
КРИВОР13БКА M ICbKA РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ KOM ITET

Р 1 Ш Е Н Н Я

22 07.2020 м. Кривий Pir № 339

Про затвердження Регламенту 
Контакт-центру виконкому
КриеорЬькоа MicbKoi ради та 
Класифтатора основных заявок 
мешканщв mi ста

3 метою пщвищення ефективност! розв’язання та оперативного 
виконання проблемних питань мешканщв мюта, виршення яких вщнесено до 
компетенщУ органов мюцевого самоврядування, покращення зворотного зв’язку 
та якос^ взаемодп' оргащв MicneBoro самоврядування, пщприемств MicTa з 
мешкандями; ураховуючи висновки та пропозищУ тимчасово'У робочоУ групи з 
шдготовки е-платформи «SMART ГРОМАДА-КРИВИЙ Р1Г»; вщповщно до 
рннень мюькоУ ради вщ 31.03.2016 №376 «Про затвердження Стратепчного 
плану розвитку м1ста Кривого Рогу на перюд до 2025 року», 30.06.2020 №4774 
«Про затвердження КонцепщУ «Кривий Pir -  Smart City 2020»; керуючись 
Законом УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраУш», «Про Нащональну 
програму шформатизащУ»,лВиконком мюькоУ ради eupiuiue:

1. Затвердити:
1.1 Регламент роботи Контакт-центру, виконкому Крц;вор1зькоУ мюькоУ

ради; _ ; -г— w\
1.2 Класифшатор основних заявок мешканц1в MicTa (додаються).

2. Упpaвлiнню по po6oTi 3i зверненнями громадян виконкому мюькоУ
ради:

■ 2.1 оперативно вносите пропозищУ виконкому мюькоУ ради щодо змш
та доповнень до класифшатора шляхом шдготовки вгдповщних проеюлв pimeHb 
виконкому мюькоУ ради; п ,

2.2 спшьно з управлщням шформацшно-комушкацшних технолопй
виконкому KpHBopi3bKo'i щюькоУ ради забезпечити кбординащю роботи 
Контакт-центру. .. ;ч:; . . . . . . .

3. Рекомендувати шдприемствам, установам, оргашзащям -  якi
обслуговують мешканщв нщ територп мюта Кривого Рогу, забезпечити 
взаемодда з виконкомом Кривор}зькоУ мюькоУ ради вщповщно до Регламенту 
роботи Контакт-центру. , .
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4. Контроль за виконанням ршення покласти на керуючу справами 
виконкому мюькоТ ради та заступниюв м1ського голови вщповщно до розподшу 
обов’язюв.

М1ський голова Юрш Вшкул



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ранения выконкому м1сько'1 ради 
22.07.2020 №339

РЕГЛАМЕНТ
роботы Контакт-центру выконкому Крывор1зько1 мкько¥рады

1. Загальш положения
1.1. Регламент робота Контакт-центру виконкому Кривор1зько1 м1ськоТ 

ради (надал1 -  Регламент) визначае основы методи робота Контакт-центру 
виконкому Кривор1зько1 MicbKOi ради (надал1 -  Контакт-центр) з питань 
виконання покладених на нього завдань i мехашзми взаемодп в1ддийв, 
управл1нь, iHHiHX виконавчих орган1в мюько1 ради, виконком1в районних у 
MicTi рад, шдприемств, установ та оргашзацш в1дносно розгляду й розв’язання 
проблемних питань мешканщв Mi ста, вир1шення яких вщнесено до компетенщТ 
орган1в мюцевого самоврядування.

1.2. Контакт-центр ор1ентований на покращення зворотного зв'язку з 
мешканцями, шдвищення eфeктивнocтi приймання, обробки та виконання 
заявок мешканщв мюта, надання кер!вництву виконкому мюькоГ ради 3BiTHoi та 
анал1тично1 шформащУ щодо вир1шення заявок у режим! реального часу.

1.3. У д!яльност1 Контакт-центр керуеться Конститущею Украши, 
Законами Украши «Про мюцеве самоврядування в Укра'ш1», «Про службу в 
органах м1сцевого самоврядування», постановами Верховно1 Ради Укра’ши, 
актами президента Украши, постановами й розпорядженнями Кабшету 
MiHicTpiB Укра'ши, р1шеннями MicbKo'i ради та виконавчого комитету MicbKOi 
ряди, розпорядженнями мюького голови й Регламентом.

1.4. Контакт-центр е системою приймання, реестрацп, розгляду та 
виконання заявок мешканщв мюта щодо розв’язання ix проблемних питань.

1.5. До складу Контакт-центру входять пращвники Bi;miniB, управлшь, 
диптих виконавчих орган1в MicbKOi ради (надал! -  пращвник), визначен1 
кер1вниками.

1.6. Контроль за виконанням заявок мешканщв здшснюе начальник 
управл1ння по po6oTi 3i зверненнями громадян виконкому мюькоГ ради (надал1 -  
начальник управлшня), поточний контроль -  м1ський голова, заступники 
мюького голови, керуюча справами виконкому мюько!' ради вщповщно до 
розподпгу обов’язюв.

2. Основт заедания Контакт-центру

Основними завданнями Контакт-центру е:
2.1. Приймання телефонних заявок мешканщв мюта за телефонними 

лш1ями Контакт-центру та електронних заявок через мережу 1нтернет.
2.2. Забезпечення оперативного реагування на заявки мешканщв.
2.3. Контроль за своечасним яюсним розв’язанням виконавцями заявок 

мешканщв.
2.4. Анал13 отриманих заявок.
2.5. Формування бази заявок та шформацй' про Yx виконання в 

електроншй nporpaMi Контакт-центру.
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2.6. Надання шформацп мешканцям мюта на кожному еташ розгляду ix 
заявок.

2.7. Гнформування кер1вництва виконкому мюько'! ради про результата 
розгляду заявок мешканщв у режим! реального часу.

3. Розпорядок роботы Контакт-центру

3.1. Контакт-центр здшснюе прийом дзвшюв у режим! робочого часу, 
установленого для пращвниюв апарату мюько!' ради i виконкому, в!дцшв, 
управлшь та шших виконавчих оргашв мюько! ради, та цшодобовий прийом 
заявок на електронному носи.

3.2. Електронн1 заявки, отримаш в неробочий час, надсилаються 
виконавцям автоматично та перев1ряються пращвником наступного робочого 
дня невщкладно з початку робочого дня.

3.3. Дотримання Регламенту е обов’язковим для прац1вник1в, визначених 
кер1вниками та зад1яних у робот! Контакт-центру. У pa3i !х вщсутност! з 
поважних причин, визначаеться шший пращвник вщповщного в!дд!лу, 
управл!ння, шшого виконавчого органу мюько! ради.

4. Типи й термши виконання заявок

4.1. Заявка -  це повщомлення мешканщв про проблемне питания, що 
може бути розглянуто та розв’язано органами мюцевого самоврядування, 
п!дприемствами, установами й оргашзащями вщповщно до ix повноважень. 
Заявки, як правило, вир!шуються в оперативному порядку. На процедуру 
виконання заявки не поширюються вимоги Закошв Укра'ши «Про звернення 
громадян» та «Про доступ до публлчноТ !нформацн».

