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ЦЕНТР НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ:

принципи механізми

поради

Шановні мешканці Івано-Франківська!
Центр надання адміністративних послуг, який з
жовтня 2010 року працює в Івано-Франківську, створений
саме для Вас. Відтепер, щоб отримати дозвіл, довідку чи
погодження не потрібно витрачати час на вистоювання
в чергах під кабінетами, а все це можна зробити в
одному місці за допомогою єдиної база даних та системи
взаємодії між різними підрозділами.
До безперечних переваг роботи Центру надання
адміністративних послуг можна сміливо віднести
спрощене й комфортне отримання громадянами
адміністративних послуг, протидію корупції та уникнення використання
посередницьких послуг, повне інформування клієнтів та відвідувачів Центру з
будь-яких спірних або незрозумілих питань, організацію інформаційного обміну
даними між муніципальними службами, повний контроль за здійсненням
їх адміністрування, та скорочення кількості документів, що подаються
замовниками в складі вхідного пакету документів.
Метою створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП ) у
місті Івано-Франківську є реальне забезпечення прозорості, відкритості та
зрозумілості дій влади у сфері надання адміністративних послуг, виконання
стандартних, спрощених схем «руху» до бажаного результату, усунення
«білих плям» в діяльності, якою ніхто не займався або відповідальність за яку
була суто номінальною.
Впевнений, що запровадження такої форми роботи органів місцевого
самоврядування з мешканцями міста сприятиме відкритості місцевої влади.
Запрошую усіх мешканців Івано-Франківська скористатись послугами
Центру!
Міський голова
Івано-Франківська

Віктор Анушкевичус
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) працює у м. Івано-Франківську
від жовтня 2010 року. Метою створення та діяльності Центру є спрощення порядку
отримання мешканцями міста адміністративних послуг (дозволів, погоджень, довідок
тощо, що надаються Івано-Франківською міською радою, її виконавчим комітетом,
структурними підрозділами виконкому міської ради).
ЦНАП створено на виконання Програми оптимізації надання адміністративних
послуг в м. Івано-Франківську, затвердженої рішенням Івано-Франківської
міської ради від 04.06.2009 року. Згаданою Програмою визначено концепцію
функціонування Центру, сформовано вимоги до його функціонування, визначено
структуру, завдання та принципи діяльності, визначено загальні засади надання
адміністративних послуг в рамках ЦНАП.
Започаткування діяльності ЦНАП є результатом спільних зусиль місцевої
влади, бізнес-асоціацій та організацій громадянського суспільства, спрямованих на
спрощення та вдосконалення адміністративних процедур.

Ось основні етапи цієї тривалої роботи:
Квітень
2002 року

в Івано-Франківську створена перша в Україні Реєстраційна
палата (на базі відділу держаної реєстрації виконавчого комітету
міської ради), в межах якої проводиться комплекс реєстраційних
дій для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Січень
2005 року

відкрито інформаційно-консультаційний відділ, що надає
консультативну допомогу з питань отримання дозволів і
погоджень в сфері господарської діяльності.

Вересень
2005 року

створено Дозвільний центр (з поєднанням елементів єдиного
вікна та єдиного офісу), через який здійснюються процедури,
пов’язані з видачею документів дозвільного характеру для
суб’єктів господарювання.

Червень
2009 року

Міська рада затвердила Програму оптимізації
адміністративних послуг в м. Івано-Франківську.

Жовтень
2010 року

відкрито Центр надання адміністративних послуг.

надання
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Цілями створення Центру надання адміністративних послуг стали:


спрощення процедур отримання замовниками адміністративних послуг;



протидія корупції, уникнення використання посередницьких послуг при



підвищення рівня задоволеності замовників якістю наданих

отриманні адміністративних послуг;
адміністративних

послуг.
Відповідно до Програми оптимізації надання адміністративних послуг
в м. Івано-Франківську визначені такі завдання створення ЦНАП:


створення комфортних умов для отримання адміністративних послуг;



організація діяльності щодо повного інформування замовників
надання адміністративних послуг;



організація інформаційного обміну даними між муніципальними службами;



контроль за здійсненням адміністративних процедур;



моніторинг якості надання адміністративних послуг;



скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі вхідного
пакету документів;



скорочення кількості взаємодій замовників з працівниками муніципальних
служб за рахунок покращення внутрішньої інформаційної та документаційної
комунікації.

з питань

В основу діяльності Центру надання адміністративних послуг в м.
Івано-Франківську покладено такі принципи:









принцип орієнтації на замовника – формування ефективної системи взаємодії
працівників ЦНАП із замовниками;
принцип повної інформованості замовників – забезпечення функціонування
постійно діючої системи інформаційного забезпечення зацікавлених осіб;
принцип зацікавленості виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної
адміністративної послуги;
принцип найменшої дії – максимальне спрощення організації та технології
надання адміністративних послуг (мінімально можливі втрати трудових,
матеріальних, часових та інших ресурсів);
принцип делегування повноважень – забезпечення гнучкості в наданні
адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб
замовників;
принцип зворотного зв’язку/підтримка контакту з одержувачами
адміністративних послуг.

