
чугу!вськА РАйоннА дшРкАв|{А Адм!н|стРАц1я
хАРк!всько[ оБлАст!

РозпоРяд]|(шння

{уц!в $р -!:'2

|1ро затверд2|(ешця Регламенту

центру цадацшя адм1п|стратпвних

послуг при 9уц!вськ|й районн1й

лерясавн!й алм!н|страш![ 1арк1всько|

област!

8|дпов|дно до статт| 12 3акону }ьра!ни "|{ро адм1н1сративн[ послуги'',

постанови (аб1нец й|н1сщ!в !ща|ни в|д 01 серпня 2013 року /т|"о 588 <|{ро

затвердження [!рим!рного регламенту центру надан!{'| адм!н{сщативних

послуг))' розпорядэкення !{аб|нец й1н1стр|в }кра!ни в|д 16 щавня 2014 року

|т:'" 523-р <!'еяк| пи:ангш надан ня адм!н!стративних посщ/г орган!в виконавно|

в]]ади через центи наданн'1 адм|н|стративних послуг')' з мето}о впорядкуван}1я

системи надання адм[н|сщативних послуг т'ерез ценр надання

адм1н|сщативних послуг при 9уц!вськ[й районн1й державн|й адм|н|страц||

!арк|всько| област|, кер1тонись статтями 6,39, 41 3акону 9кра'1ни "[|ро м|сшев1

дер:кавн1 адм|н|сщац![ ' :
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1.3атвердити Регламент центру надан}1я адм|н|сщативних послут при

9уу!вськ1й районн|й дерэкавн|й адм|н1страц1| 1арк1всько| област| (додасться).

2. 81дд1лу з питань вадання адм1н|стративних посщгг 9уц!всько!

районнот державнот адм1н1срац|| {арЁвсько| област| 1[оровенко й.8.)

провести базове та повторне в[дстеження результативност! рецляторного акту

в!дпов1дно ло 3акоц }кра|ни "|!ро засали лержавно| рецляторно| пол!тики у

сфер| гослоларсько| д!ял ьност1>.

3. }0ридинному сектору апарату 9уц!всько| районно| державно|

адм|н|сщац[{ {,арЁвсько| област| (€тупяенко |.}0') подати це розпоряд)кен1'1

на державну реестрап1то до !{угу|вського м|ськрайонного управл|ння тостиц!|

{арк|всько| област|.

4. |-{е розпорядження набувае чинност| з дття його оф1ц|йного

опубл|кування в м1ськрайонн|й 1нформац!йн|й газет| <Бестник 9угуевщиньп>.

5. (онщоль за виконанням розпорядження пок.]]асти на' пер1лого

засц.'пника голови чуцтвськот районно| дерэкавно| адм|н|сщац1| |арк|всько|

област1 8архсе!нова }Ф.(.

| олова районно! дер:кавшо!

адм!н!страц1! ')у,

Арку:ш! погод:кення дода}оться.



зАтввРджвно

Розпорядженй}т голови 9уч!всБко{

районно| дерхсавно! адм|н1срац1!

{арк|всько! област1

1уу-

РшглАмшнт

{ентру наданшя адм1н!стративних послуг при {уц!вськ!й

районн1й дер'(авн!й адм|н!страц!| !арк!всько! област!

!. загальн| полоя(ення

1. Регламент !енщу надання адм1н|ощативних послг при 9уц!вськ|й

районн|й дер:кавн|й адм|н|сщац!! {арк|всько! област[ (дал1 _ Регламент)

визнача€ порядок орган|зац1! роботи ценщу надання адмй|сщативних послуг

при 9уц!вськ1й районн[й дерхсавн[й адм|н|сщац|| )(арк|всько! област1 (да.гт1 _

фнтр), порядок д1й адм|н|сщатор!в ценщу та !} взасмод1| !з суб'ектами

надання адм!н| сщативних послуг.

