
JIIОБОТИНСЬКЛ MICЬKA РА/ЦА
XAPKIBCЬKA ОБJIАСТЬ

ХХХIП СЕСIЯ VI СКJIИКАFIНЯ

рIшЕння

ВИ 30 травня 2013 року лъ 214

Про створення Щентру надання
алмiнiстративних послуг
Люботинськоi MicbKoT рали

З метою забезпечення прав громадян на отримання адмiнiстративних послуг
вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про адмiнiстративнi послуги), доручення Президента
УкраiЪи (Щодо невiдкладних заходiв для забезп9чення прав громадян пiд час отримання
адмiнiстративних послуг)), гIостанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 20.02.2013р. M1l8 кПро
затвердження Примiрного положення про центр надання адмiнiстративних послуг)),
керуючись п.п. 5,6 ст. 26, ст. 54 Закону Украiни <Про мiоцеве самоврядування в УкраiЪi>та
п.п, l2,13 ст. 44 Регламенту Люботинськоi MicbKoT рали VI скликання, Люботинська MicbKa

рада

ВИРIШИЛА:

1. Створити Щентр надання адмiнiстративних послуг Люботинськоi MicbKoT рали та
забезпечити його функцiонування з 01.07.2013 р,

2. Затвердити Положення про IfeHTp надання адмiнiстративних послуг
ЛюботинськоТ MicbKoT рали (додаток l).

З. Затвердити Регламент роботи I_{eHTpy надання адмiнiстративних послуг
Люботинськоi MicbKoT рали (додаток 2).

4, Внеоти змiни до структури виконавчих органiв Люботинськоi MicbKoT ради,
затвердженоi рiшенням XXVIII cecii Люботинськоi MicbKoi ради VI скликання вiд
25.12.20]12 року }гч 454 згiдно з додатком (додаток 3).

5, Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з

питань законностiо правопорядку, депутатськоi дiяльностi та мiсцевого
самоврядування та EIa справами виконкому Приходько Т.Г.
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Секретар Л.В.Гiльова
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ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адмiнiстративних послуг

Люботинськоi MicbKoi рали

1. I]eHTp надання алмiнiотративних послуг (далi - uентр) утворюсться з метою
забезпечення надання суб'ектам звернення алмiнiстративних послуг у склалi виконавчого
KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoT рали

2. Рiшення щодо утворення, лiквiдацii або реорганiзацiТ центру приймаеться мiською
радою

3. I]eHTp у своiй дiяльностi керуеться Конститулiсю та законами Украiни, актами
президента Украiъи i Кабiнету MiHicTpiB Украiъи, рiшеннями центраJIьних та мiсцевих
органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, положенням про центр.

4. Основними завданнями центру е:

- органiзачiя надання адмiнiстративних послуг у найкоротший строк та за
мiнiмальноi кiлькостi вйвiдувань оуб'ектiв звернень;

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

- забезпечення iнформування суб'сктiв звернень про вимоги та порядок надання
алмiнiстративних посJц/г, що надаються через алмiнiстратора.

5, I_{eHTpoM забезпечуеться надання адмiнiстративних послуг через алмiнiстратора
шляхом його взаемодii iз оуб'ектами надання алмiнiстративних послуг.

Перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються через центр, визначаеться та
затверджуються виконавчим KoMiTeToM ЛюботинськоТ MicbKoT рали.

7. Складовою частиною центру с дозвiльний центр, утворений вiдповiдно ло Закону
Украiни О'Про дозвiльну систему у сферi господарськоi дiяльностi'О, який забезпечуе надання
алмiнiстративних посJryг з видачi документiв дозвiльного характеру у сферi господарськоi
дiяльностi.

8. I]eHTp очолю€ алмiнiстратор центр}, його посада вiдноситься до V категорii посад
в органах мiсцевого самоврядування вiдповiдно ло Закону УкраТни кПро службу в органах
мiсцевого самоврядування) .

Адмiнiстратор призначасться на посаду та звiльнясться мiським головою, ма€ iMeHHy
печатку (штамп) iз зазначенням його прiзвища, iMeHi, по батьковi та найменування центру.