4
Відповідно до визначених цілей та покладених завдань ЦНАП виконує
такі основні функції:


організація взаємодії із замовниками та муніципальними службами;



організація роботи з консультування, прийому вхідних пакетів, первинної
обробки документів у складі вхідного пакету, видачі замовникові вихідного
пакету;



організація доставки вихідних пакетів із ЦНАП у відповідні муніципальні
служби, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а
також доставку вихідних пакетів в ЦНАП;



залучення представників муніципальних служб для вирішення спірних питань,
що виникають в процесі здійснення адміністративних процедур.
Нині адміністративні послуги у межах ЦНАП надаються за трьома
напрямами:

1) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, взяття
на податковий облік, облік в органах статистики та загальнообов’язкового
державного соціального страхування – відділ державної реєстрації виконкому
міської ради (Реєстраційна палата);
2) здійснення дозвільно-погоджувальних процедур, пов’язаних з видачею
документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання - відділ
дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради (Дозвільний
центр),
3) здійснення процедур та видача документів дозвільного та погоджувального
характеру у різних сферах для громадян.
Центр надання адміністративних послуг об’єднує в одному приміщенні
працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур, працівників відділу
державної реєстрації та відповідальних працівників муніципальних служб
(координаторів), які уповноважені надавати адміністративні послуги та здійснювати
роботу щодо прийняття, розгляду заяв і документів замовників з питань отримання
адміністративних послуг.
В рамках Центру надання адміністративних послуг задіяні 10 муніципальних
служб, Реєстраційна палата та Дозвільний центр. Координація роботи Центру
надання адміністративних послуг здійснюється відділом дозвільно-погоджувальних
процедур.
З метою уникнення як дублювання функцій, так і безпосереднього контакту
заявників з посадовцями міськвиконкому, для оптимізації внутрішніх процесів у
ЦНАП запроваджено посади координаторів - посадових осіб виконкому міської
ради, які організовують роботу, пов’язану з інформуванням заінтересованих осіб
з питаннями надання адміністративних послуг, прийомом/видачею документів,
забезпечують взаємодію з відповідальними працівниками муніципальних служб.
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Координатори здійснюють свої функції відповідно до Регламенту Центру надання
адміністративних послуг, в якому, зокрема, фіксуються права та обов’язки, вимоги,
порядок роботи, обсяг відповідальності і т.д. не конкретної посади, як у випадку з
посадовою інструкцією фахівця, а саме обов’язки посадової особи муніципальної
служби на конкретному робочому місці в Центрі надання адміністративних послуг.
Для діяльності ЦНАП розроблені адміністративні регламенти кожної
адміністративної послуги, що надається у Центрі. У адміністративних регламентах
зазначаються, зокрема, нормативно-правові акти, які регулюють надання
адміністративної послуги, умови та підстави надання адміністративної послуги,
орган (муніципальна служба), що надає адміністративну послугу, плата за надання
послуги, перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,
послідовність дій з надання послуги, строк (тривалість) її надання, підстави та
порядок відмови в наданні адміністративної послуги, порядок оскарження рішень,
дій бездіяльності муніципальної служби, способи отримання інформації про послугу.
Окремим розділом у регламентах прописані спеціальні можливості для осіб з
особливими потребами.
У приміщенні ЦНАП передбачені додаткові послуги (можливості) для споживачів.
Зокрема, на І поверсі обладнано банківську касу, в якій споживачі можуть здійснити
оплату за окремі платні адміністративні послуги. Тут же надаються послуги з
виготовлення копій документів. Розміщено кавомат та кулер з водою.
ЦНАП обладнаний зручними місцями для очікування відвідувачів. Крім того, до
послуг відвідувачів з дітьми – дитячий куток.
Приміщення ЦНАП обладнане пандусом для доступу маломобільних громадян
– інвалідів, осіб з дитячими візками тощо.
Як передбачає Програма оптимізації надання адміністративних послуг у м.
Івано-Франківську, результатами створення Центру надання адміністративних
послуг повинні стати:
1) для замовників адміністративних послуг - мешканців міста і підприємств, установ,
організацій та потенційних замовників - осіб, які мають намір отримати певну
адміністративну послугу:
 підвищення якості надання послуг, скорочення часу, необхідного для
отримання послуг; зменшення кількості проміжних документів (довідок), які
слід подати для отримання кінцевої послуги;
 забезпечення, прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання
адміністративних послуг, виконання спрощених схем «руху» до бажаного
результату;
 усунення «білих плям» в діяльності, тобто тих видів діяльності, якими ніхто не
займався, або відповідальність за які була «розмита».
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2) для посадових осіб виконкому міської ради, які причетні до процедур підготовки
та надання адміністративних послуг:
 зменшення часу та зусиль для оформлення документації;
 впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення
втрат документів;
 уникнення дублювання дій, пов’язаних з введенням аналогічної інформації на
різних етапах роботи.
3) для керівного складу виконкому міської ради:
 підвищення прозорості та керованості муніципалітету;
 оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з
наданням адміністративних послуг;
 підвищення якості управління за рахунок передбачуваності роботи системи.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ГРОМАДЯНАМ
В ЦЕНТРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ



ГРАФІК РОБОТИ

понеділок – четвер:

(видача документів) понеділок-четвер:

п’ятниця:



8.00 – 17.15 год.

п’ятниця:
8.00 - 16.00 год.
(прийом документів) понеділок – п’ятниця: 9.00 – 14.00 год.
9.00 - 17.15 год.
9.00 - 16.00 год.

