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чугубськд РАйоннА дшРжАвнА Адм1н|стРАцш1
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Р о зп оРяджпння

1|уц!в хр 1/!_

!1ро затвердя(ецня Регламепту

центру надання адм!н!стративних

послуг при 91ц!вськ!й район н !й

лер:кавн!й алм1н!страш!| !, арк!всько|

област1

8|дпов1дно до статт| 12 3акону !кра!ни "[1ро адм|н|отративн| лослуги",

постанови 1{аб|нету \4|н|сщ|в !ща]ни в1д 01 сертптя 2013 року }[э 588 <[{ро

затверд)кення |1рим|рного регламенц центру надан1т;{ адм|н|стративних

послуг))' розлоряд>кенття 1{аб1нец \{1йсщ|в !кра'йи в|д 16 щавня 2014 року

|Ф 523-р <{еяк| литангш надаггня алм!н!сративни\ посщ/т орган!в виконавно|

влади через ценщи надання адм|н|стративних посщ/г)), з мето|о впорядк)ъан}1'1

системи надан|]я адм|н|стративних послуг через центр надання

з1реестрова]|о

,./) ' ,'/:цл '"у 2о5р. за м

упо!вова'Фв1 осо6а о!тану
|е}х'3!|о1 реестрац!|
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1.3атверАити Регламент центру надан!{я адм!н!стративних посл}т при

9уц{воьк|й районн1й дертсавн|й адм|н1сщац|! {арт|1всько| област! (АоАаетъся)'

2. 8|дд!лу з т1итань надання адм!н1сщативних пос'гцт 9уц!всько!

районно! дер:кавяо| адм!н1страц!] {арк1всько| област1 ([оровенко \4'8')

провести базове та повторне в!дсте:кенття результативност1 рецш{торного {1кту

в1дпов!дно до 3акону 9кра!ни <|1ро засади державно] рец']!'тторнот поп|тики у

сфер| госполарськот д;ял ьност|'.

3. }Фридттнному сектору апФац !1уц!всько| рйоттно| державно!

адм!н|страц|! {арк1всько! област1 (€т9ттненко ]'ю.) подати це розпоряджен1'{

на дер)кавну реестра:]!то до 91ту!вського м|сьщайонного 1лправ:т!ння тостиц|!

}арк!всько| област|.

4. !е розпоряд:кення набувае чинност| з дня його офш1йного

отубл|куванття в м!ськрайонн|й !нформад|йн1й газет| <<8естник 1{уцевщи*:ьш'

5. 1{онроль за виконанн'{м ро3|1оряд)кен1{-'{ пок.]1асти на пер!пого

заступника голови {уц!всько| райоттно| державно| адм|н1страц!! {арк1всько|

облаот1 Бархсе1нова 1Ф.1{.

| олова райошно| дерэлсавно!

адм|н|страц!1 €.о.коРолюк
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зАтввРджвно

Розлорядження голови чуц!ъсько!

районно} державно1 адм |н !сц;аш!]

{арк1всько| облаот|

центру надапня адм!н!стратпвних послуг при {уц1вськ!й

районн!й дерисавн1й адм|н1сграц1! )йрк!всько1 област!

1. 3агальн! полоэкення

1.1 Регламент ценщу надання адм!н!сщативних поолуг при {уц|вськ1й

районн|й дер:кавн1й адм|н|сщац1! )&рк|всько| област| (дал| _ Регламент)

визначае порядок орган|зац1| роботи центру наданн'1 ад'л|н1стративнгх послуг

при 9угу|вськ|й рйонн|й дер:кавн|й адм|н1страц|! {арк|всько! област1 (дал1 _

ценщ), порядок д|й адм|н|стратор|в ценщу та 1! взасмод|| |з суб'сктами

надання адм|н1сративних послуг.

