
Додаток до рішення Ірпінської міської ради 

від «___»_______№___________ 

 

РЕГЛАМЕНТ  

центру надання адміністративних послуг 

 

I. Загальні положення 
 

1. Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністратора 

(адміністраторів), та суб’єктів надання адміністративних послуг (адміністративних органів-

учасників Центру) у ході надання адміністративних послуг. 
 

 2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються 

Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, 

вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими 

Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують 

надання адміністративних послуг. 
 

3. Терміни, що використовуються у Регламенті, визначені у Законі України «Про 

адміністративні послуги». 
 

4. Принципами надання адміністративних послуг у Центрі є: 

1) пріоритет прав та законних інтересів замовника; 

2) доступність та зручність отримання адміністративних послуг; 

3) відкритість та прозорість – забезпечення проінформованості замовників 

адміністративних послуг; 

4) обґрунтованість – урахування усіх обставин, що мають значення для вирішення 

адміністративної справи; 

5) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу; 

6) гарантування права замовника на участь у процесі прийняття рішення; 

7) оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги; 

8) рівність перед законом; 

9) захищеність персональних даних; 

10) раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються 

для отримання адміністративних послуг. 

  

II. Вимоги до розміщення інформації. 
 

1. У приміщенні Центру на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах 

(у разі їх наявності) розміщується та є загальнодоступною така інформація: 

1) структура та режим роботи Центру; 

2) перелік адміністративних послуг, які надаються Центром; 

3) інформаційні картки адміністративних послуг; 

4) формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення; 

5) адреса, поштовий індекс Центру; 

6) номери довідкових телефонів Центру; 

7) адреса веб-сайту, факс, електронна пошта Центру; 

8) положення про Центр та Регламент роботи Центру; 

9) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг; 

10) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру; 

11) порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності працівників Центру; 

12) порядок оскарження адміністративних актів, отриманих через Центр; 

13) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його телефону.  

2. У Центрі може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, 

зокрема, щодо: 



1)  строків надання адміністративних послуг; 

2)  користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності); 

3)  користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності); 
 

3. Перелік адміністративних послуг, які надаються у Центрі, має розміщуватись у 

доступному та зручному для замовників місці. 
 

4. Формуляри (бланки) заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, 

розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, 

та/або в інформаційному підрозділі Центру (у разі його утворення), та/або видаються 

адміністраторами представниками суб’єкта надання адміністративних послуг суб’єкту 

звернення. 
 

5. Адміністратор відповідає за наповнення та поновлення інформації про діяльність 

ЦНАП на веб-сторінці Ірпінської міської ради.  
 

6. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, 

електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації 

про надання адміністративних послуг Центру у спосіб аналогічний до способу звернення.  

  

III. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг 
 

1. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами 

надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні 

послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які 

регламентують надання адміністративних послуг. 

  

2. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником 

ЦНАП та/або органом, що прийняв рішення про утворення ЦНАП. 

  

3. Орган, який прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівник ЦНАП можуть 

вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін 

до затверджених інформаційних та технологічних карток. 

  

4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, 

суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це орган, який 

прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до 

інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього 

Регламенту.  
 

IV. Організація черги у Центрі. 
 

1. У Центрі запроваджена система електронного керування чергою.  Фізичні та юридичні 

особи, які мають намір одержати адміністративну послугу у Центрі, зобов’язані 

зареєструватись за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримати 

відповідний номер в черзі та очікувати на прийом.  

  

2. Працівник (працівники) Центру забезпечує надання замовникам інформації про 

правила користування системою електронного керування чергою, а за потреби – допомагає у 

користуванні системою. 

   

3. У випадку відсутності системи електронного керування чергою Центр може 

використовувати також інші інструменти керування чергою, відповідно до принципу рівності 

замовників. 

  

 



V. Порядок роботи Центру надання адміністративних послуг 
 

1. При зверненні замовника до Центру адміністратор Центру з’ясовує причину звернення 

особи та інформує її щодо подальших дій в межах Центру. Також за необхідності: консультує 

замовників щодо структури та роботи Центру; допомагає замовникам у користуванні 

системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у випадку їх запровадження); 

надає іншу первинну допомогу, яка пов’язана із одержанням адміністративних послуг. 

  

2. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги з 

компетенції Центру та повернення вихідного пакету документів здійснюється виключно в 

Центрі. 

  

3. Замовник має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, в тому числі 

через представника, або шляхом використання поштового зв’язку. 

  

4. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються 

документи, які підтверджують його повноваження. 

  

5. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється адміністраторами Центру, 

представниками суб’єктів надання послуг, адміністративних послуг відповідно до опису 

робочого місця. 

  

6. Якщо адміністративна послуга, яку бажає отримати замовник, надається невідкладно, 

вхідні пакети документів приймаються безпосередньо працівником Центру, до компетенції 

якого належить опрацювання та вирішення даної категорії справ. 