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

порядку надання адмiнiстративних послуг;
- прийняття вiд суб'сктiв звернень документiв, необхiдних для надання

адмiнiстративних послуг, здiйснення iх peccTpauiT та подання документiв (ik копiй)
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вiдповiдним суб'сктам надання адмiнiстративних послуг не пiзнiше наступного робочого дня
пiсля ix отримання з дотриманням видdог Закону УкраiЪи "Про захист персонапьних даних";

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового звОязку суб'ектам
звернень результатiв надання алмiнiстративних послуг (у тому числi рiшення про вiдмову в
задоволеннi заrIви суб'скта звернення), повiдомлення шро лложливiсть отримання
алмiнiстративних посJtуг, оформлених суб' ектами надання адмiнiстративних послуг;

- органiзаuiйне забезпочення надання алмiнiстративних послуг суб'ектами ik надання;
- здiйснення контролю за додержанням суб'ектами надання адмiнiстративних послуг

строку розгляду справ та прийняття рiшень;
- надання адмiнiстративних послуг у випадках, передбачених законом;

I0. Права алмiнiстратора центру:
- безошлатне отримання вiд суб'сктiв надання адмiнiстративних послуг, пiдприемств,

установ та органiзацiй, розташованих на територiТ ЛюботинськоI MicbKoi ради, документiв та
iнформацii, пов'язаних з наданням таких посJýlг, в установленому законом порядку;

- погодження документiв (рiшень) в iнших доржавних органах, органах влади та
органах мiсцевого саN{оврядування, отримання ix висновкiв з метою падання
адмiнiстративноi послуги без за"гlуiення суб' екта звернення;

- iнформування мiського голови та суб'сктiв надання адмiнiстративних послуг про
порушення строку розгляду заяв IIро надання адмiнiстративноТ послуги;

- посвiдчення власним пiдписом та печаткою (штампом) копii (фотокопii) документiв
i виписок з них, витягiв з peecTpiB та баз даних, якi необхiднi для надання адмiнiстративноi
послуги;

- порушення клопотання перед мiським головою щодо вжиття заходiв з метою
забезпечення ефективноТ роботи центру.

l 1, Повноваження адмiнiстратора центру:
- керiвничтво роботою центру та персональна вiдповiдальнiсть за органiзаuiю

дiяльностi центру;
- органiзаuiя дiяльностi центру щодо взасмодii iз суб'ектами надання

адмiнiстративних посJryг;
- органiзацiя iнформацiйного забезпечення роботи,центру, роботи iз засобами масовоI

iнформацii;
- створення належних умов прачi у центрi, внесення пропозицiй MicbKoMy головi,

щодо матерiа-гtьно-технiчного забезпечення центру;
- виконання iнших повноважень згiдно з актами законодавства та положенням шро

центр.

12. Вiдповiда_lrьнiсть за свосчасне та наJIежне надання адмiнiстративноi послуги несе
виконавець та в межах cBoix повноважень адмiнiстратор центру,

13. IfeHTp пiд час викоЕання покладених на нього завдань взасмодiс з мiсцевими
органами виконавчоТ влади, iншими державними органами, органами мiсцевого
самоврядування, пiлприсмствами, установами або органiзаuiями.

14, Час прийому оуб'ектiв звернень у rreHTpi здiйснюсться згiдно з графiком роботи
виконавчих органiв Люботинськоi мiськоi рали.

15. Фiнансрання та матерiаrrьно-технiчне
здiйонюеться за рахунок мiсцевого бюджету та
законодавством.

забезпечення дiяльностi центру
iнших джерел не заборонених

Секретар MicbKoT радlr Л.В.Гiльова
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РЕГЛАМЕНТ
центру Ilадання адмiнiстратив[Iих посJIуг

ЛюботинськоТ MicbKoT ради

I. Загальнi положення
1. Регламент центру надання адмiнiстративних послуг (да.гli * Регламент) встановлюс

порядок дiяльностi Центру надання адмiнiстративних послуг (далi - цндп), зокрема, порядок дiй
адмiнiотратора ЩнАп та суб'сктiв надання адмiнiстративних послуг у ходi надання адмiнiстративних
посJtуг.

