
Питання  на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки      

функціональних обов’язків адміністратора   відділу Центру надання              

                     адміністративних послуг  Липовецької міської ради 

1. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

2. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

3. Основні завдання адміністратора (ст. 13 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

4. Права, які має адміністратор (ст. 13 Закону України «Про адміністративні 

послуги»). 

5. Поняття «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення», (ст. 1 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

6.  Поняття «суб’єкт надання адміністративної послуги» (ст. 1 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

7. Основні завдання центру надання адміністративних послуг. (Постанова 

КМУ № 118). 

8.  Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг. (ст. 7 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

9. Перелік документів, які подає суб’єкт звернення у випадках, передбачених 

законом для отримання адміністративної послуги. (ст. 9 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

10. Визначення  «інформаційна картка адміністративної послуги» (ст. 8 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

11. Визначення  «технологічна картка адміністративної послуги» (ст.8 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

12. Плата за надання адміністративних послуг,  адміністративний збір (ст. 11 

Закону України «Про адміністративні послуги»). 

13. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг (ст. 14 

Закону України «Про адміністративні послуги»). 

14. Надання супутніх послуг у приміщеннях, де розміщуються центри надання 

адміністративних послуг та інших приміщеннях, де надаються адміністративні 

послуги (ст. 15 Закону України «Про адміністративні послуги»). 

15. Реєстр адміністративних послуг (ст. 16 Закону України «Про 

адміністративні послуги»). 

16. Єдиний державний  портал адміністративних послуг (ст. 17 Закону 

України «Про адміністративні послуги»). 

17. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг (ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги»). 



18. Прийняття заяв від суб’єктів звернення та формування вхідного пакету 

документів (п.27, 29-33 Примірного регламенту Центру надання адміністративних 

послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013  № 588). 

19. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) (п.27, 29-33 Примірного 

регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою 

КМУ від 01.08.2013  № 588). 

20. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення (п.46,47 

Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого 

Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588). 

21. Примірний Регламент центру надання адміністративних послуг ( 

Постанова КМУ від 01.08.2013 № 588). 

22. Особливості діяльності територіального підрозділу центру, адміністратора 

центру, що працює на віддаленому робочому місці,  утворених в об’єднаній 

територіальній громаді ( п.55, 56 Примірного регламенту Центру надання 

адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588). 

23. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг( 

п.5, 6 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, 

затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588). 

24.  Як надаються  суб’єктам звернень  інформація і консультації щодо вимог 

та порядку надання адміністративних послуг ( п.19, 20 Примірного регламенту 

Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 

01.08.2013 № 588). 

25.  Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень (п.43, 44 

Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого 

Постановою КМУ від 01.08.2013  № 588). 

26.  Перелік адміністративних послуг, що надається адміністратором через 

Центр надання адміністративних послуг (п.13 Примірного регламенту Центру 

надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 

№ 588). 

27. Державний земельний кадастр – визначення за законом (ст.1 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр»). 

28.  Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру 

щодо витяга з ДЗК (ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»). 

29. Перелік документів потрібні для отримання витягу з Державного 

земельного кадастру (п.166 Порядку ведення Державного земельного кадастру). 

30. Строк надання витягу з Державного земельного кадастру (п. 167 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру). 

 

 
 


