
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.01.2019 № 42/2019-р 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг 
у Хмельницькій області на 2019-2020 роки 

 
№ 
з/п Зміст заходів Строк виконання Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 
1 Здійснювати моніторинг діяльності центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та надавати про-
позиції щодо підвищення ефективності їх діяльності 

Щоквартально Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, виконавчі 
органи сільських, селищних, міських рад, об-
рані об’єднаними територіальними громадами 

2 Вжити заходів щодо реконструкції приміщень ЦНАПів  2019-2020 роки Виконавчі комітети Кам’янець-Подільської, Ста-
рокостянтинівської, Хмельницької міських (міст 
обласного значення) рад 

3 Вжити заходів щодо створення ЦНАПів у Городоцькій, 
Красилівській міських радах спільно з відповідними 
райдержадміністраціями за підтримки проекту “Покращен-
ня якості надання адміністративних послуг для населення” 
у рамках Програми “U-LEAD з Європою” 

2019-2020 роки Виконавчі комітети Городоцької та Краси-
лівської міських рад 

4 Вжити заходів щодо створення ЦНАПів за підтримки 
проекту “Покращення якості надання адміністративних 
послуг для населення” у рамках Програми “U-LEAD з 
Європою” 

2019-2020 роки Виконавчі комітети Антонінської, Дунаєвецької, 
Сатанівської, Чорноострівської, Ямпільської се-
лищних та Берездівської, Ганнопільської (Славут-
ський район), Зіньківської (Віньковецький район), 
Колибаївської (Кам’янець-Подільський район), 
Плужненської (Ізяславський район) сільських рад 



2 
 

 

1 2 3 4 
5 Вжити заходів щодо проведення капітального ремонту 

приміщення ЦНАПу  
2019 рік Виконавчий комітет Волочиської міської ради 

6 Вжити заходів щодо створення та функціонування мобіль-
ного ЦНАПу за підтримки проекту “Покращення якості на-
дання адміністративних послуг для населення” у рамках 
Програми “U-LEAD з Європою” 

2019 рік Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради 

7 Організувати проведення одноденної інформаційної сесії 
для представників органів місцевого самоврядування та 
районних державних адміністрацій щодо участі у Програмі 
“U-LEAD з Європою” у частині створення ЦНАПів  

IІ квартал 
2019 року 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації спільно з органами місце-
вого самоврядування 

8 Вжити заходів щодо реалізації пілотного Проекту “Підтримка 
електронного урядування для децентралізації в Україні 
(EGOV4UKRAINE)” у частині впровадження сучасної ін-
формаційної системи “Вулик”  

2019 рік Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської 
міської ради  

9 Вирішити питання оснащення ЦНАПів спеціалізованим 
технічним обладнанням, програмним забезпеченням, необ-
хідними для оформлення документів, що посвідчують осо-
бу і підтверджують громадянство України та містять без-
контактний електронний носій біометричної інформації 

2019-2020 роки Виконавчі комітети Дунаєвецької, Полонської 
міських, Старосинявської селищної та Коли-
баївської (Кам’янець-Подільський район) сіль-
ської рад 

10 Проведення тренінгів, семінарів з питань надання базових 
адміністративних послуг 

2019-2020 роки Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації, 
Центр перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, райдерж-
адміністрації, відповідні органи місцевого само-
врядування 

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації               О. Самолюк 