у значенн1' наведеноп{у в
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верховенства права, у тому нисл| законност1 та торидинно] визначеност1;

стаб1льност|;

р1вност| перед законом;

в1дкритост| та прозорост!;

олерат и вност1 та свосчасност|:

досц-т:ност| 1нформац!! щ;о надаяття адм|н|сщативних посдуг;

захищеност! персональних дан1'<;

рац|онально| м1н1м1зац!] к|лькосЁ дощмент1в та процедурних д|й' що

вимагак)ться д']1'{ ощима.ттня адм1н1сщативних послуг;

неупереА:кеност! та сп равелливост!;

досцтптоот| та зруяноот! для суб'ект|в звернення'

1.4.1]енщ у сво!й д!яттьноот| керусться 1{онститут1|сто та законами

!кра|ни, акталли |1резидеята 9кршни | (аб!нец \4|н1сщ|в 9кра|ни' актами

центральних ортан|в виконавнот влади, )(арк1всько| обласно! державно!

адм|н!сщац|!, !{уц!всько! районно! дер)кавнот адм1н|страц|! 1арк!всько!

област|, {арЁвсько] обласно] ради, 9уц!всько! районно! ради' |[оложеняям

про ценщ наданття адм|н1сщативних посщт при 9уц!вськ!й рйонн|й

держазн|й адл!н|отрац|! та цитл Регламентом'

2. 8имоги до прим!щення, в якому розм|щуегься центр

2.1 {{енщ розм1п5геться в зру{ному для суб'ект!в звернен*тя м1оц! з

розвинуток) тр:1нспортното |нфраструкцро}о.

Ёа вход! до прим|щення (буд|вл|) розм1пуоться {нформац!йна вив|ска з

най}|енува.|{ням центру та щаф!ком його роботи.

[раф!к затверд)куетьоя голово1о ![угу!всько| райо1шот

державно1
|''^.с.'1\,;

йк загапьного втдд1л;

,//. ? /2",2 ,

област!, з }рахуванням вимог 3акону
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!{а прилегл|й до цеящу територ|| передбаяене м|сце для безоплатно]

стоянки автомоб|льного транспорту суб'ект1в зверненття.

!1а прилеглтах вулицях розм!пу]оться вк€в1вники' на як'тх завначаеться

м|сце розтапувант{-'1 центру.

2.2 |{рим|щенття цеттщу под|т:ясться на в1дкриц та закри\| частини'

! в|дкриЁй настип1 зд!йст*оеться прийом, коноультувантля, 1нфорптування

та обс.туговування суб'скт|в зверненн'1 пРац!вниками центру. суб'скти

звернення ма]оть безперелпкодлий доступ до тако! настини центру.

81дкрита настина вкп}очас:

оектор прийому;

сектор !нформувангш:

сектор он|кування;

сектор обстуговування.

Б|дкрита настина розм1пуеться на пертпопту поверс| буд|вл!.

3ащита настина призначена вик.]1к)чно д]1я опрац1ов:!ння докуиент!в'

по1]1ти, надання коноультац|й з використанн'1м телефонного зв'язку, а також

збереэкення документ1в, оправ, лцрнал1в обл1к/реестраш|| фозм|щенття арх|ву).

8х|д до закрито| настини центру суб'ектам звернення заборо+ляеться.

3акрита настина розм|пцгеться на пертпому поверс! буд|вл|.

2.3 €ектор прийоплу обла:птовштий при вход| до прим!щенття ценщу.

9 ньоьту зд|йстттоеться загальне |нфорптуванття та консультування суб'ект1в

звернення з питань роботи ценщу.

2.4 €ектор 1нфорптувалня облатптоваттий з мето|о ознайомленття суб'скт|в

звернення з порядком та }ъ,|овами надаттття адм|н|сщативяих посщ,т.

)/ сектор| 1нфор щ|п1уоться |нформац|йн1 отенди в зр}чному

д.]]я перегляду м1сц1,

11."::::::ч:".ж";

' ви.{ерпну |нформацй, необх|дну



2.5 €екгор опфванття розм|щений в пРосторо\4у прим1щен}{1 та

облатллтовусться в достатн1й к|лькост1 ст1льцями, кр|слами тощо'

2.6 €ектор обслговування 1творений за принципом в1дкритост1

розм|щенття робоних м|сць. |1ри ко:кному робоному м|сц| дтш прийому

суб'скт1в звернен}'{ наявна 1нформац1йна табличка 1з зазнаненням номера

такого м1сця, пр|звища, |мен|, по батьков| та посади адм|н1отратора шенщу'

€ектор |нфорплрання

канце.]]'{рськими товФами

док}ттент1в.