3. 1{аданття адм!н1сщативних пос.туг у 1{енщ1 зд1йонтоеться з

дотриман!{ям таких принцип[в:

/1 ??'''у///? /аъ-'/:та
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верховенства права' у тому числ! законност| та }оридично] ви]наченост|;

стаб!л ьност!;

р|вност| перед законом;

в|дкритост! та прозорост|;

оперативност! та свосчаснос': !:

досцпност| |нформац|| про надання адм|н1сщативних послуг;

захищеност| персональних дан!о(;

раи|она.лтьно| м|н|м|зац|] к!лькост| дочмент1в та процедурних д|й, що

вимага1оться для отримання адм|н|стративних пос.]гг;

неуперелженост! та сщаведл и вост!;

доступност! та зрунност1 для суб'ект|в звернення'

1.41-{ентр у сво!й д|яльност| керуеться (онстицт1|ето та законами

}кра!ни, актами |1резидента 9кра!ни | (аб1нету й|н|сщ1в !ща!ни, актами

ценщ!!!ьних орган|в виконавчо] влади' {арк|всько! обласно| державно|

адм|н|сщаш||, {уг$всько! районно! дерхавно| адм|н|страш|| {арк|всько{

област!, {арк|всько] обласно! ради, 9уц1всько! районно| ради, положенням

про центр надант:я адм1н|сщативних послуг при !{уц|вськ[й

дер:кавн|й алм|н1сщац[| та цим Регламентом.

2. 8имоги до прим1шдення, в якому розм!тцусться центр

2.1 !ентр розм|пцгстьоя в зручнот{у для суб'ект|в звернення м|сц| з

розвинуто|о транспортното |нфраст)'ктуро|о.

Ёа вход! до прим|щентля (бул1вл|) розм!щусться |нформац|йна вив!ска з

найменуванням ценщу та щаф1ком його роботи.

[раф1к роботи центу затвердт(уеться голово1о 9угу!всько| районно|

державно! адм1н1сщац|| {арк1всько| област|, з урахуванням вимог 3акону

раионн1и

9кра!ни <||ро адм!н|сративн| послуги>.
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Ёа прилегл|й до ценщу територ1! передбанене м1сце для безоплатно]

стоянки автомоб|льного щанспорц суб'скт1в звернення. ' '

Ёа прилеглих вулицях розм|тцутоться вказ|вники, на яких зазначаеться

м|сце розтатлуванн'1 центу.

2.2 |{рим!щення центру под1ляеться на в!дкриц та закриц частини.

9 в1дкрит|й'тастин1 зд|йснтоеться прийом, консультування, |нформування

та обслуговувант:я суб'скт|в звернен}1я прат1|вниками ценру. €уб'скти

звернення ма}оть безперетпкодний досцп до тако'1 настини центру.

8|дкрита настина вк.]11очае:

сектор прийому;

сектор |нформування;

сектор он|кування;

сектор обстуговування.

Б!дкрита настина розм|пцгеться на пертпому поверс1 бул|вл1.

3акрита настина призначена вик.'1|очно для опрац}ов:1нн'1 докг{ент1в'

по1цти, надання консультац|й з використанням телефонного зв'язку' а також

збере:кення документ|в, справ, хс1рнал|в обл!ч/ресстрап1! фозм[щення арх|ву).

8х1д до закрито] частини ценру суб'сктам звернення заборонясться.

3акрита настина розм|ппгсться на пертпопгу поверс| буд!вл1.

2.3 €ектор прийому облатптований при вход| до прим|щенття ценщу.

} ньоплу зд|йснгосться загальне 1нфорт{ування та консультування суб'скт!в

звернен}]'{ з питань роботи ценру.

2.4 сектор [нфорплування облалптований з мето}о ознайомлення суб'скт1в

звернення з порядком та умова&1и надання адм1н1стративних послуг.

} сектор| |нформувантля розм!щутоться 1нформац|йн| стенди в зрг{но}{у

для перегляду м!сц!, що м|стять акцальну, вичерпну 1нформац1то, необх1дну

д']ш1 одерхання адм1н1стративних послуг.



