
щil
IPпIHсьKA MIcbKA рАдА

киiвськоi оБлАстI

СЕСLЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

браховуючи рiшення Iрпiнськс,i MicbKoi ради вiд t 1.03.202lp.
Nq 297-6-VIII, керуючись Законом Украiни <Про адмiнiстративнi no.ny."u,
Законом Украiни <Про звернення громадlян)>, Законом Укjаiни пПро ru.uд"
державноi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоii лiяльнпстiь

ВиРIШИЛА:

1, Затвердити Положення про I{eHTp надання адмiнiстративних послуг
виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ мiськоi рzrди. (Додаток Л! l)
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!одаток Nч l

ПОЛОЖЕННЯ

пр0 Центр надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
мiськоi;rади

l. l,{eHTp надання адмiнiстративIlих послуг (да.,ri -
Iрпiнськоi MicbKoi ради i утворюсться з
адмiнiстративних послуг при Iрпiнськiй мiськiй ралi

ltl,tl(()l litl}| l()l,() Ktlml i,t,c,l у l pr ri l rcl,Klli дli

I{eHTp) с виконавчим органо]!l
метою забезпечення tlадання
га iJ виконавчому ком iTe I i.

2.

з.

Рiшення щодо утворення, лiквiдацii або р,ебр1,2цlзuчiТ чентру як rlосr,iйно ,,litочtll о
структурного гiдроздiлу приймасться Iрпiнською мiською радою. В ttен.грi Mtlжvt ь

утворюватися cTpyKrypHi пiдроздiли. CTpyrcrypa управлiння та його штатний розItис
затверджусться lрпiнською мiською радою.

Центр у своiй дiяльностi керуеться Конститушiсю Украiни та законами УкраТни кПро
мiсцеве самоврядуванняD, uПро адмiнJiстративнi послуги)), пПро звернення
громадян>), <Про дозвiльну систему у сферi господарськоi дiяльностi>, аrгами
Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, iншими н ормативно_правовими
аtсгами. рiшеннями органiв Iрпiнськоi MicbKoi ради та lJ виконавчого KoMiTery.

розпорядженнями мiського голови, прийнятими у межах Тх повноважень, а також цим
положенням.

4. Основними завданнями ЦeнTpy е:

органiзацiя надання адмiнiстративних Ilослуг у найкоротiuий cTptlK -t,a за
MirliMa,rbHoi кiлькостi вiдвiдувань суб'св:,гi в звернен ь;

спрошення процедури отримання алмittiстративних noc.,lyI та полiпшеtlня якостi
ix надання;
забезпечеrIIIя illформувангlя cyб'cKTiB,jil]cpllclIb про вимоги та порядок надання

адмiнiсr par ивtIих посJlуг. що llадаlоl l,ся ,lсрсз аr(мittiс,граl opai
забезпечеtlttя I,ромаляIlам llеобхiдltих y]\rol} дJIя здiйсненtIя проголоulених i

гарантоI]аlIих Kottc,t,иr,y1.1iclo УкраТrrи ,r,a Закоttу Украiни ,,Про звернення
громаляIt" прав ItаправJIяти iltливiдуалt,lIi .Iи к()JlскI,ивнi пtlсьпlовi звернення, або

усIIо зl]ер,I,аl,ися lIa алрссу llикоllаiltlого KcrMil,c,t,y lplliHcbKoT MicbKoТ ради та його
керiвllиll,гIlа;
забсзttсчува,t,и pet:c,I,pat цil<l 

,t,a IIоIl0рс/(lI(,оllраt(l()l}аIlllя зl]ерllеtlь громаllяll. що
lla,,tit]IIulIl tIa a,Ilpccy l}и K()l lil lJl l()l,() Ktlrtilc,lv Iprlillcl,KtlT ПriСЬКОi Ра.itи. а lакож

олерI(аl lих t t i/t .lac особи glrrtrl t tрийttму l,[к)N,Iilitя l I;

llаправJIя,l,и у ltcl,al I()l}Jlcl toMy llоряrtку зl}срllсllllя l,poмa;trllI. ttto налiйlll.,tи lla a/tpec}