Управління архітектури та містобудування:



Надання дозволу на розроблення містобудівного обґрунтування;



Погодження містобудівного обґрунтування;



Затвердження містобудівного обґрунтування;



Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки;



Надання дозволу на внесення змін в попереднє рішення виконкому;



Надання дозволу для включення співзабудівником;



Надання дозволу на будівництво нового житлового будинку в існуючій забудові
та на виділених земельних ділянках;



Надання дозволу на реконструкцію індивідуального житлового будинку
здобудовою та надбудовою житлових і допоміжних приміщень;



Надання дозволу на будівництво господарської будівлі і гаража на присадибній
ділянці;



Надання дозволу на встановлення та продовження терміну дії металевого
гаража;



Надання дозволу на погодження прийняття закінчених будівництвом
приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями спорудженими без дозволу на
Виконання будівельних робіт;



Присвоєння поштової адреси;



Передача зовнішніх мереж.

 Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю:


Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкового,
вуличного, квартального, територіального комітету);



Реєстрація органу самоорганізації населення
квартального, територіального комітету).

(будинкового, вуличного,
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 Управління земельних відносин:


Оформлення договорів оренди землі (первинний, поновлення, внесення змін);



Оформлення договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки, що підлягає продажу власнику нерухомого майна;



Оформлення договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів
за використання земель, договорів особистого сервітутного користування
реальною, ідеальною часткою земельної ділянки, договорів особистого
строкового сервітуту (МАФ);



Підготовка витягу з рішення міської ради про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки та складання завдання на проведення експертної оцінки
майна;



Підготовка розрахунку розміру плати за користування реальною, ідеальною
часткою земельної ділянки, особистого сервітуту (МАФ);



Підготовка та видача довідки про зареєстроване особисте селянське
господарство.



Управління Держкомзему в м. Івано-Франківську:



Видача витягу про розрахунок нормативної грошової оцінки землі фізичним та
юридичним особам;



Видача довідки про сервітутні обмеження земельних ділянок фізичним та
юридичним особам;



Видача висновку щодо надання земельної ділянки в оренду (власність, постійне
користування) фізичним та юридичним особам;



Інформаційна довідка з державного реєстру земель.

 Управління житлово-комунального господарства:


Обстеження житла на відповідність санітарним нормам та визнання
придатним для проживання;



Виготовлення свідоцтва на право власності на житло;



Надання дозволу на видалення зелених насаджень;



Передача житлових будинків у власність громадян;

 Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція з благоустрою»:


Видача планових ордерів на земляні роботи та будівництво;



Видача аварійних ордерів на земляні роботи;



Видача ордерів на складування будівельних матеріалів;



Видача ордерів на встановлення тимчасової огорожі.
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 Відділ обліку та розподілу житла:


Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання та взяття на облік
громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу та
зняття з обліку;



Передача громадянам у власність приміщень (кімнат) у гуртожитках міста;



Взяття громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання;



Взяття громадян на облік бажаючих отримати земельну ділянку під
індивідуальне будівництво;



Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету про
надання жилих приміщень в будинках підприємств, установ та організацій їх
працівникам, які перебувають на обліку за місцем роботи;



Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на квартирному
обліку за місцем проживання при міськвиконкомі;



Затвердження рішень підприємств, установ та організацій про надання
службових жилих приміщень;



Виключення жилого приміщення з числа службових;



Реєстрація та перереєстрація громадян в гуртожитках міста;



Надання дозволу на переоформлення договору-найму;



Обмін житлових приміщень;



Бронювання житлових приміщень;



Приєднання суміжних житлових приміщень;



Надання житла в зв’язку зі знесенням житлового будинку;



Передача малосімейного гуртожитку у власність громадян;



Внесення змін в облікову справу громадян, які перебувають на квартирному
обліку при міськвиконкомі за місцем проживання та в житлово-будівельному
кооперативі;



Внесення змін в облікову справу громадян, бажаючих отримати земельну
ділянку під індивідуальне будівництво;



Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про
взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи;



Надання довідки про перебування на квартирному обліку при міськвиконкомі
за місцем проживання та в житлово-будівельному кооперативі;



Надання довідки про перебування на обліку бажаючих отримати земельну
ділянку під індивідуальне будівництво;



Внесення громадян до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі
будівництва (придбання) доступного житла.
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Служба у справах дітей:



Надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо
придбання (дарування) на їх ім’я, договору про припинення права на аліменти
на дитину в зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно;



Встановлення порядку участі того з батьків, що проживає окремо, у вихованні
дитини;



Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу (дарування, міни) на
ім’я повнолітньої особи житла, право користування (спільної сумісної власності)
яким мають діти;



Надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо
відчуження житла, власником (співвласником) якого вони є;



Надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо
відчуження майна (нежитлових приміщень, земельних ділянок, автомобілів
тощо), власником (співвласником) якого вони є;



Встановлення опіки (піклування) над дітьми;



Надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо
їх реєстрації та перереєстрації;



Надання висновку про можливість утворення прийомної сім’ї та влаштування до
неї дитини;



Постановка на облік осіб, які бажають усиновити дитину;



Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини.

Комунальне підприємство «Івано-Франківський міський рекламно інформаційний
центр»:


Надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами;



Надання дозволу на проведення рекламної акції;



Надання дозволу на встановлення тимчасової виносної конструкції;



Надання дозволу на розміщення гастрольної реклами та реклами виставок
товарів та послуг;



Надання дозволу на розміщення світлових художньо - просторових рекламних
композицій (неон, світловий шнур);



Реєстрація паспорту вивіски;



Надання дозволу на розміщення художньо-просторової композиції (зелені
насадження, фітокомпозиції тощо), які використовуються як рекламоносії;



Надання дозволу на розміщення графічної (лазерної) проекційної установки.