€ектор 1нформування облатптований столами, ст!льцями та забезпечений

канце']1ярськими товарами д.]|я заповненн'1 суб'ектами звернення необх1дцих

документ1в.

2.5 [ектор он|кування розм|щений в просторому прим|щенн1 та

обла.гштовусться в достатн|й к!лькост| ст|льцями, кр1слами тощо'

2.6 €ектор обоцговування гворений за принципом

розм|щенття робоних м|сшь. при ко}(ному робоному м|сц:

суб'скт|в звернен}'{ наявна |нформац|йна табличка |з зазнаненням номера

такого м|сця, пр|звища, 1мен1, по батьков| та посади адм1н|сщатора центру.

2.711лоца сектор|в от1кування та обслуговування с достатньо|о для

забезпеченття зру{них та комфортних р{ов дтя прийо}{у суб'скт!в зверненття |

роботи адм|н|сщатор|в ценщу.

3агальна площа сектор|в он1кування та обслуговування становить не

менлл як 50 кв. метр1в.

2.8 Ёа 1нформаш|йних стендах розм1щуеться |нформаш1я зокрема, Ёро:

найменувантля центру, його м|сцезнаходження' номери телефон|в д;тя

дов|док, факсу, адреси веб-сайту, електроннот по|]1ти;

граф[к роботи шентру (прийомн[ дн[ та години, вих!дн[ дн1);

перел!к адм1н|сщативних послуг, яЁ надатоться яерез ценщ, та в|дпов:дн1

|нформац|йн| картки адм|н|сративних послуг;

сщоки надання адм1н1сщативних послуг;

бланки заяв та |нтлих докуиент|в, необх|дних для звернення за

отримант:ям адм1н|стративних послуг' а тако)к зРазки !1 заповнення;

плат|хсн1 рекв|зити д']ш1 оплати платншх адм!н!стративних послуг;

супутн1 посщ/ги' як1 надак}ться в прим1щенн1 центу;

в1дкритост1

для прийому



пр1звище' |м'я, по 6атьков! кер1вника центру, контактн! телефони, адресу

елекц;онно! пош ги:

|!олотсенл:я про т]ентр;

Регламент ценру.

2.9 |{ерел|к адм|н1стративних лосщг. як[ нада1оться через цент'

розм!шцгеться у дост}?т|ному та зрг{ному дш суб'ект1в звернення м1оц!'

Адм|н|сщативн| послуги в перел1ч груттуоться за суб'сктами надання

адм1н1стративних послг.

2.10 Блаттки заяв, необхйн| д;ш1 замовленпя а]1м1н1сщативних послуг'

розм|ш1уоться у оектор| |нформування на стендах-накопичувачах 1з в1льним

доступом Ао них суб'скт|в звернен}ш1.

2.11 Фсобам з обмехсеними ф|зтгтгтими можливостями забезпечений

в|льний доступ до 1нформац|!, зазначено| в цьопту розд|л|, тпляхом розм1щення

буклет|в, |нформац|йних лист|в на стендах, 1нттлих необх1дних матер|ал1в. } раз|

мо>кливост1 зд!йснтоеться 1нформувантля |н:пими способами, як[ е зрутними для

ос1б з обме;кеними ф[зитними можливостями.

безпосередньо такими суб'скталли.

2.13 8 прим|щенн| ценщу наявна книга скарг та пропозиц|й для

висловлення суб'ектами звернень заува}кень | пропозиц1й щодо якоот| надання

адм1н|сщативних пос:тд. €уб'скти наданн]1 адм1н[стративних послуг та

закер1вник центру проводять щор!нний анал|з такгос зауважень | пропозиц1й,

результатами яких вжива}оть в|дпов1дн1 заходи.

