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Додаток до рішення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 
від 07.08.2013 р. за № 337  

 
Регламент 

Центру надання адміністративних послуг у місті Коростені 
1. Загальні положення 

1.1. Регламент (далі – Регламент) Центру надання адміністративних 
послуг в місті Коростені визначає порядок діяльності Центру надання 
адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок дій адміністраторів 
Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання 
адміністративних послуг. 

1.2. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у 
значеннях, наведених у Законах України «Про адміністративні послуги», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положенні про Центр 
надання адміністративних послуг в місті Коростені, затвердженому рішенням 
Коростенської міської ради від 06.06.2013 року № 1120. 

1.3. Центр та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй 
діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» від 06.09.2005 року № 2806-IV, іншими нормативно-
правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг. 

1.4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням 
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

1.5. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх учасників 
Центру. 

1.6. Інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну 
послугу, зміни до них, розробляються суб’єктами надання адміністративних 
послуг, затверджуються їх керівниками  та передаються до Центру. 

1.7. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної 
послуги, суб’єкт надання адміністративної послуги своєчасно інформує про це 
начальника Центру, готує відповідні зміни до інформаційної та/або 
технологічної картки. 

1.8. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної 
послуги, яка надається через Центр, та передача результату надання 
адміністративної послуги заявнику здійснюється виключно в Центрі. 

1.9. Видача документів дозвільного характеру в Центрі здійснюється 
державним адміністратором в порядку, визначеному законодавством, з 
урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». 
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2. Надання адміністратором інформаційно-консультаційних послуг 
 
2.1. Адміністратор Центру забезпечує надання загальної інформації та 

консультацій суб’єктам звернень у Центрі. 
2.2. При зверненні заявника до Центру адміністратор з`ясовує причину 

звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах Центру. 
2.3. Суб`єктам звернення, які звернулись до Центру за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів 
зв’язку), адміністратор надає інформацію щодо отримання адміністративної 
послуги через Центр у спосіб, аналогічний до способу звернення. 

2.4. Адміністратор Центру за необхідності: 
- надає повну інформацію щодо діяльності Центру і адміністративних послуг; 
- надає іншу допомогу, яка пов’язана із отриманням адміністративних послуг.   
 

3. Прийняття заяви та інших документів у Центрі 
 
3.1. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у 

Центр особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати 
вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом 
вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку. 

3.2. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим 
представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які 
підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження 
(довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва). 

3.3. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів 
інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу 
суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт 
звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, 
адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, 
надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття 
вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення. 

3.4. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, 
повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та 
зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання 
адміністративної послуги. 
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3.5. Адміністратор складає опис прийнятих документів, у якому 
зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. 
Опис складається у двох примірниках. 

3.6. Суб’єктові звернення надається примірник опису прийнятих 
документів за підписом відповідного адміністратора із відміткою про дату і час 
його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються 
до неї. Другий примірник опису прийнятих документів зберігається в 
матеріалах справи. 

3.7. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів 
зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його 
повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, 
засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами 
телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством), а 
також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання 
адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або 
телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі прийнятих 
документів.  

3.8. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів 
шляхом внесення даних до електронного журналу реєстрації. Після внесення 
даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та 
який фіксується на бланку заяви і в описі прийнятих документів. 

3.9. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового 
зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення 
опис вхідного пакету документів. 

3.10. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор 
виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною 
інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну 
помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором 
суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або 
повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.  

3.11. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення 
одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  
попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. 
Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами 
поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному 
повідомленні – описі прийнятих документів, а за можливості також негайно 
повідомляється телефоном. 

3.12. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, 
подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій в 
матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення 
видається доповнений опис прийнятих документів (на заміну). Внесення 
додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом 
суб’єкта звернення (уповноваженого представника).  
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3.13. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного 
пакету документів рішення у справі приймається на основі наявних документів 
відповідно до закону. 

3.14. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує 
справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) 
здійснює її копіювання та/або сканування. 

3.15. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до супровідної 
карти справи у паперовій та/або електронній формі. Супровідна карта справи 
також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання 
адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної 
послуги. 

 
4. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

 
4.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 3 цього Регламенту, 

адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного 
пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет 
документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого 
належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у супровідній 
картці справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної 
послуги, до якого її направлено, та підписом адміністратора, що передав 
відповідні документи.  

4.2. Центр зобов’язаний організувати передачу пакету документів 
суб’єкту надання адміністративної послуги по мірі їх надходження, але не 
менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставки адміністратором 
Центру або в інший спосіб. 

4.3. Отримавши пакет документів суб’єкт надання адміністративної 
послуги зобов’язаний внести запис про його отримання із зазначенням дати та 
часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи в 
супровідну карту. 

