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ВIЛЬНОГIРСЪКА N4ICЬKA РАДА ДНIПРОПЕТРОВСЪКОI ОБЛАСТI
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

рIшЕння

u 5 f ,, ЦПtrg 2014 р. J{p/ff.t - lf Ml

Про затвердження Регламенту
I_{eHTpy надання адмiнiстративних послуг
<Мунiципальний центр послуг м.Вiльногiрськ>

З метою реалiзацiТ прав, свобод i законних iHTepeciB фiзичних та
юридичних осiб у сферi надання адмiнiстративних послуг, вiдповiдно до
Законiв УкраТни uПро адмiнiстративнi послуги)), кПро дозвiльну систему у
сферi господарськоi дiяльностi>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1

серпня 201З року jф588 <Про затвердження Примiрного регламенту центру
надання адмiнiстративних послуг)), наказу VIiHicTepcTBa економiчного розвитку
iторгiвлi УкраТни вiд 12 сiчня 2012 року Jф28 пПро затвердження Положення
про державного адмiнiстратора i порядок його взаемодii з регiональними,
мiсцевими дозвiльними органами та суб'ектами господарювання)), керуючись
ст.25,26,27,59 Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядування в Украiнi> та
враховуючи рекомендацiТ постiйних депутатських комiсiй ВiльногiрськоТ
мiськоi ради .Щнiпропетровськоi областi,

МIСЪКЛ РЛДА
ВИРIШИЛА:

1. Затвер ди,ги Регламент I_{eHTpy надання адмiнiстративних послуг
<Мунiципальний центр послуг м.Вiльногiрськ> (лоласться).

2. Коорлинацiю робiт по виконанню даного рiшення покласти на вiддiл
адмiнiстративних послуг та дозвiльно-погоджувальних процедур виконавчого
KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi, контроль - на
мiського голову Федоренка В.П.

мiський голова В.П.Федоренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням cecii ВiльногiрськоТ MicbKoT ради

ДнiпропетровськоТ областi
6/. ру.ааq{ хр /+tэ - ff tyl

РЕГЛАМЕНТ
IJeHTpy надання адмiнiстративних послуг

<IVIунiцигtальний центр послуг м.Вiльногiрськ>

Регламент I-{eHTpy надання адмiнiстративних послуг <Мунiципальний
Центр послуг м.Вiльногiрськ> (надалi - Регламент) установлюе правовi засади
дiяльностi, визнача€ порядок органiзацii роботи IJeHTpy надання
аДМiнiстративних послуг <Мунiципальний центр послуг м.Вiльногiрськ>>,
порядок дiй адмiнiстраторiв (в т.ч. державного адмiнiстратора) та ix взаемодiТ iз
суб'сктами надання адмiнiстративних послуг, у тому числi з видачi
(переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного
характеру та Тх взаемодiй iз суб'сктами надання адмiнiстративних послуг.

Регламент розроблений вiдповiдно до Законiв Украiни <Про мiсцеве
СаМоВрядування в YKpaiHi>, кПро адмiнiстративнi послуги)), <Про дозвiльну
СИСТеМУ у сферi господарськоТ дiяльностi>, Постанови Кабiнету IVIiHicTpiB
УкраТни вiд 1 серпня 20|З року М588 <Про затвердження Примiрного
реГламенту центру надання адмiнiстративних послуг)), наказу MiHicTepcTBa
економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 12 сiчня 2012 року J\b28 uПро
Затвердження Положення про державного адмiнiстратора i порядок його
взаемодii з регiонаJIьними, мiсцевими дозвiльними органами та суб'сктами
Господарювання), iнших нормативно-правових aKTiB, що регулюють вiдносини
у сферi надання адмiнiстративних послуг.

1. Загальнi положення

1.1 I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг <Мунiципальний центр
послуг м. Вiльногiрськ> (скорочено - ЦНАП, надалi - I_{eHTp) - це постiйно
дiючий робочий орган, у якому забезпечусться надання адмiнiстративних
послуг через адмiнiстратора шляхом його взаемодiТ з суб'сктами надання
адмiнiстративних послуг.

1,.2 Надання адмiнiстративних послуг у I_{eHTpi здiйснюсться з

дотриманням таких принципiв :

- верховенства права, у тому числi законностi та юридичноТ
визначеностi;

- стабiльностi;
- piBHocTi перед законом;
- вiдкритостi та прозоростi;
- оrrеративностi та своечасностi;



- доступностi iнформацii про надання адмiнiстративних послуг;
- захищеностi персон€Lльних даних;
- РаЦiОНальноТ мiнiмiзацii кiлькостi документiв та процедурних дiй, що

вимагаються для отримання адмiнiстративних послуг;
- неупередженостi та справедливостi;
- доступностi та зручностi для суб'сктiв звернення.
1.3 IJeHTp у своТй дiяльностi керусться Конституцiсю та законами

УКраТни, актами Президента Украiни i Кабiнету MIiHicTpiB Украiни, рiшеннями
РеГiОнальНих та мiсцевих (територiальних) органiв виконавчоТ влади, органiв
МiСЦеВОГО саМоврядування та цим Положенням та iншими документами, що
регулюють вiдносини у сферi надання адмiнiстративних послуг.

