 - 1 6 .3 0

10. В1дд1ли реестрацёё мёсця прож и ван и я гром адян  

BHKOHKOMie р ай о н н и х  у Micni рад 

(за  с к а й п -зв ’язком )

Ч ас  ви зи ачаеться  

в ц щ о в ц щ и м и  р1ш еннями 

виконком 1в р ай о н н и х  у 

Mici’i р ад
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1 2 3

11 Вщдш у Кривор1зькому райош Головного 
управлшня Держгеокадастру у 
Дншропетровськш областл

Четвер,
9 .00-16 .30

12 Кривор1зьке м1ське управл1ння Головного 
управлшня Державно'! служби з надзвичайних 
ситуащй Украши у Дн1пропетровськ1й област1

Четвер, 9.00 -  16.30

13 Кривор1зьке м1ське управл1ння Головного 
управл1ння Держпродспоживслужби в 
Дншропетровськш област1

В1второк, четвер, 
9 .00-16 .30

14 Кривор1зьке швденне управл1ння Г оловного 
управл1ння ДФС у Дншропетровськш област1

Перша, третя середи
м1сяця
9 .00-13 .00

15 Кривор1зьке швшчне управл1ння Г оловного 
управл1ння ДФС у Дншропетровськш област1

Друга середа мюяця, 
9 .00-13 .00

16 Комунальне пщприемство Дншропетровсько! 
обласно! ради «Кривор1зьке бюро техшчно! 
1нвентаризац1!»

В1второк, середа, четвер, 
9 .00-16 .30

17 Товариство з обмеженою вщповщальнютю 
«Екоспецтранс»

Четвер, 9 .00 -16 .30

18 Публ1чне акц1онерне товариство «Кривор1жгаз» Четвер, 9.00 -  16.30

19 Комунальне пщприемство теплових мереж 
«Кривор1жтепломережа»

В1второк, четвер 
9 .00-16 .30

20 Комунальне п1дприемство «Кривбасводоканал» Понедшок, в1второк, 
середа, четвер,
9 .0 0 -  16.30 ■

21 Акцюнерне товариство «Кривор1зька тепло
централь»

Четвер, 9.00 -  16.30

22 Комбшований центр телекомушкацш №525 
Дншропетровсько! фшп публ1чного акцюнер- 
ного товариства «Укртелеком»

Четвер, 9.00 -  16.30

23 Акц1онерне товариство «ДТЕК «ДН1ПРОВ- 
СЬК1 ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ1»

Четвер, 9.00 -  16.30

24 Товариство з обмеженою вщповщальшстю 
«НОВА-КОМ»

Понедшок, в1второк, 
середа, п’ятниця, 
9 .0 0 -  15.00, 
четвер, 9.00 -  16.30

25 Перший кривор1зький м1сцевий центр з надан- 
ня безоплатно! вторинно! правово! допомоги

П ’ятниця, 9 .00-15 .45

26 Другий кривор1зький мюцевий центр з надання 
безоплатно! вторинно! правово! допомоги

В1второк, 9 .00-15 .45

27 Громадський пост мюько! координацшно! ради 
з питань розвитку пщприемництва та галузевих 
рад пщприемщв

Четвер, 9.00 -  16.30
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28 Кривор1зьке вщдшення управлшня виконавчоУ 
дирекщУ Фонду соц1ального страхування 
УкраУни в Дншропетровськш областё

КонсультащУ з питань 
щодо тимчасовоУ втрати 
працездатносД -  
в1второк, 9 .0 0 - 12.00,

консультащУ щодо дш у 
раз1 нещасних випадюв 
на виробнищш -  
четвер, 9.00 -  12.00

29 Комунальне пщприемство «Парковка та 
реклама»

В1второк, четвер 
9 .00 -16 .30

30 Довгинщвський вщдш обслуговування громадян 
(сервюний центр) управлшня обслуговування 
громадян Головного управлшня Пенсшного 
фонду УкраУни в Дншропетровськш обласД

Середа, 9.00 -  16.30 
(за окремим графтом)

31 Металурпйний вщдш обслуговування громадян 
(сервюний центр) управл1ння обслуговування 
громадян Головного управлшня Пенсшного 
фонду УкраУни в Дншропетровськш обласД

32 1нгулецький вщдш обслуговування громадян 
(серв1сний центр) управлшня обслуговування 
громадян Головного управлшня Пенсшного 
фонду УкраУни в Дншропетровськш област1

33 Покровський вщдш обслуговування громадян 
(сервюний центр) управлшня обслуговування 
громадян Головного управления Пенсшного 
фонду УкраУни в Дншропетровськш област1

34 Саксаганський вщдш обслуговування громадян 
(сервюний центр) управлшня обслуговування 
громадян Головного управления Пенсшного 
фонду УкраУни в Дншропетровськш обласД

35 Центрально-Мюький вщдш обслуговування гро
мадян (сервюний центр) управлшня обслуго
вування громадян Головного управлшня Пенсш
ного фонду УкраУни в Дншропетровськш облаете

36 Тершвський вщдш обслуговування громадян 
(сервюний центр) управлшня обслуговування 
громадян Головного управлшня Пенсшного 
фонду УкраУни в Дншропетровськш обласД

$
Примпка: общня перерва 12.30 13.00

Т.Мала



Д одат ок
до рпиения виконко.му лпсъког ради

13.11.2018 № 486 
1НФ0РМАЦ1ЙНЛ КАРТКА

адмшктратиено! послу г и, що надаеться управлтням екологи в иконному Кривор1зъко1 Mi-  

cbKoiради в Центрi адмШ стративних послуг «Шза» та його територ'итьних тдроздтах

Послуга: Погодження надання г1рничого eideody nid mepumopiero, де розмицет буд1вл1, спо- 
руди, населет пункты, джерела водопостачання, водоймища, о б ’екти природно- 
запов1дного фонду, пам’ятки icmopii, культуры та миетецтва, об ’екти спещального й т- 
шого призначення