4

облатлтований столами' сйльцями та забезпечений

д.'1'1 заповнен}{'1 суб'екталли зверненн'1 необх|днтп<

та обсщговуван{т{ е достатнъо1о д',1,1

умов д',1я пРийо[щ суб'скт!в зверненгш !

?.7 [1лоца сектор!в он|к1ъання

забезпечення зрг{них та комфортних

роботи адм|н|стратор|в ценщу.

3агальна тллоща сектор|в он|кування та обслуговуван1#1 ст!}новить не

ментш як 50 кв. метр!в.

2.8 Ёа йформац|йних ст9ндах розм|пцгеться |нформацй зокрема, про:

найметцъання ценщу, його м1сцезнаходження' номери тепефон|в для

дов!док, факсу, адреси веб-сайц, елекщонно! потпти;

раф|к роботи шенщу (прийомн| дн1 та тодини, вих|дн! дн1);

перел!к адйн1стративних посщ/г' як1 надатоться нерез центр' та в!дпов|дн1

1нформац1йн| картки адм;н1сщативних пос.т!г;

отроки надання адм1н|ощативних пос.туг;

бланки заяв та |нптто< документ|в, необх1дних д;1': звернення за

отриманням адм1н!стративних пос.'т}т' а тако)к зразки |х заповненлтя;

плат0кн1 рекв1зити адм1н1стративних пос.'т}т;

з-щйо з оРиг!нАлс
н?чальних 3аг]пьного вдд1лу апара

цу$\всьфувАуу,уууун

: ;, .\ :- --_
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супутн1 посщ.ги'
с-ъ\! сэ

ценщу;
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пр|звище, 1м'я, по батьков| кер|в{{ика ценщу, контакттт| телефони, ад;еоу

електронно| потпти;

|!оло:кеттття про ценщ;

Регламент центру.

2.9 |{ерел|к адм|н|отративних пос]1уг, як! нада]оться через центр'

розм1пуеться у доступному та зру{но]!'у для суб'ект|в звервевт:я м|сц1'

2.11 Фсобам з обмеясеними ф|зивнтпли мож,{ивостями за6езпечений

в|льний дост}тт до ;нформац|], зазначенот в цьому розд!л|' тпляхом розм!щення

6уклет1в, |нформац1йних лист!в на стендах, |нтших необх1дхтих матер!ал|в' } раз|

можливост| зд!йстшоеться 1нфорплраттня |нтшими сшоообалли, як|' е зрутпими для

ос!б з обме:кеними ф1зииттими можливостями.

2-12 Аа основ! узгод}(ен|о( р|плень |з оуб'сктами надан1б1

алм!н!с щативн ттх послуг у шенщ1 мот9ть надаватися алм!н!сративн! посщги

безпооередньо такими суб'ектами.

2.13 Б прим1щенн| ценщу нш{вна книга скарг та пропозицй для

висловлення суб'ектами звернень заувакень ! пропозиц|й щодо якост! наданття

адм|н|стратттвних постцг. 6уб'скти надання адм1н1стративних послуг та

й анал|з таких заува)кень | ||ропозиц1й, за

Адм|н|сщативн| посщ/ти в перел1ку груп)']отьоя за суб'ектами надання

адм1н|стративних посщлг.

2.10 Блалки заяв, необх!дн! для

розм|тц1тотьоя у сектор! 1нформуван*ля

доот),т!ом до них суб'ект|в звернетп*я.

замовлен|{,{ адм1н|сщативних послуг,

на стендах-накопичувачах |з в|льни м

:"о 
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Ё.ч2{ьник затально[о в]Ац{лу

ччг]6ц<о\ лайовф'Ф9ф|9[

кер1вник центру

заходи.
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3. [нформац!йна та технолог1чна картки адм1н!стративних послуг

3.1 [олова {уц!воько| районно! державнот адм1н!страц1| )(арк1всько!