2. Вимоги до примiщення, в якому розмirцусться I_{eHTp

2.1 I]eHTp розмiщусться на першому поверсi примiщення виконавчого
KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoi ради ЩнiпропетровськоТ областi.

На входi до I_{eHTpy розмiщуеться iнформацiйна вивiска з
найменуванням I_{eHTpy та графiком його роботи.

2.2 ГРафiк роботи I-{eHTpy затверджусться Вiльногiрською мiською
РаДОЮ ЩНiПРопеТровськоТ областi, з урахуванням вимог Закону Украiни кПро
адмiнiстративнi послуги).

2.3 ВХiД До I]eHTpy облаштовуеться пандусом для осiб з обмеженими
фiзичними можливостями.

2.4 На ПРИЛеглiй до L{eHTpy територiТ передбача€ться мiсце для
безоплатноi стоянки автомобiльного транспорту суб'сктiв звернення.

2.5 ПРИМiщення I_{eHTpy подiляеться на вiдкриту та закриту частини.
2.6 У ВiдКритiй частинi здiйснюсться прийом, консультування,

iнформуВаннЯ та обслУговуванНя суб'ектiв звернення працiвниками Центру.
СУб'СКТи ЗВерНення мають безперешкодний доступ до такоТ частини I_{eHTpy.

2.7 Вiдкрита частина включа€:
- сектор прийому;
- сектор iнформування;
- сектор очiкування;
- сектор обслуговування.
вiдкрита частина розмiщусться на першому поверсi примiщення.
2.8 Закрита частина призначена виключно для опрацювання документiв.

ПОШТИ, наДаННя консультацiй з використанням телефонного зв'язку, а також
ЗбеРеЖення документiв, справ, журналiв облiку/ресстрацiТ (розмiщення apxiBy).

Вхiд До ЗакритоТ частини I_{eHTpy суб'сктам звернення заборонясться.
ЗаКРита частина може розмiщуватися на другому поверху, нiж вiдкрита

частина.
2.9 Сектор прийому облаштовуеться при входi до примiщення I_{eHTpy.

У нЬоМу здiйснюсться заг€Lпьне iнформування та консультування суб'ектiв
звернення з питань роботи I_{eHTpy.



2.|0 Сектор iнформування облаштовусться з метою ознайомлеННЯ
суб'ектiв звернення з порядком та умовами надання адмiнiстративних послуГ.

У ceKTopi iнформування розмiщуються iнформачiйнi стенди, а також -

iнформачiйнi термiнали в зручному для перегляду мiсlдi, що мiстять акту€шЬнУ,

вичерпну iнформацiю, необхiдну для одеря(ання адмiнiстративних послУГ.

Сектор iнформування облаrrrтовусться столами, стiльцями, телефоНаМи

та забезпечусться канцелярськими товарами для заповнення суб'сктами
звернення необхiдних документiв.

2.11 Сектор очiкування розмiщусться в просторому примiщеннi, ПЛоЩа

якого визнача€ться залежно вiд кiлькостi осiб, якi звертаються до I_{eHTpy

протягом дня, та облаштовусться в достатнiй кiлькостi стiльцями, крiСлаМИ

тощо.
2.|2 Сектор обслуговування повинен бути утворениЙ за принципо]\1

вiдкритостi розмiщення робочих мiсць. Кожне робоче мiсце для прийом1,

суб'сктiв звернення повинно мати iнформацiйну табличку iз з€вначення\1

прiзвища, iMeHi, по батьковi та гIосади адмiнiстратора Щентру.
2.|З Плоrца ceKTopiB очiкування та обслуговування повинна бУти

достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийом1,
суб'ектiв звернення i роботи адмiнiстраторiв I_{eHTpy.

Загальна площа ceKTopiB очiкування та обслуговування становить не

менш як 70 кв. MeTpiB.
2.|4 На iнформацiйних стендах та iнформацiйних термiналах

розмiщуеться iнформацiя, зокрема, про:
- найменування Щентру, його мiсцезнаходження, номери телефонiв Для

довiдок, факсу, адресу веб-сайту, електронноi пошти;
- графiк роботи I_{eHTpy (прийомнi днi та години, вихiднi днi);
- перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються через I_{eHTp, Та

вiдповiднi iнформацiйнi картки адмiнiстративних послуг;
- строки надання адмiнiстративних послуг;
- бланки заяв та iнших документiв, необхiдних для звернення За

отриманням адмiнiстративних послуг, а також зразки iх заповнення;
- платiжнi реквiзити для оплати платних адмiнiстративних послУГ;
- супутнi послуги, якi надаються в примiщеннi I_{eHTpy;

- прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника центру, KoHTaKTHi телефОНИ.

адресу електронноТ пошти;
- користування iнформачiйними термiналами (у разi iT наявностi)'
- Положення про I]eHTp;
- Регламент I_{eHTpy.

2.|5 Перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються череЗ ЦенТР,
повинен розмiщуватиQя у доступному та зручному для суб'ектiв звернення

мiсцi, У томУ числi на iнформацiйному термiналi (у разi його наявностi).