2.|2Ба основ|

адм|н|стративних послуг

Ргоджених р1!пень 1з

у цецтр| мо)кщь надаватися

суб'сктами

адм1н1сщативн1

надання

поспуги



област[, а також кер|вник ценщу

адм|н|стративно! послуги пропозиц|т

можуть вносити

щодо необх1дност|

3. [нформац!йна та технолог!чпа карткп аАм!н!стративнпх посцг

3.1 [олова 9угу!всько| районнот державно| адм1н|страц[] )0рк1всько|

суб'сктов1

затверджених |нформац!йних та технолог1чних карток адм1н1стративних послуг

(у тому нисл| для докуметтт1в дозв|льного характеру у сфер| господарсько1

д!яльност!).

3.2! раз1 внесення зм|н до законодавства цодо надання адм1н1сщативно1

послуги, суб'скг !1 надання свосчасно |нформуе про це голову 9угу!всько|

районно! дертсавно! адм|н1сщаш|! {арк|всько! област|,

цен фу. гоцс пропозиш!! 1цодо внесенн]! зм!н до

а також кер1вника

технолог|нних карток зг|дно 1з законодавством та цього Регламент.

4. 1нформац!йне забезпечення

4.1 Адм|н!стратори над&оть консультац1! суб'сктам звернення 1з

зага.'1ьних питань орган|зац|| роботи ценру та порядку прийому 6уб'скт1в

звернення у центр|. &м1н|сратори центру також:

|нфорптуоть за усним клопотанням суб'скта звернення про належн1сть

пору!пеного ним питанн'{ до компетенц1! центру;

консульц/|оть суб'скт|в звернен1{'{ щодо порядч внесення плати

(адм|н|сщативного збору) за надан1]'1 платних адм!н1стративних послуг;

нада!оть 1нформац1то про плат|хсн1 рекв1зити д[\я с!1пати

адм!н1сративного збору;

надатоть !нп:у 1нформац1то та допомоц у межах ко;петенц!т.

4.2 [олова {уц!всько| районно{ дерх<авно! адм|н1сщац|| !,арк!всько!

внесенн'!

надан1{'{

зм|н до

|нформац1йних

област| створтое та забезпевуе робоц окремого розд|лу на оф|ц|йному
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веб_сйт[, де розм|пу€ться |нформаш|я, зазначена в п1тткт1 2'8 розд|лу 2 пього

Регламенц, а також |нформац|я про розтапування :1енрр 'найбпит<н| зупицки

щомадського щанспорц' п1д']зн| тпляхи, м1стц паркрання, !нтпа корисна д'тя

суб'скт!в зверненг:я |нформаш|я.

4.3 |нформац|я, яка розм|цусться в прим|шенн| центру та окремому

розд|л| оф1ц|йного веб-сайту 9уц|всько! районно! державно| адм1н1сщац11

{арк1всько| облаот| е акцальното ! повното.

1нформац|я в окремому розд1л1 оф|ш!йного веб-сайц 11уц|всько|

районно! дерэкавно! адм|н|сщац|! {арк|всько! област| с зрутното для по]]!ту та

коп|товантля.

4.4 €уб'ектам звернення, як! звернулися до ценщу з використанням

засо6|в телекоьтун|кац|йного зв'язч (телефону, електронно| потшти, |нтпих

засоб1в зв'язч), забезпетуеться можлив]сть отимання 1нформаш|} про надан!ш1

адм1н!сщативних послуг ценщом у спос|б, аналог|нний способу звернення'

5. !(еруваппя нергого в центр!

5.1 3 метото забезпечення зрутност| та оперативност| обслуговування

суб'скт1в звернення у центр| в}(ив:|к)ться заходи для запоб|гання гворенн}о

яерги, а у раз|':! утворенн'{ для керування черго|о.

5.2 ! пенр! мохсе зд1йснтоватися попередн1й запис суб'скт|в звернення на

прийом до адм|н|стратора на визначену дату та час. |1опередн|й запис може

зд|йснтоватися тпляхом особистого зверцення до центру та елекронно|

рессщац[| на окремому розд1л| оф|ц!йного веб-сайту 9уц|всько| районно|

дер:кавно| адм|н|сщац|] )(арк|всько! област|. |{рийом суб'скт1в звернення. як|

зарееструвалися 1пляхом попереднього запису' зд1йснлосться у визначен|



кер|вником центру години. ! раз1 нез'явлення суб'скта звернення у визначений

иас, иерга протягом 15

5.3 !енр мох<е

хвилин збер!гаеться, а пот|м анултосться.