Юридичний відділ:
Оформлення права власності за фізичними та юридичними особами на об’єкти
нерухомого майна.
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ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Розміщується на ІІ поверсі Центру надання адміністративних послуг
тел. 750330, E-mail: demvk_if@ukr.net



понеділок – четвер:

8.00 – 17.15 год.

п’ятниця:

(прийом документів) понеділок – п‘ятниця:

8.00 - 16.00 год.
9.00 – 14.00 год.

(видача документів) понеділок – четвер:

9.00 - 17.15 год.

ГРАФІК РОБОТИ

п’ятниця:

8.00 - 16.15 год.

Прийом та видача документів здійснюється державними адміністраторами.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ В
ДОЗВІЛЬНОМУ ЦЕНТРІ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА:
1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в ІваноФранківській області:


Дозвіл на виконання будівельних робіт;



Дозвіл на виконання підготовчих робіт;



Сертифікат відповідності.

2. Територіальне управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківській
області:
 Дозвіл на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки,
підвищеної
експлуатацію
об’єктів, машин, механізмів, устаткування
небезпеки.
3. Відділ охорони культурної спадщини і музейної роботи управління
культури Івано-Франківській обласної державної адміністрації:
 Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, та в межах
зон охорони пам’яток;
 Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток
археології), їх територіях та в зонах охорони.
4. Головне управління з питань туризму, євроінтеграції,зовнішніх
зв’язків та інвестицій Івано-Франківській обласної державної
адміністрації:
 дозвіл на право здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного
супроводу.
5. Головне управління агропромислового розвитку Івано-Франківській
обласної державної адміністрації:
 атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.
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6. Головне управління ветеринарної медицини в Івано-Франківській
області:
 експлуатаційний дозвіл для потужностей з переробки неїстівних продуктів
тваринного походження;
 експлуатаційний дозвіл операторам потужностей виробництва, змішування та
приготування кормових добавок, преміксів і кормів;
 експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки
або реалізації харчових продуктів;
 експлуатаційний дозвіл на потужності з обігу ветеринарних препаратів;
 експлуатаційний дозвіл на проведення заходів з залученням тварин;
 експлуатаційний дозвіл центрів розведення племінних тварин.
7. Управління ДАІ УМВС України в Івано-Франківській області:
 дозвіл на перевезення негабаритних вантажів та установлення і використання
на транспортному засобі світлових сигналів автожовтого (оранжевого)
кольору;
 узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.
8. Міське управління головного управління МНС України в ІваноФранківській області (державний пожежний нагляд), головне
управління МНС України в Івано-Франківській області:
 дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію
нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого
призначення, впровадження нових технологій, передачу для виробництва
зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренду будь-яких приміщень;
 декларація відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
9. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області:
 дозвіл на будівництво споруд об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних
станцій у межах відведення автомобільних доріг загального користування
місцевого значення;
 дозвіл, згода на розміщення рекламоносіїв у межах відведення автомобільних
доріг загального користування місцевого значення.
10.Управління культури
адміністрації:

Івано-Франківській

обласної

державної

 свідоцтво про проведення гастрольного заходу.
11.Державне
управління
охорони
навколишнього
середовища в Івано-Франківській області:

природного

 дозвіл на спеціальне водокористування в разі використання води водних
об’єктів загальнодержавного значення;
 дозвіл на спеціальне водокористування в разі використання води водних
об’єктів місцевого значення;
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 дозвіл на виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення та
утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших
біологічних агентів, а також на транзитне транспортування через територію
України хімічних, біологічних, радіоактивних, інших небезпечних для здоров’я
видів сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти
і нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту та
продуктопроводами;
 дозвіл на спеціальне використання тваринного світу;
 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами;
 дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів;
 висновок щодо державної екологічної експертизи.
12.Івано-Франківська міська санітарно-епідеміологічна станція:
 експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що займаються
виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі;
 експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які здійснюють
введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі;
 висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.
13.Управління Держкомзему в м. Івано-Франківську:
 довідка про розрахунок нормативної грошової оцінки землі фізичним та
юридичним особам;
 довідка про сервітутні обмеження земельних ділянок фізичним та юридичним
особам;
 висновок щодо надання земельної ділянки в оренду (власність, постійне
користування) фізичним та юридичним особам.
14.Комісія з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із
землеустрою:
 погодження проекту землеустрою.
15.Міська рада:
 рішення про надання земельних ділянок державної або комунальної власності
у користування;
 рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності;
 рішення про передачу в оренду земельних ділянок , що перебувають у державній
або комунальній власності;
 дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки (в межах
населеного пункту).
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16.Управління архітектури та містобудування:
 Надання дозволу на встановлення малих архітектурних форм;
 Надання дозволу на продовження розташування малих архітектурних форм;
 Погодження проекту інформаційної вивіски;
 Надання дозволу на розроблення містобудівного обґрунтування;
 Погодження містобудівного обґрунтування;
 Затвердження містобудівного обґрунтування;
 Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки;
 Надання дозволу на внесення змін в попереднє рішення виконкому;
 Надання дозволу для включення співзабудовником.
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РЕЄСТРАЦІЙНА ПАЛАТА
Розміщується на ІІ поверсі Центру надання адміністративних послуг.
тел. 552173, 551869, е-mail:palata.if@ukr.net



ГРАФІК РОБОТИ

(консультування, надання відомостей з
Єдиного державного реєстру, прийом та
видача документів)
(консультування, надання відомостей
з Єдиного державного реєстру, видача
документів)

понеділок – четвер:

8.00 – 17.15 год.