4.2. Типи заявок визначаються з урахуванням прюритетност! виконання 
та складност!, наявност! можливост!, кошт!в для виконання завдань. Вони 
подшяються на:

4.2.1. AeapiftHi -  пов!домлення про поди, пщ час або внаслщок яких 
наявна загроза життю, здоров’ю, майну особи чи групи oci6 (витк газу, води, 
шкщливих речовин, пориви на мережах або вщсутнють електропостачання, 
теплопостачання, водопостачання тощо). Вони виконуються нев1дкладно, при 
цьому час ix виконання не перевищуе 24 годин.

4.2.2. Поточи! -  заявки, що не свщчать про аваршний характер. За 
складнютю проведения po6iT, необхщних для розв’язання проблемних питань, 
серед них видшяються так! типи:

4.2.2.1 звичайш -  питания, що не потребують додаткового вивчення. 
Виконуються, як правило, не бшыне 5 дшв;

4.2.2.2 середньостроков! -  питания, що потребують додаткового 
вивчення, комюшного обстеження чи проведения ремонтних po6iT з 
шдвшценою складн!стю. Виконуються в термш не бшьше 15 дшв;

4.2.2.3 довгостроков! -  питания, що потребують проведения особливо 
складних ремонтних робИ, з можливим залученням !нших виконавщв, 
додаткового ф!нансування, включения до плашв робота тощо. Контроль 
зд1йснюеться до повного виконання.
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5. Прийом, реестр а ц1я, обробка заявок

5.1. Пращвник здшснюе прийом телефонних дзвшюв та електронних
заявок.

5.2. П1д час розмови i3 заявником пращвник анал1зуе отриману 
шформащю та надае заявнику необхщш роз’яснення, що заносяться до 
електронно'! програми Контакт-центру.

5.3. 3 питань, що не належать до компетенцп оргашв мюцевого 
самоврядування, може надаватися шформащя з рекомендащею про звернення 
до оргашв, яю мають повноваження щодо розв’язання таких питань.

5.4. Якщо для вир1шення проблемного питания е необхщнють 
проведения po6iT, ужиття певних заход1в або надання бшыц детальних 
пояснень, пращвником заводиться електронна картка заявки. При и створенш 
пращвник формулюе текст заявки (ч1тко, лакошчно, використовуючи дшову та 
професшну лексику, зрозумшу заявнику й виконавцю), тел я  чого зачитуе його 
заявнику. Шсля згоди заявника з формулюванням проблемного питания воно 
заноситься до електронно!' картки.

5.5. При створенш електронно!' картки зазначаються повщомлеш 
заявником його пр1звище, !м’я, по батьковц м!сце проживания, контактний 
телефон (адреса електронно! пошти або mini засоби зв’язку з ним), суть 
порушеного питания та, у pa3i необхщностц зазначаеться iHma 1нформац1я в 
передбачених полях картки. Додатково отримуеться згода на обробку 
персональних даних.

5.6. Якщо заявник вщмовляеться залишити cboi дан1, заявка 
рееструеться як аношмна. Прац1вник попереджае заявника, що в такому 
випадку виконавець самостшно ухвалюе р!шення щодо дощльност! розгляду 
заявки.

5.7. Пращвник може вщмовити в прийнягп заявки, якщо заявник 
використовуе ненормативну лексику, образи, принижуе честь i пдшеть 
прац1вниюв, закликае до розпалювання нац1онально1, pacoBoi, релшшно!' 
ворожнеч1, повалення конституц!йного ладу тощо. У pa3i повторних заявок з 
такою ж тематикою вщ одного i того ж заявника, пращвник мае право 
заблокувати можливють подати заявку в Контакт-центр.

5.8. Заявки, що надшшли з електронних адрес, домени яких заборонен! 
чинним законодавством, реестрацп та розгляду не шдлягають.

5.9. Заявки, що надшшли до Контакт-центру через мережу 1нтернет, 
оброблюються пращвником на шдстав1 даних, як! надав заявник, заповнюючи 
вщповщну електронну картку заявки. За необхщност! здшснюеться телефонний 
дзв!нок прац!вником заявнику для уточнения cyTi заявки.

5.10. Якщо заявник у розмов1 з прац1вником порушуе декшька 
проблемних питань, на кожне з них заводиться окрема електронна картка.

5.11. Пращвник самостшно визначае виконавця та строк вшонання 
заявки вщповщно до Класифшатора основних заявок мешканщв мюта.

5.12. Пюля проведения реестращ! заявки в електроншй nporpaMi 
Контакт-центру, заявщ автоматично призначаеться номер, що повщомляеться 
заявнику як п!дтвердження прийняття заявки в роботу.
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6. Методика дш пращвника
6.1. Пращвник шд час робота:
6.1.1 приймае телефоны дзвшки та обробляе електронш заявки 

Контакт-центру;
6.1.2 надае всю необхщну 1нформац1ю заявнику з поставлених питань т д  

час сп1лкування;
6.1.3 уносить заявки, надан1 за телефоном, в електронну програму 

Контакт-центру;
6.1.4 оперативно направляе заявки виконавцям.
6.2. У npopeci розгляду заявки на запит виконавця пращвник може:
6.2.1 здшснювати змшу виконавця (переадресовувати заявку);
6.2.2 узгоджувати перенесения строку виконання заявки для виршення 

питания по сут1, у раз1 перевищення строку виконання, за умови мотивованого 
обгрунтування виконавцем;

6.2.3 здшснювати зняггя з контролю заявки тел я  виконання роб1т та 
розв’язання питания по cyri.

6.3. Для виконання покладених на нього завдань пращвник мае право:
6.3.1 одержувати вщ виконавщв письмов1 або усн1 пояснения щодо 

несвоечасного або часткового виконання заявок мешканщв;
6.3.2 одержувати в установленому порядку вщ виконавщв документа, 

фото та шформацн, необхщш для виконання покладених на Контакт-центр 
функцш;

6.3.3 надсилати вщповщш листи кер1вникам безпосередшх виконавц1в 
для вжиття вщповщних заход1в до oci6, яю несвоечасно або неяюсно 
розглядають заявки мешканц1в; так1 листи мають бути обов’язково розглянутц

6.3.4 рекомендувати виконавцям п1д час розгляду заявок мешканщв 
розв’язувати проблемы питания до повного виконання, повертати шформацпо 
без зняття и з контролю на доопрацювання, якщо вона не вщповщае 
нижчевказаним вимогам:

6.3.4.1 шформащя, викладена в документах, мае стосуватися суп заявки;
6.3.4.2 скан-Konii докуменпв можуть виготовлятися виключно з оригшалу 

документа, щоб електронна к о тя  була зручна для читання та друку;
6.3.4.3 фото- або вщеозображення мають бути ч1ткими, дозволяти 

щентифжувати суть, характер та м1сце проведения робщ
6.3.4.4 акт виконанргх роб1т мае заповнюватися розб1рливо, без 

виправлень, мютити 1нформац1ю про виконавця, заявника, дату та характер 
фактично проведених роб1т, пщписи заявника, виконавця.

7. Розгляд заявок виконавцями та ix вирШення по cymi

7.1. Виконавець невщкладно, але не п1зн1ше 2 годин, а для одержания 
заявок про аваршш ситуацп -  не тзш ш е 30 хвилин, приймае заявки в роботу, 
проводить попереднш розгляд та пщтверджуе компетенщю в
електроннш nporpaMi Контакт-центру, за необх1дносп зд1йснюе телефонний 
зв’язок i3 заявником для уточнения шформащ!'.
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7.2. Якщо питания належить до компетенщУ шшого органу, виконавець 
невщкладно подае управлшню запит на змшу виконавця та прикршлюе 
матер1али, що пщтверджують таку шформащю (ршюння мюькоТ ради, 
виконкому мюькоУ ради, акти, доповщш записки тощо).