гарант}.!очи дотримання

зд|йснтовати керування чергок) в 1нтпий спос|б,

принципу р|вност| суб'скт|в звернення.

б. [1рийпяття заявп та !н:пих дочгмент1в у цептр!

6.1 |{рийняття в1д суб'екта звернення заяъи та |нтших доцмент|в,

необх|дних д]тя надання адм|н!сщативно{ послуги (Аал| - вх|дний пакет

документ|в) та повернення докРиент|в з результатом надання адм1н|стративнот

посл1.гт.т (дал1 - вих1дний пакет докуиент|в) зд!йснтосться виклтотно в т]енщ!.

6.2 [1рийняття ъ|д суб'скт!в господарк)вання за'{ви про видачу дочмент1в

дозвйьного характеру та документ|в. що додак)ться до не], декларац|т

в1дпов1дност| матер1апьно-техн1чно1 оази вимогам законодавства' видача

(переоформленття' видача дубл|кат|в, анултовання) документ|в дозв'льного

характеру, як| оформлен| м!сцевими дозв1льними органами! та зареестрованих

дек.]1арац1и зд1исн|о}оться в1дпов1дно до

систему у сфер! господарсько] д|яльнос г|,>.

3акону }кра|ни <|{ро дозв|льну

6.3 €уб'скт зверненн'{ мае право полати вх1дний пакет дотсртент|в у

шенр! особисто. через уповноваженого представника. над!слати його поштою

фекомендованим дистом 3 описом вкладенн'{) або в передбачених з:!коном

випадках за допомоголо засоб|в телекомун|кац1йного зв'язку.

6.4 } раз| коли .вх1дний пакет докумеят|в пода€ться уповноват{еним

представником суб'екта звернеттня, пред'яв.ттяготься документи' що посв|дчють

осооу представника та засв|дчу!оть иого повнова)1(ення.
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6.5 Адм|н|сратор центру перев|ряс в1дпов|дн|сть вх|дного пакета

документ|в 1нформац|йн|й картц1 адм|н|сщативно| послуги, у раз! пощеби

надае допомоц суб'ектов| звернення в заповненн| бланка заяви. } раз1 коли

оуб'скт зверненгтя припустився неточностей або помилки п1д нас заповнення

бланка заяви, адм1н|сратор пов|дом.гтяе суб'ектов| звернення про в!дпов[дн|

недол|ки та нада€ необх!дну допомоц в !х усуненн[. 8с1 виправлення п1д нас

прийняття вх|дного пакец докщ!ент|в п1дтвердх1тоться п|дписами заявника.

6.6 Адм1н|стратор центру ск]1ада€ опис вх1дного пакета докр{ент!в, у

якощ/ з.внач1:|оться 1нформаш|я про зб{ву та перел|к дог9ътент|в, поданик

суб'ектом звернення до не]' у двох прим|рниках.

6.7 €уб'сктов1 звернення надаеться прим|рник опису вх1дного пакета

докуиент|в за п1дписом |з проставленттям печатки в!дпов|дного адм|н!стратора

ценц)у' а також в|дм1тки про дац та час його ск.]1адення. {ругий прим|рник

опису вх|дного п:1кета доцмент1в збер|гаеться в матер|алах справи, а у раз[

зд|йснення в ценщ| електронного документооб|ц _ в елекщонн|й форм!.

6.8 Адм|н1сщатор ценщу п|д час ощимання вх|дного пакета докр!ент!в

зобов'язаний з'ясуьати лрийнятний дтя суб'екта звернення спос|б його

пов|домлення про результат надання алм1н!сративно| послуги, а також спос|б

передан1 суб'сктов1 звернення вих!дного пакета документ!в (особисто, засобами

по|птового або телекоптун1кац!йного зв'язку), про що зазначасться в опис!

