
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019                   Мукачево    №1493 
 

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Мукачівської міської ради ( нова редакція)  
 

Відповідно до ч.1 ст. 11, ст..25, ч. 4 ст. 54, ч.1 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 8-3 Закону України « Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення 59 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 25.10.2018 р. № 1192 «Про 
затвердження структури, штату та чисельності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради» та рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій (протокол №64 від 25.09.2019 р.), міська рада 
вирішила: 

 
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Мукачівської міської ради ( нова редакція), що додається. 
 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 24-ї сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 16.03.2017 року за № 580 “ Про затвердження 
Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради ( у новій редакції)”.  
  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови, керуючого справами О. Галая та на постійну депутатську 
комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи 
та надзвичайних ситуацій. 
 
 
Міський голова                 А. Балога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення      
62 сесії _7_-го скликання 

Мукачівської міської ради  
26.09.2019 р. №1493 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради ( нова редакція) 
 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради 
(далі - ЦНАП) створений як постійно діючий виконавчий орган Мукачівської 
міської ради, який забезпечує надання адміністративних послуг через 
адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних 
послуг на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
для жителів міста та сіл, місце проживання яких зареєстровано на території 
громади.. 

1.2. ЦНАП підзвітний і підконтрольний Мукачівській міській раді, 
підпорядкований виконавчому комітету Мукачівської міської ради, 
Мукачівському міському голові та заступнику міського голови, керуючому 
справами. 

1.3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України та 
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Мукачівської міської ради та виконавчого комітету, 
розпорядженнями  Мукачівського міського голови, положенням, 
технологічними картками та іншими нормативно-правовими актами. 

1.4. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади 
Мукачівським міським головою.  

1.5. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його 
прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП. 

 
РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

 
2.1. Структура та штат ЦНАПу затверджується Мукачівською міською 

радою, штатний розпис – Мукачівським міським головою. Розподіл обов’язків 
посадових осіб та інших працівників ЦНАПу зазначається у посадових 
інструкціях. 

2.2. ЦНАП очолює начальник, який призначається на посаду 
розпорядженням Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної 
комісії Мукачівської міської ради або іншою процедурою, передбаченою 
чинним законодавством України та звільняється з посади розпорядженням 
Мукачівським міським головою відповідно до чинного законодавства України. 

2.3. Начальник ЦНАПу, заступник начальника ЦНАПу, адміністратори, 
державні реєстратори ЦНАПу, адміністратор, головний спеціаліст, 
юрисконсульт ЦНАПу, головні спеціалісти, адміністратори ЦНАПу, головні 



спеціалісти ЦНАПу, службовці ЦНАПу несуть відповідальність за роботу 
ЦНАПу та виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій. 

2.4. Передбачається створення додаткових моделей надання 
адміністративних послуг – віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу, 
які у своїй роботі будуть підконтрольні начальнику ЦНАПу. 

2.5. У разі тимчасової відсутності начальника ЦНАПу (відрядження, 
відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків 
покладається на заступника начальника ЦНАПу або іншу особу, що 
визначається розпорядженням Мукачівським міським головою. 

2.6. Посадові особи та інші працівники ЦНАПу призначаються на посаду 
розпорядженням Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної 
комісії або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та 
звільняються з посади розпорядженням Мукачівського міського голови 
відповідно до чинного законодавства України.    

 
 

РОЗДІЛ III. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ  
До завдань та функцій ЦНАПу належать: 

3.1. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 
3.2. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно . 
3.3. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 
3.4. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав. 
3.5. Скасування запису державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 
3.6. Ведення Державного реєстру речових прав. 
3.7. Надання інформації про державну реєстрацію речових прав та їх 

обтяжень з Державного реєстру прав відповідно до закону. 
3.8. Формування та ведення реєстраційних справ на об’єкти нерухомого 

майна. 
3.9. Встановлення відповідності обов’язкового дотримання письмової 

форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених 
законом, відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної 
реєстрації речових прав. 

3.10. Встановлення відповідності відомостей про речові права на 
нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, 
відомостям, що містяться у поданих документах. 

3.11. Перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду 
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної 
реєстрації речових прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає 
відповідні рішення. 

3.12. Внесення до Державного реєстру речових прав записи про речові 
права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав. 

3.13.. Присвоєння за допомогою Державного реєстру речових прав 
реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна під час проведення державної 
реєстрації речових прав. 

3.14. Виготовлення електронних копій документів та розміщення їх у 
реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного 



реєстру речових прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час 
прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав). 

3.15. Формування документів за результатом розгляду заяв у сфері 
державної реєстрації речових прав. 

3.16. Прийом та видача документів, поданих для державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

3.17. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 
громадського формування). 

3.18. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця. 
 3.19. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 
 3.20. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 
документів юридичної особи (крім громадського формування). 
 3.21. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування). 
 3.22. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) . 
 3.23. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування). 
 3.24. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 
підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

3.25. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 
юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 
особи, фізичної особи – підприємця. 
 3.26. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації (крім громадського формування). 
 3.27. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця за її рішенням. 
 3.28. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – 
підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань. 
 3.29. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 
реорганізації (крім громадського формування). 
 3.30. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 
громадського формування). 
 3.31. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 
(крім громадського формування). 

3.32. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 
зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань (крім громадського формування). 



 3.33. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 
статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім 
громадського формування). 
 3.33. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту (крім громадського формування). 
 3.34. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування). 