  

7. Згідно з описом робочого місця за дорученням керівника Центру, посадові, службові 

особи суб’єкта надання адміністративних послуг при виникненні необхідності приймають 

вхідні пакети документів незалежно від компетенції власного адміністративного органу. У 

таких випадках вони зобов’язані здійснювати всі дії, передбачені Регламентом. 

  

8. Адміністратор/представник суб’єкта надання адміністративних послуг надає 

формуляри (бланки) необхідних заяв замовникові, перевіряє відповідність поданого пакету 

документів інформаційній картці адміністративної послуги, здійснює необхідні уточнення, 

поправки. У випадку, якщо замовник допустив неточності або помилки при заповненні 

формуляру (бланку) заяви, адміністратор представник суб’єкту надання адміністративних 

послуг пропонує виправити їх та надає необхідну допомогу. 

   

9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор/представник 

суб’єкта надання адміністративних послуг виявив факти відсутності необхідного документу у 

вхідному пакеті документів та/або неповноту відомостей, адміністратор, представник суб’єкта 

надання адміністративних послуг за вибором замовника або реєструє вхідний пакет 

документів, або повертає документи замовнику без реєстрації. 

  

10. 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 не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний 

пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у 

відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також 

негайно повідомляється телефоном. 
 

11. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор, представник суб’єкта 

надання адміністративних послуг формує справу у паперовому та електронному вигляді, при 

необхідності здійснює її копіювання та/або сканування. 

  

 

 



VI. Опрацювання справи в Центрі або передання іншому виконавцю (фаховому 

органу/підрозділу) 

  

1. Після вчинення дій, передбачених розділом V цього Регламенту, адміністратор ЦНАП 

зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (направити) 

справу суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання 

прийняття рішення у справі. 

2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП до суб’єкта надання адміністративної 

послуги здійснюється не пізніше наступного робочого дня. 

3.Передача вхідних та вихідних пакетів документів між ЦНАП та його 

територіальними підрозділами здійснюється уповноваженим працівником ЦНАП. 

4. Після отримання справи уповноважений представник суб’єкта надання 

адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та 

прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до акту прийому-передачі заяв та 

документів щодо надання адміністративних послуг та /або на супровідному листі справи. 

5. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків 

розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами ЦНАП. 

6. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: 

1) своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та 

прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; 

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання 

на адресу електронної пошти) адміністратора ЦНАП про хід розгляду справи; 

3) здійснювати електроний документообіг з ЦНАП; 

4) вести облік консультацій суб’єктів звернення, шляхом занесення відповідної 

інформації до електронного реєстру. 

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків 

надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАП має право інформувати про це 

керівника ЦНАП та суб’єкта надання адміністративної послуги. 

  

7. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у 

паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (відскановані документи): заява 

суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи. Всі 

матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги. 
 

VII. Структура Центру 
 

1. Загальна структура Центру визначається як єдиний комплекс організаційних та 

технологічних засобів організації обслуговування громадян та юридичних осіб органами 

державної влади та місцевого самоврядування.  
 

2. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг в м. Ірпінь відображено в 

додатку 1. 
  

  

VIII. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів 

та інших працівників ЦНАП 

  

1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на дії чи бездіяльність адміністраторів 

(працівників) Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси. 

Скаргу може бути подано протягом семи робочих днів з моменту вчинення дій чи 

бездіяльності. 

  



2. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших 

працівників Центру є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність 

керівника Центру є міський голова. 

  

3. Керівник Центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з 

моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів 

справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник має 

право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту 

реєстрації скарги. 

  

4. Рішення за скаргою не пізніше наступного дня з моменту його прийняття передається 

працівнику Центру, який здійснює його реєстрацію та не пізніше наступного дня надсилає 

відповідь особі. 
 

5. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для виконання рішення за скаргою, в межах 

своїх повноважень вирішує питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено 

порушення. 

 

 

 

В.о.міського голови-                                          Попсуй А.В. 

секретар ради  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Управління надання 

адміністративних послуг та по роботі 

зі зверненнями громадян «Прозорий 

офіс» 
(Центр надання адміністративних 

послуг) 

виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 
 

НАЧАЛЬНИК-АДМІНІСТРАТОР  

 

Главацька Юлія Олександрівна 

 

місцезнаходження Прозорого офісу: 

м. Ірпінь вул. Шевченка 2-а 

адреса веб-сайту: www.imr.gov.ua 

адреса електронної пошти: cnap.irpin@ukr.net 
тел. (045 97) 60-407 рецепція 

 

графік роботи Прозорого офісу: 

 

Понеділок з 8.00 – 16.00 

Вівторок з 12.00 – 20.00 

Середа з 8.00 – 16.00 

Четвер з 8.00 – 16.00 

П’ятниця з 8.00 – 16.00 
 

 

http://www.imr.gov.ua/
mailto:cnap.irpin@ukr.net

