
 
 
 
 

Про стан реформування системи 
надання адміністративних послуг 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення ефективної 
роботи центрів надання адміністративних послуг як основної структурної 
складової реформи системи надання адміністративних послуг, заслухавши 
інформацію з цього питання (додається): 

1. Визнати стан організації роботи центрів надання адміністративних 
послуг в області, у цілому, задовільним. 

2. Головам Красилівської та Шепетівської райдержадміністрацій, реко-
мендувати Славутському, Старокостянтинівському та Шепетівському міським 
головам привести у відповідність до вимог Примірного регламенту центру 
надання адміністративних послуг приміщення, в яких розташовано центри 
надання адміністративних послуг. 

3. Головам Летичівської, Старосинявської та Чемеровецької райдерж-
адміністрацій забезпечити до 01 липня 2016 року заповнення вакантних посад 
державних реєстраторів. 

4. Головам райдержадміністрацій (крім Кам’янець-Подільської, Краси-
лівської, Летичівської та Хмельницької), рекомендувати Хмельницькому, Сла-
вутському, Старокостянтинівському, Шепетівському міським головам забезпе-
чити до 01 червня 2016 року належне матеріально-технічне облаштування ро-
бочих місць державних реєстраторів. 

5. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам забезпечити: 

5.1. До 01 липня 2016 року завершення роботи з приведення у відпо-
відність до вимог чинного законодавства власних розпорядчих актів з питань 
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діяльності центрів надання адміністративних послуг, переліків адміністра-
тивних послуг органів виконавчої влади, які повинні надаватися через центр 
надання адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг. 

5.2. Спільно з керівниками суб’єктів надання адміністративних послуг 
(територіальних представництв центральних органів виконавчої влади та 
структурних підрозділів облдержадміністрації) надання максимально широ-
кого спектру адмінпослуг у приміщенні центру. 

5.3. Прийом документів для надання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та з видачі результатів їх надання 
виключно через адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. 

5.4. Постійну актуалізацію розділів щодо діяльності центрів надання 
адміністративних послуг на офіційних сайтах місцевих органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування. 

5.5. Спільно з іншими органами місцевого самоврядування  опрацювати 
питання: 

5.5.1. Делегування старостам повноважень з надання адміністративних 
послуг за принципом віддаленого робочого місця центру надання адміністра-
тивних послуг. 

5.5.2. Дотримання вимог до приміщень центрів надання адміністра-
тивних послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 
01 серпня 2013 року №588 “Про затвердження Примірного регламенту центру 
надання адміністративних послуг”, при створенні таких центрів.  

6. Рекомендувати керівникам Головного територіального управління 
юстиції, управлінь Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, державної мі-
граційної служби, державної архітектурно-будівельної інспекції в області та 
інших суб’єктів надання адміністративних послуг забезпечити:  

6.1. Якісне надання адміністративних послуг, визначених розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р “Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг”, через місцеві центри надання 
адміністративних послуг. 

6.2. Своєчасне інформування центрів надання адміністративних послуг 
про зміни у нормативно-правовій базі з питань надання адмінпослуг, зокрема 
шляхом коригування інформаційних та технологічних карток, проведення 
робочих нарад з адміністраторами центрів надання адміністративних послуг. 

7. Головам райдержадміністрацій упровадити організаційні заходи щодо 
забезпечення міськими (міст районного значення), сільськими, селищними 
головами безумовного виконання підпункту 4 пункту б статті 27 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо організаційного 
забезпечення надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг. 
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8. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій спільно з Департаментом економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації організувати прове-
дення короткострокових семінарів для посадових осіб органів місцевого само-
врядування, відповідальних за надання адміністративних послуг відповідно до 
власних та делегованих повноважень. 

9. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам про проведену роботу інформувати Департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністра-
ції щоквартально до 5-го числа місяця, наступного за звітним періодом, про-
тягом 2016 року. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації         О. Корнійчук 


