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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

сесії міської ради VIІІ скликання 

 

 
 

від                   2023 р. №  

м. Шепетівка   

 

Про  затвердження Комплексної Програми   

взаємодії регіонального сервісного центру 

МВС в Хмельницькій області та Шепетівської 

міської ради, її виконавчих органів щодо  

реалізації державної політики в сфері надання 

 адміністративних послуг на 2023 рік 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення виконання заходів спрямованих на зміцнення матеріально-технічного 

забезпечення умов для максимального комфорту та зручності громадян, оперативного 

надання широкого спектру адміністративних послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити комплексну Програму взаємодії регіонального сервісного центру МВС в 

Хмельницькій області та Шепетівської міської ради, її виконавчих органів щодо реалізації 

державної політики в сфері надання адміністративних послуг на 2023 рік (додається). 

2. Фінансовому управлінню  здійснювати фінансування даної програми в межах коштів, 

врахованих у бюджеті громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Олійник 

Г.В.) та начальника фінансового управління Дрища В.О. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова             Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                         Додаток 

                                                                 до рішення         сесії 

                                                                                           міської ради VIІI скликання  

                                                             від          2023 р. №   

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

взаємодії регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області та 

Шепетівської міської ради, її виконавчих органів щодо реалізації державної політики в 

сфері надання адміністративних послуг на 2023 рік 
 

Мета і основні заходи Програми 
 

 Розроблення спільних дій викликано необхідністю вжиття додаткових практичних 

заходів в напрямку створення необхідних умов для максимального комфорту та зручності 

громадянам, оперативного надання широкого спектру адміністративних послуг та фінансової 

підтримки окремих заходів з боку органів місцевого самоврядування. 

 Метою спланованих заходів є створення сервісного центру нового формату із 

подальшим оснащенням електронною чергою та електронним інформаційним боксом, 

поліпшення умов виконання завдань покладених на територіальний сервісний центр № 6845 

(на правах відділу м.Шепетівки) регіонального сервісного  центру  МВС   в Хмельницькій 

області (далі – ТСЦ № 6845 РСЦ МВС) з питань видачі та обміну посвідчення водія, 

реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі довідок про відсутність судимості, 

проведення огляду транспортних засобів для видачі свідоцтв про допуск транспортних 

засобів до перевезення небезпечних вантажів, створення сучасного якісного сервісу без 

корупції.  

Відповідно до «Положення про територіальний сервісний центр МВС», 

затвердженого наказом МВС України від 29 грудня 2015 року № 1646 - однією з основних 

функцій ТСЦ МВС є приймання іспитів на право керування транспортними засобами всіх 

категорій, здійснення видачі та обміну національного й міжнародного посвідчень водія на 

право керування транспортними засобами відповідної категорії. 

            Згідно постанови КМУ від 08 травня 1993 року № 340 «Положення про порядок 

видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» в 

уповноважених підрозділах територіальних органів з надання сервісних послуг МВС - 

територіальних сервісних центрах МВС складаються практичні іспити з навичок керування 

транспортними засобами.            

       Практичні іспити  приймаються на транспортному засобі ТСЦ МВС  (Інструкція про 

порядок приймання іспитів для отримання права керування д транспортними засобами та 

видачі посвідчень водія, затверджена Наказом МВС  України від 07 грудня 2009 року № 

515). 

            Вимоги сьогодення потребують подальшого вдосконалення надання  послуг РСЦ ГСЦ 

МВС в Хмельницькій області громадянам України, однак  активна реалізація таких заходів в 

значній мірі потребує фінансування для покращення матеріально-технічного стану 

(проведення поточних ремонтів) .       

Очікувані результати 
 

 Виконання програми дозволить забезпечити надання якісних сервісних послуг 

громадянам шляхом  покращення умов та швидкості в обслуговуванні населення, створення 

сприятливих умов праці та обладнання додаткових робочих місць для працівників ТСЦ № 

6845 РСЦ МВС внаслідок використання наявних приміщень, які потребують проведення 

ремонтних робіт. 

 Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-

технічного забезпечення ТСЦ № 6845 РСЦ МВС. 

 

 

 



Фінансове забезпечення 

   Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету громади, а також за рахунок інших джерел, не заборонений 

законодавством. 

 Витрати на реалізацію Програми за розрахунками складають 500,00 тис.грн. 

 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

за роками виконання Програми 

(тис.грн.) 

усього витрат на виконання 

Програми 

2023 

Обсяг коштів з бюджету 

громади, в т.ч. 

 

500,0 

 

500,0 

 зміцнення матеріально-

технічного забезпечення 

(проведення ремонтних робіт) 

 

500,0 

 

500,0 

 

Механізм управління та здійснення контролю  

за виконанням Програми 
 

Розробник та координатор виконання заходів – виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради і регіональний  сервісний центр МВС в Хмельницькій області (далі – РСЦ 

МВС). 