област1, а тако>к кер1вник ценщу можуть внооити су6'ектов| наданття

адм1н|стративно! послуги пропозиц1] щодо необх|дност! внесеттття зм|н до

затверджених 1нформад|йних та технолог|'тттих карток адм|н1сщативних 11осщ/г

(у тому нисл| для доч.ълент|в дозв|льного характеру у сфер| господарсько!

д!яльноот|).

3.2 } раз! внесення зч!н до законодавства шодо напанг:я алм !н |страти вно[

пос.'т)т1{' суб'скг !{ надан}{'{ свосчаоно |нформуе про це голову 1{щ/1всько!

районно| дер>кавно! адм|н1отрац1! {арЁвсько| о6лаот!, а тако]к кер|вника

центру, гоце щопозиц]т щодо внесен1]'{ зм|н до |нформац|йних та

технолог|нттих карток зг|дно 1з законодавством та цього Реглалленту'

4. |нформац!йне забезпечення

адм1н|страц|! {арк|всько!

роздйу на оф|ц|йному

4.1 Адм|н|стратори нада]оть консультац|| суб'ектам звернення !з

загальних гпттань орган|зац11 роботи ценщу та порядку прийоьту суб'ект1в

звернення у це}{тр|. Адм!н|сщатори центру такоя{:

|нформ1тоть за усним клопотан1{'тм суб'екта звернення про напежн1сть

пору]11еного ни}4 11итан1'{ до компетенц|! ценщу;

консульт),к)ть суб'скт|в звернен|'{ щодо порядку внесенн]| плати

(адм|н1сщативного збору) за надання тшатних адм|н!сщативних посщг;

нада1оть !нформац!ло про п](ат1жн1 рекв1зити д'|я сппати

адм|н|сщативното збору;

нада.тоть |шшу |нформац|то та допомоц у мет<ах компетенц!:.

дер)кавно1

зг!д!{

:,'{:':-:;.1'"ф
!)''- съ\! з;^.'1
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$ч ?"бч
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'г:'. 1'"-)

нач

окремого
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веб-сайт!' де розм!пуеться |нформацй, зазначена в пункт! 2'8 розд|лу 2 цього

Регламенц, а тако;к |нформац1я про розтапцванг{я ценщу' най6лихсн| зупиттки

громадського щанспорту, п1д'!зн| :тт,тл<и, м|сця парк1ъан:тя, 1нтша корисна для

суб'скт|в звернен гш !нформаш|я.

4.3 1нформац|я, яка розм!тщгсться в прим|щенн| ценщу та окремому

розд|л| оф!ц!йного веб-сайц {угу!всько! районно1 дер:кавно| адм|н|сщац]]

}'арк1всько} област! с актуальною ! повною'

1нформацй в оь?емому розд!л1 оф1ц|йного веб-сайту чуц]ъськот

районно! дерхсавно! адм|н|сщац1! харкьськот област! е зрутното д]1'| попцч та

коц!:овалття.

4.4 €уб'ектам зверне!1н-'1' як1 звернулися до ценщу з викориотан|{'{м

засоб|в телекопд}тт!кац|йного зв'язку (телефону, електронно! поплти' й:пих

засоб|в зв'язьт), забезпенуетьоя мотслив|оть ощимання |нформац1! про надання

адм!н|сративних посщг ценщом у спос|б, аналог1нний способу звернення'

5. 1{ерування чергою в центр!

5.1 3 метото забезпечення зрулност! та о11еративноот| обсттщовування

суб'екйв звернен|5{ у ценщ; вживак)ться заходи д''ш{ запоб|ганття утворенн}о

нерги, а у раз1 1{ 1творен}{я д]1я кер}ъан!5{ чертою.

5.2 ! ценр1 мот<е зд!йстлтоватися попередн!й запис суб'скт|в звернент:я на

прийом до адм|н1сщатора на визначену дац та час' |1опередн|й запис може

зд|йонтоватися тлштяхом осо6иотого звернен}1я до центру та епектРоняо]

реесщац!! на окремо}{у !д1-оф1ц1йного веб-сайту 1{уц!воько| рйоттно|

дер}{авно] адм|н| 1. |{рийом суб'ект|в звернення, як1. ]| ":
.) ..4:;-.-{;,} ?

