
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.11.2019               Мукачево    №1590 

 

Про зміну назви Центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради та затвердження 
Положення про центр надання адміністративних послуг Мукачівської 
міської ради  

 
      Відповідно до ч. 1 ст. 11, ст. 25, ч. 4 ст. 54, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішення 66 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 31.10.2019 р. № 1583 «Про затвердження структури, 
штату та загальної чисельності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій (протокол №69  від 27.11.2019 р.), Мукачівська міська 
рада вирішила: 

1.Змінити назву Центру надання адміністративних послуг  виконавчого  
комітету Мукачівської міської ради на центр надання адміністративних 
послуг Мукачівської міської ради. 

2. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг 
Мукачівської міської ради (додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 62-ї сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 26.09.2019 року за № 1490 “Про затвердження 
Положення про центр надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради (нова редакція)».  

           4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року. 

   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника центру 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради та  постійну депутатську комісію з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова            А. Балога 



 

Додаток до рішення  

68 сесії _7_-го скликання 

Мукачівської міської ради  

28.11.2019 р. №1590 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр надання адміністративних послуг 

Мукачівської міської ради 
  

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 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.Порядок взаємодій, що встановлюється цим Положенням, є 
обов’язковим до виконання всіма учасниками процесу надання 
адміністративних послуг. 

1.5. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у 
ЦНАП, оснащення робочих місць визначається Регламентом Центру надання 
адміністративних послуг Мукачівської міської ради. 

1.6. Графік роботи ЦНАП затверджується розпорядженням 
Мукачівського міського голови з урахуванням вимог законодавства. 

1.7.Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, 
визначається рішенням сесії Мукачівської міської ради та включає 
адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

1.8. Адміністративні послуги в рамках роботи ЦНАП надаються згідно 
з інформаційними та технологічними картками, які розробляються і 



затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до 
законодавства. Зміст, порядок формування та затвердження інформаційних 
та технологічних карток визначаються статтею 8 Закону України « Про 
адміністративні послуги»  та Постановами Кабінету Міністрів України. 

1.9. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання 
інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що 
забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до  офіційного веб-
сайту Мукачівської міської ради шляхом отримання телефонної довідки та 
інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації. 
  

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
 

2.1. Метою роботи ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг 
суб’єктам звернень. 

2.2. Діловодство ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та 
вимогами чинного законодавства України. 

2.3.  Організація роботи  ЦНАП здійснюється за принципами: 
2.3.1. Доступності та зручності послуг для всіх фізичних та юридичних осіб; 
2.3.2.Прозорості, відкритості, зрозумілості процедур та дотриманні 
послідовності дій при наданні адміністративних послуг; 
2.3.3.  Відповідності розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим 
актам; 
2.3.4.Інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною 
інформацією щодо адміністративних послуг, стану, ходу та результатів 
розгляду їх звернень; 
2.3.5. Оперативності та своєчасності вирішення питань; 
2.3.6. Організаційної єдності – взаємодія адміністраторів  ЦНАП з суб’єктами 
надання адміністративних послуг. 
  

ІІІ. СТРУКТУРА  ЦНАП 
 

3.1. 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 Мукачівського міського голови відповідно до чинного 
законодавства України. 

3.2. Начальник, заступник начальника, адміністратори, державні 
реєстратори, архіваріус ЦНАПу несуть відповідальність за роботу ЦНАПу та 
виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій. 

3.3. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов 
отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади створено 
територіальний підрозділ ЦНАП та віддалені місця для роботи 
адміністраторів ЦНАП, у яких забезпечується надання адміністративних 



послуг відповідно до переліку, який визначений рішенням сесії Мукачівської 
міської ради. 

3.4. 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 Мукачівського міського голови. 

3.5. 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. 

3.6. Організаційне забезпечення  ЦНАП здійснює його керівник 
–   начальник  ЦНАП. 
 