Ддмiнiстративнi послуги в перелiку групуються за моделлю життсвих сиТУаuiЙ

суб'сктiв звернення таlабо сферами правовiдносин (законодавства), таlабо

суб'сктами надання адмiнiстративних послуг.



2.Iб Бланки заяв, необхiднi для замовлеItня адмiнiстративних послуг,
розмiщуються У cekTopi iнформування на стендах-накопичувачах або стелажах
iз вiльним доступом до них суб'ектiв звернення.

2.|7 На ocHoBi узгоджениХ рiшень iз суб'ектами надання
адмiнiстРативниХ послуГ у I-{eHTpi можуть надаватися адмiнiстративнi послуги
безпосередньо такими суб'ектами.

3. IНфОРМацiйна та технологiчна картки адмiнiстративних послуг

3.1 На кожну адмiнiстративну послугу, що надаеться в IJeHTpi.
суб'ектом надання адмiнiстративних послуг на кожну адмiнiстративну послуг)/.
якУ BiH надаС вiдповiднО дО закону, готуються з урахуванням критерiТв
визначеНих Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд30 сiчня 201з року м44
<про затвердження вимог до пiдготовки технологiчноi картки адмiнiстративнот
послуг)) та затверджусться iнформацiйна та технологiчна картки.

3.2 Вiльногiрська Micbka Рада !нiпропетровськот областi, виконавчийl
KoMiTeT Вiльногiрськоi мiськоi Ради !нiпропетровськоi областi, а тако/ъ
керiвниК I-{eHTpy можутЬ вноситИ суб'ектовi надання адмiнiстративноТ послугIl
пропозицiт rцодо необхiдностi внесення змiн до затверджених iнформачiйних та
технологiчних карток адмiнiстративних послуг (у тому числi для документiв
дозвiльного характеру у сферi господарськоТ дiяльностi).

3.3 У разi внесення змiн до законодавства щодо надання
адмiнiстративноi послуги суб'скт iT надання своечасно iнформус про це
вiльногiрську Micbky раду Щнiпропетровськоi областi, виконавчий koMiTeT
ВiльногiРськоi MicbKoi Ради Щнiпропетровськоi областi, а також керiвника
IfeHTpy, готуС пропозицii щодО внесення змiн до
технологiчних карток згiдно iз законодавством.

iнформацiйних таlабо

4. Iнформацiйна робота I_{eHTpy

4.| НаданнЯ допомогИ суб'сктам звернення у користуваннi
iнформацiйними термiналами (у разi Тх наявностi), консультування iз загальних
питанЬ органiзацii роботи I_{eHTpy та поряДку прийому суб'сктiв звернення \,
I_{eHTpi здiйснюсться працiвниками вiддiлу адмiнiстративних послуг та
дозвiльно-погоджУваJIьних процедур виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ
MicbKoT ради Щнiпропетровськоi областi (надалi - вiддiл).

4.2 Працiвники вiддiлу також:
- iнформуютЬ за усниМ клопотанням суб'екта звернення про н€lJIежнiсть

порушеного ним питання до компетенцiТ I_{eHTpy;
- консультують суб'сктiв звернення щодо порядку внесення плати

(адмiнiстративного збору) за надання платних адмiнiстративних послуг.
надають iнформацiю про платiжнi реквiзити для сплати адмiнiстративного
збору;



- надаютЬ iншУ iнформацiю та допомогу, Що необхiднi суб'сктапt
звернення до прийому Тх адмiнiстратором.

4.3 Вiльногiрська Micbka Рада !нiпропетровськоi областi, виконавчий
KoMiTeT ВiльногiРськоТ MicbKoT РадИ Щнiпропетровськоi областi, керiвник
I_{eHTpy створюють та забезпечують роботу окремого роздiлу на веб-сайтi
ВiльногiРськоi MicbKoT РадИ Щнiпропетровськоi обласii, де розмiщусться
iнформаuiя про мiсце розташуВаннЯ IJeHTpy, найближчi зупинки громадського
транспорту, пiд'iЪнi шляхи, мiсцЯ паркування, iнша корисна для суб'ектiв
звернення iнформацiя.

4.4 Iнформацiя, яка розмiщусться в примiщеннi I]eHTpy (в тому числi на
iнформацiйних термiналах) та на окремому роздiлi веб-сайту Вiльногiрськот
MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi, повинна бути актуальною i повною.

Iнформацiя на окремому роздiлi веб-сайту Вiльногiрськоi Micbkoi ради
.щнiпропетровськот областi мае бути зручною для пошуку та копiювання.

4.5 Суб'сктаМ звернення, якi звернулися до I_{eHTpy з використання\l
засобiв телекомунiкацiйного зв'язку (телефону, електроннот пошти, iнших
засобiв зв'язку), забезпечусться можливiсть отримання iнформацiт про надання
адмiнiстРативниХ послуГ I_{eHTpoM у спосiб, аналогiчний способу звернення.

5. Керування чергою в IfeHTpi

5.1 З метою забезпечення зручностi та оперативностi обслуговування
суб'сктiв звернення у I_{eHTpi вживаються заходи для запобiгання утворенню
черги, а у разi if утворення - для керування чергою.