7.3. У випадку виникнення розб1жностей при встановленш виконавця, 
пращвник мае право шодювати ком!сшне обстеження проблеми з 
представниками виконавщв, за необхщност! до розгляду залучаеться заявник.

7.4. Виконавець забезпечуе об’ективний розгляд заявок, перев1ряе 
викладеш в них факта, ухвалюе, у раз! потреби, вщповщш р1шення.

7.5. Гнформащя про результата розгляду вноситься до електронно'У 
програми Контакт-центру виконавцем разом i3 зазначенням яким чином було 
прошформовано заявника (електронною поштою, з використанням 3aco 6 iB  

стацюнарного та мобшьного зв’язку тощо).
7.6. Документи (акти, протоколи нарад тощо), створеш в ход! виконання 

заявок мешканщв, обов’язково скануються та прикршлюються виконавцем до 
вщповщного поля в електроннш картц1 заявки.

7.7. Закриття заявок зд1йснюеться на пщставп
7.7.1 акта виконаних роб1т, тдписаного заявником, -  у раз1 виконання 

ремонтних та аваршно-вщновлювальних роб!т;
7.7.2 електронноУ в1дповщ1, розм1щеноУ виконавцем у вщповщному noni 

картки, -  у раз1 розгляду питань про надання шформацп, роз’яснень тощо;
7.7.3 пщтвердження заявником вир1шення питания в телефонному режим!;
7.7.4 фото/вщеошдтвердження виконаних po6iT.

8. Обов’язки виконавця при розглядг заявок мешканщв

Виконавець зобов’язаний:
8.1. Призначити вщповщальну особу за взаемод!ю з Контакт-центром.
8.2. Забезпечити оперативний прийом заявок, вщповщне реагування в 

електроннш nporpaMi Контакт-центру та в телефонному режим!.
8.3. Контролювати хщ виконання заявок.
8.4. Надавати вщповщ!, документи, що пщтверджують хщ виконання 

заявок, на вимогу заявника чи пращвника.

9. Контроль за розглядом та виконанням заявокI
9.1. Терм!ни розгляду заявок контролюються управлшням.
9.2. У випадку виявлення порушення регламентованого строку 

виконання заявок мешканщв, начальником управлшня направляеться лист- 
повщомлення про порушення кер1внику в!дцшу, управл!ння, шшого 
виконавчого органу мюько'! ради, виконкому районноУ в MicTi ради, 
пщприемства, установи чи орган!зац!У, заступнику мюького голови, керуюч!й 
справами виконкому мюькоУ ради вщпов!дно до розподщу обов’язюв для 
!нформування та вжиття заход1в. Виконавець зобов’язаний вир!шити 
питания по cyTi в терм!н, додатково визначений начальником управлшня.

9.3. Загальний термш розгляду може бути подовжено за наявност! 
мотивованого обгрунтування виконавця виключно в раз! довгострокового
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планування та виконання p o 6 iT , за умов бюджетного фшансування строк 
виконання може перевищувати вказаний термш. При цьому вщповщь 
погоджуеться з кер1вником вщдшу, управлшня, шшого виконавчого органу 
M icb K o i ради та заступником мюького голови, керуючою справами виконкому 
MicbKOi ради вщповщно до розподшу обов’язюв, з обов’язковим 
повщомленням заявника виконавцем.

9.4. Якщо питания не було виршено по cyTi та не виконано пункта 
Регламента 9.2, 9.3, доповщна записка, складена начальником управлшня, про 
порушення термш1в розгляду направляеться заступникам м1ського голови, 
керуючш справами з метою шформування про наявш проблеми та надання 
доручень, розпоряджень для вир1шення проблемних питань.

9.5. Пращвником Контакт-центру перев1ряеться факт та яюсть виконання 
заявок шляхом виб1ркового опитування заявник!в у телефонному режимт У pa3i 
непщтвердження факту виконання або неяк1сного виконання, заявка 
вщправляеться виконавцю на доопрацювання з повщомленням заступника 
мюького голови вщповщно до розпод1лу обов’язюв, керуючо1 справами 
виконкому MicbKoi ради, кер1вника в1дд1лу, управлшня, шшого виконавчого 
органу MicbKoi' ради, виконкому районно'1 в MicTi ради, пщприемства та 
установи.

Недотримання вимог, установлених Регламентом, е порушенням 
трудово*1 та виконавчоУ дисципл1ни, за яке винш особи (посадов1 особи 
м1сцевого самоврядування) несуть дисципл1нарну вщповщальн1сть, 
установлену чинним законодавством УкраУни.

Примтка: виконання пункт1в 6.2, 6.3 погоджуються з начальником управлшня.

В.о. керуючоИ справами виконкому -
заступник мюького голови Валентина Берлт

11. Bidnoeidaibnicmb за недотримання Регламенту
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1. Без пека життед'1яльност1

1.1 Оргашзащя вцщовлювальних po6iT з 
лжвщащУ наслщюв надзвичайних 
ситуацш

Управлшня з питань надзвичайних ситуацш та цившь - 
ного захисту населения виконавчого комитету 
Кривор13ько\' мюькоУ ради, виконком районно‘1 в MicTi 
ради

24

2 .Арх1тектурно-буд1велышй контроль
2.1 Дотримання вимог мютобуд1вного 

законодавства
ЕНдщл з питань державного арх1тектурно-буд i вельного 
контролю виконкому Кривор1зько1 MicbKoi ради (надал1 -  
в1дцит з питань державного арх1тектурно-буд1вельного 
контролю), виконком районноУ в MicTi ради

До 15

2.2 Незаконне буд!вництво об’еюпв Вщдш з питань державного архкектурно-буд! вельного 
контролю, виконком районноУ в MicTi ради До 15
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2.3 У ведения самочинного буд1вництва в 
експлуатащю

Вщцш з питань державного архггектурно-бущвельного 
контролю, виконком районноУ в Micri ради До 15

2.4 Проведения заход1в державного 
арх1тектурно-буд1вельного контролю 
зпдно з чинним законодавством

Вщцш з питань державного арх!тектурно-буд1вельного 
контролю, виконком районно! в MicTi ради До 15

З.БлагоустрШ

3.1 Стан транспортних зупинок Виконком районноУ в MicTi ради 5

3.2 Благоустрш тдземних переход! в 
(прибирания)

Виконком районноУ в MicTi ради 5

3.3 Установления рекламноУ конструкщУ 1нспекц!я з благоустрою виконкому Кривор1зько1 
мюькоУ ради (надал1 -  iHcneKpia з благоустрою)

5

3.4 Установления дорожшх знаюв Виконком районноУ в мюп ради До 15
3.5 Установления пристрою примусового 

зниження швидкосп
Виконком районноУ в MicTi ради До 15

3.6 Установления св1Тлофор1в Департамент розвитку шфраструктури MicTa виконкому 
Кривор1зькоУ MicbKoi ради (надал! -  ДР1М) До 15

3.7 Демонтаж рекламних конструкцш Гнспекщя з благоустрою 5
3.8 Знесення аваршних дерев, гшок ДР1М, виконком районноУ в MicTi ради, Комунальне 