вх[дного пакета документ|в у паперов1й або елекгронн|й форм1.

6.9 Адм1н|сщатор центу зд!йстттое реестра.г{1то вх.дного пакета

документ|в 1п']1,{хом внеоення даних до *р"-у р"""щ',|| у паперов1й форм1.

|!1сля внесення даншх справ| присво1оеться номер' за яким зд|йснтоеться !!

!дентиф!кац1я та який ф|ксусться на бланку заяви | в опис| вх|дного пакета

документ1в.
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6.10 ! раз1 коли вх[дний пакет документ1в отримано'засо6ами по1штового

зв'язку 1 в|н не м|стить 1нформац|! про прийнятний для суб'скта зверненн'{

спос1б його пов|домлення, адм1н1сщатор ценру не п1зн!тше насцпного

робоного дня надсилае суб'сктов1 звернення опис вх|дного пакета дочмент|в

електонною по:птото або його в|дскановану коп|ло, чи |нтпими засобами

телекопдун1кац|йного зв'язчг.

6.]1 [][сля рееотрац|т вх1дного пакета документ!в адм1н1стратор центу

формуе слраву у паперов1й або елекронн|й форм| та в раз| пощеби зл|йснгое ![

коп|товання або скагцъан1т'{.

6.12 1нформац|то про внинен1 д|! адм|н1сратор ценщу вносить до листа

про проход)т{ен|{'{ справи у па||еров|й та елекщонн|й форм1 (кр|м випадк!в, коли

адм1н1стратор суб'сктом надання адм|н1сщативно| послуги). !1ист про

проходження справи тако)1( м!стить в|домост1 про посл|довн|сть д1й (етап|в),

необх1дних д']ш1 надання адм|н!стративно! посщ/ги та залучених суб'скт|в

надан+тя адм1н|стративних послуг.

7. Фпрап!:ованпя справи (вх1дного пакета документ1в)

7.1 |!|сля

адм1н1стратор

робоного дтля,

вчинення д1й, передбанених розд|лом 6 цього Регламенту,

ценщу зобов'язаний нев1дкладно' :1ле не п!зн!:пе насцпного

над1слати (передати) вх!дний пакет документ!в суб'ектов1

надання адм|н[сщативно| послуги, до компетенц|| якого н2].пе)кить питан11я

прийняття р1![ен}{'{ у справ1' про що рооиться в!дм1тка в пист1 про проходження

справи |з зазначенням часу' дати та найменування суб'скта надання

адм!н1сщативно| послуги' до якого !! над|слано' та проставлен!{'{м печатки

алм!н|сщатора. 1цо передав в|дпов|дн! документи.
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7.2|1ередаза справ у паперов[й форм1 в1д центру до суб'скта наАання

адм!н1стативно| поолуги зд|йсттгосться не ментле н!>к один раз протягом

робоного лня. 111ляхом доставки праш|вником цен Ру. надсилання в!дсканованих

документ[в з використанням засоб1в телекоптун1кац1йного зв'язку або в |нтший

спос|б.

7.3 |1|сля отриманн'{ справи суб'скт надання адм|н1стративно! послуги

зобов'язаний внести з:!пис про !1 ощимання |з зазначенням дати та часу'

пр|звища, |мен|' по батьков| в1дпов1да-гльно| посадово| особи до листа про

проход)кення справи.

за дотриманн'1м

розгляд/ справ

шентру в1дпов|дно

та

до

свосчасно |нформувати центр про пере!.г1коди у дотриманн! сщоку

розг']1'1д/ справи та прийнятт! р1тлення, 1н:п1 проблеми, що виникають п!д час

розгляд/ справи;

надавати |нформац|то на усний або письмовий запит 0/ тому числ|

!11]!яхом надсилання на адресу електронно! потпти) алм1н1сщатора центру про

х|д розгляду справи.

9 раз| виявлення факц пору:пення вимог з!1конодавства щодо розгляду

справи (строк1в надання адм1н|стративно| послуги тощо) адм!н!сратор центру

нев1дкладно 1нформус про це кер|вника центру.