:}.:,3.:#'ё

.,,,/",!",,,)
. ,.\)

начайы1иг за,эпьвого 
"]дц;'/ 

а

чу ц ]ьсщ;$' 9йон\1; 
1, Рржу\

" !с*_:_-=

запису, зд|йснтоеться у визначен1
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кер|вяиком ценщу години. )/ раз! нез'явлення суб'екта звернет:ля у визнатений

час, черга протягом 15 хвилин збер1таеться, а пот1м ащ/']посться'

5.3 фнтр мо>ке зд|йснтовати керування черго|о в |нтлтий споо!б'

гФант}'!очи дощимання г1ринципу р!вност| суб'скт|в зверненн'1'

6. [1ршйняття заяви та !нплих документ!в у п{ептр!

6.1 |1рийяяття в!д суб'екта звеРненяя з'шви та 1нплих дочт:енттв'

необх1дних д']1'1 надант{]1 адм|н|стративно! пос]цги (дал1 - вх|дний пакет

документ!в) та [овервення документ!в з результатом надання адм|н|стративно!

пос.'цги (дал; - вих|дний пакет докуменйв) зд1йсщоеться виклтонно в ценц|'

6.2 !{рийнятгя в!д суб'скт!в гооподарк)вання зб1ви про видачу документ1в

дозв|льного характеру та док}цлент|в, що дода]оться до не|, декларац||

в|дпов]дноот| матер|ально-техн!чно] бази вимогам законодавства, видача

(переоформлентля' видача дубл1кат|в, анутпованття) документ!в дозв|пьного

характеру' як1 оформлен| йсцевипли дозв1льними органами, та зареесрованих

декларац|й зд|йстттототься в|дг:ов|дно до закону !крайи <|{ро дозв|льну

систему у сфер! господарсько[ д|яльност|".

6.3 (уб'скт 3вернення мас право подати вх!дний пакет лок1мент1в 1

центр! особис:о. чере] }повноваженого представника. над!слати його поштою

фекомендованим листом з опиоом вк:1аденн]т) або в передбанених законом

випадках за допомогото засоб]в телекощгн1кацйного зв'язку.

6.4 у раз1 коли вх|дний пакет документ|в подасться )/повнов0кеним

представником сф' пред'являтоться документи, що посв1дчуоть

повнова'кен}1,{.

зггдно 3 оРиг|#ф_л-|
н2чапьник загал5!ого а]д1'пу 1апзра
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6.5 Адм|н|сщатор ценщу перев1ряе в|дпов1дн|сть вх1дного пакета

дот<умент1в |нформад|йн!й картц1 адм|н|ощативнот послуги, у раз1 потреби

надас допомоц суб'сктов! звернення в заповненн| бланка заяви. } раз| коли

оуб'ект звернення припустився неточностей а6о помилки п|д час заповнення

блант<а заяви, адм|н|сщатор пов1домпяе суб'ектов| звернення про в!дпов|дн1

недол1ки та 11адае необх1дну допомоц в !х ус1ненн|. 8с| виправлення п!д иас

прийттяття вх|дного пакец докр,{еттт1в йдтверд:кутоться п!дписами заявника'

якощ/ за;}}1ачатотьоя !нформац!я що з,1яву та перел1к доьтмент1в' поданих

6.7 €уб'сктов| звеРненн'{ надаеться прим1рник опису вх1дного пакета

докуиент|в за п!дписом |з проставленням печатки в1дпов1дного адм1н1ощатора

центру, а тако:к в|дм]тки про дац та час його ск;1адення. фугттй прим|ртп'тк

опиоу вх|дтого пакета документ!в збер|гаеться в матер|алах справи, а у раз|

зд|йснентля в центр| електроттного докуиентооб!гу _ в електроня|й форм!.