2. цндп та суб'екти надання адмiнiстративних послуг у свотй дiяльностi керуються

Законом Украihи <Про алмiнiстративнi послуги) вiд б вересня 20|2 року Nэ 520з-vI, Законом

Украihи <Про дозвiльну систему у сферi господарськоТ дiяльностi> вiд б вересня 2005 року Ne 2806-

|\/; вимогами до пiдготовки технологiчноТ картки адмiнiстративноТ послуги, затвердженими

кабiнетом MiHicTpiB Укратни, iншими нормативно-правовими актами, що регламенryють надання

адмiн iотративних послуг.
3. У цьому Регламентi термiни вживаються у значеннi, встановленому Законом УКРаiНи

<Про алмiнiстративнi послуги).

4 . Надання адмiнiстративних послуг у ЩНАП здiйснюсться вiдповiдно до принципiв:

верховенства права. у тому чис.lli законност,i тa кlриличноТ визrtа'tеностi:
pi BHocTi пере/t закоtlоl\,l;

вiдкриrосr i r а llрозоросr i:

доступностi i rrфоршrачiТ про надан ня адм i н iстрати в н их послуг;
оперативностi та своечасностi ;

захищеностi персональних даних;
рачiональноТ мiнiмiзацiТ кiлькостi докупtентiв та процедурних дiЙ, що вимагаЮТЬСЯ ДЛЯ

отримання адмiнiстративI{их послуг;
неуперед)(еностi й справедливостi суб'ектiв надання адмiнiстративних послуг та працiвникtв

ЦНАП ;

доступностi та зручностi органiзашiТ надання послуг для суб'сктiв звернень.

5. Час прийому суб'ектiв звернень у центрi здiйснюсться згiдно з графiком роботи
виконавчих органiв Люботинськоi MicbKoT рали .

II. Вимоги до розмiщення iнформаuiТ

б . У примiщеннi I_{НАП на iнформацiйних стендах розмiщусться iнформачiя про:

графiк роботи ЦНАП (лнi роботи та прийомнi години);
перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються через ЦНАП;
iнформаuiйнi картки адмiнiстративних послуг, якi надаються через ЦНАП;
бланки заяв дIя зверненrul за адмiнiстративними послугами та зразки ik заповнення;
адресу, поштовий iндекс I${АП;
номери довiдкових телефонiв tЦ{АП;
адреау веб-сайry ЦНАП, факс, електронFrу пошту ЦНАП;
банкiвськi реквiзити для оплати платних адмiнiстративних послуг;
прiзвище, iм'я, по батьковi адмiнiстратора, номер його / ii телефону, адресу електронноТ
пошти.

кАнцЕляр,



7 Перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються через цнАп, розмiщуетьая у доотупному та

зрlпrному дrr" .уб'.кriв звернень мiсцi. Бланки заяв, необхiднi для замовленfirI алмiнiстративних

йrry.' 
-розмiщуюТься 

на стендах-накопичувачах абО стелакаХ у вiльнопlУ лосryпi у зонi

очiкування, або в идаються адмiнiстратором суб' екry звернення,

8 Щенiром забезпечуеться робота окремот веб-сторiнки на сайтi Люботинськот MicbkoT ради, де

розмiщуеться iнформаuiя,

III. Iнформацiйна i технологiчна
картки адмiнiстративншх послуг

9 Iнформацiйнi i технологiчнi картки розробляються та затв9рджуються суб'сктами надання

uлйiпi.rрurивних послуг вiдповiдно до Закону Укратни кпро алмiнiстративнi послуги) та вимог

до пiдготовки технологiчнот картки адмiнiстративноi послуги, що затверджуються Кабiнетом

MiHicTpiB УкраiЪи, а також iнших нормативно-правових aKTiB, якi регламентують надання

адмiнiстративних послуг.
10 У разi un"a"nn" змiн дО законодавСтва ЩоДО надання певноТ адмiнiстративноТ послуги, суб'ект

11чдчп* вiдповiднот адмiнiстративнот послуги свосчасно iнформуе про це мiоького голову, готуе