3.35. Перевірка документів для проведення державної реєстрації та 
припинення державної реєстрації юридичної та  фізичної особи-підприємця. 

3.36. Державна реєстрація та проведення інших реєстраційних дій щодо 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

3.37. Ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього. 
3.38. Формування та ведення реєстраційних справ. 
3.39. Забезпечення прийому документів, поданих для реєстрації, зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

3.40. Отримання письмових згод від фізичних осіб на обробку персональних 
даних, роз’яснення порядку та підстав для обробки персональних даних. 

3.41. Перевірка відповідності документів, наданих для реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб. 

3.42. Прийняття рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації, 
перереєстрацію, скасування реєстрації місця проживання/перебування особи. 

3.43 Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб 
на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

3.44. Формування та ведення реєстру територіальної громади міста 
Мукачево відповідно до законодавства. 

3.45. Передача інформації та/або внесення у встановленому законом 
порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування до Державної міграційної служби. 

3.46. Забезпечення ведення та підтримки в актуальному стані картотеки з 
питань реєстрації фізичних осіб за картками реєстрації осіб та адресними 
картками. 

3.47. Забезпечення створення та ведення реєстру територіальної громади 
міста Мукачево з подальшим внесенням інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру та проведення роботи, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці. 

3.48. Надання відомостей про місце проживання особи та інших 
персональних даних на запити органів державної влади, підприємств, установ, 
організацій, закладів щодо доступу до персональних даних. 

3.49. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у 
випадках передбачених чинним законодавством України. 

3.50. Формування та видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих 
осіб згідно повноважень. 

3.51. Формування та передача інформації про реєстрацію осіб до 
територіального  підрозділу Державної міграційної служби України, відділу 
Державного реєстру виборців. 



 3.52. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів 
ЦНАПу у суді, а також в інших органах, при розгляді правових питань. 

3.53. Здійснення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і 
контролюючих органів. 

3.54. Забезпечення захисту персональних даних фізичних осіб, внесених до 
автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкційованого 
доступу. 

3.55. Здійснення прийому, реєстрації, обліку вхідної кореспонденції та 
передача її відповідно до розподілу обов’язків виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 

3.56. Надання громадянам консультацію з приводу усіх видів 
держдопомог, пільг, соціальних виплат і місцевих програм та інформувати їх 
про список необхідних документів для кожного виду допомоги.  

3.57. Перевірка поданої заявником інформації у відповідних структурах 
(податковій, комунальних підприємствах, міграційній службі та ін.)  

3.58. Передання сформованого пакету документів на опрацювання 
відповідним фахівцям Управлінням праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради під їхній особистий підпис і відмітку у журналі 
реєстрації.  

3.59. Здійснення попереднього розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян. 
3.60. Здійснення контролю за виконанням виконавчими органами 

Мукачівської міської ради відділами документів, доручень щодо питань, які 
порушувались громадянами у зверненні. 

3.61. Організація особистого прийому громадян Мукачівським міським 
головою та його заступниками. 

3.62. Здійснення відправки вихідної документації. 
3.63. Формування та ведення автоматизованої системи діловодства. 
3.64. Здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за 

додержанням посадовими особами та іншими працівниками ЦНАПу вимог 
антикорупційного законодавства. 

3.65. Ведення роботи у системі електронного документообігу АСУД “ДОК 
ПРОФ 3”. 

 
РОЗДІЛ IV. ПРАВА  

 
4.1. 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. 

4.2. Перевіряти стан роботи із зверненнями громадян у виконавчих 
органах Мукачівської міської ради. 

4.3. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, 
виконавчих органах Мукачівської міської ради, отримувати їх висновки з 
метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з 
дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”. 



4.4. Інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про 
порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, 
вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень. 

4.5. 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. 

4.6. Отримувати у встановленому порядку від суб’єктів надання 
адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій матеріали, 
інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП. 

4.7.Вимагати від суб’єктів звернення подання вхідних пакетів в повному 
обсязі, передбаченому чинним законодавством України, та представлення 
достовірної інформації. 

4.8. Відмовляти в прийнятті та передачі для подальшого опрацювання 
неналежно оформлених документів та неповних пакетів документів. 

4.9. Контролювати своєчасне виконання суб’єктами надання 
адміністративних послуг, надісланих їм на розгляд пакетів документів щодо 
надання адміністративних послуг у відповідності до вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги». 

4.10. Вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших 
організацій письмових пояснень по кожному випадку несвоєчасного і 
неякісного надання адміністративної послуги суб’єкту звернення. 

4.11. Повертати на доопрацювання неправильно оформлені вихідні 
пакети. 

4.12. Мати іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, 
по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг.  

 
РОЗДІЛ V. ОБОВ'ЯЗКИ  

 
5.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій 

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг. 
5.2. Прийняття від суб’єктів звернень заяв, скарг, документів, необхідних 

для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації, попереднього 
розгляду 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”. 

5.3. 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. 

5.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 
суб’єктами їх надання. 

5.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень. 

5.6. Організація особистого прийому громадян Мукачівським міським 
головою та його заступниками. 



 
 
 

РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
 

6.1. Всі посадові особи та інші працівники ЦНАПу несуть 
відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України за 
порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних 
послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі 
виконання їх повноважень. 

 
РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 7.1. Припинення діяльності ЦНАПу здійснюється за рішенням 
Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 
процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої 
Регламентом роботи Мукачівської міської ради. 

7.3. Питання діяльності ЦНАПу, що не врегульовані цим Положенням, 
регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
 
Секретар міської ради                                                                               І. Маняк 
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