6.8 Адм!н!сщатор ценщу п!д час ощимання вх|дного пакета докуиент|в

зобов'язаний з'ясувати прийнятний &']я суб'екта звернен]'{ опос|б його

пов|домлення про результат надання адм|н|сщативно1 посщги, а такох спос|б

передан1 суб'сктов| звернення вих|дцого пакета доч'мент|в (особисто, засобами

по1]1тового або телекомун;кац!йного зв'язку), про що зазначаеться в опис1

вх1дного пакета док1ътент|в у паперов1й або елекщонн|й форм1.

6.9 Адм|н!сщатор ценщу зд|йст*ое ресощац1+о вЁдного п.!кета

доцмент|в ]шляхом внесен1{'1 даних до )|$рн&ц ре€сщац!т у паперов|й форм!.

суб'ектом звернення до не!, у двох прим1Рник&ч.

|{1оля внесенття даних ... |/,;

|дентиф!кацй та .'нв.'

номер, за яким зд1исн!оеться 11

заяви 1 в опис1 вх|дного пакета

зР!9дч{уЁз|юРи г!н
неча,1ьник за|ального в!дд]лу

"у?'2,у'уу
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6.5 Адм|н|стратор шентР} перев1ряе в1дпов1дн1сть вх1дного пак9та

документ|в |нформац!йн1й картц| адм1н1стративно! послуги, у раз1 потреби

надас допомогу оуб'ектов1 звер]{енн'{ в заповненн| бланка заяви. ! раз| коли

суб'ект звернення припустивоя неточностей або помилки п|д вао заповнення

блаттка заяви, адл|н|стратор пов|домляе суб'ектов1 зверненн'{ про в1дпов!дн1

недолйи та надас необх|дну допомоц в |х уоуненн|. 8с1 виправлевяя п|д нас

прийнятгя вх|дного пакету до19'мент|в п|дтверд:ку+оться п1дписами заявника'

6.6 Адм1н|стратор центру ск.]1адае опис вх1дного

якому зазнача]оться |нформацй про заяву та перел!к

суб'ектом звернен:тя до не!, у двох пр]д'{!р!!иках.

6.7 €уб'сктов| звернен|т;{ надаеться прим1рник опису вх1дного пакета

документ|в за п1дписом |з проотавленнятл печатки в1дпов1дного адм|н!сщатора

ценщу, а тако:к в1дл1тки [1ро дату та час його ск.'1адення. фугий прим|рник

опису вх|дного пакета докщ.{ент|в збер|гаеться в матер|алах справи, а у раз1

зд1йсненття в ценр1 електронного док'тдлентооб|ц _ в елекщонн|й форм|.

6.8 Адм|н!сщатор ценщу п!д час отримання вх|дного пакета документ1в

зобов'язаний з'яоувати прийнятний д.:тя оуб'екта звернення спос1б його

пов|домлент*я про результат надання адм|н|сративно1 послуги, а також спос1б

передан1 суб'ектов1 зверненяя вих|дного пакета документ1в (особисто, засобами

по1]]тового або телекощдт|кац1йного зв'язку), про що зазначаеться в о|1ис1

вхйного пакета докуиент|в у паперов|й або елекщонн|й форм1.

6.9 Адм1н1стратор ценщу зд1йсх*ое рессщац|ло вЁдного пакета

документ1в 11!']1'о(ом внесення даних до х{)рнату реесщац!| у паперов|й форм|.

номер' за яким зд!йснтосться !1

заяви 1 в огптс| вх!дного пакета

пакета документ1в' у

документ1в' поданих

|дентиф1кацй та

. сРу1г!н
!ик загального в]дц1лу

у'*"у}",,ц"Р,

л),^1|)
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6.11 |1]сття реесщал||

форптус оправу у паперов|й

коп|товаттяя або окануванн'{.

вх|дного пакета док),}дент1в адм;н|отРатор ценщу

або електронн!й форм! та в раз! потреби зд|йсн:ос !1

6.12 1нформац1то про внинен1 д|! адм|н|сщатор центру внооить до листа

про проход)кення справи у паперов|й та елекщоттн|й форм1 (кр!м вишадЁв' коли

адм|н1отратор с суб'сктом надштня адм|н|сщативно| послуги)' !1ист про

проходт{ен!]я сщ)ави такох( м1стить в|домост! про посл1довн!сть д|й (етап|в)'

необх!дних д.]1я надання адм|н|сщативно! посл}ти та залу{ених суб'ект|в

надання адм|н!ощативн]д( посщ/г.