РОЗДІЛ IV. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

4.1. Основними завданнями ЦНАПу є: 
4.1.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та 
за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 
4.1.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 
поліпшення якості їх надання; 
4.1.3. Надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та 
порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, 
надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для 
отримання адміністративних послуг; 
4.1.4. Прийняття документів, їх реєстрація та направлення у встановленому 
порядку до органу, уповноваженого приймати рішення щодо надання 
адміністративної послуги; 
4.1.5. Видача результату адміністративної послуги: витягів та виписок з 
реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені 
чинним законодавством України дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а 
також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, 
надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт; 
4.1.6. Забезпечення контролю за термінами надання адміністративної 
послуги; 
4.1.7. Організація співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг. 
4.1.8. Забезпечення виконання конституційних прав громадян щодо 
звернення з пропозиціями, заявами, скаргами, електронними зверненнями 
громадян. 
4.1.9. Здійснення організації прийому громадян міським головою, його 
заступниками, обліку своєчасного розгляду письмових, усних та електронних 
звернень громадян. 
4.1.10. Забезпечення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв, 
скарг громадян, електронних звернень.  
 

4.2. Начальник, заступник начальника ЦНАП відповідно до посадової 
інструкції: 



4.2.1. Здійснюють загальне керівництво роботою ЦНАП та несуть 
персональну відповідальність за організацію його діяльності; 
4.2.2. Організовують діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із 
суб’єктами надання адміністративних послуг, вживають заходів щодо 
підвищення ефективності роботи ЦНАП; 
4.2.3. Координують діяльність працівників ЦНАП, контролюють якість та 
своєчасність виконання ними обов’язків; 
 4.2.4. Здійснюють моніторинг діяльності  ЦНАП; 
4.2.5. Проводять аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та 
вихідних документів, у тому числі реєстраційного та дозвільного характеру; 
4.2.6. Забезпечують контроль за дотриманням процесів та процедур 
адміністративних послуг, термінів прийняття рішень; 
4.2.7. Розглядають скарги на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП; 
4.2.8. Вносять пропозиції начальникам структурних підрозділів Мукачівської 
міської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання 
адміністративних послуг; 
4.2.9. Організовують інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із 
засобами масової інформації, визначають зміст проведення інформаційних 
заходів; 
4.2.10. Вносять пропозиції Мукачівському міському голові з питань 
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 
ЦНАП; 
4.2.11. Щоквартально аналізують стан роботи зі зверненнями суб’єктів 
звернень, готують за їх результатами аналітичні довідки, матеріали 
Мукачівському міському голові або його заступникам про кількість та 
характер звернень, що надійшли до  ЦНАП; 
4.2.12. Готують проекти рішень виконавчого комітету та Мукачівської 
міської ради з питань, що відносяться до компетенції  ЦНАП; 
4.2.13. Беруть участь у нарадах, семінарах, засіданнях виконавчого комітету, 
сесіях Мукачівської міської ради та інших заходах, що проводяться  
Мукачівською міською радою; 
4.2.14. Організовують проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з 
питань, що відносяться до компетенції  ЦНАП; 
4.2.15. Сприяють створенню належних умов праці у ЦНАП, вносять 
пропозиції заступникові міського голови щодо його матеріально-технічного 
забезпечення; 
 4.2.16. Можуть здійснювати функції адміністратора; 
4.2.17. Забезпечують виконання інших завдань та доручень  Мукачівського 
міського голови та його заступників з питань  організації надання 
адміністративних послуг   та функціонування  ЦНАП, передбачених чинним 
законодавством України. 
 

4.3. Адміністратори та державні реєстратори діють в межах 
повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються 
Мукачівським міським головою. 

4.4. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у 
ЦНАП звертається до адміністратора ЦНАП — посадової особи 



Мукачівської міської ради, яка організовує надання адміністративних 
послуг.  

4.5. Адміністратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, 
імені, по батькові та найменування ЦНАП. 

