
Додаток  10  

до рішення Апостолівської міської ради  

                                                   від 22.12.2015 р.  № 32-2/VII 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр надання адміністративних послуг Апостолівської 

міської ради 
 

 

1. Загальні положення 
 

 1. Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Апостолівської міської ради (далі - Положення) розроблене відповідно до 

Закону України «Про адміністративні послуги»,  постанови Кабінету 

МіністрівУкраїнивід 20 лютого 2013 р. № 118  «Про затвердження 

Примірного положення про центр надання адміністративних послуг». 

 2. Положення встановлює організаційні принципи роботи 

працівників Центру надання адміністративних послуг з метою спрощення 

процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та 

координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг. 

3. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з 

метою забезпечення надання адміністративних послуг при Апостолівській 

міській раді 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, даним Положенням. 

2. Основні завдання Центру 

1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк 

та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. 

2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання. 

3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та 

порядок надання адміністративних послуг, що надаються через 

адміністратора. 

3. Загальні принципи роботи учасників Центру 

1. Доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб; 

2. дотримання стандартів надання послуг; 
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3. відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим 

витратам, пов'язаним з їх наданням; 

4. відкритість та прозорість; 

5. зрозумілість процедур; 

6. оперативність у вирішенні питань; 

7. забезпечення доступу суб'єктів звернень до інформації про стан, хід 

та результати розгляду їх звернень. 

5. Принципи співпраці учасників Центру 

1. Суворе дотримання законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють порядок надання адміністративних послуг; 

2. встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів 

дозвільного характеру та надання інших адміністративних послуг; 

3. забезпечення рівності прав суб'єктів звернень; 

4. беззастережне дотримання принципу організаційної єдності; 

5. інформування всіх учасників Центру про зміни, які відбулися в 

законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання 

адміністративних послуг; 

6. оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть 

стати причиною порушення термінів надання адміністративних послуг та 

погіршувати якість обслуговування відвідувачів (в т.ч. на вимогу керівника 

Центру); 

7. сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у 

співпраці учасників Центру та суб'єктів звернень; 

8. сприяння формуванню позитивної думки суб'єктів господарської 

діяльності та громадськості щодо системи надання адміністративних послуг. 

5. Структура Центру 

Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

або організаціями. 

Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання 

адміністративних послуг.  

Надання адміністративних послуг можливо через представника 

суб’єкта надання адміністративних послуг відповідно до затверджених 

стандартів надання послуг та встановленого переліку адміністративних 

послуг за узгодженим рішенням. 



Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі 

звертається до адміністратора - посадової особи Апостолівської міської ради, 

яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з 

суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади 

міським головою. 

Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові та найменування центру. 

Основними завданнями адміністратора є: 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій 

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання 

документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних 

послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з 

дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”; 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 

суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому 

числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), 

повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, 

оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 

суб’єктами їх надання; 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

Адміністратор має право: 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 

управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в 

установленому законом порядку; 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, 

органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого 

самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної 

послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону 

України “Про захист персональних даних”; 
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3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання 

адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 

адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених 

порушень; 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 

(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 

необхідні для надання адміністративної послуги; 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття 

заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру. 

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом. 

 У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох етапів її 

вирішення та включає в себе організацію та здійснення додаткових заходів 

або послідовного погодження кількох суб’єктів надання адміністративних 

послуг, адміністратор забезпечує проходження цих процедур у 

встановленому порядку або їх окремих етапів без участі суб'єктів звернення, 

за їх згодою. 

У разі виникнення потреби прийняття рішення колегіального 

дорадчого органу щодо предмету звернення/клопотання, адміністратор 

організаційно та інформаційно забезпечує його прийняття та повідомляє (в 

разі необхідності) суб'єкта звернення про дату проведення відповідного 

засідання. 

У разі необхідності справляння плати за отримання відповідної 

адміністративної   послуги,  працівник  Центру   повідомляє  суб'єкта  

звернення  про розмір та порядок її оплати відповідно до чинного 

законодавства під час прийняття від нього документів. 

Суб’єкти надання адміністративних послуг забезпечують безоплатний 

автоматизований віддалений доступ адміністраторів у режимі реального часу 

до інформації в інформаційних системах суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх 

управління, в яких міститься інформація, необхідна для надання 

адміністративних послуг, якщо інше не передбачено законом. 

У разі встановлення факту порушення термінів розгляду звернення, 

процедури надання адміністративної послуги або вимог діючого 

законодавства в процесі надання адміністративної послуги суб’єктом 

надання адміністративної послуги або працівником Центру, адміністратор 

інформує про це керівника Центру. 



Документообіг в Центрі здійснюється на паперових носіях та в 

електронній формі відповідно до встановленого порядку. 

6. Організаційне забезпечення роботи Центру 

На управління адміністративних послуг Апостолівської міської ради 

покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за 

організацію діяльності Центру. 

Організаційне забезпечення Центру здійснює його керівник - 

начальник управління адміністративних послуг Апостолівської міської ради. 

Керівник Центру призначається на посаду розпорядженням міського 

голови за рекомендацією конкурсної комісії Апостолівської міської ради чи 

за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та 

звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до 

чинного законодавства України. 

Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр: 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну 

відповідальність за організацію діяльності Центру; 

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення 

ефективності роботи Центру; 

3) координує діяльність адміністраторів, працівників Центру, 

представників суб’єктів надання адміністративних послуг, контролює якість 

та своєчасність виконання ними обов’язків в Центрі; 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із 

засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення 

інформаційних заходів; 

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції 

органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного 

забезпечення центру; 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, 

представників суб’єктів надання адміністративних послуг; 

 7) вносить пропозиції керівникам суб’єктів надання 

адміністративних послуг та виконавчого комітету міської ради щодо 

удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних 

послуг; 

 8) вносить пропозиції керівникам суб’єктів надання 

адміністративних послуг, керівництву виконавчого комітету міської ради з 



питань підбору кадрів, розстановки робочих місць та проведення навчань із 

працівниками, залученими до роботи Центру; 

 9) забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва 

міської ради з питань забезпечення організації надання якісних 

адміністративних послуг через Центр та функціонування Центру; 

 10) може здійснювати функції адміністратора. 

Питання функціонування діяльності суб’єктів надання 

адміністративних послуг в рамках роботи Центру покладається  на керівника 

Центру. 

Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

або організаціями. 

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість 

днів на тиждень та семи годин на день без перерви на обід і є загальним 

(єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень 

до двадцятої години. 

Час прийому визначений Регламентом Центру у відповідності до 

Закону України «Про адміністративні послуги». 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, 

суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається та 

затверджується органом, що утворив Центр, перелік органів виконавчої 

влади, які надають свої послуги через Центр, затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Додаткові умови співпраці суб’єктів надання адміністративних послуг 

в Центрі можуть здійснюватися на підставі узгодженого рішення (угода, 

Меморандум). 

У Центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та 

скарг, розгляд яких віднесено до повноважень виконавчих органів міської 

ради, дозвільних органів. 

У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні 

послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, 

продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами 

господарювання. 

В приміщенні Центру здійснюється прийом листів, звернень, заяв і 

скарг від громадян, юридичних осіб та їх представників. 



7. Обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг  

 Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані: 

Забезпечити надання адміністративних послуг в приміщенні Центру; 

повідомляти Апостолівську міську раду про зміни в переліку 

адміністративних послуг для внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Апостолівської міської ради, яким затверджено перелік послуг; 

затверджувати інформаційні та технологічні картки та оперативно 

надавати їх до Центру; 

дотримуватись термінів розгляду звернень, встановлених 

законодавством; 

надавати консультації всім суб'єктам звернень щодо отримання 

адміністративних послуг у приміщенні Центру; 

розмістити на інформаційних стендах Центру інформаційні та 

технологічні картки та оперативно їх оновлювати у разі змін у законодавстві;  

забезпечити дотримання прозорості процедур під час розгляду заяв 

суб'єктів звернень; 

дотримуватись вимог та стандартів роботи Центру, Регламенту Центру; 

забезпечувати встановлення необхідного програмного забезпечення 

для повноцінної роботи працівників Центру, адміністраторів Центру; 

дотримуватись затвердженого графіка роботи Центру, правил чемності, 

тактовності, культури спілкування; 

в разі необхідності брати участь в засіданнях робочих груп, нарадах 

щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг, запровадження 

сучасних інформаційних технологій; 

у разі обґрунтованого звернення щодо некоректної поведінки 

працівників Центру стосовно відвідувачів Центру притягати їх до 

дисциплінарної відповідальності та вживати заходів щодо недопущення у 

подальшому таких фактів; 

надавати інформацію на вимогу керівника Центру протягом не більше 

трьох днів щодо процедур надання адміністративних послуг, змін в 

законодавстві, актуальних оголошень для оновлення такої інформації на веб-

сайті Центру, необхідну інформацію для виконання керівником Центру своїх 

посадових обов’язків стосовно належного функціонування Центру; 

інформувати суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання 

адміністративних послуг; 

вживати заходів на вимогу керівника Центру щодо поліпшення якості 

обслуговування суб’єктів звернення; 



забезпечити постійну присутність працівників в Центрі. В разі 

відсутності працівників на робочих місцях, невідкладно замінити їх іншими 

спеціалістами. 

8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру 

 Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Центру здійснюється за рахунок  місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру 

здійснюється виконавчим комітетом міської ради через управління 

адміністративних послуг Апостолівської міської ради. 

10. Відповідальність 

Всі працівники Центру за порушення вимог законодавства щодо 

порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про 

особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть 

юридичну відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством 

України. 

Дії або бездіяльність працівників Центру можуть бути оскаржені до 

керівництва відповідного адміністративного органу, міського голови, 

судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим 

законодавством. 

 Шкода, заподіяна працівниками Центру суб’єктам звернень під час 

виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому 

діючим законодавством. 

У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної 

послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив 

центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до 

інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. 

 

           Секретар міської ради                                                  Л.І. Сувид  

 

 

 
З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в _____________ 

сільській/селищній/міській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі 

місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з 

рішенням місцевої ради. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до 