вiдповiднi змiни до iнформаuiйних та l або технологiчних карток згiдно з вимогами

законодавства та цього Регламенry
l1 Вносити суб'екry надання алмiнiстративнот послуги подання щодо необхiдностi внесення змiн

до затверджених iнформацiйних та технологiчних карток може адмiнiстратор ЩНАП,

IY. Прийняття заяви та iнших документiв у tЩIАП

12 прийнятгя вiд суб'екта звернення заяви та iнших документiв, неОбХiДНИХ ДЛЯ НаДаННЯ

адмiнiстративноТ послуги (далi вхiдний пакет документiв), та поверненнЯ документiВ
(результаry надання адмiнiстративноТ послуги, далi - вихiдний пакет документiв) здiйснюеться

викJIючно у I]НАП.
lЗ Суб'екТ звернення мас право подати вхiдний пакет документiв у цнАП особисто, в тому числi

череЗ уповнов€Dкеного представника, надiслати вхiдний пакет документiв поштою

рекомендованим листом з описом вкпадення (копiТ документiв засвiдченi наJIежним чином в

порядку визнач9ному законодавством).
14 Якщо вхiдний пакет документiв подаеться уповновФкеним представникоМ суб'екта звернення,

до нього додаються документи, якt пiдтверджують особу представника та заовiдчують його / ii
повнов.Dкення (ловiренiсть або iнший документ, що посвiДчуе вiдносини представництва).

15 Адмiнiотратор перЬвiряе вiдповiднiсть поданого пакету документiв iнформаuiйнiй KapTui

адмiнiстративноТ послуги, за потреби - надас допомогу суб'скry звернення у заповн9нi бланку

заяви, У випадку, якщЬ суб'епr auaрп*ппя припустився неточностей або помилки при заповненнi

бланку заяви, адмiнiстратор повiдомляс заявника про вiдповiднi недолiки та, за потреби, надае

необхiднУ допомогУ у 'rx виправленнi, Bci виправлення пiд час прийняття вхiдного пакету

документiв пiдтверджуються пiдписом суб'екта звернення.

16 Заява, що подаеться для отримання адмiнiстративноi послуги, повинна мiстити дозвiл суб'екта

зверненнЯ на обробкУ, використання та зберiгання його персонrшьних даних у межах, необхiдних

для надання адмiнiстративноТ послуги.
l7 ддмiнiстратор скJIада€ опис вхiдного пакету документiв у якому зазначасться iнформаuiя про

перелiк документiв, поданих суб'ектом звернення. опис складаеться У двох примiрниках,

l 8 Суб'сктовi звернення надасться примiрник опису вхiдного пакету документiв за пiдпиоом та

п9чаткою (штампом) вiдповiдного адмiнiстратора iз вiдмiткою про дату i час його скJIадання,

реестраuiйний номер заяви i перелiк документiв, що додаються до нет, flругий примiрник опису

"хiднЪ.о 
пакету документiв зберiгасться в матерiалах справи, у випадку застосування у t{НАП

електронного документообiry - в електроннiй формi.
19 ддмiнiстратор пiд час отримання вхiдного пакery документiв зобов'язаний з'ясувати бажанi для

суб'скта звернення способи його повiдомлення про результат надання адмiнiотративноТ послуги
(телефоном, засобами поштового зв'язку), а також бажаний спосiб передачi суб'ектовi звернення

результату надання адмiнiстративноТ послуги (особисто чи засобами поштового зв'язку), про що

також зазначасться в описi вхiдного пакету документiв у паперовiй та / або елоктроннiй формi.



