
 
 
 
 

Про здійснення заходів щодо вдоско-
налення роботи центрів надання адмі-
ністративних послуг в області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну си-
стему у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення розвитку 
мережі центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) в області, 
заслухавши інформацію з цього питання (додаток 1):  

1. Визнати стан упроваджених протягом 2018 року заходів щодо вдоско-
налення роботи ЦНАПів в області, у цілому, задовільним. 

2. Затвердити план заходів щодо розвитку мережі центрів надання адмі-
ністративних послуг у Хмельницькій області на 2019-2020 роки (додається).  

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними гро-
мадами, де утворено ЦНАПи, забезпечити:  

1) приведення у відповідність до вимог чинного законодавства переліків 
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які повинні надаватися 
через ЦНАП, а також інформаційних та технологічних карток адміністратив-
них послуг; 

2) спільно з керівниками суб’єктів надання адміністративних послуг 
(територіальні представництва центральних органів виконавчої влади та струк-
турні підрозділи облдержадміністрації) доступність до максимально широкого 
спектру адміністративних послуг у приміщенні ЦНАПу;  

3) актуалізацію розділів щодо діяльності ЦНАПів на офіційних сайтах 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
вжити організаційних заходів щодо забезпечення надання через ЦНАПи 
адміністративних послуг соціального характеру, визначених розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р “Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг”. 

5. Рекомендувати Головному територіальному управлінню юстиції, го-
ловним управлінням Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, управлінням 
державної міграційної служби, державної архітектурно-будівельної інспекції в 
області та іншим суб’єктам надання адміністративних послуг забезпечити 
відповідно до компетенції своєчасне інформування ЦНАПів про зміни у нор-
мативно-правовій базі з питань надання адмінпослуг, зокрема шляхом ініцію-
вання робочих нарад з їх керівниками, адміністраторами.  

6. 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 тематичних семінарів для керівників та адміністраторів ЦНАПів.  

7. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними гро-
мадами, іншим виконавцям про виконання цього розпорядження інформувати 
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним 
періодом, для подальшого узагальнення та інформування обласної державної 
адміністрації.  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