7.4 1(онщоль

посщ/г сщок1в

адм|н|сраторами

кер!вника ценру.

7.5 (уб'скт наданття адм|н1стративно! послуги зобов'язаний:

суб'сктами надантля адм|н|стративних

прийняття р|птень зд|йснтоеться

розпод1.гу обов'язк|в за р!тпенням



8.1 €уб'скт валання адм1н1стративно! послци нев!дкладно' але не п1зн11це

насцпного робочого д!1я п1сля оформлентля резу]1ьтату надан11'{

адм1н|сративво! пос.туги, форьтуе вих|дний пакет док)тцент1в та передас його

до центру, про що зазначасться в лист| про проходження справи-

8.2 Адм|н|стратор ценру нев!дкладно у день

пакета документ|в пов1домляе про результат надання

зд|йонтос реесщаш[то

в!дпов!дних в1домостей

засобами по1птового зв'язч. 9

про)киванн'{ (м1сцезнаходження)

вих|дного пакета доцмент|в шлляхом внеоення

до писта про проходженн''1 оправи, а також до

в|дсутност! в!домостей про м1сце

та |нтшо] контактно]
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8. |1ередаяа вихйного пакета документ!в суб'сктов| звернення

надход)кенн]1 вих1дног о

адм|н1сщативно| поолуги

суб'ектов1 звернен1{,{ у спос|б, зазначений в опис| вх|дного пакета документ|в'

в|дпов|дного реесщу в паперов1й форм1'

8.3 вих|дний пакет док)ъ'|ент|в передаеться суб'сктов1 звернен!#1

особисто п|д розписку (у тому писл1 його уповноваженому представников1) у

раз1 пред'явленн'1 документа' що посв|диуе особу та засв!дчус його

повнов2пкен1'1' або у випадках, перелба'тених з:1конодавством' передаеться в

|н|]]ий прийнятний для суб'екга звернення спос|б'

1нформац!я про дац ощимання вих|дного пакета документ|в суб'ектом

звернентля збер1гаеться в матер|алах справи'

8.4 9 раз1 не зазначення суб'ектом зверненн''1 зру|ного для нього слособу

отримання вих!дного пакета докут'{ент1в або його неотримання в центр1

протягом Авох м1сяц1в в!дпов|дн1 документи надсипатоться суб'сктов! зверненъля

раз1

суб'скта звернення

|нформац]] вих|дний пакет .дочълент|в збер|гасться протятом трим1сячного

строку в центр[' а пот!м передасться для арх|вного збер|гання'
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8.5 9 раз1 коли адм1н|сщативна послуга надасться нев!дк-гтадно,

адм|н!стратор центру ре€струе |нформац[то про результат розг'1'{ду справи в

журнат| (у паперов|й форм1), негйно формуе вих1дний пакет док)гмент!в та

передае його суб'ектов1 звернення.

несвосчасне та ненале)кне надант{''

адм1н|сративних послуг нес}ть суб'с1си надан|ш| таких послуг та в ме)к.[х

повнова;кень адм!н!стратори 1 кер|вник ценру.

8.7 !нформац[я про кожну надану алм|н|сщативну послуц та справу у

паперов|й (коп|я) або елекщонн|й (в|дсканован| доцменти) форм!, зокрема

заява суб'екта зверненн'1, результат надання адм1н1стративно1 поощ/ги та 1н1]]1

документи' визначен1 9уц';вськото районното дер)кавно1о адм1н1сщац1€1о

{арк!всько| област!. збер!гасться у шен р!.

!с| матер|али справи збер[гатоться у суб'скта наданття адм|н|сративно|

послуги.

8.6 8|дпов]дальн|сть

8.8 €уб'скт звернення мае право на оскар}(ення вих1дного пакету

документ1в в|дпов|дно до вимог чинного законодавства 9кра|ни.

3асцгпник кер!вяшка ашарац/'

началь!|шк оргап|зац!иного в!дд!лу

апарату районно| дер}кавцо1

адм1н!страц1!