20 Адмiнiстатор здiйснюе реестраuiю вхiдного пакету документiв шляхом внесення даних до
журналу реестраuiT (у паперовiй та l або електроннiй формi). Пiсля BHeceH}uI даних справi
присвоюсться номер, за яким здiйснюеться'rТ iдентифiкаuiя та який фiксусться на бланку заяви i в
описi вхiдного пакеry документiв,

21 Якщо вхiдний пакет документiв було отримано засобами поштового зв'язку, адмiнiстратор не
пiзнiше наступного дня надсилас суб'ектовi звернення опис вхiдного пакету документiв
електронною поштою (його вiдскановану копiю) чи iншими засобами телекомунiкацiйного
зв'язку (за можливостi),

22 Якщо пiд час прийняття вхiдного пакету документiв алмiнiстратор виявив факт вiдсутностi
одного чи кiлькох документiв, необхiдних для отримання адмiнiстративноТ послуги
(перелбаченого законом та вiдповiдною iнформачiйною карткою адмiнiстративноТ послуги) та /

або очевидну помилковiсть, неточнiсть чи неповноry вiломостей, адмiнiстратор за вибором
суб'екта звернення або рееструе вхiдний пакет документiв з недолiками, або повертае документи
суб'ектовi звернення без реестрацiТ для усунення недолiкiв.

2З При рееотрачii вхiдного пакету з недолiками суб'ект звернення одночасно повiдомляеться про
потребу усунення вкrваних недолiкiв та попереджаеться про ймовiрнiсть негативного рiшення у
випадку ix неусунення. Якщо суб'ект звернення надсилас вхiдний пакет документiв заообами
поштового зв'язку, BiH iнформуеться про виявленi недолiки у вiдповiдному повiдомленнi - описi
вхiдного пакету документiв, а за можJIивостi також негайно повiдомлясться телефоном.

24 Bci додатковi документи, в тому числi документи на замiну, подаються суб'ектом звернення
лише через ЦНАП iз фiксаuiею цих дiй в матерiалах справи та журналi peecTpauiT. При цьому
суб'ектовi звернення видаеться доповнений опис вхiдного пакету документiв (на замiну),
Внесення додаткових документiв та / або документiв на замiну пiдтверджуеться пiдписом
суб'екта звернення (уповноваженого представника).

25 У випадку неусунення суб'ектоI\4 звернення недолiкiв вхiдного пакеry документiв, рiшення у
справi приймасться на ocHoBi наявних документiв вiдповiдно до зако}Iу,

26 Пiсля peecTparriT вхiдного пакету документiв адмiнiстратор формуе справу у паперовiй та / або
електроннiй формi, за потреби (i за моiltливостi) здiйснюс ii копiюван ня та l або сканування.

27 Iнформацiю про вчиненi дiТ адмiнiстратор вносить до листа-проходження справи у паперовiй
формi. Лист-проходження справи також мiстить вiдомоотi про послiдовнiсть дiй (етапiв),
необхiдних для надання адмiнiстративнот послуг та зал)л{ених суб'ектiв надання
адмiнiстративноТ посJtуги.

V. Опрацювання справи (вхiдного цакета документiв)
28 Пiсля вчинення дiй, перелбачених роздiлом IV цього Регламенту, адмiнiстратор не пiзнiше

насryпного робочого дня пiсля отримання вхiдного пакеry документiв зобовОязаний направити
(перелати) вхiдний пакет документiв суб'екту надання адмiнiстративноi послуги, до компетенцiТ
якого наJIежить прийняття рiшення у справi (налалi - виконавець), про що робиться вiдмiтка у
листi-проходженнi справи iз зазначенням часу, дати та суб'екта надання адмiнiстративноТ
послуги, до якого if направлено, та проставленням печатки (штампа) адмiнiстратора, що передав
вiдповiднi документи. Вiдомостi про передання вхiдного пакеry документiв вносяться
алмiнiстратором до листа-проходження справи

29 Перелача справ у паперовiй формi вiд ЦнАп виконавцям здiйснюсться, не менше нiж один раз
протягом робочого дня шляхом доставляння працiвником I_{НАП або в iнший спосiб,

30 У разi, якщо адмiнiстративна послуга потребус декiлькох дiй (етапiв) для 'ri вирiшення та
дозволяс (передбачас) паралельне опрацювання справи двома i бiльше суб'ектами надання
адмiнiстративних послуг, адмiнiстратор забезпечус проходження цих дlй (етапiв) у
встановленому порядку вiдповiдно до технологiчноТ картки адмiнiстративноТ послуги без участi
суб'екта звернення шляхом мiжвiдомчоТ взаемодiТ (в тому числi, за можливостi, iз
застосуванням електронного документообiry). Щля цього матерiа-гlи справи чи ik копiТ у
паперовiЙ та / або електроннiЙ формi одночасно передаються та l або надсилаються yciM
залученим виконавцям, Зведення матерiалiв справи здiйснюсться виконавцем, що ухва.пюе (або
гоryе) кiнцеве рiшення у справi,