Відповідальні за виконання заходів по Програмі – ТСУ № 6845 РСЦ МВС.  

Контроль за реалізацією заходів ТСЦ № 6845 РСЦ МВС здійснюватиме Шепетівська 

міська рада та її виконавчі органи, РСЦ МВС. 

У свою чергу ТСЦ № 6845 РСЦ МВС протягом місяця звітує перед Шепетівською 

міською радою, РСЦ МВС про стан виконання Програми. 
 

І. Організаційне забезпечення ТСЦ № 6845 РСЦ МВС 
 

ТСЦ № 6845 РСЦ МВС відповідно до своїх завдань концентруватиме основні зусилля 

в сфері оперативного надання громадянам широкого спектру адміністративних послуг. 

З метою створення сприятливих умов праці та можливості надання якісних сервісних 

послуг громадянам територіальний сервісний центр МВС № 6845 РСЦ МВС у відповідності 

до чинного законодавства мають наступні завдання: 

1. Надання платних та безоплатних послуг. 

Метою цього завдання є перерахування до бюджету громади коштів громадян, які 

сплачують за реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів, видачу  

посвідчень водія та інші послуги, що надаються сервісними центрами МВС. 

    постійно, РСЦ МВС 

2. Здійснення комплексу заходів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації 

(перереєстрації) та зняття з обліку призначених для експлуатації на вулично-дорожній 

мережі загального користування транспортних засобів усіх типів. 

Метою цього завдання є: 

 2.1. Проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів з видачею свідоцтв 

про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів та номерних знаків на транспортні 

засоби, здійснення обміну реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні 

засоби, зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів. 

 2.2. Здійснення в установленому порядку державного обліку зареєстрованих 

транспортних засобів юридичних та фізичних осіб – власників транспортних засобів і 

формування Єдиного державного реєстру МВС. 

 2.3. Внесення до Єдиного державного реєстру МВС інформації про накладення або 

зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних 

засобів або їх власників.   

 2.4. Приймання та передачу в РСЦ МВС для направлення до Головного сервісного 

центру МВС заявок на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів. 

     постійно, ТСЦ № 6845 РСЦ МВС 

 



3. Здійснення комплексу заходів, пов’язаних з проведенням процедури приймання 

іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій, видачі та обміну 

національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними 

засобами відповідної категорії. 

Метою цього завдання є: 

3.1.Приймання іспитів на право керування транспортним засобами всіх категорій, 

здійснення видачі та обміну національного й міжнародного посвідчень водія на право 

керування транспортними засобами відповідної категорії та внесення до Єдиного державного 

реєстру МВС. 

3.2. Забезпечення зберігання посвідчення водія на право керування транспортними 

засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом, а також копій 

документів про позбавлення спеціального права. 

3.3. Забезпечення повернення посвідчення водія на право керування транспортними 

засобами після закінчення строку позбавлення спеціального права та успішного складання 

іспитів. 

3.4. Здійснення обліку закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та контроль за їх діяльністю. 

3.5. Визначення стану матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.  

    постійно, ТСЦ № 6845 РСЦ МВС 

4.Видача та продовження термінів дії свідоцтв про допущення транспортних 

засобів до перевезення небезпечних вантажів. 

 Метою цього завдання є проведення перевірок придатності транспортних засобів для 

видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених 

небезпечних вантажів. 

     постійно, ТСЦ № 6845 РСЦ МВС 

5. Видача довідки про притягнення до кримінальної відповідальності відсутність 

(наявність) судимості, її зняття, погашення. 

 Метою цього завдання є видача у передбачений законодавством термін 

вищезазначених довідок. 

     постійно, ТСЦ № 6845 РСУ МВС 

 

 6. Своєчасність та якість надання сервісних послуг. 

 Метою цього завдання є створення необхідних умов для максимального комфорту та 

зручності громадянам, оперативного надання широкого спектру адміністративних послуг 

шляхом створення сприятливих умов праці та обладнання додаткових робочих місць для 

працівників ТСЦ № 6845 РСЦ МВС внаслідок використання наявних приміщень, для чого 

потрібні відповідні фінансові та матеріально-технічні ресурси. 

 6.1. Фінансування програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок 

коштів міського бюджету та інших джерел незаборонених чинним законодавством України.  

 6.2. РСЦ МВС подавати для включення при затвердженні та уточнені бюджету 

пропозиції по матеріально-технічному забезпеченню. 

     постійно, РСЦ МВС 

 

 

 

 

 

Начальник ТСЦ № 6845 РСЦ  

МВС у Хмельницькій області               Сергій ГРИЩУК 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 


