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за 2022 piK
З MeToto забезпечення прав громадян r{a отримання якiсttих a:lMiгricTpaTI{BIII{x IIосJIуг

в b,ricTi JIюботин функчiонуе Ldeltтp надання адмiнiстративних послуг Лкlботtlllсьtсilт

плiськоI pallll, якиЙ резуJIь,гативно взасмодiс з суб'сктами lIада}{ня алмitriстрат]4вIlих

посJlчl,.
На теперЯшнiй час через I_{ен,гр IIадаrIня алмirtiсi,ра,гиtsttl,lх послуг Люботиtlськtli

MicbKoT ради надаеться 201 адмiнпослуга. mle з урахуваI{}IяN,l l}о€нtlоt,() стаIIу. IJа,l(аIl}]я ]

дея Kttx алм i l r i стра,г}l RrI l{x послуг гtр }{зуIl и FI е но,

лля забезt,lе.Iення l{адаI]ня алпtiнiстративних посJIуг, аltмiнiс,граr,орrl I [IIAll
lri,llK.llKlчelri ло peccTpiB: Слиний державний ресстр юридиЧIlих осiб. фiзичних осiб,-
гtiдприспtttilз ,га l,poMuo.o,,"* форплуванl,; Державний ресстр реtlових IIрав на нерухоме

майно; .Щержавний ресстр рессr,рачiт ак,гiв ttивiльного cTaI-1y: [1орr,ал к/{iя> (в l,,II,

С-маляткО). РеестР r.p".oii-bHoT громал!l та Сдина дер)каl}на електроIlI{а cl{cTeMa v crPepi

б5,лiвн иttтBit.),
Ili,,rтриlvlкv I]еrlтрч у проtlесах пiдвиtltеIlня доступностi адмiнпослуг. ltaлilitlot О

збс;liгаьrlлlt ii захист,у iн(lормашiI надас система дi.ltоводствЬ on, органiв дерrкавttот вJItlли ,I,a 
]

мiсl(евого самовряllувАнIlя кБiтlгоОфiс)) коI\{паIIiТ BingoBest, 
i

Основними завданнями та функчiями Щеlrтру с:
. органiзаltiя надаIIня пл*iпi.rрптивtIих послуl,у найкорот,шtl,tй строк,га:]а

пliHiп,ta-ltbltoT Ki.llt,t<ocTi вi.ltвiлуваrlь суб'ск,гit} зверIlсllllя; 
,

. cIll]oLItelIHя проt1е.цури оl,римttllня адмiнiстративних послуг та пО.ltiШtШеННЯ ЯltСlСt'i i'Х

}{ адltl I tIя:
. забезltе.Iеtlttяt ittl|lopM),BaIlIIя суб'сктiв зRерIлсt|L!я про виlvlоги ,га tIорядок Ha.,lilllJlя

aлмiнicтpaTиBнихпoслyг,IцoнaДa}01.ьсяI{еpеЗL[ентp.
OctloBlli показltикll Bllкolla}lllrl:

' За rtерiо:l з сiчttя tIo I'py,,IotIb 2()22 року алмitliстраторами I[cгrl ру ltосгilitlО
з,,tiйсlttсltlitJl()сь конСYлL,г\,RзIIIIя з IIитаrI}, Il&лВННя алмirлiстративних гIосJIуI,, з рессграrtiТ
Brty,гpitllttt,o ltерепtiщеltих осiб, а також з питаtIь налання компеIIсацiТ ви,гра,г Ilal ],и\{часове

рс-lзьtiпtеllttя lltly1,1.1iгtlHLo псремiIItсних,осiб. якi перелtiстилися у перiоit восtlного cTatty itte
оrрr"lьr" rцомiсячнот алреснот допомоги внутрiшlньо llеремiщеltим особам ilJIя покр111,1я

витрат на проживання, R тому числi на оплату )1(итлово-комунаJIь}Iих, l

З tlо.tа,гк),2О22 року через IlIlAIl були ttалано 5669 а/tмi1,1iс,гра,гивIlих lIосjl),г

(llиcl,bloBi): з ресстрашiТ громалських формувань -1. послуги з pe€cтpaltiT aKTiB цивiлr,lrtll,О

с,гаII\/ - l0, пactlopTlli послУги - 18, послуги дзк - l92, послУги виконкомl,Любо,r,lrttсьtсtlТ
пtiсl,коi Рхilи -- 5448. Bl.JtlccelIo 26 постаlrоR rlpo алмirriс,тратлtвнi правоrIоруIпенlIя зit с,г,

197"198 Колексу про алмiнiстративнi правопоруlшеl{ня (прохtивання бе,l peccl,pattil мiсttя

проживання, втрата паспорту громадяIlиlrа YKpaTHlr). З 2tt березltя 2022 рОКУ б1'.lrО

розIIоча,г() ресс,граuirо tlrlу,грilшtlьtl ltеремitЦених осiб tз прлtмitцеlrrli I{crrl р1. (-'гоtltlrt lta

3 l т,рч.,trrя 2022 poKv бу,;tо за1,1есстроваIIо 12183 осiб. l

В rlpиMitltertHi l{cltTpy е можЛивiсть оплатити за адмillтtосJIуги tIсрсз мобi"tl,ttltй

P()S - r,c1-1Mittrut, rcpMittlut IlasyPa;-" с Micrte для самообслуговуванltя суб'сI(ТаIvt ЗВеРIlсIIIlя

для отримання адмiнпослуг. якi надаються в електроннiЙ формi, праI(Iос IlIсри}]г

локументiв LIерез fliю. rrалаються KollcyлbTaltiT lцо,цо на/[аllня посл\/г rIерез мобi.lrьниЙ

зtlcl,ocyllol< га всбltорталl кf[iя>>.

З/tiйсttltlс"lься гlсltlеlэеlнiй зilIIис (котlсультаrtiТ) для отримаI{}|я a.lIMittlttlc.'lyt-.

зltсобаллlt стаIIiонарного ,га мобiльного зв'язку, скориставшись IIрограмою l-еlсgгапl. або за

до г1 омого Io сJIс li,] ро l I н оТ гl о ш rтtt ad tп_сепtге.mrl@r"rkr. пеt,

На офiчiйному сайтi Люботинськоi MicbKoi рали у розлiлi KI{eHTp нада}tня

алмitriстративIIих послуг)) с моlкливiсть отрt{малlltя огt.пайlI - ,1оIIомоги скористvIrаRIJIl,iсЬ

проl,рамоlо Skypc в реlкимi чату: cnap-Lirrbotin.

]

* l t, 1laxr ваttttяпl Bo(,}llloI,0 cTal{),

Начальник I-|eHTpy

надаrl ня алмi н iстрат,и l]H их tIосJlуг ( ).цсlttt I l И KOl ll1l lli()