Зl Отримавши справу, виконавець зобов'язаний внести запис про iТ отримання iз зазначенням дати
та часу, а також прiзвища, iMeHi, по батьковi вiдповiдальноТ посадовоТ особи до лиота-
проходкення справи у паперовiй та / або електроннiй формi,

32 Суб'ект надання адмiнiстративноТ послуги, за потреби, отримус документи або iнформацiю, що
перебувають у володiннi державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств,



установ або органiзацiй, що н,шежать ло сфери rx управлiння, Таке отримання здiйснюеться за
умовИ наявностi в матерiалах справи згоди (лозволу) суб'екта звернення на збирання,
використання та зберiгання його персонмьних даних у межах, необхiдних для надання
адмiнiстративноТ послуги.

з3 Виконавець зобов'язаний розглянути справу та прийняти по нiй рiшення у строки, визначенi
законом та зафiксованi у технологiчнiй картцi адмiнiстративнот послуги.

34 Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) TepMiHy розгляду справи та прийняття
Рiшень здiЙснюсться адмiнiстраторами. Виконавець зобов'язаний свосчасно iнформувати I]НАП
про перешкоди у дотриманнi TepMiHiB розгляду справ та прийняття рiшень, а також iншi
проблеми, що виникають при розглядi справи. Виконавець зобов'язаний надавати iнформаuiю на
усний або письмовий запит (в т,ч. в електронною поштою) алмiнiстратора щодо ходу розгляду
справи. У разi виявлення факту (фактiв) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо TepMiHiB
надання адмiнiстративноТ послуги тощо) адмiнiстратор зобов'язаний невiдкладно iнформувати
про це мiського голову .

35 У разi, якщо в ходi вирiшення справи виявлено пiдстави для прийняття негативного (повнiстю
або частково вiдмовного) для суб'екта звернення рiшення, виконавець повин9н врахувати, чи
може отримання вiд суб'екта звернення додаткових пояснень, iнформачiт, документiв позитивно
вплинути на змiст цього рiшення, та вiдповiдно - забезпечити право суб'екта звернення на
учаатЬ у процесi розгляду справи та прийняття рiшення, Будь-яке додаткове витребування та
отримання пояснень, iнформачii, документiв вiд суб'скта звернення здiйснюеться лише через
цнАп.

vI. Перелача результатiв надання адмiнiстративних послуг
суб'екту звернення

36 Виконавець зобов'язаний невiдкладно, zше не пiзнiше насryпного робочого дня пiсля
оформлення результаry надання адмiнiстративнот послуги, оформувати вихiдний пакет
документiв та направити його до ЦНАП, про що зtвначаетьQя у листi-проходженнi справи,

37 АдмiнiСтратоР У денЬ надходженНя результату надання адмiнiстративноТ послуги здiйснюе
ресстрацiю вихiдного пакету документiв шляхом внесення вiдповiдних вiдомостей до листа-
проходження справи, а також до вiдповiдного ресстру у паперовiй формi.

з8 Адмiнiстратор невiдtшадно, {ule не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання результату
надання адмiнiстративнот послуги, повiдомляе про результат надання адмiнiстративнот послуги
суб'екта зверноння у замовлоний суб'ектом звернення спосiб .

З9 РезульТат наданнЯ адмiнiстраТивноТ послУги переда€Ться суб'ектовi звернення особисто (в тому
числi його / ii прелставнику) - при пред'явленнi документа, який посвiдчус особу та документа,
який пiдтверджуе повноваження представника.