5.2У I-{eHTpi може здiйснюВа^гисЯ попереднiй запис суб'ектiв звернення
на прийом до адмiнiстратора та державного адмiнiстратора на визначену дат}'
та час. Попереднiй запис може здiйснюватися шляхом особистого звернення до
щентру таlабо електроннот ресстрацiт на окремому роздiлi веб-сайтr,
ВiльногiРськоi MicbKoT Ради !нiпропетровськоТ областi. Прийом суб'сктiв
звернення, якi заресстрУв€UIися шляхом попереднього запису, здiйснюсться \,
визначенi адмiнiстратором та державним адмiнiстратором години.

5.з I_{еHTP може здiйснювати керування чергою в iнший спосiб.
гарантуЮчи дотрИманнЯ принципу piBHocTi суб'ектiв звернення.

6. Прийняття заяви та iнших документiв у I_{eHTpi

6.1 Прийняття вiд суб'скта звернення заяви та iнших документiв.
необхiдних для надання адмiнiстративноi послуги (далi - вхiдний пакет
документiв), та повернення документiв з результатом надання адмiнiстративнот
ПОСЛУГИ (Далi - вихiдниЙ пакет документiв) здiйсню€ться виключно в I{eHTpi.

6.2 Прийняття вiд суб'ектiв господарювання заяви про видачу
документiВ дозвiльногО характерУ та документiв, що додаються до неi,
декларацii вiдповiдностi матерiально-технiчнот бази вимогам законодавства,
видача (переофОрмлення, видача Дублiкатiв, анулювання) документiв



дозвiльного характеру, якi оформленi регiональними та мiсцевими дозвiльнимиорганамИ, та зареестроваНих декларацiЙ здiйснюються вiдповiдно до Закону
УкраТни пПро дозвiльну систему у сферi господарськоТ дiяльностi>.

6,З Суб'ект зверНеннЯ мас право подати вхiдний пакет документiв уIfeHTPi ОСОбИСТО, ЧеРеЗ УГIОВНОВаженого представника, надiслати його поштою(рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законоN,I
випадкаХ за допоМогоЮ засобiв телекомунiкацiйного зв'язку.

6.4 У разi коли вхiдний пакет документiв подасiься
представником суб'екта звернення, пред'являються документи,
особу представника та засвiдчують його повноваження.

6,5 Адмiнiстратор I_{eHTpy перевiряс вiдповiднiсть вхiдного пакета
документiВ iнформаЦiйнiЙ картцi адмiнiсiративноТ послуги, у разi потреби
надае допомогу суб'ектовi звернення в заповненнi бланк-а заяви. У разi *on"
суб'ект звернення припустився неточностей або помилки пiд час заповнення
бланка заяви' адмiнiстратор повiдомляс суб'ектовi звернення про вiдповiднi
недолiки та надас необхiдну допомогу в ix ycyHeHHi.

6,6 Заява, що подаеться для отримання адмiнiстративноi послуги,повинна мiстити дозвiл суб'екта звернення на обробку, використання тазберiгання його персонаJIьних даних У межах, необхiдних для надання
адмiнiстративноi послуги.

6.7 Адмiнiстратор Щентру складас опис
якому зазначаються iнформацiя про заяву та
суб'ектом звернення до неТ, У Двох примiрнЙках.

6,8 Суб'ектовi звернення надаеться примiрник опису вхiдного пакета
документiв за пiдписом i з проставлянням ,.uurn' (штампа) Щентру, а також
вiдмiтки про дату та час його складення. !ругий примiрник опису вхiдного
пакета документiв зберiгаеться В матерiалах справи, а у разi .дiй.r."r" в
I-{eHTpi електронного документообiгу - в електроннiй формi.

6.9 АдмiНiстратоР IfeHTpy пiд час отримання вхiдного пакета документiвзобов'язаний з'ясувати прийнятний для суб'€кта звернення спосiб його
гtовiдомлення про результат надання адмiнiстративноi .rо.rrу.r, а також спосiб
передачi суб'ектоВi звернеНня вихiдНого пакета документiв (особисто, засобами
гIоштового або телекомУнiкацiйного зв'язку), про що зазначасться в описi
вхiдного пакета документiв у паперовiй таlабо.п.*rро"нiй формi.6.10 Адмiнiстратор I_{eHTpy здiйснюе реестрацiю вхiдного пакета
документiв шляхом внесення даних до журн€Lлу р...rрuцiт (у паперовiй таlабо
електроннiй формi). Пiсля внесеннЯ даних справi присвоЮ.ri." номер, за якиIu
здtйснюеться iT iдентифiкацiя та який фiксустьс я на бланку заяви i в описi
вхiдного пакета документiв.

6.1 1 У разi коли вхiдний пакет документiв отримано засобами
поштовОго зв'язКу i BiH не мiстИть iнфоРмацiТ про прийнятний для суб'скта
звернення спосiб його повiдомлення, адмiнiстратор IJeHTpy не пiзнiше
наступного робочого дня надсилае суб'ектовi звернення опис вхiдного пакета

уповноважениN{
що посвiдчують

вхlдного пакета документi", у
перелiк документiв, поданих



документlв електронною поштою (таlабо
засобами телекомунiкацiйного зв'язку.