п’ятниця:
понеділок – четвер:

8.00 - 16.00 год.
9.00 – 14.00 год.

п’ятниця:

9.00 - 14.00 год.

В рамках роботи Реєстраційної палати м. Івано-Франківська надається комплекс
реєстраційних дій для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (державна
реєстрація, реєстрація в органах статистики, органах загальнообов’язкового
державного соціального страхування).

Прийом та видача документів здійснюється державними реєстраторами.
Перелік реєстраційних процедур, які здійснюються в Реєстраційній
палаті м. Івано-Франківська:
1. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця;
2. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в єдиному державному реєстрі;
3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця;
4. Державна реєстрація юридичної особи;
5. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
7. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або
пошкодженням;
8. Внесення змін до відомостей
державному реєстрі;

про юридичну особу, які містяться в єдиному

9. Резервування найменування юридичної особи;
10. Надання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (витяг, виписка, довідка).
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: м. Івано-Франківська, вул. Грушевського, 29,
тел. 552083, 752086, e-mail:departament_spv@ukr.net



ГРАФІК РОБОТИ

понеділок – четвер:

8.00 – 17.15 год.

п’ятниця:

8.00 - 16.00 год.
9.00 – 16.00 год.

прийом здійснюється: понеділок, вівторок,

середа, п‘ятниця:
Перелік адміністративних послуг, які надаються Департаментом:
1. Відділ соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
праці, вул. Грушевського,29, каб.№5,6, тел.55-21-90:


встановлення статусу учасника війни для осіб, які в період війни працювали в
індивідуальному господарстві;



встановлення статусу інваліда війни;



направлення інвалідів на лікарсько-консультативну комісію для встановлення
медичних показників щодо забезпечення їх автомобілем;



надання статусу ветерана ОУН-УПА;



встановлення статусу ветерана праці;



забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів
війни та праці чи відшкодування за невикористану путівку на санаторнокурортне лікування інвалідам війни;



видача скерування в протезні дільниці та забезпечення окремих категорій
населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування
відповідного державного замовлення;



призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам;



встановлення статусу вдови померлого (загиблого ветерана війни).

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності, вул.Грушевського, 29,
каб № 22, тел. 55-74-21:


надання допомоги на поховання.

3. Відділ забезпечення діяльності департаменту та зв’язків з
громадськістю, вул. Грушевського, 29, каб. № 22, тел. 55-26-17:


надання матеріальної допомоги;



видача висновку для суду про доцільність призначення недієздатній особі
опікуна;



видача витягу з протоколу засідання опікунської ради;



видача довідки про перебування заявників на обліку в органі опіки та піклування
щодо обмеження дієздатності.
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4. Відділ соціального обслуговування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи вул. Грушевського, 29, каб №
4, тел. 55-20-89:


надання компенсацій за проїзд міжміським транспортом (в межах України)
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;



надання статусу постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи;



надання путівки на оздоровлення або компенсації середньої вартості путівки;



виплата компенсації за продуктами харчування, щорічної допомоги на
оздоровлення та за шкоду заподіяну здоров’ю громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;



надання компенсацій та пільг дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та їх батькам.

5. Відділ допомог, соціальних компенсацій та гуманітарних питань, вул.
Грушевського, 29, каб. №.7, 9, тел. 55-26-47:


призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;



призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування і грошове забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам;



призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
інвалідам;



призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме;



призначення щомісячної компенсації, що надається працездатним непрацюючим
особам на догляд за перестарілими та інвалідами І групи;



призначення державної допомоги сім’ям та дітям:

дітям-

 допомоги при народженні дитини;
 допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку);
 допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи

піклування);

 допомоги на дітей одиноким матерям);
 допомоги при усиновленні дитини).


призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;



призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;



призначення допомоги малозабезпеченій особі, що проживає разом з інвалідом
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за
ним.

6. Відділ субсидій, вул. Грушевського, 29, тел. 4-93-18:


призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню.
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ПОРАДНИК ВІДВІДУВАЧУ ЦНАП

Зі створенням Центру надання адміністративних послуг у м. ІваноФранківську (ЦНАП) міська громада одержала інструмент, який допомагає
отримати потрібну адміністративну послугу швидше та якісніше.
Нижче подано деякі поради, які, сподіваємось, допоможуть споживачам
повніше й раціональніше використовувати можливості ЦНАП, уникаючи
зайвих зусиль та часових втрат, а також непорозумінь у спілкуванні із
працівниками муніципальних служб.
Що доцільно знати перед тим, як звертатися до ЦНАП:
Для того, щоб перше ж звернення за отриманням адміністративної послуги до
ЦНАП було якомога ефективнішим рекомендуємо попередньо з’ясувати для себе
декілька необхідних питань, а саме:
•

конкретну назву потрібної послуги (документа чи дії);

•

муніципальну службу, яка надає послугу та графік прийому працівників цієї
служби у ЦНАП;

•

перелік документів, необхідних для отримання послуги;

•

платність чи безоплатність надання послуги (у випадку платності – суму та
банківські реквізити платежу);

•

строк, у який надається послуга (термін отримання документа, що є результатом
послуги).

