
 
 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

                                      РІШЕННЯ               
                                                  від  06.05.2019  № 122                                                    

м. Бердичів 

 

Про роботу центру надання 

адміністративних послуг за 

підсумками 2018 року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію адміністратора, керівника 

центру про роботу центру надання адміністративних послуг за 2018 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 надійшло  13888 звернень. 

Найбільше  звернень було з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання особи – 4824, що становить 34,7%, надання відомостей з 

Державного земельного кадастру та державної реєстрації земельних ділянок – 

2878(20,7%), державної реєстрації права власності  та інших речових прав на 

нерухоме майно – 2358(17,0%). 

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 2018 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. Забезпечувати постійне оновлення інформації про діяльність центру 

надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті міста. 

         2.3. Здійснювати постійний контроль за надходженням звернень на 

електронну пошту ЦНАПу та своєчасним наданням відповіді суб’єктам 

звернення. 

         2.4. Постійно аналізувати зауваження та пропозиції споживачів 

адміністративних послуг з метою покращення якості надання адмінпослуг у 

ЦНАПі. 

3. Адміністраторам центру: 

         3.1. Запроваджувати спрощення процедури отримання адміністративних 

послуг.   

         3.2. Забезпечувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк 

та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Павлішину Т.В. 

 

 

Міський голова                              В.К.Мазур  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