вiдскановану копiю) чи iншиrrли

6.12 Пiсля ресстрацii вхiдного пакета документiв адмiнiстратор Центру
формуС справУ у паперОвiй таlабо електроннiй формi та в разi потреби ЪдiйснюЪ
iT копiювання таlабо сканування.

б.13 IнфОрмацiЮ про вчиНенi дiТ адмiнiстратор I]eHTpy вносить до листа
про гIроХодженнЯ справИ у паперовiй таlабо електроннiй формi (KpiM випадкiв.
колИ адмiнiстРатор е суб'сктом надання адмiнiстративноi послуги). Лист про
проходЖеннЯ справИ такоЖ мiститЬ вiдомостi про послiдовнiсть дiй (етапiв).
необхiдниХ длЯ наданнЯ адмiнiстРативноi послуги, та залучених суб'сктiв
надання адмiнiстративних послуг.

7. Опрацювання справи (вхiдного пакета документiв)

7 .| Пiсля вчинення дiй, передбачених пунктаN{и 6.1-6.13 цього
РеГЛаМеНТУ, аДМiНiСтРатОр L{eHTpy зобов'язаний невiдкладно, але не пiзнiше
наступногО робочогО ДНЯ, надiслатИ (передати) вхiдний пакет документiв
суб'сктовi надання адмiнiстративнот послуги, до компетенцii якого належить
питаннЯ прийнятТя рiшенНя у справi, про що робиться вiдмiтка в листi про
проходЖеннЯ справИ iЗ зазначенняМ часу, дати та найменування суб'екта
надання адмiнiстративноi послуги, до якого ii надiслано, та проставляння}l
печатки (штампа) адмiнiстратора, що передав вiдповiднi документи.

7.2 Передача спраВ у паперОвiй формi вiд IleHTpy до суб'екта надання
адмiнiстРативноТ послугИ здiйснюСться В порядку, визначеному Вiльногiрською
мiськоЮ радоЮ !нiпропетровськОi областi, €IJIе не менше нiж один раз протяго}I
робочогО ДНЯ, шляхоМ доставкИ працiвником IJeHTpy, надсилання
вiдсканованих документiв з використанням засобiв телекомунiкацiйного зв'язкr,
або в iнший спосiб.

7.з Пiсля отримання справи суб'ект надання адмiнiстративнот послуги
зобов'язаний внести запис про iT отримання iз зазначенням дати та час}.,
прiзвища, iMeHi, по батьковi вiдповiдальнот посадовоi особи до листа про
гIроходження справи.

7.4 Контроль за дотриманням суб'ектами надання адмiнiстративних
послуГ cTpoKiB розглядУ спраВ та прийняття рiшень здiйснюсться
адмiнiстратороМ IJeHTpy вiдповiдно до розподiлу посадових обов'язкiв за
рiшенням керiвника L{eHTpy.

7 .5 Суб'ект надання адмiнiстративноТ послуги зобов'язаний:
- свосчаСно iнфоРмуватИ I-{еHTP про перешкоди у дотриманнi cTpoKr,

розглядУ справИ та прийНяттi рiшення, iншi проблемИ, Що виникають пiд час
розгляду справи;

- НаДаВаТИ iНформацiю на усниЙ або письмовий запит (у тому числi
шляхоМ надсилаНня на адресУ електронноi пошти) адмiнiстратора I_{eHTpy про
хiд розгляду справи.

иого



7.6 У разi виявлення факту порушення вимог законодавства щодо
РОЗГЛяДУ справи (cTpoKiB надання адмiнiстративноi послуги тощо)
аДМiНiСтраТор I_{eHTpy невiдкладно iнформус про це керiвника Щентру, мiського
голову.

8. Передача вихiдного пакета документiв суб'сктовi звернення

8.1 Суб'скт надання адмiнiстративноi послуги невiдкладно, аJIе не
пiзнiше наступного робочого дня пiсля оформлення результату надання
адмiнiстративноТ послуги, формус вихiдний пакет документiв та передас його
до I_{eHTpy, про що зазначаеться в листi про проходження справи.

8.2 Адмiнiстратор I_{eHTpy невiдкладно у день надходження вихiдного
ПакеТа документiв повiдомляс про результат надання адмiнiстративноТ послуги
суб'ектовi звернення у спосiб, зазначений в описi вхiдного пакета документiв.
ЗДiЙснюс реестрацiю вихiдного пакета документiв шляхом внесення
вiдповiдних вiдомостей до листа про проходження справи, а також до
вiдповiдного реестру в гIаперовiй таlабо електроннiй формi.

8.З Вихiдний пакет документiв передасться суб'ектовi звернення
ОСОбИСто пiд розписку (у тому числi його уповноваженому представниковi) 1,

РаЗi пред'явлення документа, що посвiдчус особу таlабо засвiдчус його
ПОВНОВаЖення, або у випадках, передбачених законодавством, передаеться в
iнший прийнятний для суб'скта звернення спосiб.