7. 0працховання справи (вх!дного пакета документ!в)

7.1||,:сля вчинення д|й, передбанених розд!лом б цього Регламенц,

адм|н!стратор ценщу зобов'язалий нев|дклтадно, але не п|зн1']1е наступ1{ого

робояого д1]я, над]слати (передати) вх|дний пакет дощълент|в суб'ектов1

надаяня адм|н|отративно] постгуги, до компетенц11 якого напех{ить питан]1'[

прийтятгя р|тпення у справ1, про що робиться в|дл1тка в лист! про проходжен!1'{

опрази |з зазначенням часу ' дати та яайменуванття суб'скта надання

адм1н1стративно1 |1 над1олано, та проставлен}1ям печатки

/.о'-ю

6.10 ! раз1 коли вх1дний пакет дот9мент|в отимано засобами пот|1тового

зв'язку ! в|н не м]стить |нформац|| про прийяятний для оуб'екта зверненн''{

спос1б йо|о пов!домлеттня, аАм|н!сщатор центру пе п|зн1тше наступного

робоного дня надсилас суб'сктов| звернен!ш опис вх1дного пакета догср:ен': !в

електровно}о поп:тото або його в!дскановану коп1то, ни |нтттими засобами

телекомун!кац1йного зв'язку.

'1!' ,_"с..|! т,1. ']

,,:ч;,;:.:,т;']]] ?

-/,\: '
1-'! т,А]!|)

зг!днр 3 оРиг!нА
Ёанал/ник эагального оддлу а

чу ч\в9'}ф/\ рфо! н о у/ де Р'}а Рё \

адм1н|отратора, що ок},}{енти.
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7.2 |\ередана справ у па[{еров|й форм1 в1д цевтру до суб'скта надаттня

адм|н1сщативно! послуги зд|йсттто€ться не ментше н}к один ра] протягом

робоного дття, 1]1}бгхом доставки прац|вником центру, надсилання в!дсканованих

докуиент|в з використан1#1м засоб|в телеком1тт!кш$йного зв'язку або в |н:лий

спос|б.

7 .3 |71с:тя ощимання справи оуб'ект надання адм|н|сщативно! пос'ггди

зобов'яза-гтий внести запис про !: оримання 1з зазначенням дати та чаоу,

пр1звища, 1мен|, по батьков1 в!дпов|дально! пооадово| особи до листа про

проход)кення справи.

7.4 1{онщолъ за дотриман|{'{м

послуг сщок|в розглящ справ

адм|н|страгорами шентру в!дпов|дно

кер!вника центру.

оуб'сктами наданття адм!н!стративних

та лр14й11яття р|тпень зд!йснюсться

ло розпол|лу обов'язк!в 3а р1шенням

7.5 €уб'ект надання адм1н1сщативно! послуги зобов'язаний:

свосчаоно !вфоршцъати цент про пере!пкоди у лорилаанн! сщоку

розг]1яд0/ справи та прийттятт1 р1тпеттня, |нй проблепти, що виникатоть п!д нас

розгляду справи;

надавати |нформац|то на усний або письмовий запит (у тому нисл1

11]''ш1хом надсилання на адр9су елекщоттно| поплти) адм|н|стратора центру про

х|д розгляду справи.

! раз| виявлення факгу пор1'тпенття вимог законодавства щодо розгляду

справи (строк1в наданяя адм1н|сщативнот посл}ти тощо) адм|н|сщатор центру

нев1дкладно !нфорьтуе центру.

зг|дно 3 сРиг;нА
Ёанфник загального в щ!лу ат

",'"|уР''2/у22- ,6 /- 
-ав

Р0:;2а\''

,.., .:

!, |,-\ 1 

', 
)
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8. 11ередаэа вих!дпого пакета дочгмент!в суб'ектов! зверпепня

8.1 €уб'ект надання адм|н|сщативно] посл}гтт нев!дкладно, але не п1зн11ле

наступного робоного дн'1 п1сля оформленття резу]]ьтац наданн'1

адм|н1стративно! послуги' форплуе вих|дний пакет документ|в та передае його

до центру' про що зазначаеться в лист| про щоходкен|{я справи.