40 У Випвдку, якщо адмiнiстративна поалуга надаеться невiдкладно, адмiнiстратор ресструе
iНфОРМацiю про результат вирiшення справи у журналi, негайно формуе вихiдний пакет
документiв у справi та передас його суб'ектовi звернення,

41 ФакТ отримання результаry надання адмiнiстративноТ послуги пiдтверджуеться пiдписом
суб'скта звернення (при особистому отриманнi) або отримання повiдомлення про вручення,
IнформаuiЯ Про датУ отриманнЯ результатУ надання адмiнiстративноТ послуги суб'сктом
звернення фiксусться у ЦНАП.

42 Вiдповiдальнiсть за свосчасне та наJIежне надання адмiнiстративнот послуги несе виконавець, та
в межах своТх повновtuкень - адмiнiстратор I-{НАП,

4з у цнАП зберiгаеться iнформацiя про кожну надану адмiнiстративцу послугу l справу у
паперовiй формi (ксерокопiя) та / або електроннiй формi (вiдсканованi документи): заява
суб'екта звернення та результат надання адмiнiстративнот послуги. Bci матерiали справи
зберiгаються у суб'екта надання адмiнiстративноТ послуги.

VII. Оскарження результатiв надання адмiнiстративних послуг

44 Суб'скт звернення мае право подати скарry на отриманий через цнАп результат надання
адмiнiстративнот послуги до суб'екта надання адмiнiстративнот послуги або до вищого органу
вiдносно того органу, що вирiшив справу (у разi, якщо такий вищий орган ioHye),

45 Скаргу на результат надання адмiнiстративнот послуги може бути подано протягом тридцяти
днiв З моменту доведення результату надання адмiнiстративноТ послуги до вiдома суб'екта
звернення,



46 Скарга, яка подаеться до ЦНАП, пiдлягае реестрацiТ у порядку, встановленому роздiлом VI цього
Регламенту. Не пiзнiше наступного дня з моменry ресстраuil скарга разом iз матерiалами, що
ДОДаЮться до неТ, передасться (надсилаеться) суб'скry розгляду скарги.

47 Суб'скт розгляду скарги зобов'язаний розглянути й вирiшити скаргу вiдповiдно до вимог
чинного законодавства УкраТни та забезпечити передання рiшення у ЦtlАП для доведення до
вiдома скаржника,

48 У випадку, якщо суб'скт звернення подае скарry на результат надання адмiнiстративноТ послуги,
ОТРиманиЙ через I_{НАП, безпосередньо до суб'екта розгляду скарги, такий орган зобов'язаний
Надiслати копiю скарги до ЦНАП протягом п'яти робочих днiв з дня Ii отримання, а також
проiнформувати ЩНАП про результати розгляду скарги протягом п'яти робочих днiв з дня
прийняття рiшення за скаргою.

VIII. Оскаря(ення дiй або бездiяльностi адмiнiстраторiв IЦIАП

49 У ЦНАП здiйснюсться обов'язкове ведення книги вiдгукiв та пропозицiй у паперовiй та / або
електроннiй формi, доступ до якоТ надасться кожному суб'екту звернення.

50 Буль-яка особа мае право подати скарry на дiТ або бездiяльнiсть адмiнiотраторiв (прачiвникiв)
ЦНАП, якщо вважас, що ними порушено iT права, свободи чи законнi iнтереси.

5l Суб'ектом розгляду скарги на дii чи бездiяльнiсть адмiнiстраторiв е мiський голова.
52 Скарга розглядасться мiським головою не бiльше п'ятнадцяти днiв з моменту ii реестрашiТ. У

випадку, якщо скарга потребуе додаткового дослiдження матерiалiв справи чи вчинення iнших
дiй, необхiдних для об'ективного розгляду скарги, мiський голова мае право подовжити TepMiH
розГЛяДу скарги, аJIе не бiльш нiж до тридцяти днiв з моменту реестрацiТ скарги, про що
ПОВiДОмляс суб'екта звернення письмово або в iнший обраний суб'ектом звернення спосiб.

53 Мiський голова вчиняс Bci необхiднi дiТдля прийняття об'сктивного рiшення за скаргою, в межах
cBoix повнов.Dкень вирiшус питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адмiнiстраторiв.

Секретар MicbKoT ради Л.В.Гiльова
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