Також не зайвим буде поцікавитись підставами для надання послуг (наявність
певного статусу, досягнення певного віку, наявність права власності чи права
користування об’єктом тощо) та підставами, на яких може бути відмовлено у наданні
послуги й іншими специфічними умовами надання послуги.
Де шукати інформацію:
Необхідна інформація про адміністративні послуги (реєстр послуг та інформаційні
картки) розміщена на веб-сторінці виконкому Івано-Франківської міськради (www.
mvk.if.ua, розділи «ЦНАП» та «Адміністративні послуги»). Також діє інтерактивний
сайт www.mvk.if.ua/cnap.
У приміщенні ЦНАП ви можете ознайомитись з інформацією про адміністративні
послуги, розмішеною на стенді (І поверх) та безкоштовно отримати пам’ятку про
відповідну послугу. Крім того, спеціалісти, присутні у ЦНАП, можуть надати вам
необхідний перелік документів.
У приміщеннях структурних підрозділів міськвиконкому обладнані стенди з
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інформацією про послуги, які надаються цими підрозділами через ЦНАП.
Ще один спосіб отримати інформацію – зателефонувати до спеціалістів ЦНАП
(тел.750119, 752041, 752061). Проте, формат консультації телефоном є не
надто зручним для передачі складних даних (об’ємного переліку документів або
банківських реквізитів).
Готуючи пакет документів:
Для одержання адміністративної послуги ви повинні подати лише документи,
перелік яких зазначено у інформаційній картці чи пам’ятці. Переліки документів
у інформаційних картках чи пам’ятках наведено
згідно з відповідними
адміністративними регламентами, де у свою чергу вони виписані відповідно до
норм законів та інших нормативно-правових актів. Вимагати подання додаткових
документів працівники ЦНАП не вправі.
В окремих випадках до пакету документів входять довідки, висновки, акти тощо,
які слід одержати в інших організаціях. У таких випадках доцільно поцікавитись, чи
не видається такий документ через ЦНАП.
В кожному випадку подання документів слід з’ясувати вимоги до статусу
документа (оригінал, завірена копія, проста копія). У випадку вимоги подання
завіреної копії документів, копія за загальним правилом завіряється органом
(посадовою особою), що видав документ, або нотаріусом. У населених пунктах, де
немає нотаріусів, копії можуть завірятись уповноваженими посадовими особами
сільських, селищних, міських рад чи їх виконавчих комітетів. (ст. 37 Закону України
«Про нотаріат»). В окремих випадках допускається засвідчення копій за місцем
роботи або проживання (в ЖЕО, сільраді або балансоутримувачем будинку) – такі
випадки прямо зазнчені у інформаційних картках (пам’ятках).
Слід також мати на увазі, що в окремих випадках існують вимоги щодо «свіжості»
документів (наприклад, подання довідок, виданих менше ніж шість місяців тому).
Якщо документи подаються через представника:
Повноваження представника, який подає чи отримує документи від імені іншої
особи, засвідчуються письмовою довіреністю, засвідченою нотаріально, за місцем
роботи або проживання довірителя (ЖЕО, сільрада, балансоутримувач будинку).
При цьому ст. 245 Цивільного кодексу України передбачає, що у ряді
випадків до нотаріально посвідчених прирівнюються
довіреності, посвідчені
окремими посадовими особами. Так, до нотаріальної прирівнюється довіреність
військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі,
санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, посвідчена начальником цього
закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. Силу
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нотаріальної має також довіреність військовослужбовця посвідчена командиром
(начальником) військової частини, з’єднання, установи або закладу.
Довіреність від імені юридичної особи видається її посадовою особою,
уповноваженою на це статутом (іншим установчим документом), та скріплюється
печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 Цивільного кодексу України).
Представник разом із виданою йому довіреністю пред’являє свій паспорт або
документ, що його замінює.
Також слід зауважити, що відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України
батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх
дітей, а опікун є законним представником малолітньої особи або особи, визнаної
недієздатною. У цих випадках довіреності від осіб, яких представляють, не подаються
– достатньо подати документ, що підтверджує відповідний статус.
Особливості надсилання документів поштою:
Заявник також має можливість надіслати пакет документів поштою, однак в ряді
випадків підпис особи на надісланих поштою документах потребує засвідчення.
Так, ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
передбачає, що підпис фізичної особи – підприємця (уповноваженої ним особи) на
надісланих поштою заяві для видачі документа дозвільного характеру та документах,
що додаються до неї, засвідчується нотаріально.
Також відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців», якщо документи, пов’язані з державною
реєстрацією юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, надсилаються
державному реєстратору рекомендованим листом, - справжність підпису заявника
на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.
При поданні документів до ЦНАП:
Документи приймаються у ЦНАП щоденно, крім вихідних з 9.00 до 14.00.
Представники деяких муніципальних служб здійснюють прийом лише в окремі дні
тижня.
Слід зазначити, що платежі за надання адміністративних послуг (у випадку їх
платності) можна здійснити у банківському відділенні, розташованому при вході до
ЦНАП. На І поверсі ЦНАП можна також зняти необхідні копії документів.
При поданні документів заявник, як правило, пред’являє паспорт громадянина
України або інший документ, що посвідчує особу заявника (такими документами,
зокрема, є тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення біженця,
посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця або особи без

21
громадянства, військовий квиток).
До обов’язків відповідального працівника
консультацій та допомога в оформленні заяв.