8.2 Адм|н1сщатор центру нев!дкладно у день 1{адход)ке!1ня вих1дного

паке':а до:9тмент!в пов!дом.гшс про результат надан г:я адм1н1сра: ивно| послуги

суб'ектов| зверненн'1 у спос|б, зазначений в опис| вх|дного пакета док)'}{ент|в,

зд|йсн}ое реесщац|то вих|дного пакета док),ъ''ент1в т]]']1'1хом внесенн'1

в1дпов|дттих в|домостей до листа про щоходжен1{'{ справи, а також до

в1дпов|дного реестру в паперов|й форм1.

в1домостеи про м1сце

та 1нш:о] контактнот

8.3 Бтос|дний пакет док}ъ,[ент1в передаеться суб'ектов| звернення

особисто п1д розписку (у тому ниол1 його уповновокеному щедставников|) у

раз1 пред'явлення документа, що посв|двуе особу та засв|днуе його

повнова)кення, або у випадках, передбанених законодавством, переда€ться в

1нплий прийттятний для суб'екта звернення опос|б.

1нформац|я про дац отримання вих|дтого пакета док)'1.{ент|в суб'ектом

звернення збер1гаеться в матер|алах справи.

8.4 9 раз1 не зазначення суб'ектом звернен|ш{ зручного д:1'л нього способу

отримання вих1дного пакета доч^{ент!в або йото неотриман}#1 в ценщ1

протягом двох м|ся11в в1дпов|дн1 документи надсилатотьоя суб'ектов1 звернення

раз1 в|дсутност1

суб'скта звернеттлтя

ент|в збер|гасться протягом трим1оянного

засобами по|птового зв'язку. !
проживання (м1сцезнаходх<ення)

|нформац|] вих|дний
!|'.)'.'.ъ!(о! . "4-

д1д;1:-:\_- 
_=

-;: |'-:

-,;э''

зг|д]{о 3 оРип
[]||/ зз,'|ьво.о д|дд п

|! \ ф цо ! р алс ц ц р 6д9 ц6, 
' 
. ;

строку в центр1' арх|вного збер|ганття.
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8.5 ! раз1 коли аАм|н1стративна посщ/га надаеться нев|дкладно'

адм!н|ощатор центру рееструс |нформац1то про результат розгляду справи в

хурнал| (у паперов!й форм|), негайно форпгуе вих|дний пакет докумевт1в та

передае його суб'ектов! звернент:я'

8.6 8|дповйальн1сть за несвоечасне та 1{ена]1ежне надання

адм|н1сщативних !]ос.'уг неоуть суб'екти падан1{я таких послуг та в межах

повнова)кень адм1н!стра : ори ! кер1вник шенру'

8.71нформац|я про котс{у нададу адм|н1сщативну послуц та справу у

паперов1й (копй) або елекщонн|й (в|дскштован1 доцменти) форм!' зощема

заява суб'екта звернення, результат надацня адм|!+1стративно| постуги та !н:п|

док$4енти, визначен| 91гу{вськото районното деря{авно}о адм|в|сщац!с*о

{,арк!всько! област!. збер!гасться ) цент!.

!о! матер1али справи збер|гатоть ся у ц6'екта наданття адм!н|сративно|

поолщи'

8.8 €уб'ект 3вернення мае право на оскар)кен}{'{ втос1дного пакету

док}т.лент1в в|дпов|дно до вимог чи1!ного законодавства !кра[ни'

3аступнпк кер!в!|пка апарату'

начальник орган!зац!йного в!лл!лу

$'- н.п.штРиФАновА
апарату раиоцно1 деря(авно!

адм!н!страц|!

Фф:-;"ъ

}г р,т |:т }

зг!дц0 з оРиг-!1.{
начфник эагального в!ддлу