пщприемство «Сансерв1с» (надал1 -  КП «Сансервю»)
5

3.9 Знесення сухостшних дерев ДР1М, виконком районноУ в micti ради, КП «Сансервю» До 15
3.10 Розм1тка дороги ДР1М До 15
3.11 Скошування карантинних рослин ДР1М, виконком районноУ в MicTi ради 5

3.12 Стан дитячих майданчиюв (прибирания) Виконком районноУ в MicTi ради До 15
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3.13 Стан зупиночних павшьйошв Виконком районно'1 в MicTi ради До 10
3.14 Стан кладовищ ДР1М 5
3.15 Ритуальш послуги ДР1М, Комунальне шдприемство «Ритуал cepeic Плюс» 

KpHBopi3bKoi‘ MicbKOi ради
5

3.16 Стан парюв ДР1М 5
3.17 Стан пляж1в Виконком районноТ в мюН ради 5
3.18 Стан сквер1в ДР1М, виконком районно'1 в MicTi ради 5
3.19 Стан ставюв Виконком районно '1 в MicTi ради До 10
3.20 Стихшш смНтезвалища Виконком районно'1 в MicTi ради 5
3.21 Стерюпзащя безпритульних тварин ДР1М, Комунальне шдприемство «Центр поводження з 

тваринами» Кривор1зько1 мюькоУ ради До 15

3.22 Установления автономного опалення ДР1М До 15
4.Внутр'ииня полшика

4.1 Д1яльнють громадських орган 1зацш та 
пол}тичних партш мюта

Управлшня преси, 1нформац1йно1 д1яльносН та внутршньоУ 
пол Ники виконкому Кривор1зько1 MicbKOi ради ( надал1 -  
управл!ння преси, шформацшно'1 д1яльност1 та внутр1шньо1 

пол Ники)

Д о  15

4.2 Оргашзащя проведения мНинпв та 
акцш у мют1

Управлшня преси, шформацшно1 д!яльносН та внутршньоУ 
полНики, виконком районно\' в MicTi ради

5

4.3 Робота засоб!в масовог шформацп Управл1ння преси, шформацшноУ д1яльносН та внутр1шньо1 

полНики

5. Дипи, питания отки
5.1 О тка Виконком районно '1 в MicTi ради 5
5.2 Усиновлення Виконком районно\' в MicTi ради 5
5.3 Позбавлення батьтвських прав Виконком районно! в MicTi ради 5

6.Дороги
6.1 Асфальтування загальном1ських дор1г ДР1М 5
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6.2 Асфальтування прибудинкових 
територш

ДР1М 5

6.3 Асфальтування тротуар1в ДР1М 5
6.4 Посипка дор1г протиожеледовими 

сум1шами
ДР1М, Товариство з обмеженою в1дпов1дальн]стю 
«ВЕСТАШЛЯХБУД» (надалл -ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД») 
(за згодою)

24

6.5 Посипка тротуар1в протиожеледовими 
сумшами

ДРЕМ, ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) 24

6.6 Прибирания протиожеледних сум1шей 
з дорД

д а м ,  ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» (за згодою) До 10

6.7 Прибирания протиожеледних сумшей 
з TpoTyapiB

дам , ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) До 10

6.8 Прочищения дощовоУ канал1защУ на 
проУжджш частит

дам , ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) 5

6.9 Прочищения дренажних мереж дам , ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) 5
6.10 Ремонт дорД на прибудинковш 

територ'п
дам , ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) До ю

6.11 Ремонт загальномюьких дорД д а м ,  ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» (за згодою) До Ю
6.12 Ремонт мост1в д а м ,  ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» (за згодою) До ю
6.13 Ремонт тротуар1в дам , ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) До 10
6.14 Розчистка вщ cHiry TpoTyapiB д а м ,  ТОВ «ВЕСТАШ ЛЯХБУД» (за згодою) 24
6.15 Розчистка В1д CHiry дорД дам , ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД» (за згодою) 24

7. Еколо г in
7.1 Забруднення р!чок та водойм у MicTi 

несанкц!онованими витоками
Управления еколопУ виконкому Кривор1зькоТ мюькол 
ради (надал! -  управлшня екологй') До 10
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7.2 Негативний вплив виробничо1 

д1яльно(Л1 промислових шдприемств 
на стан навколишнього природного 
середовища

Управлшня еколопУ

Д о  Ю

7.3 Факти засмйчення водойм Виконком районно'1 в MicTi ради Д о  ю
7.4 Збереження об’екпв природно -  

заповщного фонду
Управлшня екологп

Д о  10

7.5 Спалювання опалого листя, сгупття 1нспекщя з благоустрою, виконком районно'1 в MicTi ради 5
8.Економжа

8.1 Взаемод1я в межах чинного законодав- 
ства з банювськими установами, 
страховими компашями, швес- 
тицшними фондами, ix пред- 
ставництвами та фiлiями, шшими 
небанк1вськими ф!нансовими устано
вами мюта

Управлшня економ1ки виконкому Кривор13ько\' MicbKoi 
ради (надал1 -  управлшня економши)

Д о  15

8.2 Взаемод1я в межах чинного 
законодавства з промисловими пщ- 
приемствами мюта

Управлшня економ1ки
Д о  15

8.3 Оформления пропозицп вщносно 
ynacTi в конкурс! проекте м1сцевого 
розвитку «Громадський бюджет»

Управлшня економжи

Д о  15

9. Енергоменеджметн та енергозберЬаюч1 технологи
9.1 Умови ynacTi в мюькш nporpaMi 

«Тепл1 кредита»
Вщдш з питань енергоменеджменту та впровадження 
енергозбер1гаючих технолопй виконкому мюькоТ ради 
(надал! - вщдш з питань енергоменеджменту та 
впровадження енергозбершаючих технолопй)

Д о  15
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9.2 Вщшкодування частный кредиту з 
мюького бюджету вщповщно до 
мюькоУ программ «Теши кредиты»

Вщдш з питань енергоменеджменту та впровадження 
енергозберггаючих технолопй До 15

10. Житло
10.1 Надання юмнати в гуртожитку Виконком районно‘1 в MicTi ради 5
10.2 Надання квартиры Виконком районноУ в MicTi ради 5
10.3 Вщселення з аваршного, ветхого житла Виконком районноУ в MicTi ради 5
10.4 Постановка на квартирный облж Виконком районноУ в MicTi ради 5
10.5 Приватизация житла Виконком районноУ в MicTi ради 5

11. Зв'язок
11.1 Робота поштових вщдшень Управл1ння транспорту та телекомушкацш виконкому 

Кривор1зькоУ мюькоУ ради (надал! -  управл1ння 
транспорту та телекомуHi кацш)

5

11.2 Робота кабельного телебачення Управлшня транспорту та телекомун1кац1й 5
11.3 Робота оператора мобшьного зв'язку Управл1ння транспорту та телекомушкацш 5
11.4 Робота провайдера мереж1 Гнтернет Управлшня транспорту та телекомушкацш 5

12. Землекористування та MicmoOydiena Ыяльтсть
12.1 Оренда земельноУ дшянки Департамент регулювання мютобуд1вноУ д1яльност1 та 

земельных в1дносин виконкому Кривор1зькоУ MicbKoi 
ради (надалi -  департамент регулювання мютобуд1вноУ 
д1яльност1 та земельных вщносин)

5

12.2 Приватизашя земельноУ дшянки Департамент регулювання м1стобуд1вноУ д1яльносп та 
земельных вщносин

