
 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 97 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг 

«ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

Відповідно до статті 26, частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказу Національного агентства державної служби 

від 7 листопада 2019 року №203-19 «Про затвердження Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», 

рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 20 листопада 2020 року № 5 «Про 

затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 

Липовецької міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 

ради» (зі змінами), з метою створення зручних і сприятливих умов для 

отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та фізичними 

особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого 

самоврядування, покращення якості надання адміністративних послуг, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про відділ надання адміністративних послуг 

«ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької міської ради згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту ( голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о.міського голови      Олеся НАЗАРЕНКО  
 

 

 

  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток  

до рішення 5 сесії міської ради  

8 скликання  

14.01.2021 року № 97 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

відділ надання адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого 

комітету Липовецької міської ради 

 

1.  Відділ надання адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету 

Липовецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого 

комітету Липовецької міської ради, входить до структури апарату міської ради 

та її виконавчого комітету. 

1.1. Відділ надання адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету 

Липовецької міської ради створений для реалізації принципів державної 

політики з питань надання адміністративних послуг громадянам на території 

Липовецької територіальної громади. 

2. Відділ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний виконавчому 

комітету Липовецької міської ради. 

3. До складу Відділу входять, адміністратори, державні реєстратори та 

спеціалісти з реєстрації місця проживання та видачі довідок. 

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, 

виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим 

Положенням. 

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, 

визначається та затверджується рішенням сесії міської ради і включає 

адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи селищної 

ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої 

влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади). 

6. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, 

довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом 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. 

 

5. Основним завданням Відділу є забезпечення: 

5.1. Надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 

мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. 

5.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості її надання. 

5.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 



5.4. Прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстраційних дій щодо 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру. 

5.5.  Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

5.6.  Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

5.7. Формування та ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

5.8. Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та надання відомостей з нього. 

5.9. Ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону України  

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань». 

5.10. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної 

особи. 

5.11. Здійснення інших повноважень, передбачених законами України «Про 

надання адміністративних послуг», «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи» та іншими 

нормативно-правовими актами. 

5.12. Внесення даних до єдиної інформаційної комп’ютерної бази даних про 

адміністративні послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги» суб’єктами надання адміністративних послуг та до 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

5.13. Забезпечення ведення розділу на офіційному веб-сайті міської ради: 

«Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП), що містить інформацію, 

необхідну для отримання адміністративних послуг. 

5.14. Інформування міського голови про порушення вимог законодавства з 

питань надання адміністративних послуг. 

5.15. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури надання 

адміністративних послуг, документів дозвільного характеру тощо. 

 

6. Відділ, відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі 

завдання: 

6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади. 

6.2. Надає адміністративні послуги. 

6.3. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

міської ради інформаційні та аналітичні матеріали. 



6.4. Забезпечує виконання завдань з питань забезпечення організації 

надання якісних адміністративних послуг, послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань, а також у сфері реєстрації місця 

проживання. 

6.5. Забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань та Єдиного демографічного реєстру. 

6.6. Здійснює інші передбачені законом повноваження. 

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, 

має право: 

7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, 

фізичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань. 

7.2. Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення 

роботи міської ради у відповідній галузі. 

7.3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 

7.4. Скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та 

конференції з питань, що належать до його компетенції. 

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом міської ради, 

органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та 

організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та 

узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та 

здійснення запланованих заходів. 

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади міським головою згідно  із законодавством. 

 

10. Начальник Відділу: 

10.1. Здійснює керівництво Відділом, несе відповідальність за організацію 

та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі; 

10.2. Подає на затвердження положення про Відділ. 

10.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє 

обов’язки між ними. 

10.4. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Відділу. 



10.5. Координує діяльність реєстраторів, адміністраторів, спеціалістів,  

контролює якість та своєчасність виконання ними своїх посадових обов’язків; 

10.6. Здійснює функції адміністратора. 

10.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Відділу. 

10.8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Відділу. 

10.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни. 

10.10. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру надання 

адміністративних послуг, роботу із засобами масової інформації. 