4.4. Суб`єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний розглянути 
заяву та документи, що додаються до неї, у строки, визначені законом та 
зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги. 

4.5. Суб`єкт надання адміністративних послуг зобов’язаний не пізніше 
наступного робочого дня з моменту вирішення справи сформувати вихідний 
пакет документів та передати його у Центр. 

4.6. Адміністратор Центру у день надходження результату надання 
адміністративної послуги вносить відповідний запис в супровідну карту, 
здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення 
відповідних відомостей у електронний журнал.  

4.7. Контроль за дотриманням суб’єктом надання адміністративних 
послуг терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється 
адміністраторами Центру. 

4.8. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) 
для її вирішення та включає послідовне або паралельне опрацювання заяви 
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двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор 
забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно 
до технологічної картки адміністративної послуги, без участі суб’єкта 
звернення.        

4.9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для 
прийняття негативного (не задовільного) для замовника рішення, суб’єкт 
надання адміністративної послуги повинен врахувати, чи може отримання від 
суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно 
вплинути на зміст цього рішення, та, відповідно, забезпечити право суб’єкта 
звернення на участь у процесі прийняття рішення. У будь-якому разі додаткове 
отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення 
здійснюється лише через Центр. 

 
5. Передача результатів надання адміністративних послуг 

суб’єкту звернення 
 
5.1. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня 

після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про 
результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений 
суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими 
засобами телекомунікаційного зв’язку). 

5.2. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові 
звернення особисто (в тому числі його представнику) – при пред’явленні 
документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує 
повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, 
передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами 
поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; 
або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.  

5.3. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу 
отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання 
у Центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги 
надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. 

5.4. Факт отримання результату надання адміністративної послуги 
підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або 
отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). 
Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги 
суб’єктом звернення  фіксується в супровідному листі. 

5.5. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної 
послуги несе суб’єкт надання адміністративних послуг, та в межах своїх 
повноважень – адміністратори і начальник Центру. 

5.6. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну 
послугу у паперовій формі (ксерокопія) або в електронній формі (відскановані 
документи): заява суб’єкта звернення, опис прийнятих документів, супровідна 
карта, результат надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи 
зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги. 
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5.7. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови 
у наданні адміністративної послуги, суб’єкт звернення має право повторно 
подати вхідний пакет документів, необхідних для надання адміністративної 
послуги, у порядку, передбаченому цим Регламентом. 

5.8. При повторному розгляді документів не допускається відмова у 
наданні адміністративної послуги з причин, раніше не зазначених у письмовому 
повідомленні суб’єкту звернення (за винятком не усунення чи усунення не в 
повній мірі суб’єктом звернення причин, що стали підставою для попередньої 
відмови). 

 
6. Здійснення моніторингу надання адміністративних послуг 

 
6.1. Систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з наданням 

суб’єктами надання адміністративних послуг (далі – моніторинг), здійснюється 
адміністраторами Центру. 

Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення 
розгляду заяв суб’єктів звернень суб’єктами надання адміністративних послуг, 
прийняття відповідних рішень та видачі результатів надання адміністративних 
послуг в установлений законодавством строк. 

6.2. Відповідальність за додержанням термінів надання адміністративних 
послуг, передбачених чинним законодавством, несуть суб’єкти надання 
адміністративних послуг. 

6.3. Моніторинг здійснюється шляхом інформування адміністраторів 
Центру суб’єктами надання адміністративних послуг (їх посадовими особами) 
щодо перебігу подій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за 
власною ініціативою, на усний або письмовий запит адміністраторів Центру. 
Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів 
телефонного, електронного зв’язку та іншими засобами. 

6.5. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань 
надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, 
розміру оплати тощо) адміністратори Центру інформують про це начальника 
Центру. 

6.6. Інформування керуючого справами виконкому про факти порушення 
вимог законодавства з питань надання  адміністративних послуг здійснюється у 
письмовому вигляді за підписом начальника Центру. 

6.7. Адміністратори Центру щомісячно формують у письмовій формі 
перелік адміністративних послуг у розрізі заявників, щодо яких порушено 
терміни підготовки та видачі результатів надання адміністративних послуг. 
Такий перелік за підписом начальника Центру в день формування доводиться 
до відома керуючого справами виконкому та міського голови. 

 
7. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів Центру 

 
7.1. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та 

пропозицій, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення. 
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7.2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність 
працівників Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи 
законні інтереси. 

7.3. Суб`єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів 
Центру є начальник Центру. Суб`єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність 
начальника Центру є міський голова у порядку, визначеному Законом України 
«Про звернення громадян». 

 
 
  
 
Керуючий справами виконкому                                                 А.В. Охрімчук 
 
 

 