8.4 Iнформацiя про дату отримання вихiдного пакета документiв
суб'ектом звернення зберiгасться в матерiалах справи.

8.5 У разi незазначення суб'сктом звернення зручного для нього
СПОСобУ отримання вихiдного пакета документiв або його неотримання в
L{eHTpi гIротягом двох мiсяцiв вiдповiднi документи надсилаються суб'ектовi
ЗВернеНня засобами поштового зв'язку. У разi вiдсутностi вiдомостей про мiсце
ПРОжиВання (мiсцезнаходження) суб'екта звернення та iншоi контактноТ
iнформацiТ вихiдний rrакет документiв зберiгаеться протягом тримiсячного
строку в I_{eHTpi, а потiм переда€ться для архiвного зберiгання.

8.6 У разi коли адмiнiстративна послуга надасться невiдкладно.
адмiнiстратор I_{eHTpy ре€струе iнформацiю про результат розгляду справи в
журналi (у паперовiГ.т таlабо електроннiй формi), негайно формус вихiдний
пакет документiв та передае його суб'сктовi звернення.

8.7 Вiдповiдальнiсть за несвосчасне та нен€шежне надання
адмiнiстративних послуг несуть суб'екти надання таких послуг та в межах
повноважень адмiнiстратори i керiвник IfeHTpy.

8.8 Iнформацiя про кожну надану адмiнiстративну послугу та справу },

паперовiй (копiя) таlабо електроннiй (вiдсканованi документи) формi, зокрема
заява суб'екта звернення, результат надання адмiнiстративноi послуги та iншi
документи, визначенi Вiльногiрською мiською радою Щнiпропетровськоi'
областi, зберiгасться у I_{eHTpi.



8.9 Yci матерiали справи зберiгаються у суб'скта надання
адмiнiстративноi послуги.

9. Порядок взаемодiТ державного адмiнiстратора з регiональними,
мiсцевими дозвiльними органами та суб'ектами господарювання

9.1 Прийняття вiд суб'ектiв господарювання заяви про видач}
документiв дозвiльного характеру та документiв, що додаються до неТ-

декларацiТ вiдповiдностi матерiально-технiчноТ бази вимогам законодавства.
Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) документiв
дозвiльного характеру, якi оформленi регiональними та мiсцевими дозвiльниrtlt
органами, та заресстрованих декларацiй здiйснюються вiдповiдно до Закон1
УкраТни кПро дозвiльну систему у сферi господарськоТ дiяльностi>.

9.2 У разi звернення суб'екта господарювання (його уповноваженоТ
особи) державний адмiнiстратор нада€ вичерпну iнформацiю щодо вимог та
порядку отримання документа дозвiльного характеру або його
переоформлення, видачi дублiката, анулювання документа дозвiльного
характеру та ресстрацiТ декларацiТ.

9.З Регiональнi, мiсцевi дозвiльнi органи забезпечують видач\
(переоформлення, видачу дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного
характеру виключно через державного адмiнiстратора в примiщеннi
дозвiльного центру.

9.4 Уповноваженi представники регiональних, мiсцевих дозвiльних
органiв ведуть облiк звернень суб'ектiв господарювання, якi звернулися до ни\
у межах дозвiльного центру за консультацiсю. Вiдповiдна iнформацiя вноситься
до аркуша-облiку, який пiсля закiнчення прийому суб'сктiв господарювання
передаеться державному адмiнiстратору. Аркуш-облiк повинен мiститlt
iнформацiю щодо найменування суб'ектiв господарювання, документiв
дозвiльного характеру, за якими вони звернулися, тощо. Аркуш-облiк тако/h
може вестися в електронному виглядi.

9.5 У разi звернення заявника за отриманням документа дозвiльного
характеру державний адмiнiстратор видас бланк заяви та необхiднi бланкlt
платiжних документiв, за необхiдностi надас допомогу пiд час iх заповнення.

9.6 Щержавний адмiнiстратор приймас вiд суб'екта господарювання
заповнену заяву та перевiряс наявнiсть повного комплекту документiв.
необхiдних для отримання документа дозвiльного характеру.

9.7 Щержавний адмiнiстратор здiйснюс ресстрацiю заяви та документiв.
що додаються до неi, у журналi облiку/реестрацii заяв та документiв.
необхiдних для видачi документа дозвiльного характеру, якi гIодае суб'скт
господарювання або уповноважена ним особа державному адмiнiстратору та

формус дозвiльну справу.
9.8 Заява та документи, що додаються до неI, приймаються за описом,

який складаеться у двох примiрниках. Один примiрник опису видасться
заявнику з вiдмiткою про д?ту, номер реестрацii заяви i документiв, шо
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ДоДаЮться до неТ, та пiдписом державного адмiнiстратора, другий зберiгаеться
в дозвiльнiй справi.

9.9 Щержавний адмiнiстратор повiдомляс заявника про строк розгля.]},
ДокУМентiв та надання документа дозвiльного характеру або документа про
вiдмову у його видачi шляхом зазначення цiсi iнформацiТ на друго\I\,
примiрнику опису, що гIовертасться заявнику.

9.10 У разi вiдмови державним адмiнiстратором суб'скт1
господарювання в прийняттi пакета документiв пiдстави, за яких вiдмовлено.
зазначаютъся в описi (у двох примiрниках), який пiдписусться державнлl\{
адмiнiстратором.