I}икоllаlIti()t l) KoMi,t,c,t,y Iptlittc1,1<<lT Mict,Koi' рi1,1tи, а t,ttK())K tlltcp;l<atti IIiJl час осtlбис tot,tl

llрийому l.p()ма/шll;

4.7 за I t и,l,у Ba,t,lt i o21cpllcy tra,t,lr ittdlopMaltilo t:,i,r( ltt,t,ltliгlcttиx ttср iBt t и llal,BtrM викоltавlliв.
IIаJ(iйlIutи l lil a.,lpecy

я зtrсрI lcl lb l,poMa/ulll з

tltltt'lt,tally i,l рtrtlзtя,rцlпл,}l}gpllcllb )MarlrlI l, Il(()

4.8,rtiiicllrlllra,tlt ctlclcNli1,Il1,1lllIii
Mcl()l() llllrlllJlclIllя ll|]l1,1lIll. llK)
,}llil(lylltllx 
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4.9 В ltеЖаХ KOMПeTellrIii вiддiлу безпсrсерелньо розроб,,Iя-l rl llpocдi.l1 llop}IarllBiIo_
правових akTiB з питаIIь роботи зi зверненнями громадяll, здiйснювати
експертизу проектiв матерiалiв та iншоi iнформачii, пов'язаноj з розглядом
звернень громадян вiдповiдно вимог.tм Закону Украiни ,,про звернення
громадян", Iнструкцii з дiловолства за зверненнями громадян в органах
державнот влади i плiсцевого самовt,ядування, об'едllанirях громадян, на
пlдпри€мствах, в установах та органiзацiях незaшежно вiл форми власностi.в засобах масовоi ллiнформацii, заr]вердженоi поgганово* Кuбiп"ry Mi"iйl;
Украihи вiд 14 квiтllя 1997 року Nч 348,,цор1"lень керiвництва 

"r*о"ч""Й KoMiTb
Iрпiнськоi Micbkoi ради, щодо забезпеченrrя роботи з розгляду звернень громадян та
подас пропозицii шодо jx вдосконаленtul;

4.10 здiйсrrювати коrrгроль за дотриманнJIм визначених аюами закоllолавства ,Ia

дорученнями керiвництва виконавчого .KoMiTery IрпiнськоТ MicbKoT ради порядк1 i
TepMiHiB розгляду та вирiшення Питilнlr, порушених у зверненнях громадяll, lllo
надiйшли на адресУ виконавчого KoMir.eTY Iрпiнськоi MicbKoT РаДи, Iрпiнського
мiського голови та його заступникiв аб,о на особистому прийомi громiлян, у разi
потреби, в межах cBoe'i компетенцii, вжив,ас вiдповiдних заходiв;

4.11за лорученням Iрпiнського мiського голови проводить аналiз стану роботи зi
зверненнями гроNrадян у структурних пiлроздiлах виконавчого KoMiTeTy, органах
мiсцевого самоврядуванrш, пiдприемства.к, установах i органiзачiях регiону;

4.12готувати та вносити пропозицii, !цодо удоскон.lлення порядку розгляду
звернень громадян, що надiйшли на адресу виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
Micbkoi ради, або на особистому прийоиi громадян, а також стосовно органiзачiт
чiст роботи в органах мiсцевого саlйоврядування. струкryрних пiдроздiлах.
пiдприсмствах, установiж та органiзачiях MicTa;

4.13 забезпечувати вiдповiдно до регламентJ/ виконавчого KoMiTery Iрпiнськоi MicbKoT
ради та затвердженого графiку прийому громалян Iрпiнським мiським гоJl()вок].
його заступниками та керуIочого справами органiзацirо та проведеllrul
особистого прийому громадян, анал iзувати та коrггролювати в межах cBoci
компgгенцi: розгляд та вирiшення пиIаllь. порушеIlих гроl\lадяltами tliд час його
прийому;

4.14 гоryвати та вносити пропозиtliТ стосовно висвiтлення у засобах MacoBoi iнформаuii'
довiдкову, ана,тiтичlIу та ittшу iнфорrиаuilо, пов'язану iз розглядом звернень
громадян, що надiйшли на адресу викоIIавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoT рали,
або олержану на особистому прийомi громаляtI;

