
 
 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

                                      РІШЕННЯ               
                                                  від  19.03.2018  № 32                                                    

м. Бердичів 

 

Про роботу центру надання 

адміністративних послуг за 

підсумками 2017 року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію адміністратора, керівника 

центру про роботу центру надання адміністративних послуг за 2017 рік, 

виконавчий комітет міської ради зазначає, що проведена значна робота з 

організації надання адміністративних послуг. 

 На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» 

адміністраторами налагоджено взаємодію з суб’єктами надання 

адміністративних послуг з питань надання адміністративних послуг. 

До ЦНАПу звернулись більше  15000 громадян. 

Найбільше  звернень було з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання особи, державної реєстрації права власності  та інших речових 

прав на нерухоме майно, оформлення земельних питань. 

Для покращення поінформованості громадян та суб’єктів господарювання 

в приміщенні центру розміщено стенди з інформацією щодо адміністративних 

послуг та всіх необхідних документів для їх отримання. 

З метою забезпечення якісного надання адміністративних послуг жителям 

міста, виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2017 р. № 782-р «Про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523», керуючись пп. 2 п. 

«а» ч. 1 ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

          1. Інформацію адміністратора, керівника центру Подоляна М.С. про 

роботу центру надання адміністративних послуг за підсумками 2017 року взяти 

до відома. 

2.  Адміністратору, керівнику центру надання адміністративних послуг 

(Подолян М.С.): 

         2.1. Систематично аналізувати та вдосконалювати організацію роботи 

Центру. 



         2.2. Проводити регулярний аналіз зауважень і пропозицій споживачів 

адміністративних послуг щодо якості надання адмінпослуг у ЦНАП. 

         2.3. Постійно оновлювати інформацію про діяльність центру надання 

адміністративних послуг на офіційному веб-сайті міста. 

3. Адміністраторам центру: 

         3.1. Забезпечувати якісне надання адміністративних послуг громадянам 

згідно з вимогами чинного законодавства України. 

         3.2. Мінімізувати витрати часу на очікування під час звернення до Центру 

для отримання адміністративних послуг. 

         3.3. Брати участь у навчальних семінарах з питань  надання   

адміністративних послуг. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету(Гуменюк Н.М.) розглянути можливість придбання спеціального 

обладнання та програмних засобів, які використовуються для оформлення та 

видачі паспортних документів, за рахунок міського бюджету. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Павлішину Т.В. 

 

 

Міський голова                              В.К.Мазур  

 
          