9.11 Щержавний адмiнiстратор приймае у суб'скта господарювання
декларацiю про вiдповiднiсть його матерiально-технiчноТ бази вимога}l
Законодавства. Реестрацiя декларацii здiЙснюсться регiональним, MicцeBlrlT
дозвiльним органом вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpaTHrt
вiд 17.05.2006 J\Ъ 685 пПро затвердження Порядку повiдомлення державного
адмiнiстратора або дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчноТ
бази суб'екта господарювання вимогам законодавства)) та iнших нормативно-
правових aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

9.Т2 Заява та документи, що додаються до неТ, передаються державни\{
адмiнiстратором до регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв у день ресстрашiТ
заяви або протягом наступного робочого дня.

9.13 У разi необхiдностi особистоi присутностi заявника, якщо це
передбачено законодавством, при розглядi регiональними, мiсцевиrtlt
дозвiльними органами документiв, наданих заявником для отримання
документа дозвiльного характеру, державний адмiнiстратор повiдомляе його
про це пiд час прийняття заяви та документiв, що додаються до неi.

9.14 Щержавний адмiнiстратор заводить аркуш-проходження, у яко}I\
зазначаються етапи проходження дозвiльноi процедури.

9.15 Представник вiдповiдного регiонального, мiсцевого дозвiльного
органу пiсля отримання комплекту документiв робить вiдповiдний запис i
аркушi-проходженнi дозвiльноI процедури, який ведеться за довiльною
формою.

9.|6 Представник вiдповiдного регiонального, мiсцевого дозвiльного
органу з дня одержання вiд державного адмiнiстратора заяви та документiв, шо
додаються до неТ, протягом установленого законом строку забезпечl,с
здiйснення вiдповiдноi процедури (пiдготовка та оформлення документа
дозвiльного характеру або надання документа про вiдмову у його видачi) та
передас державному адмiнiстратору документ дозвiльного характеру або
документ про вiдмову у його видачi.

9.|7 У разi виявлення факту порушення вимог чинного законодавства з

питань видачi документiв дозвiльного характеру (переоформлення, видачi
дублiката, анулювання документа дозвiльного характеру) посадовою особою

регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв державний адмiнiстратор iнформус
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гrро це посадову особу, якiй BiH пiдпорядковусться, а також уповноважениI"1
орган.

9.18 Щержавний адмiнiстратор пiсля отримання документа дозвiльного
характеру або документа про вiдмову у його видачi вiд представника
регiонального, мiсцевого дозвiльного органу робить вiдповiдний запис }

аркушi-проходженнi дозвiльноi процедури.
9.19 Наступного робочого дня пiсля отримання докуNdента дозвiльного

характеру (або в разi прийняття регiональним, мiсцевим дозвiльним органо\l

рiшення про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру) державнl.tй
адмiнiстратор повiдомляе заявника про час видачi документа дозвiльного
характеру (телефоном, факсом, поштовим повiдомленням, електронною
поштою), про що робить вiдповiдний запис у журналi, який ведеться за

довiльною формою.
9.20 Щержавний адмiнiстратор видае суб'екту господарювання докуIuент

дозвiльного характеру або документ про вiдмову у його видачi, про що робlлть
вiдповiдний запис у журналi облiку/ресстрацiТ заяв та документiв.

9.2| У разi коли дозвiльна процедура розбивасться на декiлька етапiв та
включас в себе послiдовнiсть погодження кiлькох дозвiльних органiв
(вiдповiдно до схеми проходження дозвiльно-погоджувальноТ гIроцедури, що €

невiд'смною частиною регламенту (iнформацiйноi картки), державнIlI"i
адмiнiстратор здiйснюе приймання-передачу комплекту документiв rti,t

регiональними, мiсцевими дозвiльними органами.
9.22 Перелача державним адмiнiстратором документiв заявника д--Iя

розгляду представникам вiдповiдних регiонаJIьних, мiсцевих дозвiльних органiв
та отриIчlання вiд них документа дозвiльного характеру (у тому чис.-ti

переоформленого документа дозвiльного характеру чи його лублiката) або

документа про вiдмову у видачi/погодженнi документа дозвiльного характер\
(iз зазначенням пiдстав для вiдмови) фiксуються у аркушi-проходженнi
дозвiльноi процедури з проставлянням у ньому дати передачi документiв i

пiдпису державного адмiнiстратора та представника (або уповноваженого
представника) регiонального, мiсцевого дозвiльного органу.

9.2З У разi потреби проведення обстеження об'скта декiлькоltа
регiональними, мiсцевими дозвiльними органами у випадках, передбаченl1\
чинним законодавством, представники регiональних, мiсцевих дозвiльнl,tх
органiв проводять його спiльно.

9.24 Пiсля надходження вiд суб'скта господарювання заяви та
необхiдного комплекту документiв для отримання документа дозвiльного
характеру державний адмiнiстратор не пiзнiше наступного робочого дня
повiдомляе в письмовiй формi (факсом) уповноважених представникiв
вiдповiдних регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв щодо необхiДноСтi
проведення спiльного обстеження об'скта.

