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КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.05.2020                               м.Ковель                               № 112-р

Про реалізацію комплексної послуги „єМалятко” 
в центрі надання адміністративних послуг

З метою забезпечення реалізації експериментального проєкту «єМалятко»
у центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ковельської
міської  ради,  відповідно  до  Указу  Президента  України  від  29.07.2019
№558/2019  «Про  деякі  заходи  щодо  поліпшення  доступу  фізичних  та
юридичних  осіб  до  електронних  послуг»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  10.07.2019  №691  «Про  реалізацію  експериментального  проекту
щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» та керуючись
ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.  Визначити  робочі  місця  адміністраторів  управління  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  (далі  -  ЦНАП),  де  надаватиметься  комплексна
послуга «єМалятко»:

-  управління   «Центр  надання  адміністративних  послуг»,  вул.
Незалежності,  буд.73, м. Ковель ,45008;

- Ковельський пологовий будинок, вул. Вітовського, буд. 22 , м. Ковель,
45000.

2.  Визначити  перелік  адміністраторів,  уповноважених  для  надання
комплексної  послуги  «єМалятко»  у  ЦНАП,   згідно  з  додатком  до  цього
розпорядження.

3.  Визначити  відповідальною  особою  за  реалізацію  та  надання
комплексної  послуги  «єМалятко»  у  ЦНАП  начальника  відділу біометричних
документів Ірину ШАЙНЮК.

4. Начальнику відділу  програмно комп’ютерного забезпечення  Дмитру
СКОКУ  забезпечити  електронну  взаємодію  державних  електронних
інформаційних ресурсів з ЦНАП.

5. Начальнику  ЦНАП Ользі ЧАЙЦІ вживати заходів щодо призначення
відповідального за надання комплексної послуги «єМалятко» у разі відпустки,
хвороби,  звільнення  відповідальної  особи  зазначеної  у  п.3  цього
розпорядження.

6.  Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Михайла ГЕТЬМАНА.

Міський голова Олег КІНДЕР
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                                                                                                                                                Додаток  
                                                                                                                                                до розпорядження міського голови

                                                                                                       15.05.2020 № 112-р
Список адміністраторів 

управління  «Центр надання адміністративних послу», 
відповідальних за надання комплексної послуги „єМалятко”

№ ПІБ Посада РНОКПП Номер
мобільного
телефону

Електронна пошта

1 Шайнюк Ірина Олегівна Начальник відділу біометричних 
документів.

2964403224 0979602595 sajnukirina@gmail.com

2 Рудинська Ірина Юріївна Начальник відділу адміністрування та 
дозвільних процедур.

2578703027 0505564413 rudincka@ukr.net

3 Бедешко Віталій Андрійович Начальник відділу соціальної роботи. 3035404377 0961063282 bva080283@ukr.net

4 Кобченко Станіслав Євгенович Адміністратор відділу  адміністрування та 
дозвільних процедур.

3087019172 0666647772 staskob@ukr.net

5 Вовниш Ганна Володимирівна Адміністратор відділу  адміністрування та 
дозвільних процедур.

2911704603 0681400317 annavovnysh@gmail.com

6 Зяткевич Надія Віталіївна Адміністратор відділу соціальної роботи. 2324702761 0979218618 nadja_z@i.ua

7 Прядун Наталія Вікторівна Адміністратор відділу відділу соціальної 
роботи.

3106816046 0993420282  priadunnata@gmail.com

8 Жерш Анна Євгенівна Адміністратор відділу біометричних 
документів.

3117619707 0675541163 annazhersh@gmail.com

9 Гірич Наталія Вікторівна Адміністратор відділу інформаційно-
аналітичної роботи. 

3259202569 0976178342 natali_girych@ukr.net

         Заступник міського голови                                                                                                       Ігор ПРОКОПІВ
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