
 

УКРАЇНА

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ

28.03.2013 № 36/55
                  

Про створення  
Центру надання адміністративних послуг 

          Відповідно до ст.26, ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  частини  10  ст.12  Закону  України  «Про  адміністративні  послуги»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013року №118 «Про затвердження
примірного  положення  про  центр  надання  адміністративних  послуг»,  Доручень
Президента  України від 06.12.2012 р. №1-1/3280,  Прем’єр - Міністра України від
14.12.2012 №48689/1/1-12, міська рада  

В И Р І Ш И Л А :

        1.Створити  Центр  надання  адміністративних  послуг  виконавчого  комітету
Ковельської міської ради.
        2.Затвердити  Положення   про  Центр  надання  адміністративних  послуг
виконавчого комітету Ковельської міської ради, додається.
        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  дотримання  прав  людини,  депутатської  діяльності  та
етики, законності і правопорядку  ( Ляшук Р.В.).

Міський голова                                                                             Кіндер О.О.

Солодун 61732



Затверджено
рішення міської ради
28.03.2013  .№  36/55 

ПОЛОЖЕННЯ
про  Центр надання  адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
             Це положення розроблене відповідно до вимог п.6 ст.26, ст.54 Закону України
„Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  від  21.05.97р  №280/97-ВР,  ст.12   Закону
України “ Про адміністративні послуги“  від 06.09.2012р. №5203–VI, Постанови КМУ
”Про  затвердження  Примірного  положення  про  центр  надання  адміністративних
послуг”  від  20.02.2013р  №118, Закону  України  "Про  дозвільну  систему  у  сфері
господарської  діяльності"  від 06.09.2005р.№ 2806-IV,  державного стандарту України
“Системи  управління  якістю.Вимоги.”(ISO 9001:2008).  Положення  регламентує
діяльність центру надання адміністративних послуг в якому надаються адміністративні
послуги через адміністратора шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних
послуг.

1. Центр надання адміністративних послуг є виконавчим органом міської ради ( далі
ЦНАП), який утворюється і ліквідовується відповідно до п.6 ст.26, ст.54 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про адміністративні послуги“
та  Закону України  „Про дозвільну систему у  сфері  господарської  діяльності”  міською
радою за пропозицією міського голови.

2.Складовою  частиною  центру   є  дозвільний  та  інформаційно  -  сервісний  центр,
утворений відповідно до Закону України  "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності"  який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності.
     3.Центр  підзвітний  і  підконтрольний  міській  раді,  підпорядкований  виконавчому
комітету та міському голові.

4.З  питань  здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  -
підконтрольний  спеціально  уповноваженому  органу  з  питань  видачі  документів
дозвільного характеру. 

5.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, 
Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, цим Положенням, іншими нормативними актами. 

6.Центр у своїй роботі користується гербовою печаткою і кутовим штампом 
виконавчого комітету міської ради.

7.Терміни даного положення  трактуються відповідно до ст.1 Закону України “ Про 
адміністративні послуги“ .  

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
   7. Основними завданнями центру є:



1)  організація  надання  адміністративних  послуг  у  найкоротший  строк  та  за
мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх
надання;

3)  забезпечення  інформування  суб’єктів  звернень  про  вимоги  та  порядок  надання
адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4)  реалізація  державної  та  місцевої  політики  у  сфері  впорядкування  дозвільних
процедур при здійсненні підприємницької діяльності.

5)  забезпечення  своєчасного  виконання  рішень  міської  ради  та  її  виконавчого
комітету, розпоряджень міського голови.

8.Центром  забезпечується  надання  адміністративних  послуг  через  адміністратора
шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

9.Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  центр,  визначається
Ковельською міською радою.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається
до  адміністратора  -  посадової  особи   виконавчого  комітету,  яка  організовує  надання
адміністративних послуг.

11.  Адміністратор  призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади   міським
головою.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові та найменування центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації  і консультацій щодо вимог та

порядку надання адміністративних послуг;
2)  прийняття  від  суб’єктів  звернень  документів,  необхідних  для  надання

адміністративних  послуг,  здійснення  їх  реєстрації  та  подання  документів  (їх  копій)
відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого
дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  “Про захист персональних
даних”;

3)  видача  або забезпечення  надсилання  через  засоби  поштового  зв’язку суб’єктам
звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову
в  задоволенні  заяви  суб’єкта  звернення),  повідомлення  про  можливість  отримання
адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4)  організаційне  забезпечення  надання  адміністративних  послуг  суб’єктами  їх
надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг
строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

III. ОСНОВНІ ОБОВ”ЯЗКИ ЦЕНТРУ

    14.Центр  надання  адміністративних  послуг   в  межах  наданих  йому  повноважень
зобов”язаний:

        1)розробляти і  впроваджувати заходи щодо спрощення механізму та  скорочення
термінів отримання довідок, узгоджень, дозволів.