9.25 !ержавний адмiнiстратор наступного робочого дня пiсля

узгодження дати та строку проведення обстеження з вiдгtовiдними

регiональними, мiсцевими дозвiльними органами повiдомляс суб'скта
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ГОСПОДаРЮВання (але не пiзнiше нiж за три робочих днi до дати прове.]ення
СПiльного обстеження) шляхом надсилання вiдповiдного повiдомлення пр..
ПРОВеДеННЯ Спiльного обстеження у письмовiй формi (факсом, поштовIl\1
ПОвiдомленням). За бажаr{ням або в разi потреби державний адмiнiстратор
може брати участь у проведеннi спiльного обстеження.

9.26 Регiональнi, мiсцевi дозвiльнi органи за результатами провеJенII\
СПiльних обстежень оформлюють документ дозвiльного характеру або
ДОКУМенТ Про вiдмову у Його видачi вiдповiдно до вимог, установленI1\
законодавством, та передають його державному адмiнiстратору.

9.27 Однiсю iз форп,r видачi дозвiльних документiв за принципо\[
ОрганiзацiЙноТ едностi може бути проведення спiльних засiдань представникiв
регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв та державного адмiнiстратора.

9,28 Щержавний адмiнiстратор органiзовус спiльнi засiдання
ПРеДСТаВникiв регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв та повiдомляс Тх прt.,

Дату та час проведення зазначених спiльних засiдань (телефоном, факсом).
9.29 Представники регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв, шlо

берУть участь у вказаних спiльних засiданнях, мають право вносити пропозиrrii.
обговорlовати питання, що розглядаються. За необхiдностi представнIlкl1
Регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв можуть виТжджати на rtiсше
обстеження вiдповiдних об'сктiв.

9.30 Протокол спiльних засiдань с документом, який пiдтвер:,ъ.l с

ОбгОворення питань та прийняття рiшень (висновкiв) уповноваженI{\
представникiв регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв.

9.31 Щержавний адмiнiстратор та уповноваженi представнIlкI{
регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв взасмодiють для забезпечення
виДачi документiв дозвiльного характеру, переоформлення, видачi лублiкатiв.
анУЛЮвання документiв дозвiльного характеру, прийняття декларацiТ для iТ

реестрацiТ за принципом органiзацiЙноТ едностi в межах дозвiльного центру.
9.З2 Керiвники регiональних, мiсцевих дозвiльних органiв зобов'язанi

забезпечити участь у роботi дозвiльних центрiв своТх уповноваженII\
представникiв. Копiя розпорядчого документа про уповноваження
представника регiонального, мiсцевого дозвiльного органу на участь у роботi
дозвiльного центру надасться державному адмiнiстратору.

9.ЗЗ У разi вiдсутностi уповноваженого представника регiонального.
мiсцевого дозвiльного органу, якиiт бере участь у роботi дозвiльного центр\
(щорiчна вiдпустка, навчаJIьна вiдпустка, хвороба тощо), обов'язкlt
уповноваженого представника на участь у роботi дозвiльного центр\
покладаються на iншу посадову особу регiонального, мiсцевого дозвiльного
органу шляхом видання вiдповiдного розпорядчого документа.

9.З4 Щля оптимiзацii процесу видачi документiв дозвiльного характер},.
iх переоформлення, видачi лублiкатiв, анулювання регiональними, мiсцевипtрt

дозвiльними органами розробляються та затверджуються регламенти, шо
визначають послiдовнiсть дiй для отримання вiдповiдного документа
дозвiльного характеру.
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9.35 Щержавний адмiнiстратор здiйснюе прийом cr б'гл:-..
господарювання у примiщеннi I_{eHTpy у визначенi години.

9,Зб З МеТОЮ вдосконалення взасмодii державних адмiнiстраторiз ,

регiоналЬними, мiсцевимИ дозвiльнимИ органами у дозвiльнолtv LleH _:
забезпечуеться ведення книги скарг та пропозицiй, яка розмiшr,сться ::
видному та доступному мiсцi.

9.З7 Для збереження документiв, дозвiльних справ, /h\рн..:
облаштовуеться примiщення (apxiB).

9.38 ЩО передачi суб'ектам господарськоТ дiяльностi докr,rtен _ . 
=

ДОЗВiЛЬНОГО Характеру державний адмiнiстратор повинен забезпечlттlt :-
збереження.

9.З9 Вимоги до примiщення apxiBy та зберiгання дозвi-цьних спг.:
визначаються законодавством.

10. Режим роботи I_{eHTpy надання адмiнiстративних посJ},г

10.1 I]eHTp працюс без перерви на обiд:
- понедiлок, середа, п'ятниця з 0В.00 ло 17.00;
- BiBTopoK, четвер з 08.00 до 20.00;
- субота з 8.00 до l б.00.
Вихiдний день - недiля, святковi та неробочi днi.
10.2 Фахiвцi I_{eHTpy працюють }, вказанi у п. 10.1 години згi--'_

ГН\ЧКОГО графiка роботи. Гнччкиl"r графiк роботи складаються згiдно BIi\lc.
чинного тр\/дового законо.]авства. затверджуються мiським головою j:
подання\t KepiBHllKa IleHTpr,.

10.3 Сl'б'екта\1 госпо.fарювання, якi надають супутнi послуги в I{енц..
реко}lеНДуСТЬся ПраЦюВати згiдно графiку роботи IfeHTpy, який визначенIlt"] ,t

п. 10.1.
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