4,l5 забезпечувати дiловолс,гво lto роботi зi зверttеttttями I,ромаllян, що надiйшли на
адресу виконавчого KoMiтe,ry, або оltерlкаtrих tla осtrбисrrlму прийомi громадян,
вiдповiдно до iнс],рукцii з /tiлово1lства в оргаIIах RикоIlавllоi ради i мiсцевого
самоврядування, об'сlUtаltttях громадяIJ, lta l l i] tt Iрис,мс,гвах, в установах та
органiзацiях tlез:це)кtIо Bi,l1 форми Bлtaclloc,l,i, в засобах масовоТ iнформачii.
заt,вердлtеtlоi Пос,t,аl lOtrtlltl I(aбirre,l,y Mirlic,l,piB Украillи Bi,,t l.{ квiтtlя l997 р. Nл 348.

5, I[clltpttM зuбс,tl lc.l) с t l,cll lliI.lilIlllя itJtMillicrpultttlllll\ ll(tc.l}l ,lcpcl ajt\lilliclpaltlгil
lltJlяхом йоtu взасмо/tiТ iз суб't:к,гами llаll,аlIllя ltltMilticlpitlиltllиx ttocJlvl . ПсрсLriк
а/(мilliсl,ра,I,ивllцх lIOOJIyl, якi tliUtitltrl l,ся llcpci llcIIlp. l } l, ! J l l i l l l i l ( 

- l l}ся la заlRср/l),к\( l ься

рilllоtIIlям cccii Micl,KoT ра;lи i ltK.tllt1,1ac,a/lMittic,Ipa,r,иtltti lloc.ltyl и. суб't,кгами tlаl(аllllя
яких (,cl,pyKl,yprli rli7tpo,1,,tillи. llt lutMilrictplttиtttli ttocltyl,tt. суб't,lс,l,ами llа,ItаllIlя яких с
()рl,аllи liи K()llilll,t<rT ltLtit;lH iIlcpcltilc лl(и\ la l t}cprt)Kl,t"l l,ся l(aбillcrrlпl Mitlic,lpiB УкраItlи.

6.

1.

У ltpиMittlcltlti. ,rlc po,1Mirrr rrr'"ffifu1 tlaJlal,ti.,',}lcя cytty,t,lli tlос.tlугиУ llpиMllIlclllIt. .Ilc po,iMllllyI"Ibcrl/'/,be!йa:.-щc,9\(l, tlaJlal.til,l,}lcя cylty,1,1ll IlосJlуги
(ttllltrlrllulcllttll tcrltliii ,к)l(у\4с#Ф7 _.lj1,r},дt\ffл\l. 

t|Kttttr pitr|l1 lrаllllя. llр(rtаж
кilllllсJlярс1,1(ll\ ttlltitpilr. lli1,lillll1,1 n{|::l,-ЧP,P''flH'''''''......,

i\ еъli,,
tЦlС l\ l lIll I. ( cOKObNl il{ [C.blt 0/rliЛАЛ..tт м icr,Koil [cltt,tlr tt:tJt:tllllrl lt2lMillic,l,pitt lllrrlrrx\\'rfut

ltl(Jll()lI:|(,cclt,ttllr ,t:tбc,lllc,rcrlrlя lKlc rуr\Щц}F,l!fl,O|рнт,l,нЁл11t"t
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8. Суб'скг зверIIення для отриNлаlllIя адм iH iстра-ги вноI пос,,lугl.t в цеl ll,pi звер,гасться llo
адмiнiстратора посадовоi особи виконавчого KoMiTeTy lрпiнськоТ MicbKoi рали, яка
органiзовуе надання адмiнiстративних пOсJlуI,шляхом взаеN,Iодii з суб'€ктам надаtlня
адмirliстративних послуг.

9. Адмiнiстратор, iнmi працiвники центру призначаються на посаду та звiльняються з
посади мiським головою вiдповiдно до чи н]lого законодавства.