5

12.3 Гндивщуальне землекористування й 
присадибне господарство (самовряд- 
ний контроль)

Виконком районноУ в MicTi ради
До Ю

12.4 Садово-городн! товариства Виконком районноУ в MicTi ради До ю
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12.5 Гаражно-будгвельш кооперативи Виконком районно'1 в mictI ради Д о  Ю

12.6 1ндивщуальш гаражу овочесховища та 
capai на дворових територ1ях 
багатоповерхових будинюв

Виконком районно! в MicTi ради 5

12.7 Д1яльнють архггектурно-мютобуд!вно1 

ради при департамент! регулювання 
MicTO- буд1вно1 д1яльност1 та земельних 
вщносин виконкому Кривор1зько1 
мюькоТ ради

Департамент регулювання мютобуд1вноТ д1яльност1 та 
земельних вщносин

Д о  15

12.8 Громадсью обговорення та проведения 
громадських слухань по проекту 
мютобущвноТ документаци

Департамент регулювання м!стобуд1вноТ д!яльност1 та 
земельних вщносин Д о  15

13. Зовшшне осветления
13.1 Замша свНильниюв ДР1М; Товариство з обмеженою вщповщальшстю 

«Кривбаселектромонтаж» (надал1 -  ТОВ «Кривбас- 
електромонтаж») (за згодою)

Д о  ю

13.2 Замша ламп ДР1М, ТОВ «Кривбаселектромонтаж» (за згодою) Д о  ю
13.3 Вщновлення зовшшнього освИлення ДР1М, ТОВ «Кривбаселектромонтаж» (за згодою) Д о  ю
13.4 Буд1вництво новоТ мереж1 зовшшнього 

освгглення
ДР1М, ТОВ «Кривбаселектромонтаж» (за згодою)

Д о  Ю

14. Комушкацшш колодяз'е
14.1 Накриття лююв Виконком районно1 в Mien ради, Комунальш пщприемства 

«Кривбасводоканал» (надал1 -  КП «Кривбасводоканал»), 
теплових мереж «Кривор!жмепломережа» (надал1 -  
КПТМ «Кривор1Жтепломережа); Товариство з обме
женою вщповщальшстю «Дншровське управлшня 
регюнального буд1вництва» (Довгинщвський район), 
Акцюнерне товариство «Кривор!зька теплоцентраль» 
(надал! -  теплопостачальне пщприемство) (за згодою)

24
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14.2 Ремонт колодяз1в Виконком районноУ в MicTi ради, КП «Кривбас- 

водоканал», КПТМ «Криивор!жтепломережа»; Тепло- 
постачальне пщприемство (за згодою)

До 10

15. Комунальна власмстъ
15.1 Оренда комунальноТ власност! мюта Управлшня комунальноТ власност! м!ста виконкому 

Кривор!зькоТ MicbKoi ради (надал! -  управлшня комуналь
ноТ власност! мюта)

Д о  15

15.2 Приватизация орендованих об’екМв 
нерухомост!

Управлшня комунальноТ власност! мюта
Д о  15

16. Konmeimepni майдапчики, вueii см 'иптя
16.1 Антисаштарний стан смптезб1рниюв Гнспекщя з благоустрою, виконком районноУ в MicTi ради, 

Говариство з обмеженою вщповщальнютю «Екос- 
пецтранс» (надал! -  ТОВ«Екоспецтранс») (за згодою)

5

16.2 Порушення графжа вивозу см!ття Виконком районноУ в MicTi ради, ТОВ «Екоспецтранс» 
(за згодою)

7

16.3 Установления контейнер!в для см1ття ДР1М, виконком районноУ в MicTi ради; ТОВ 
«Екоспецтранс» (за згодою)

Д о  ю

16.4 Установления огородження контей - 
нерного майданчика (смотевого)

Виконком районноУ в MicTi ради, ТОВ «Екоспецтранс» 
(за згодою)

Д о  Ю

17. Об’еднання стввласнитв багатоквартирного будинку, жшплово-буд'тельт кооперстиви
17.1 Створення ОСББ ДР1М, виконком районноУ в MicTi ради 5
17.2 Д!яльнють ОСББ ДРЕМ, виконком районноУ в MicTi ради 5
17.3 Д1яльн1сть ЖБК ДР1М, виконком районноУ в MicTi ради 5

18. Oceima
18.1 Оргашзащя освонього процесу в 

заклад! загальноТ середньоУ освой
Департамент освой i науки виконкому КриворУзькоУ 
мюькоУ ради (надал! -  департамент освой i науки), 
виконком районноУ в MicTi ради

5
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18.2 Оргашзащя освггнього процесу в 

заклад1 дошкшьноУ освНи
Департамент освНи i науки, виконком районноУ в MicTi 
ради

5

18.3 Оргашзащя освггнього процесу в 
заклад1 позашкшьноУ освгги

Департамент осв1ти i науки, виконком районноУ в MicTi 
ради

5

18.4 Питания протщщ булшгу Департамент освгги i науки, виконком районноУ в MicTi 
ради

2

18.5 Скарга на кер1вника закладу освНи Департамент освгги i науки, виконком районноУ в MicTi 
ради

5

18.6 Скарга на пращвника закладу освгги Департамент освНи i науки, виконком районноУ в MicTi 
ради

5

19. Охорона здоров 'я
19.1 Д1яльн1сть медичних заклад'ш Управл1ння охорони здоров’я виконкому Кривор1зькоУ 

м1ськоУ ради (надал1 -  управл1ння охорони здоров’я), 
лшувально-профшактичний заклад MicTa Кривого Рогу 
(надал1 -  л!кувально-профшактичний заклад)

5

19.2 Укладання декларащУ з л i карем Комунальн1 некомерцшш пщприемства «Центр 
первинноУ медико-сан1тарноУ допомоги» №№1-7 
Кривор1зькоУ MicbKoi' ради

5

19.3 Скарга на медичний персонал Управл1ння охорони здоров’я, л1кувально-проф1- 
лактичний заклад

5

19.4 Забезпечення медикаментами на без -
КОШ ТОВНШ  O CHOBi

Управлшня охорони здоров’я, заклад охорони здоров’я 
комунальноУ власност1 M i ста

5

19.5 Робота аптек Управлшня охорони здоров’я, Комунальне п1дприемство 
«Фармащя» KpHBopi3bKoi MicbKoi ради

5

19.6 Скарги на д1яльнють «швидкоУ 
медичноУ допомоги»

Кривор1зька станщя екстреноУ медичноУ допомоги 
Комунального пщприемства «Обласний центр екстреноУ 
медичноУ допомоги та медицини катастроф» 
Днi пропетровськоУ обласноУ ради» (за згодою)

3
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19.7 Забезпечення засобами реабшггацгУ 

(гид гузки)
Управлшня охорони здоров’я, лжувально-профшакти - 
чний заклад

5

19.8 Д1яльшсть заклад1в охорони здоров’я 
шд час карантину

Управлшня охорони здоров’я, лкувально-профшакти - 
чний заклад

5

19.9 Питания д1яльност1 медико-сощальноГ 
експертноУ KOMicii'

Управлшня охорони здоров’я, лкувально-профшакти- 
чний заклад До 10

19.10 Протиправш дй* у лшувально- 
проф1лактичних закладах

Управлшня охорони здоров’я, лкувально- 
профшактичний заклад

5

19.11 Забезпечення новонароджених «Паку- 
нком малюка»

