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Про затвердження положення про

центр надання адпriнiстративних послуг

Люботинськоi MicbKoT рали (в новiй

редаrсuii)

ВИРIШИЛА:

затвердити шоложення про центр надання адмiнiстративних послуг Люботинськот

MicbKoT ради (в новiй редакцii)
Положення про центр надання адмrнiстративних послуг ЛюботинськоТ мiськоi ради,

затверджеНе рiшепr", xiжrr ЛюботинСькоi мiськоi рали VI скликання вiд З0 травня

201З р. м 214, вважати таким, що втрагило чиннiсть,

Контроль за urnon*""пл рiшення покласти на керуючу ,ilтч викоЕкому

прихолько Т.г. поотiйrпу лепуrатську комiсiю з питань законностi, правопорядку,

д.пуr*arпоi дiяльностi та мiсцевого самоврядування,

Л.В.Гiльова
Секретар

на виконання Закону Украiни кпро внесення змiн до деяких законодавчих актlв

УкраiнИ щодО спрощанНя умоВ u.д.п"" бiзнесУ (дерегулячiя) > вiд |2,02,201,5 p,Ng 191 -

VIII , постанови к;;;;у MiHicrpiB укратни вiд.20,02,2013р, Ns1l8 <Про затвердження

примiрного поло}кення про центр надання адмiнiстративних послуг)), керуючись п,ш,

5,6 ст. 26, ст,54 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>Ta п,п, 12,13

ст.44 Регламенту'ЛоОоrrrr.ькоi MicbKoi рали VI скликання, Люботинська MicbKa рада
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ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адмiнiстративних послуг

Люботинськоi MicbKoi рали

1. Щентр надання адмiнiстративних послуг (далi - чентр) утворюеться з МеТОЮ

забезпечення надання суб'ектам звернення адмiнiстративних послуг у склалi виконавчого
KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoT рали

2. Рiшення щодо утворення, лiквiдацiТ або реорганiзацiТ центру приймаеться мiськОЮ

радою.

3. I_{eHTp у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю та законами Украiни, акТаМи

президента Укратни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, рiшеннями центральних та мiсцевих
органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядування, положенням про центр.

4. Основними завданнями ц9нтру с:

- органiзаuiя надання адмiнiстративцих послуг у найкоротший строк та за
мiнiма_шьноТ кiлькостi вiдвiдувань суб' eKTiB звернень;

- спрощення процедури отримання адмiнiстративних послуг та полiпшення якостi
ix надання;

- забезпечення iнформування суб'ектiв звернень про вимоги та порядок наДаННЯ

адмiнiстративних послуц що надаються через алмiнiстратора.

5. I_{eHTpoM забезпечуеться надання адмiнiстративних послуг через адмlнlстратора
шляхом його взасмодii iз суб'сктами надання адмiнiстративних послуг.

Перелiк адмiнiстративних lrослуц якi надаються через центр, визначаетЬся Та

затвердж}тоться виконавчим KoMiTeToM Люботинськоi мiськоi рали.

6. Проuелура отримання адмiнiстративноТ послуги перелбачена Регламентом центру
надання алмiнiстративних послуг ЛюботинськоТ MicbKoT рали,

7. Посада адмiнiстраторiв вiдноситься до V категорiТ посад в органах мiсцевого
самоврядування вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро службу в органах мiсцевого
самоврядування)) .

Адмiнiстратор призначаеться на посаду та звiльнясться мiським головою, мае iMeHHy

lrечатку (шталrп) iз зазначенням його прiзвища, iMeнi, по батьковi та найменування центру.