1 н ф о р м а щ я  п р о  ц е н т р  н а д а н н я  а д м ш к т р а т и в н и х  п о с л у г

Найменування центру надання адмшю- 
тративних послуг, у якому здшснюеть- 
ся обслуговування суб’екта звернення

Центр адмшштративних послуг «ЕИза» (надал1 - 
Центр)

1 Мюцезнаходження центру 50101, м. Кривий Pir, пл. Молод1жна, 1

2 1нформащя щодо режиму робота 
Центру та його територ1альних 
шдроздтв

У Центрк понед1лок, середа, п’ятниця з 8.30 до 
17.00 години, без перерви; в1второк, четвер з 8.30 
до 20.00 години, без перерви.
Прийом та видача документа для надання адмпп- 
стративних послуг здшснюеться з 9.00 до 16.00 го
дини (в1второк, четвер -  до 20.00 години), без пе
рерви.

3 Телефон/факс (довщки), адреса 
електронно! пошти та веб-сайт 
центру

Тел.: 0-800-500-459; 
viza@kr.gov.ua; 
www.kr.gov.ua; 
www.kroqerc.info

Нормативт акты, якими регламентуеться надання адмШстративноИ послуги

4 Кодекси, Закони УкраТни Кодекс Укра'ши про надра (стст.10,17). Закон 
Укра'ши «Про дозвшьну систему у сфер1 
господарсько! дгчльнос'п»

5 Акти Кабшету MmicTpiB Укра'ши Постанова Кабшету MmicTpiB Укра'ши вщ 27 ач- 
ня 1995 року №59 «Про затвердження Положения 
про надання прничих вщвод1в» (пп. 10, 23)

6 Акта центральних оргашв 
виконавчо!влади

”

7 Акти мюцевих оргашв 
виконавчо! влади/оргашв 
мюцевого самоврядування

____

Умовы отрымання адмшicmpamивноУ послуги

8 Птдстава для отримання 
адмшютративно! послуги

Лист (клопотання) на 1м'я мшького го лови стосовно 
погодження питания надання прничого вщводу пщ 
територ1ею, де розмпцеш буд1вл1, споруди, населе
ний пункт, джерела водопостачання, водоймища, 
об'екти природно-заповщного фонду, пам'ятки ic- 
Topi'i, культури та миетецтва, об'екти спещального 
й iHuioro призначення, у якому зазначаються на
йменування шдприемства чи вщомосп про грома-
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дянина, що мають naMip одержали прничий вщвщ, 
мюцезнаходження прничого вщводу та мета, для 
яко!' BiH одержуеться (надал1 - лист /клопотання/)

9 Вичерпний перелш документов, 
необхщних для отримання 
адмйпстративноТ п слуги

- Лист (клопотання);
- проект прничого вщводу, складений вщповщно 
до вимог, визначених Положениям про порядок на
дання прничих вщводгв, затвердженим Постано- 
вою Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 27 Лчня 1995 
року №59 «Про затвердження Положения про 
порядок надання прничих в1двод1в», у т.ч. копи 
топограф1чного плану поверхш i3 зображенням 
контур1в niciB, сшьськогосподарських угщь, меж 
землекористування i населених пункпв, водних 
об’екта, буд1вель i споруд, дорЛ, наземних та 
пщземних комун1кац1й, об’екта природно-заповщ- 
ного фонду, пам’яток icTopii i культури та мистец- 
тва, меж сум1жних прничих в1двод1в та проектного 
вщводу

1 0 Порядок та cnoci6 подання 
документа

Лист (клопотання) та пакет документ!в подаеться 
в Центр (його територ1альний пщроздш, 
вщдалене мюце для робота адм1н1стратора 
Центру) особисто, через представника 
(законного представника) або надсилаеться 
поштою (рекомендованим листом з описом 
вкладення) або у випадках, передбачених 
законом, за допомогою засоб1в 
телекомушкацшного зв’язку

1 1 Платшсть/безоплатшсть 
адмнпстративноТ послуги

Безоплатно

У paii оплати адм'ийстративноХпослуги:

1 1 .1 Нормативно-правов! акта, на 
пщстав1 яких стягуеться плата

-

1 1 .2 Розм1р та порядок унесения плати -

1 1 .3 Розрахунковий рахунок для 
внесения плати

-

1 2 Строк надання адмшктративноО 
послуги

До 30 календарних дшв в1д дня подання суб’ектом 
звернення листа (клопотання) та документа, а в 
раз1 неможливосп прийняття зазначеного р1шення 
в такий строк - на першому засщанш MicbKoi' ради 
шсля заюнчення цього строку

1 3 Перелш пщстав для вщмови в 
наданш адмипстративно!' послуги

- Подання суб’ектом господарювання документа у 
неповному обсяз!;
- виявлення в поданих документах недостов1рних 
даних;
- невщповщшсть документ1в, поданих заявником, 
вимогам законодавства

1 4 Результат надання 
адмш1стративно1 послуги

Р1шення MicbKoi ради

1 5 Cnoci6 отримання результату 
надання адмшктративно!' пос
луги

Особисто, через представника (законного пред
ставника), засобами поштового або телекому
шкацшного зв’язку у випадках, передбачених 
законом
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1 6 Примгтка У pa3i подання копш докуметчв, не зав1рених
нохар1ально або суб’ектом, що \'х видав, для
зав!рення копш адмшютратором необхщно надати
оригшали документов

Керуюча справами виконкому Т.Мала

/