10. Адмiнiстратор мас iMeHHy печатку (штамп) iз зазначенням його прiзвища, iMeHi, по
батьковi та найменування центру.

l l. OcHoBHi завдання адмiнiстратора с:

1 1 .1 надання суб'скту звернення вичерпноi iнформачii i консультацiй щодо вимог та
порядку надання адм iнiс,тративн их послуг:

l1.2 прийнятгя вiд суб'скгiв звернень документiв, необхiдних для налання
адмiнiстративних послуг, здiйснення ri ресстрачiТ та подання документiв (iх
копiй) вiдповiлним суб'скгам наданtIя адм iH iстрати вних послуг не пiзнiше
наступного робочого дня пiсля ix отримання;

l1.3 видача або забезпечення направлення t;ерез засоби поштового зв'язку суб'сктам
звернень результатiв надання адмiнiстративних послуг ( у тому числi рiшення
про вiдмову в задоволеннi заяви суб'скта звернення), гtовiдомлення про
моltливiсть отримання адм iH iстрати вн их послуг, оформлених суб'скгами
надання адмiнiстративних послуг;

l l .4 органiзаuiйне забезпечення надання адм iH iсlрати вних посJIуг суб'скгами ix
надання;

11.5здiйснення контролю за додержан}|яlи суб'скгами надання адм iH iстративних
послуг TepMiHiB розгляду справ та прийttяття рiшень;

l 1.6 надання адмiнiстрати вtiих послуг у l]ипа]lках, перелбачегrих законом:
l 1.7 ск.ладання протоколiв про адмitliсr,ра,t,ивlli правопору ш еt,ltlя у випалках.

передбачеtlих закоIIом;
l1.8розгляд спуаR Itpo адмiнiстративtti tlpalloпlrpy lttct I llя та llакJIаJlаlIня с,гягllсIlьi

l 1.9peccTpauilo та поперел}Iс опрацюRаlllIя зRсрIlсIIь I,ромаляIr;

l 1.10 забезпечуl]ати дiловодство по робогi зi зI]срllеlltlями громадяll.

l2. АдмirIiсr,ратор мас право:

l2.1бсзоt1.1tаr,ltо (rlср)куlJа,l,и llilt суб't,к,l,iв lIiljtаlIlIя ttltмitliсгра'lивtlих послуг,
t t i,rlt rрисмс,гв, усгаll()l} 

,t,a ttрl,аlliзаtliй, IIt() IlaJlc)I(a,|'b 7цl сфери Тх управltillня,
jtоl(уN'tсIrI,и ,t,a 

ir r(lopMitr tittt, ttов'язаlti ,} llil,i(аltlIям '|'аких llосJIуГ, R усl,ановлсtlому
закоllом llоря/tl(уi

l2.2 r rtlptypцyBal,и ,tоI(умсlrl,и (pilrrclrrrя) tl itltttrIx oplallax лcprl<i,tlllloi вJlаJlи '|'а opl,aHax

vicllctKll,rr caM()ltprlrtyltillllIя. (rlpl|\4yl|iIl lI i\ lttIcll()ltKи 'l vclol() lliUlilllllя
a.l1M it lic,l,pa,t и llI lrlT tltlc.tlyl,rl бс,t ,tlt.ltу,lсttllя сl,б'r K,t it ,tl}cpIIcIlllrl:

l2.J irlctltlpMyrlirttl t<cpiltttltKa lrclrr радц_gб t Ktitt lllt]t:tlIttя lrrtмilliсtрutивllих ll()c.l\l llp()

tl()pylIlcllllя ljll)()l(y 
|](),it,J tяц -d(ijill 

lгrpr'l 
'lиt/tir rlllя ttilblillicll"ltttlltltttlt lttlc,tlttl. llll\lilla l}]

,,n, ur,,, r,,, u r,,l t i i, 1 цr, у 
" 

у,, 
" 
{1о$i"ЛвГСiгнrt .r iiЦу l l l с l r r, :