10.11. Здійснює інші повноваження, визначені законом. 

12. Державні реєстратори Відділу повинні відповідати кваліфікаційним 

вимогам до державного реєстратора та користуються печатками, за зразком та 

описом, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015        

№ 2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного 

реєстратора». 

13. Адміністратором Відділу призначається особа, яка має вищу освіту 

відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра та користується печаткою. 

14. Спеціалістами з реєстрації місця проживання та видачі довідок  

призначається особи, яка мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра. Спеціалісти користуються печаткою встановленого зразка. 

15. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу 

визначаються Липовецькою міською радою. 

16. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами 

комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення 

повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а 

також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими 

матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах 

виконавчої влади.  

У приміщенні, де розміщується Відділ, можуть надаватися супутні послуги 

(виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж 

канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами 

господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями 

забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктами 

звернення. 

17. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому 

законом порядку. 

 

18. Основними завданнями Центру є: 

18.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та 

за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. 

18.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання. 



18.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 

 

19. Основними завданнями адміністратора є: 

19.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг. 

19.2. 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». 

19.3. 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. 

19.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 

суб’єктами їх надання. 

19.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень. 

19.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

19.7. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом. 

19.8. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення 

стягнень. 

 

20. Адміністратор має право: 

20.1. Безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або 

організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, 

пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку. 

20.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 

адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення. 

20.3. 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. 

20.4. 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. 

20.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття 

заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру. 

20.6. Приймати вхідний пакет документів, який подається уповноваженим 

представником суб’єкта звернення або представника в особі старости населеного 



пункту, який/ яка пред’являє документи, що посвідчують особу представника та 

засвідчують його повноваження. 

 

21. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр: 

21.1. Здійснює керівництво роботою центру, несе персональну 

відповідальність за організацію діяльності центру. 

21.2. Організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення 

ефективності роботи центру. 

 

22. Організація роботи Центру 

22.1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 

послуг. 

22.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, 

визначається Липовецькою міською радою. 

22.3. У Центрі, за рішенням ради, також може здійснюватися прийняття 

звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача 

документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення 

договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають 

монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне 

значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо). 

22.4. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні 

послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж 

канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо). 

22.5. Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг 

здійснюється радою, на конкурсній основі за критеріями забезпечення 

мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з 

урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального 

майна. 

22.6. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та 

інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв 

та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних 

послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета 

документів. 

22.7. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів 

звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та 

інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без 

сторонньої допомоги. 

22.8. За рішенням ради, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо 

обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам 

звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою 

засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). 



22.9. Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення 

в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, 

визначених законом. 

22.10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі 

звертається до адміністратора-посадової особи ради, яка організовує надання 

адміністративних послуг.  

22.11. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади 

міським головою. 

22.12. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади 

міським головою. 

22.13. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається 

радою. 

22.14. 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. 

22.15. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов 

отримання послуг суб’єктами звернень у межах Липовецької територіальної 

громади за рішенням ради можуть утворюватися територіальні підрозділи 

центру та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру, у яких 

забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який 

визначається радою. 

22.16. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через центр та становить не менш як 

п’ять днів на тиждень та сім годин на день. 

22.17. У територіальних підрозділах центру та у віддалених робочих місцях 

адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається радою. 

22.18. При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без 

перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години, за умови 

відповідного кадрового забезпечення Центру, з тим, щоб уникнути порушень 

чинного трудового законодавства. 

22.19. За рішенням міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути 

збільшено. 

22.20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

центру здійснюється за кошти місцевого бюджету. 

22.21. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі 

обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що 

використовуються для надання адміністративних послуг. 

22.22. Міська рада створює належні умови для роботи працівників Центру 

надання адміністративних послуг: забезпечує приміщенням, укомплектовує 

офісними меблями, засобами зв’язку (модемом або виділеною лінією), 

комп’ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та 

інформаційними стендами. 

 



23. Заключні положення 

23.1. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Липовецькою міською 

радою в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

24. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради     Олеся НАЗАРЕНКО  

 
 


