
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
_________  2019 року                               м. Шепетівка                                        №_____ 

 

Про стан виконання Закону України «Про  

адміністративні послуги» та організацію  

роботи Центру надання адміністративних 

послуг в м. Шепетівка 
 

З метою забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг як 

основної структурної складової реформи системи надання адміністративних послуг, 

заслухавши та обговоривши інформацію начальника Центру надання адміністративних 

послуг апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету Хорольської О. «Про 

стан виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та організацію роботи 

Центру надання адміністративних послуг в м.Шепетівка» та керуючись ст.ст. 27, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Центру надання адміністративних послуг Хорольської О.  

«Про стан виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та організацію 

роботи Центру надання адміністративних послуг в м. Шепетівка» взяти до відома 

(додається). 

2. Вважати, що стан впровадження в м. Шепетівка організаційних заходів із забезпечення 

роботи Центру надання адміністративних послуг в цілому задовільний. 

3. Центру надання адміністративних послуг забезпечити актуалізацію інформації та  

змістовне наповнення розділу «ЦНАП» на офіційному сайті Шепетівської міської ради.  

4. Рекомендувати керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг: 

4.1. Дотримуватися порядку надання адміністративних послуг в рамках Центру надання 

адміністративних послуг. 

4.2. Налагодити ефективну взаємодію між адміністраторами та суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

4.3. Інформувати Центр надання адміністративних послуг про зміни в чинному законодавстві 

та своєчасно надавати оновлені інформаційні та технологічні картки. 

4.4. Організувати навчання адміністраторів Центру надання адміністративних послуг з 

працівниками суб’єктів надання адміністративних послуг. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчогокомітету Шепетівської міської ради Рачука В.І. 

 

 

Міський голова                                                                                 М.Полодюк 

 

 



Додаток 

до рішення  виконавчого 

комітету міської ради 

від ________.2019 р. №____ 

 

 
Інформація 

про стан виконання Закону України «Про адміністративні послуги» 

та організацію роботи Центру надання адміністративних послуг в м.Шепетівка 

 

З метою реалізації державної політики у сфері реформування надання адміністративних 

послуг на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у виконавчому комітеті 

проводилась робота, яка спрямована на створення максимально прозорої та наближеної до 

кожної людини системи надання адміністративних послуг. 

Рішенням XXXVII сесії Шепетівської міської ради VI скликання № 9 від 27.06.2013 

року створено Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради. Центр надання адміністративних послуг є структурним підрозділом апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету. Станом на 27.06.2019 у складі центру 

надання адміністративних послуг працює8працівників: начальник та 7адміністраторів. 

Сформовано нормативно-правову базу, на підставі якої діє ЦНАП, зокрема рішеннями сесії 

затверджено: положення про ЦНАП та перелік адміністративних послуг, які ним надаються. 

Рішенням Шепетівської міської ради від 03.02.2014р. № 7 (зі змінами та доповненнями) 

визначений перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр.Зазначений перелік 

налічує 189 послуг. 

У 2019 році, станом на 27.06.2019 року, до Центру звернулось14013 суб’єкта. За 

звітний період суб’єктам звернень надано 4001 адміністративних послуги та надано 

10012консультації.  

Сфера Кількість 

звернень 

Документи дозвільного характеру, в т. ч.: 203 

- реєстрація декларацій 113 

Довідки,витяги про нормативну грошову оцінку Держгеокадастру 661 

Витяги з ДЗК 107 

Виготовлення та видача будівельного паспорта 27 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 1581 

Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України 50 

Встановлення режиму роботи 2 

Реєстрація речових прав на нерухоме майно 722 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав 238 

Протоколи про адміністративні правопорушення 205 

Постанови про адміністративні правопорушення 205 

Усього 4001 

Адміністративні послуги, що надаються через Центр, оформлюються у чітко 

встановлені терміни, відповідно до закону на підставі наданих  інформаційних  та 

технологічних карток суб’єктів надання послуг. Проте, не всі розроблені інформаційні та 

технологічні картки містять вичерпну інформацію. Надання послуг здійснюється на підставі 

відповідних Законів України та прийнятих на їх виконання постанов Кабінету Міністрів 

України. 

На виконання вимог чинного законодавства проведена робота, щодо підключення 

працівників Центру до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного 

державного  реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 



Проводиться робота з вчасного оперативного наповнення інформаційного стенду 

«Адміністративні послуги» актуальною інформацією. Облаштована скринька для 

висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання 

адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, 

вжиття відповідних заходів.  

Проводиться роз’яснювальна, інформаційно-консультативна робота з населенням щодо 

діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг. 

На офіційному вебсайті Шепетівської міської ради(http://shepetivka-

rada.gov.ua/)створено тематичний блок «ЦНАП», який містить інформацію про порядок 

надання відповідних адміністративних послуг.  

Поряд із цим, незважаючи на вжиті заходи, організація роботи Центру надання 

адміністративних послуг в м.Шепетівка потребує подальшого вдосконалення. 

На жаль при реалізації ЗУ «Про адміністративні послуги»центр надання 

адміністративних послуг стикнувся з цілим рядом проблем, а саме: 

1. Недостатньо узгоджене законодавство, в тому числі з покладення обов’язків з 

виконання делегованих державних повноважень без фінансового забезпечення, брак 

методологічного супроводу при впровадженні новацій та  недостатність конструктивної 

співпраці з боку окремих територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 

Особливо це стало відчутно при включенні до надання через центри надання 

адміністративних послуг так званих «базових» послуг, які де-юре є компетенцією органів 

виконавчої влади. 

2. Залишається не вирішеним процес передачі документів від центру надання 

адміністративних послуг до суб’єкта надання таких послуг та отримання результатів. 

Зокрема потрібно організовувати додатково кур’єрську службу. Адміністратор замість 

прийому, змушений організовувати документообіг. 

3. В інформаційних та технологічних картках, міститься багато розбіжностей з 

реальним процесом надання адміністративної послуги. 

 

 

 
 

 

Начальник Центру надання 

адміністративних послуг     О.Хорольська 

 

 

Керуючий  справами    

виконавчого комітету                                                                В.Рачук 

http://shepetivka-rada.gov.ua/
http://shepetivka-rada.gov.ua/