8. Обов'язки адмiнiстратора центру:
- надання суб'ектам звернень вичерпноi iнформаuii i консультацiй щодо вимог та

порядку надання адмiнiстративних послуг;
- прийняття вiд суб'ектiв звернень док}ментiв, необхiдних для надання

адмiнiстративних послуL здiйонення ix ресстраuii та подання документiв (ix копiй)
вiдповiдним суб'ектам надання адмiнiстративних послуг не пiзнiше наступного робочого дня
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пiслЯ iх отримаНня з дотрИманняМ вимоГ ЗаконУ УкраIни "Про захист персональних даних";
- uйдаоu або забезпечення надсилання через засоби поштового зв'язку суб'ектам

зверненЬ результатiв надання адмiнiстративних поOлуг (у тому числi рiшення про вiдмову в

задоволеннi заяви суб'екта звернення), повiдомлення про можливiсть отримання

алмiнiстративних послуц оформлених суб'ектами надання алмiнiстративних послуг;

- органiзаuiйне забезпечення надання алмiнiстративних послуг суб'сктами Тх надання;

- здiйснення контролю за додержанням суб'сктами надання адмiнiстративних послуг

строку розгляду сtrрав та прийняття рiшень;
- несе .r"p"o"anuHy вiдповiдальнiсть за органiзiцiю та якiсть надання адмiнiотративних

послуг;
- надання адмiнiстративних посл}т у випадках, передбачених законом;

9. Права адмiнiстратора центру:
- безоплатrrе оrр"йuння вiд суб'ектiв надання адмiнiстративних посJryц пiдприсмотв,

устаноВ та органiзацiй, розташованих на територiТ ЛюботинськоТ мiськоi ради, докlментiв та

iнформаuiто повоязаних з наданням таких послуц в установленому законом порядку;

- погодження док}ментiв (рiшень) в iнших державних 0рганах, органах влади та

органах мiсцевого самоврядування, отримання iх висновкiв з метою надання

адмiнiстративноi послуги без залулення суб'екта звернення;
- iнформування мiського голови та суб'ектiв надання адмiнiстративних послуг про

порушення строку розгляду заяв про надання адмiнiстративноi послуги;
- посвiдченп" 

"nu.n"M 
пiдписом та печаткою (штампом) копiТ (фотокопii) локуl,лентiв i

виписок з них' витягiв з peecTpiB та баз даних, якi необхiднi для надання адмiнiстративнот

послуги;
- порушення клопотання перед мiським головою щодо вжиття заходlв з метою

забезпечення ефективноi роботи центру.

l0. I_{eHTp надання адмiнiстративних пOслуг очолюс керiвник, який призначасться на

посаду та звiльнясться мiським головою.

1 1. Керiвник центру вiдповiдно до завдань, покладених на центр:

- здiйснюе керiвництво роботою центру, несе персональну вiдповiдальнiсть за

органiзаuiю дiяльностi центру;
- органiзовус дiяльнiсть центру, у тому числi щодо взаемодii iз суб'скТами наданнЯ

адмiнiстративних ПосJý/г' вживае заходiв до пiдвищення ефективностi роботи Центру;

- координус лiяльнiсть адмiнiстраторiв, контролю€ якiсть та свосчаснiсть виконання

ними обов'язкiв;
- органiзовус iнформацiйне забезпечення роботи центру, роботу iз засобами масовоI

iнформаuiI;
- сприяе створеннЮ наJIежниХ у]!{ов праЦi у uентрi, вносить пропозицii органу (посадовiй

особi), що утворив центр, щодо матерiально-технiчного забезпечення центру;
- здiйснюс функцii адмiнiстратора;
- виконуе iншi повноваження згiдно з актами законодавства та положенням про центр.

12, Вiдповiда_llьнiсть за сво€часне та належне надання адмiнiстративнот послуги несе

виконавець та в межах своiх повноважень адмiнiстратор центру.
13, Щентр пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiе з мiсцевими

органа]\4и виконавчоi влади, iншими державними органами, органами мiсцевого

самоврядування, пiдприемствами, установами або органiзацiями.

14. Чао прийому суб'ектiв звернень у ueHTpi здiйснюсться згiдно з графiком роботи
виконавчих органiв ЛюботинськоТ MicbKoT рали,



15. Фiнансування та матерiально-технiчне
здiйснюсться за рахунок п.лiсr]евого бюджету та

законодавствоN,I.

забезпечення дiяльностi центру
iнших джерел не заборонених


