
КHЕ'ВО-СВЯТОШІІЕіСЬКА  РлйОНІіА  РАДА  КHЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛІІІСлННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  розвитку  центру  надання  адміністративних  
послуг  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  

Київської  області  на  2019-2020 роки  

Відповідно  до  стаrгі  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
цхраїні», законів  України: «Про  місцеві  дерэкавні  адміністрації», «Про  
адміністративні  послуги», «Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності», 
Розпорядэкеиня  Кабінету  Міністрів  України  Ns 523-р  від  1 б.05.2014 року  «Деякі  
питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через  центри  
надаиня  адміністративних  послуг», враховуючи  висновки  і  рекомендації  постійної  
комісії  районної  ради  з  питань  плануваиня  бюдэкету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, райоина  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  розвитку  Центру  надаиня  адміністратгшинх  послуг  
Киево-Святошинської  районної  дерхсавної  адміністрації  Київської  області  на  
2019-2020 роки, що  додаеться. 

2. Контроль  за  виконаиням  цього  рішеиня  покласти  на  постійну  комісію  
райоиної  ради  з  питань  плануваиня  бюдэкету, фінансів  податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій. 

Голова  радіі 	 В.Е. Гедульянов  

М. КИУВ  
20 груддн  20 18 року  
Ns 519-32-VII 
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1. Проблема  на  розв'язання  якої  спрямована  програма  

Програма  розвитку  Центру  надання  адміністративних  послуг  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  
(далі  - Програма) спрямована  на  забезпечення  належної  діяльності  центру  
надання 	адміністративних 	послуг 	при 	Киево-Святошинській  
райдержадміністрації . Програма  розроблена  на  виконання  3акону  України  «Про  
адміністративні  послуги», «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  
дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності», Розпорядженням  Кабінету  
Міністрів  України  Ns523-p від  16.05.2014 «Деякі  питання  надання  
адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через  центри  надання  
адміністративних  послуг», Постанови  Кабінету  Міністрів  України  
від  25.03.2015 Ns302. 

2. Мета  програми  

Основними  завданнями  Програми  е: 

- спрощення  процедур  отримання  адміністративних  послуг  та  поліпшення  
якості  їх  надання; 

- збільшення  переліку  видів  адміністративних  послуг, що  надаються  через  
ЦНАП; 

- організації  надання  адміністративних  послуг  у  найкоротший  строк  та  за  
мінімальної  кількості  відвідувань  суб  ектів  надання  адмінпослуг; 

- підвищення  комфортності  отримання  суб' сктами  звернень  
адміністративних  послуг; 

- запровадження  ефективної  системи  надання  адміністративних  послуг  
населенню  шляхом  вдосконалення  роботи  ЦНАП; 

- максимального  наближення  всіх  видів  адміністративних  послуг  до  
людей; 

З. ОбУрунтування  шляхів  і  засобів  розв'язання  проблеми, обсягів  та  
джерел  фінансування, строків  виконання  програми  

Нагальною  проблемою  при  формуванні  громадянського  суспільства  
залишаеться  потреба  в  розвитку  та  підтримці  довіри  громадян  до  органів  влади  
та  місцевого  самоврядування . Суттевою  складовою  частиною  цього  напряму  с  
своечасне, повне  і  якісне  надання  адміністративних  послуг  населенню . 

Існуюча  організація  надання  адміністративних  послуг  в  Киево- 

Святошинському  районі  характеризуеться  значними  успіхами, проте, 
залишилось  багато  недоліків  і  проблем  об'ективного  і  суб'ективного  характеру, 
що  створюють  значні  труднощі  для  одержувачів  адміністративних  послуг: 



5 

-відсутність  державного  фінансування  на  розвиток  та  утримання  ЦНАП; 
-відсутність  спеціального  обладнання  для  замовлення  послуг  з  

виготовлення  посвідчень  водія. 

для  розв'язання  даних  проблем  необхідно  в  приміщенні  ЦНАП: 

- встановити  обладнання  для  замовлення  послуг  з  виготовлення  
посвідчень  водія  з  відповідним  комплектом  обладнання : принтер  з  
безконтактним  енкодером, фотографічне  обладнання, планшет  для  
електронного  підпису, спеціалізоване  програмне  забезпечення : та  ін.}; 

- встановити  проrрамне  забезпечення  (електронний  документообіг, 
електронні  реестри  та  ін.); 

- створити  необхідні  умови  для  зберігання  реестраційних  справ  району  
(металеві  стелажі  в  архівних  приміщеннях). 

Строк  реалізації  ціеї  програми  - 2019-2020 роки. 

4. Завдання, заходи  реалізації  Програми  та  результативні  показники  

- якісне  (швидке) надання  адміністративних  послуг; 
- надання  більшої  кількості  видів  послуг; 
- консультування  одержувачів  адміністративних  послуг  щодо  прийому  

вхідних  пакетів  документів, надання  технічної  підтримки  одержувачам  послуг  
по  формуванню  необхідних  пакетів  документів, обробка  документів  та  видача  
результатів  послуг; 

- залуцення  представників  органів  місцевого  самоврядування  та  органів  
виконавчої  влади  для  вирішення  спірних  та  проблемних  питань, що  виникають  
в  процесі  надання  адміністративних  послуг. 

В  результаті  досягнення  ціеї  мети  збільшиться  якість, швидкість  та  
кількість, надання  адміністративних  послуг. 

5. Очікувані  результати  

Вдосконалення  функціонування  Центру  надання  адміністративних  послуг  
в  кінцевому  результаті  надасть  можливість  

для  суб' ектів  звернень : 

- збільшення  кількості  видів  послуг  отриманих  в  одному  місці; 
- зменшення  часу, необхідного  для  відвідування  ЦНАПу; 
- виконання  стандартних, спрощених  процедур  для  отримання  бажаного  

результату; 
- створення  зруцного  для  споживачів  адміністративних  послуг  режиму  

роботи  ЦНАП  та  комфорту  очікування  
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Для  суб  ектів  надання  адміністративних  послуг: 

- підвищення  ефективності  роботи  працівників  суб'ектів  надання  
адміністративних  послуг  через  зменшення  часу  на  консультування  суб' сктів  
звернень; 

- зменшення  часу  та  зусиль  для  оформлення  вхіднихlвихідних  
документів; 

- створення  единого  інформаційного  простору  збору, накопичення, 
аналізу  всіх  видів  інформації; 

- підвищення  ефективності  роботи  працівників  шляхоп•т  зменшення  
кількості  однотипних  рутинних  операцій  та  зосередження  уваги  на  підвищенні  
якості  обслуговування  суб' ектів  звернень. 

6. Фінансове  забезпечення  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  з  районного  бюджету  в  
межах  бюджетних  асигнувань, а  також  інших  джерел, не  заборонених  
законодавством . 

7. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Координація, організація  та  контроль  за  виконанням  Програми  
здійснюоться  управлінням  з  питань  надання  адміністративних  послуг  
Киово-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

3аступник  голови  
Киево-Святошинської  районної  
держлвної  адл tіністрації 

	
М.Г. Лсзнік  