Управлшня охорони здоров’я, департамент сощальноУ 
пол1тики виконкому Кривор1зько1 мюькоУ ради (надалУ -  
департамент сощальноУ пол1тики), Комунальш 
некомерцшш пщприемства «Кривор1зький м'юький 
юншчний пологовий будинок №1», «КриворУзька мйська 
л1карня №7» (пологове вщдшення), «Кривор1зький 
перинатальний центр зг стацюнаром» Кривор1зькоУ 
мюькоУ ради

До
5

20. Питания культуры
20.1 Проведения культурно-масових заход1в 

в м1ст1
Управлшня культури виконкому КриворгзькоУ мюькоУ 
ради (надалг -  управлшня культури) До 15

20.2 Оргашзащя роботи заклад1в культури, 
друкарень

Управлшня культури
До 15

21. Питания тдприемницько1 д1яльност1
21.1 Легалгзащя найманих пращвниюв Департамент сощальноУ пол кики виконкому Кривор1зькоУ 

MicbKoi ради (надал1 -  департамент сощальноУ полкики), 
управл1ння розвитку шдприемництва виконкому 
КриворгзькоУ MicbKoi ради (надалг -  управлшня розвитку 
шдприемництва), виконком районноУ в MicTi ради

До 15
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21.2 Незручносп вщ д1яльност1 суб’екпв 

пщприемницько! д1яльност1
Управлшня розвитку п1дприемництва, виконком 
районно! в MicTi ради

До
5

21.3 Порушення правил торпвлг Управлшня розвитку пщприемництва, виконком 
районно! в MicTi ради

До
5

21.4 Неяк1сне надання послуг споживачам Вщдш з питань захисту прав споживач1в апарату мюько! 
ради i виконкому, виконком районно! в MicTi ради

До
5

21.5 Питания регуляторно! д1яльносп Управл1ння розвитку пщприемництва, структуры 
пщрозд1ли -  розробники регуляторних акт1в Д о  15

21.6 Пщтримка малого та середнього 
пщприемництва

Управл1ння розвитку пщприемництва
Д о  15

22. Послу г и мешканцям будинку
22.1 Водопостачання та водое 'ьдеедення

22.1.1 Вщсутнють холодного водо
постачання в будинку

КП «Кривбасводоканал» 24

22.1.2 Установления, пов1рка приладу
Облшу ХОЛОДНО! води

КП «Кривбасводоканал»
Д о  15

22.1.3 Прочищения квартально!' канал1зацп КП «Кривбасводоканал» 24
22.1.4 Пориви на мереж1 холодного 

водопостачання (вулиця)
КП «Кривбасводоканал» 24

22.1.5 Вщсутнють води в мереж1 (вулиця, 
селище, садове товариство)

КП «Кривбасводоканал» 24

22.1.6 Незгода з тарифами за водопостачання 
та водовщведення

КП «Кривбасводоканал» 5

22.1.7 Незгода з оплатою за водопостачання 
та водовщведення

КП «Кривбасводоканал» 5

22.1.8 Вщновлення благоустрою п1сля 
ремонтних роб1т з водопостачання

КП «Кривбасводоканал» 5
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22.2 Газопостачання
22.2.1 Установления приладу облику 

газопостачання в будинку або 
квартир!

Акцюнерне товариство (надал1 -  АТ) «Оператор 
газорозподшьноУ системи «Кривор1жгаз» (за згодою) Д о  15

22.2.2 Вщсутшсть газопостачання в 
будинку

АТ «Оператор газорозподшьноУ системи «Кривор1жгаз» 
(за згодою)

5

22.2.3 Выключения газопостачання в 
будинку

АТ «Оператор газорозподшьноУ системи «Кривор1жгаз» (за 
згодою)

5

22.2.4 lloBipKa риладу облшу 
газопостачання

АТ «Оператор газорозподшьноУ системи «Кривор1жгаз» (за 
згодою) Д о  15

22.2.5 Витж побутового газу АТ «Оператор газорозподшьноУ системи «Кривор1жгаз» (за 
згодою)

24

22.2.6 Незгода з тарифами за газопостачання Акцюнерне товариство «Оператор газорозподшьноУ 
системи «Дн1пропетровськгаз» (за згодою)

5

22.2.7 Незгода з оплатою за газопостачання Акцюнерне товариство «Оператор газорозподшьноУ 
системи «Дншропетровськгаз» (за згодою)

5

22.2.8 Вщновлення благоустрою теля  
ремонтних роб!т з газопостачання

АТ «Оператор газорозподшьноУ системи «Кривор1жгаз» (за 
згодою) Д о  15

22.3 Електропостачання
22.3.1 Вщсутнють електропостачання в 

будинку
ДР1М; Кривор1зью мюью електричн1 мереж1 АТ «ДТЕК 
«Дншровсью електромережш, Широк1вський район 
електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромереж1» (за згодою)

24

22.3.2 Замша приладу облшу електро - 
постачання

ДР1М; Кривор13ьк1 MicbKi електричн! мереж1 АТ «ДТЕК 
«Дншровсью електромереж1», Широк1вський район 
електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромережЬ) (за згодою)

Д о  15
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22.3.3 Установления приладу облшу 

електропостачання
ДР1М; Кривор!зью MicbKi електричш мереж1 АТ «ДТЕК 
«Дншровсью електромережй), Широювський район 
електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромережй) (за згодою)

До 15

22.3.4 Невщповщнють нормативам 
показниюв електрично1 напруги

ДР1М; Кривор1зьк1 мюью електричш мереж1 АТ «ДТЕК 
«Дншровсью електромережй), Широювський район 
електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромережй) (за згодою)

24

22.3.5 Зам1на опори електропостачання ДР1М; Кривор1зью MicbKi електричш мереж1 АТ 
«ДТЕК «Дншровсью електромережй), Широювський 
район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромереж1» (за згодою)

До 15

22.3.6 Незаконне шдюпочення до мереж! 
електропостачання

ДР1М; Кривор1зью MicbKi електричн! мереж! АТ 
«ДТЕК «Дншровсью електромереж!», Широювський 
район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромережй) (за згодою)

5

22.3.7 Вщключення послуги електро
постачання за борги

ДР1М; KpHBopi3bKi мюью електричш мереж! АТ 
«ДТЕК «Дншровсью електромережй), Широювський 
район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромережй) (за згодою)

5

22.3.8 Обрив на мерена електропередач ДР1М; Кривор!зьк1 мюью електричш мереж! АТ 
«ДТЕК «Дншровсью електромереж!», Широювський 
район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромереж!» (за згодою)

24

22.3.9 Незгода з тарифами за електро
постачання

ДР1М; Кривор1зью MicbKi електричн! мереж! АТ 
«ДТЕК «Дншровсью електромереж!», Широювський 
район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромереж!» (за згодою)

5
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22.3.10 Незгода з нарахуваннями за електро- 

постачання
ДР1М; Кривор1зью мюыа електричш мереж1 АТ 
«ДТЕК «Дншровсью електромереж1», Широювський 
район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дншровсью 
електромереж1» (за згодою)

5

22.3.11 Вщновлення благоустрою шсля 
ремонтних po6ix з електропостачання

ДР1М; Кривор1зью мюыа електричш мереж1 АТ «ДТЕК 
«Дшпровсью електромережЬ>, Широк1вський район 
електричних мереж АТ «ДТЕК «Дн1провсью 
електромереж1» (за згодою)