" 
iif#;liili;*;;ilКaffi fl,#Ё:{)ЬiitilrJ,Ф[гiЦ{ЩЦd;;;]х;з

\'ХЗ]Z":?i з 0риг lнАлrtt{ зl lднЬ_,z
\ФФ7/ 'sйквtrнн 2021 l,z,__



13. Очолюс I(eHTp llачальник - алмiнiс,rратор I {eHTpy надання адlrлiнiстративних послуг
виконавчого KolriTeTy IprriHcbKoi MicbKoT ра,ли (да-пi - керiвник). Ila якого покладасться
здiйснення функtliй з керiвниIlтва та вiдповiлалыIостi за органiзацiю дiяльностi
центру. Керiвник призначасться на посаду та звiльняеться з посади мiським l.оловою.

l4.Керiвник центру вiдповiдно до завдаIlь, покладених на ценlр:

l4.1 здiйснюс керiвництво робо,I,tlю центру, несе персональну вiдповiда.ll ьн icT ь за
органiзаuiю дiяльностi центру:

l4.2 органiзовус дiяльнiсть центру, у тому числi щодо взасмодii iз суб'сктами надання
адмiнiстративних послуг, вживас захс,дiв до пiдвищення ефекгивностi роботи
центру;

l4.3 коорлинус дiяльнiсть алмiнiстраторl,в. контролюс якiсть та свосчаснiсть
виконання ними обов'язкiв;

14.4 органiзовуе iнформацiйне забезпечення роботи центру, робоry iз засобами
масовоi iнформаrrii. визначас змiст та ч.Lс проведення iнформачiйних заходiв;

I4.5 сприяс створенню належних умов прачi у ueHTpi, вносить пропозицii шодо
матерiально-технiчного забезпечення ц()нтру;

l4.6 розглядас скарги на дiяльнiсть чи бездiяльнiсть адмiнiстраторiв;
l4.7 може здiйснювати функuii алмiнiстратс)ра;
l4.8виконуе iншi повноваження згiдно з акIами законодавства Tat Ilоложенням llpo

ценlф.

l5.щентр пiд час виконання покJlадених на нього завдань взасмодiс з центрiLльними та
мiсцевими органами виконавчоi влади, iншими державними органами, органами
мiсцевого самоврядуванIlя, пiдприемствами! установами або органi:lацiями.

16.З метою забезпечення створення зручни): та доступних умов оlримання послуг
суб'скгами звернень у межах вiдповiдноТ a,ttM iнiстративl tо-територiальноi одиницi за

рiшенням органу (посадовоi особи), що уl't]орив цен,гр, мо)куть угворюватися
територiальнi лiлрозлiли IteII1py. вiлдалеrli мiсltя лля роботи aлMillicTpaTopiB такого
центру та мобiльний офiс (мобi;rьне робочо Micrцc) у яких забсзпечуlоться надання
адм iнiстративtlих rlocjlyl' Bi,'ltloBiлlto .rto lrcpc",riKy, який визt,tачасгься органом
(посадовою особоIо). що llрийtrяв рiшсttllя про йоt,о у1,1]орсllIlя.

l7.Час прийому суб'скriв зltcplIcllt, у rterrTpi сlа|l()I}и|l, llc r,lclllllc як п'ять ,tttiB на
l,иждеtlь та cip, го.l(иtr IIа llclIb бсз rtсрсрви tta обi;t i t, заt а.llыlим (t,,;tиtrим) ;Ulя Bcix
адмiIliстра,гивllих IIocJlyI,, II(о IIа/lаIо,гьсrl ttсрсз IlcIl,t,p, l(crl,r,p rrc pi,llrlrc tliж олиI| лснь
lla 'ги)l(llеIIь злiйсlrtоС llрийtrм суб'с:кr,iв зI}сFlt|сIlL .rKl 2()-Т l,оJtиllи. За рitttенttям tlpt arry
(trосадовоi особи), llto y'|'l]op1-1l} l(clI,I,p, Llng ttрийому суб'<,к,r,iв зIlсрlIс|lь може бчти
збiл ыtleltl,'l.

lll. ФillatlcyBaltllя ,l,a Mirrcpiitllt,tttгtcxtli,tllc забсзl lc,tct lt tя /(iя.llыtос,t,i t(ctt,l,py злiйсlttоr-tься
,}а paxylloK ltcp)ltill}l |()l,() -I,it м ict lcllltx бttl;1rкс,l i ll.
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