4.6. Основними завданнями адміністратора є: 
4.6.1. Надання суб'єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 
вимог та порядку надання адміністративних послуг; 
4.6.2. 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; 
4.6.3. 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 щодо можливості отримання адміністративних послуг, 
оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг; 
4.6.4. Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання 
адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень; 
4.6.5. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених чинним 
законодавством України; 
4.6.6.  Складення протоколів про адміністративні правопорушення у 
випадках, передбачених законом; 
4.6.7. Надання консультацій та роз’яснень громадянам, які звертаються на 
особистий прийом до керівництва міської ради, виконавчого комітету. 
4.6.8. Здійснення реєстрації та попереднього розгляду звернень громадян, 
електронних звернень, інформаційних запитів від фізичних осіб 
4.6.9. Підготовка пропозицій суб’єктам надання адміністративних послуг 
щодо вдосконалення процедур надання послуг; 
4.6.10.  Інформування суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та 
прийняті рішення. 
4.6.11. Здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за 
додержанням посадовими особами та іншими працівниками ЦНАПу вимог 
антикорупційного законодавства. 
4.6.10. . Ведення роботи у системі електронного документообігу АСУД “ДОК 
ПРОФ 3”. 

4.7. Державний реєстратор виконує повноваження державного 
реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань». Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі 
електронну. Державний реєстратор має електронний цифровий підпис. 

4.8. Основними завданнями державного реєстратора є: 
 4.8.1. Здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
відповідно до закону; 
4.8.2.  Надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження 
відповідно до закону; 



4.8.3.  Забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
відповідно до закону; 
4.8.4. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; 
4.8.5. Забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; 
4.8.6. Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
4.8.7. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців відповідно до законодавства; 
4.8.8. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-
підприємця відповідно до закону; 
4.8.9. Надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до 
законодавства; 
4.8.10. Внесення пропозицій начальнику відділу щодо удосконалення роботи 
з питань державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
4.8.11.  Виконання при необхідності функції адміністратора. 
4.8.12. Здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за 
додержанням посадовими особами та іншими працівниками ЦНАПу вимог 
антикорупційного законодавства. 
4.8.13.  Ведення роботи у системі електронного документообігу АСУД “ДОК 
ПРОФ 3”. 

4.9. Архіваріус призначається на посаду та звільняється з посади 
розпорядженням Мукачівського міського голови в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України. 

4.10. Основними завданнями та обов’язками архіваріуса ЦНАП є: 
4.10.1. Забезпечення організації зберігання та утримання в належному стані 
реєстраційних справ; 
4.10.2.  Формування, ведення обліку реєстраційних справ та контроль за 
обсягом і рухом в одиницях обліку; 
4.10.3.  Зберігання реєстраційних справ; 
4.10.4.  Ведення журналів обліку поточного руху реєстраційних справ, 
вхідної та вихідної кореспонденції, обліку надходження (вибуття) 
реєстраційних справ  у разі передачі реєстраційної справи від (до) іншого 
суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ; 
4.10.5.  Прийом - передача реєстраційних справ або документів для 
долучення до реєстраційної справи до суб’єкта, що забезпечує зберігання 
реєстраційних справ;  
4.10.6. Прийом-передача в разі надходження (вибуття) реєстраційних справ 
за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру; 
4.10.7.  Участь у підготовці та розробленні проектів номенклатури справ 
ЦНАПу; 



4.10.8. Виконання інших завдань та обов’язків, визначених начальником 
ЦНАПу. 
  

РОЗДІЛ V. ПРАВА 

5.1. 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, у 
встановленому законом порядку; 

5.2. Інформувати начальника ЦНАП та суб'єктів надання 
адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо 
надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення 
виявлених порушень; 

5.3.Посвідчувати власним підписом та печаткою копії 
(фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративної послуги; 

5.4. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не 
в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання 
документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення). 
 

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 ради                                                                                        І. Маняк 
 