входить

надання

детальних

При прийнятті документів у ЦНАП відповідальний працівник зобов’язаний
перевірити повноту та належне оформлення пакету документів. У випадку, якщо
заявником був наданий неповний пакет документів, відповідальний працівник
зобов’язаний повернути документи, повідомити повний перелік документів і надати
необхідні пояснення щодо форми та місць одержання даних документів.
Адміністративними регламентами, якими керується ЦНАП передбачено, що
при поданні повного та належно оформленого пакету документів заявнику
на його прохання видається письмове підтвердження отримання документів
(опис) із зазначенням їх переліку, дати отримання та прізвища, ініціалів, посади
відповідального працівника, який прийняв документи
При поданні пакету документів слід з’ясувати термін надання послуги (отримання
документа, що є її результатом.
Оскарження рішень, дій та бездіяльності при наданні адміністративних
послуг:
У разі необхідності ви маєте право подати скаргу на дії та бездіяльність
працівників муніципальних служб керівнику відповідної служби.
У свою чергу дії структурних підрозділів виконкому міської ради можуть бути
оскаржені до виконавчого комітету міської ради шляхом надсилання скарги міському
голові.
Закон України «Про звернення громадян» зазначає, що скарга на рішення може
бути подана до органу або посадової особи вищого рівня протягом одного року
з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення
громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного
терміну, не розглядаються, однак пропущений з поважної причини термін може бути
поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. При цьому Закон
встановлює термін лише для оскарження рішень, не обмежуючи в часі подання
скарг на дії або бездіяльність.
До скарги додаються наявні рішення або копії рішень, які приймалися з
відповідного питання раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду
скарги, які після її розгляду повертаються скаржнику.
Скарги розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження,
а ті, які не потребують додаткового вивчення, - не пізніше 15 днів від дня їх
отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо,
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керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний термін
для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати
45 днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду скарги може
бути скорочено.
Також рішення, дії та бездіяльність органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб можуть бути оскаржені до суду (залежно від характеру порушення
прав заявника) в порядку адміністративного, цивільного або господарського
судочинства.



Спеціальні можливості для осіб з особливими потребами:

Адміністративними регламентами, якими керується ЦНАП передбачено
безкоштовне надання особам з обмеженими фізичними можливостями на їх
прохання додаткових послуг, а саме:


допомоги в заповненні заяви (заповнення заяви з їх слів);



копіювання документів;

Прийом осіб з обмеженими фізичними можливостями У ЦНАП здійснюється
позачергово.
Також слід зазначити, що приміщення ЦНАП обладнане пандусом, що уможливлює
доступ до Центру представників маломобільних груп населення.
Контакти Центру надання адміністративних послуг:
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9,
1 поверх, тел. 750119, 752041, 752061,
е-mail: cnap001@mvk.if.ua, www.dozvil.if.ua



понеділок – четвер:

8.00 – 17.15 год.

п’ятниця:

(прийом документів) понеділок – п’ятниця:

8.00 - 16.00 год.
8.00 – 14.00 год.

(видача документів) понеділок-четвер:

8.00 - 17.15 год.

ГРАФІК РОБОТИ

п’ятниця:

8.00 - 16.00 год.
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Графік роботи муніципальних служб, представники яки здійснюють
діяльність в Центрі надання адміністративних послуг:

№
з/п

Структурний підрозділ виконкому міської
ради

Дні роботи

Години
роботи

1.

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур
(Дозвільний центр м. Івано-Франківська)

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

2.

Відділ державної реєстрації (Реєстраційна
палата м. Івано-Франківська)

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

3.

Управління земельних відносин

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

4.

Відділу обліку та розподілу житла

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

5.

Управління житлово-комунального
господарства

понеділок
середа
п’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

6.

Юридичний відділ

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

7.

Управління архітектури та містобудування

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

8.

Управління Держкомзему в м. ІваноФранківську (підрозділ Держкомзему
України)

понеділок
вівторок
середа
п’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

9.

Служба у справах дітей

понеділокп’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

10.

Управління торгівлі

вівторок,
четвер

з 9.00 до
14.00 год.

11.

КП «Муніципальна інспекція з благоустрою»

вівторок
четвер

з 9.00 до
14.00 год.

12.

КП «Рекламно-інформаційний центр»

понеділок
середа
п’ятниця

з 9.00 до
14.00 год.

13.

Державний фонд молодіжного житлового
будівництва

середа

з 9.00 до
14.00 год.

24
Графік особистого прийому громадян керівниками структурних
підрозділів виконкому:

№
з/п

Структурний підрозділ Прізвище, ім’я
виконкому міської
по батькові
ради
керівника

1.

Управління житловокомунального
господарства

начальник
управління
Білик Василь
Йосафатович

День
прийому

Години
прийому

понеділок

з 14.00 до
16.00 год.

2.

Відділ обліку та
розподілу житла
начальник відділу

Курилів Тетяна
Іванівна

3.

Служба у справах
дітей
начальник
служби

Сливка Зоя
Іванівна

4.

Управління
архітектури та
містобудування

начальник
середа
управління Гаркот
Ігор Теодорович

5.

Управління земельних
відносин

заступник
начальника
Піщак Дмитро
Васильович

6.