        2)формувати  за  зверненнями  суб’єктів  звернень  документи,  необхідні  для
обгрунтування прийняття відповідних рішень міської ради та її  виконавчого   комітету
( відповідно до затвердженого переліку адміністративних послуг).

     3)узагальнювати практику застосування законодавства у сфері здійснення дозвільних 
процедур для суб’єктів господарювання та надавати міській раді, її виконавчому комітету 
пропозиції щодо вдосконалення механізмів узгодження, видачі дозвільних документів для
відкриття, функціонування об’єктів бізнесу.



 4) розглядати звернення і пропозиції органів державної виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової 
інформації та громадян з питань, що належать до компетенції центру.

          5)співпрацювати із засобами масової інформації з питань роз’яснення нормативно-
інструктивних документів, які стосуються виконання дозвільних, узгоджувальних 
процедур у сфері підприємництва, надання відповідей на запити суб’єктів звернень.

          6)надавати замовнику вичерпну інформацію щодо адміністративної послуги, за якою він 
звернувся у центр надання адміністративних послуг.

          7)вести власне діловодство відповідно до розпорядчих документів міської ради та її 
виконавчого комітету та інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування, 
бюджетних організаціях і установах та підприємствах комунальної власності міста. 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

        15. Центр працює відповідно до перспективного і календарного планів роботи міської ради
та її виконавчого комітету.

        16. Центр очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою 
з дотриманням вимог закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування ”, 
положень КЗпП України, Закону України “ Про адміністративні послуги“.

        17. Начальник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
1)  здійснює  керівництво  роботою  центру,  несе  персональну  відповідальність  за

організацію діяльності центру;
2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання

адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання

ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової

інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці  у центрі,  вносить пропозиції   міському

голові, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) вносить пропозиції щодо прийняття та звільнення працівників центру, присвоєння

посадовим  особам  чергових  рангів,  заохочення  працівників  за  результатами  роботи,
чисельності працівників відділу, встановлення розміру надбавок, застосування стягнень за
порушення трудової дисципліни;
        9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про
центр.
18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та
місцевими органами виконавчої  влади,  іншими державними органами,  органами влади
Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами або організаціями.
19. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень
та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних
послуг,  що  надаються  через  центр.  Центр  не  рідше  ніж  два  дні  на  тиждень  здійснює
прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється 
виконавчим комітетом міської ради   за рахунок  та місцевого бюджету.
21.Кількість адміністраторів центру визначається рішенням міської ради .



22.На посаду  адміністраторів призначаються особи, що є громадянами України, мають
вищу освіту та стаж роботи на державній службі, або стаж служби в органах місцевого
самоврядування не менше  одного року,  або стаж роботи в інших сферах управління не
менше  трьох  років,  досконало  знають  державну  мову,  володіють  навиками  роботи  на
комп’ютері та пройшли конкурсний відбір згідно з чинним законодавством. 

    23.Обов”язки та права працівників центру визначаються на основі типових професійно-
кваліфікаційних характеристик у посадових інструкціях.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАЬТИВНИХ ПОСЛУГ 

  24.Посадові особи центру за порушення вимог законодавства з питань видачі документів 
дозвільного характеру несуть дисциплінарну та (або) адміністративну відповідальність у 
порядку, встановленому законом.

 25Дії, або бездіяльність посадових осіб центру можуть бути оскаржені до суду у порядку,
встановленому законом.

  26.Шкода, заподіяна посадовими особами центру фізичним, або юридичним особам під 
час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому 
законом.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 27 Загальний контроль за здійсненням центром самоврядних та делегованих повноважень
здійснюється міською радою та її виконавчим комітетом.

28.Безпосередній контроль за діяльністю центру здійснює міський голова та керуючий 
справами.

29.Зміст, форми і періодичність контролю встановлюється виконавчим комітетом міської 
ради відповідно до чинного законодавства.

VII. МАЙНО ЦЕНТРУ

30.Центр користується майном виконавчого комітету міської ради на правах його 
структурного підрозділу.

Начальник дозвільного та інформаційно- сервісного центру                              Солодун Т.В.
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