Д о  15

22.4 Теплопостачання
22.4.1 Порив на комушкацшних мережах КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 

пщприемство (за згодою) 24
22.4.2 Пщключення будинкового приладу 

обл1ку теплопостачання
КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 
пщприемство (за згодою) Д о  15

22.4.3 Вщсутшсть 1золящ1 на тепломереж1 КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 
пщприемство (за згодою)

5

22.4.4 Вщключення в1д централ1зованого 
опалення

ДР1М 5

22.4.5 Незадовшьне опалення в будинку КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 
п1дприемство (за згодою)

5

22.4.6 Незгода з тарифами за 
теплопостачання

КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 
п1дприемство (за згодою)

5

22.4.7 Вщновлення благоустрою теля  
ремонтних роб1т

КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 
пщприемство (за згодою)

Д о  15

22.4.8 Несвоечасний початок опалювального 
сезону

КПТМ «Кривор1жтепломережа; теплопостачальне 
пщприемство (за згодою)

5

22.4.9 Несвоечасне заюнчення 
опалювального сезону

КПТМ «Криворгжтепломережа; теплопостачальне 
пщприемство (за згодою)

5
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22.5 Обслуговування будинку та прибудинковоИ mepumopii

22.5.1 Незгода з тарифами за послуги з 
утримання будинку та прибудинковсн 
територи

Надавач комунальних послуг з управлшня будинком та 
його прибудинково'! територй' (надал1 -  управитель) (за 
згодою )

5

22.5.2 Незгода з оплатою за послуги 
управителя

Управитель (за згодою) 5

22.5.3 Скарги на вщсутнють прибирания 
прибудинковоТ територи

Управитель (за згодою) 5

22.5.4 Незадовшьний техшчний стан будинку Управитель (за згодою) 5
22.5.5 Ремонт покр1вл1 Управитель (за згодою) 5
22.5.6 Ремонт парапету Управитель (за згодою) 5
22.5.7 Ремонт карнизу Управитель (за згодою) 5
22.5.8 Ремонт цоколя Управитель (за згодою) 5
22.5.9 Ремонт ганку Управитель (за згодою) 5

22.5.10 Ремонт козирка Управитель (за згодою) 5
22.5.11 Ремонт балкону Управитель (за згодою) 5
22.5.12 Ремонт зливових систем Управитель (за згодою) 5
22.5.13 Ремонт М1жпанельних нш в Управитель (за згодою) 5
22.5.14 Ремонт сходинкових юйтин Управитель (за згодою) 5
22.5.15 Прибирания сходинкових юптин Управитель (за згодою) 5
22.5.16 Вщновлення осв1тлення сходинкових 

юптин
Управитель (за згодою) 5

22.5.17 Ремонт л1фт1в Управитель (за згодою) До Ю
22.5.18 Перебо1 в робот1 л1фт1в Управитель (за згодою) До Ю
22.5.19 Антисаштарний стан пщвального 

прим1щення
Управитель (за згодою) 5

22.5.20 Ремонт системи опалення на техшчному 
noeepci

Управитель (за згодою) 5
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22,5.21 Ремонт системи водопостачання на 

техшчному noBepci
Управитель (за згодою) 5

22.5.22 Прочистка вентиляцшних канал1в Управитель (за згодою) 5
22.5.23 Прочистка димових канал1в Управитель (за згодою) 5
22.5.24 Техшчний стан електрощитових Управитель (за згодою) 4
22.5.25 Ремонт канал1зацшно1 системи у 

пщвальному прим1щенш
Управитель (за згодою) 5

22.5.26 Ремонт водопровщноТ системи у 
пщвальному примщенш

Управитель (за згодою)
!

5

22.5.27 Ремонт системи опалення в 
пщвальному примщенш

Управитель (за згодою) 5

22.5.28 Дез1нсекц}я пщвального примщення Управитель (за згодою) До
15

22.5.29 Дератизац1я пщвального примщення Управитель (за згодою) До
15

22.5.30 Ремонт водопровщноТ внутр1шньо - 
квартирноТ розводки

Управитель (за згодою) 3

22.5.31 Ремонт канал1зацшно1 внутр1шньо - 
квартирноТ розводки

Управитель (за згодою)
*

3

22.5.32 Прочистка квартирноТ канал1зацп Управитель (за згодою) 3
22.5.33 Вщсутнють водопостачання в пщТзд1 Управитель (за згодою) :24
22.5.34 Вщсутн1сть опалення в рушнико - 

сушарках
Управитель (за згодою) 5

22.5.35 Скошування карантинних рослин на 
прибудинковш територи

Управитель (за згодою) 5

22.5.36 Установления (демонтаж) лавок бшя 
пщ’Тзд1в

Управитель (за згодою) 5

22.5.3 'Р Установления (демонтаж) поручн1в бшя 
пщ’Тзд1в

Управитель (за згодою) 5

22.5.38 Обр1зка дерев на прибудинковШ 
територи

Управитель (за згодою) До
15
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22.5.39 Знесення сухостою на прибудинковш 

територи
Управитель (зазгодою) До

15
23. Правопорядок

23.1 Д1яльшсть п у н к т  прийому метало- 
брухту

Вщдш взаемоди з правоохоронними органами та 
оборонно'! робота апарату мюько! ради i виконкому 
(надал1 -  вщдш взаемоди з правоохоронними органами 
та оборонно!робота)

5

23.2 Стихшна торпвля Вщдш взаемоди з правоохоронними органами та 
оборонно! робота , виконком районно! в мют1 ради

5

23.3 Охорона громадського правопорядку Вщдш взаемоди з правоохоронними органами та 
оборонно!робота

5

23.4 Паркування на прибудинкових 
територ1ях

1нспекщя з благоустрою, виконком районно! в MicTi ради 5

23.5 Скарга на сусща, антигромадський 
cnoci6 життя

Вщдш взаемоди з правоохоронними органами та 
оборонно! роботи, виконком районно! в MicTi ради

5

23.6 Боротьба з наркоман1ею Вщдш взаемоди з правоохоронними органами та 
оборонно!роботи

До
15

24. Реестращя
24.1 Державна реестращя громадян за 

м1сцем проживания
Управлшня з питань реестраци виконкому Кривор1зько! 
мюько! ради (надал1 -  управлшня з питань реестраци), 
виконком районно! в MicTi ради

5

24.2 Державна реестращя речових прав на 
нерухоме майно

Управлшня з питань реестраци, виконком районно! в 
MicTi ради

5
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24.3 Державна реестращя юридичних oci6, 
ф1зичних oci6 -  шдприемщв та 
громадських формувань

Управлшня з питань реестращ'У, виконком районно'У в 
MicTi ради

5

25. Сощальна по.итика
25.1 Оформления картки кривор1жця Департамента сощальноУ пол1тики, осв1ти i науки, 

комунальне пщприемство «Центр електронних 
платеж1в» виконкому Кривор1зькоТ мюько'У ради

5

25.2 Надання матер1ально'У допомоги на 
лшування

Департамент сощальноУ полггики, виконком районно! в 
MicTi ради

5

25.3 Надання матер1ально'У допомоги на 
поховання

Департамент соц1ально1 пол1тики, виконком районноУ в 
MicTi ради

5

25.4 Надання матер1альноГ допомоги у 
зв’язку з тяжким матер1альним 
становищем

Департамент сощальноУ полИики, виконком районно'У в 
MicTi ради

5

25.5 Виплати пеней' Виконком районно'У в m Ic t i ради, Вщдш обслуговування 
громадян (серв1сний центр) Управл1ння обслуговування 
громадян Г оловного управл1ння Пенс1йного фонду 
УкраУни в Дн1пропетровськ1й област1

5

25.6 Призначення пенен Виконком районно'У в MicTi ради, Вщдш обслуговування 
громадян (серв1сний центр) Управл1ння обслуговування 
громадян Г оловного управления Пенс1йного фонду 
УкраУни в Дншропетровськш област1

5

25.7 Забезпечення транспортными засобами 
(у тому числ1 выплата компенсацп за 
неотриманий транспортний 3aci6)

Департамент сощальноУ пол!тики, виконком районно'У в 
MicTi ради

5

25.8 Ендопротезування (зуб1в) п1льгових 
категорш громадян

Департамент сощальноУ политики, виконком районно'У в 
MicTi ради

5
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25.9 Забезпечення засобами реабштацй' 

пшьгових категорш громадян
Департамент сощальноУ пол1тики, виконком районноУ в 
MicTi ради

5

25.10 Визначення сощального статусу Департамент соц1альноУ полИики, виконком районноУ в 
MicTi ради

5

25.11 Призначення соц!альних пращвниюв 
громадянам

Виконком районноУ в мюН ради, комунальна установа 
«Територ1альний центр сощального обслуговування 
(надання сощальних послуг)» Кривор1зькоУ мУськоУ ради

5

25.12 Призначення соц1альних допомог Департамент соц1альноУ полггики, виконком районноУ в 
MicTi ради

5

25.13 Виплата сощальних допомог Виконком районноУ в мюН ради 5

25.14 Призначення субсидш Департамент сощальноУ пол1тики, виконком районноУ в 
MicTi ради

5

25.15 Монетизащя п1льг на комунальн1 
послуги

Департамент сощальноУ политики, виконком районноУ в 
мют1 ради

5

25.16 Буд1вництво пандуса в будинку для 
oci6 з обмеженими можливостями

Департамент соц1альноУ пол1тики, виконком районноУ в 
MicTi ради

До
15

25.17 Працевлаштування Департамент сощальноУ полНики, Кривор1зький 
м1Ськрайонний центр зайнятост1

5

25.18 Призначення та виплата регресу Департамент соц1альноУ пол1тики, управлшня охорони 
здоров’я

5

25.19 Оформления до комунальноУ установи, 
закладу

Департамент соц1альноУ полИики, Комунальн1 установи 
«Будинок н1чного перебування» Кривор1зькоУ м1ськоУ 
ради, «Будинок милосердя» Кривор1зькоУ м1ськоУ ради, 
«Будинок милосердя «Затишок» Кривор1зькоУ м1ськоУ 
ради; Комунальний заклад «Кривор1зький психо- 
невролопчний штернат» Дн1пропетровськоУ обласноУ 
ради» (за згодою)

До
15
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26. Транспорт
26.1 Робота громадського транспорту Управлшня транспорту та телекомушкацш, Комунальне 

шдприемство ( надал! -  КП ) «Швидюсний трамвай», 
«Мюький тролейбус»

5

26.2 Скарги на BOfliiB громадського 
транспорту

Управлшня транспорту тателекомунiкацiй, КП «ТТТвид- 
юсний трамвай», «М1ський тролейбус»

5

26.3 Скарги на кондуктор1в громадського 
транспорту

Управлшня транспорту та телекомушкацш, КП «Швид- 
клсний трамвай», «М1ський тролейбус»

5

26.4 Скарги на вод1Ув маршрутного така Управлшня транспорту та телекомушкацш 5
26.5 Скарги на порушення графжа руху 

громадським транспортом
Управлшня транспорту та телекомушкацш, КП «Швид- 
кюний трамвай», «М1ський тролейбус»

5

26.6 Скарги на порушення графжа 
руху маршрутними така

Управлшня транспорту та телекомушкацш 5

26.7 Клопотання про створення ново'! 
транспортно!' зупинки

Управлшня транспорту та телекомушкацш
Д о  15

26.8 Питания встановлення вартост! 
послуги перевезення

Управлшня транспорту та телекомушкацш 5

26.9 ЕНдновлення робота шформацшного 
табло

Управлшня транспорту та телекомушкацш, КП 
«Мюький тролейбус»

5

26.10 Вщмова в перевезенш пшьговиюв Управлшня транспорту та телекомушкацш, КП «Швид- 
кюний трамвай», «Мюький тролейбус»

5

27. Молодь, ф'пична культура та спорт
27.1 Оздоровления д1тей Департамента у справах ciM’i, молод! та спорту 

виконкому Кривор!зькоТ MicbKoi ради (надал1 -  
департамент у справах а м ’Т, молод1 та спорту), ocbith i 
науки виконкому, Комунальн! позашкшьн! заклади 
«Дитячий оздоровчий Ta6ip «Слава», «Дитячий 
оздоровчий Ta6ip «Старт» Кривор13ько'1 MicbKoi ради, 
«Дитячий оздоровчий Ta6ip «Сонячний»

5
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27.2 Д1яльшсть спортивных секцш Департаменты осв1ти i науки, у справах сУм’У, молод! та 

спорту, комунальний позашкшьний навчальний заклад 
«Дитячо-юнацька спортивна школа»

5

27.3 Выплата матер1ально1 допомоги багато- 
д1тним родинам на д1тей

Департамент у справах ciM’i, молод! та спорту , 
виконком районноУ в Mien ради

5

27.4 Оформления статусу та посвщчення 
багатод1тно! родины

Департамент у справах ciMvi, молод! та спорту, виконком 
районноУ в мюп ради

5

28. Фтанси
28.1 Питания формування та виконання 

мюького бюджету
Департамент ф!нанс!в виконкому Кривор!зько1 MicbKoi 
ради

До
15

29. Imui питания
29.1 Выдача довщок про роботу на 

пщприемствах
Арх!вний в!дд!л виконкому Кривор!зько!‘ MicbKoi ради 5

29.2 Запис на прийом до мюького 
головы та його заступниюв

Управл!ння по робот! 3i зверненнями громадян 
виконкому MicbKoi ради

5

29.3 Оформления та выдача паспорта 
громадянина УкраГни

Департамент адм1н!стративних послуг виконкому 
Кривор1зько1 MicbKoi ради (надалг -  Департамент 
адм!н!стративних послуг); м!жрайонний вщдш в 
м. Кривий Pir Головного управл!ння Державно*! 
MirpaniftHoi* службы УкраУни в Дншропетровськш облает! 
(за згодою)

5

29.4 Оформления та выдача паспорта 
громадянина УкраУни для виУзду за 
кордон

Департамент адмшютративних послуг; м!жрайонний 
вщд!л в м. Кривий Pir Головного управлшня Державно*! 
м!грац!йноУ службы УкраУни в Дншропетровськш обласп 
(за згодою)

5

29.5 Надання послуги «С-малятко» Департамент адмшютративних послуг 5
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29.6 Неякюне надання адмшютративних 
послуг

Департамент адмшютративних послуг 5

29.7 Техшчна тдтримка Контакт-центру Управлшня шформацшно-комуншацшних технологш 
виконкому KpHBopi3bKoi мюькоТ ради

5

В. о. керуючоХ справами в иконному -
заступник мкького голови Валентина Берлт