Управління
в.о. начальника
Держкомзему в м.
Озарко Любомир
Івано-Франківську
Ярославович
(підрозділ
Держкомзему України)

вівторок

четвер

з 14.00 до
16.00 год.
з 14.00 до
16.00 год.

з 14.00 до
16.00 год.
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МЕТОДИКА
періодичного моніторингу якості адміністративних послуг в м. ІваноФранківську та врахування потреб споживачів при їх наданні
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Періодичний моніторинг якості адміністративних послуг в м. Івано-Франківську
та врахування потреб споживачів при їх наданні (надалі –“Моніторинг”) має на
меті об’єктивне з’ясування реального стану надання адміністративних послуг
муніципальними службами м. Івано-Франківська.
1.2.Законодавчою основою для проведення Моніторингу є Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закон України “Про інформацію”, Указ Президента
України від 03.07.2009 р. № 508/2009 “Про заходи із забезпечення
додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних
(державних) послуг”, інші нормативно-правові акти України.
1.3.Наведені нижче терміни вживаються у цій Методиці у таких значеннях:
адміністративна послуга (послуга) – процедура здійснення владних
повноважень муніципальною службою, що здійснюється за заявою споживача
та відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення реалізації його прав,
свобод та законних інтересів;
відповідальний підрозділ виконкому міської ради.

відділ дозвільно-погоджувальних процедур

додаткові послуги - послуги, що надаються ЦНАП чи муніципальною службою
у зв’язку з наданням адміністративної послуги (консультації, заповнення/копіювання
документів тощо);
муніципальна служба – виконавчий орган Івано-Франківської міської ради,
місцевий орган виконавчої влади, інша організація, що надає адміністративні послуги
у м. Івано-Франківську
особи з функціональними обмеженнями - особи, що обмежені у можливості
пересуватися, спілкуватися заповнювати документи тощо та/або мають об’єктивну
потребу у сторонній допомозі (інваліди, люди похилого віку, травмовані, вагітні
жінки, особи з дитячими візками та інші);
споживач – фізична особа. що звертається до муніципальної служби для
отримання адміністративної послуги;
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська;
1.4.Моніторинг здійснюється щорічно. Підсумки Моніторингу підбиваються
третьому кварталі.

у
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1.5.Предметом Моніторингу є:



якість надання послуг, зокрема, вчасність, зручність результативність, та рівень
обслуговування споживачів;




рівень поінформованості споживачів;
рівень врахування потреб споживачів, зокрема осіб з функціональними
обмеженнями.
Критерії Моніторингу зазначені у Додатку 1 до цієї Методики.

1.6.Об’єктом дослідження є послуги, що надаються муніципальними службами в
межах ЦНАП.
2. МОНІТОРИНГОВИЙ КОМІТЕТ
2.1.Моніторинг здійснює моніторинговий комітет, який є дорадчим громадським
органом при міському голові.
2.2.Моніторинговий комітет утворюється у складі дев’яти членів. Шість членів
моніторингового комітету призначаються міським головою. При цьому три члени
призначаються за ініціативою міського голови, а три – за письмовими поданнями
громадських організацій. Три члени моніторингового комітету обираються
на першому засіданні моніторингового комітету перед розглядом будь-яких
інших питань не менш ніж 4 голосами членів комітету з числа експертів, що
не є посадовими особами місцевого самоврядування. У разі вибуття обраних
моніторинговим комітетом членів – умовою продовження діяльності комітету є
обрання нових членів.
2.3.Члени моніторингового комітету припиняють членство у Комітеті за власною
заявою або в порядку, в якому вони були призначені. Громадська організація
вправі відкликати члена моніторингового комітету, якого вона запропонувала.
2.4.Моніторинговий комітет після його сформування у повному складі обирає зі свого
складу голову та секретаря комітету.
2.5.Засідання моніторингового комітету збираються у міру потреби та є правомочними,
якщо у них беруть участь не менше двох третин наявних членів Комітету.
2.6.Рішення на засіданнях моніторингового комітету приймаються простою більшістю
від числа присутніх членів комітету. Діяльність та рішення моніторингового
комітету фіксуються у протоколах його засідань.
2.7.Моніторинговий комітет вправі залучати до своєї діяльності громадські організації,
експертів, волонтерів.
2.8.Засідання моніторингового комітету скликає керівник відповідального підрозділу.
Ведення протоколів засідань комітету та організаційно-технічне забезпечення
його роботи здійснює відповідальний підрозділ.
2.9.Моніторинговий комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.

27
3. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ
3.1.
Основними методами Моніторингу є:





анкетування споживачів;
щорічне опитування (інтерв’ювання) споживачів
експертний аналіз.

3.2.

Анкетування споживачів

Кожному споживачу, який отримує послугу у ЦНАП чи муніципальній службі,
пропонується заповнити анкету (Додаток 2 до цієї Методики з оцінкою послуги).
Анкетування споживачів є добровільним та анонімним. Споживачі залишають
заповнену анкету у скриньці, встановленій у ЦНАП чи муніципальній службі.
Щорічно до 1 жовтня анкети вилучаються зі скриньок. Відповідальний
підрозділ складає узагальнений звіт за результатами анкетування в розрізі кожної
муніципальної служби, що є додатком до звіту за результатами Моніторингу.
3.3.

Щорічне опитування (інтерв’ювання) споживачів

Опитування споживачів здійснює визначена соціологічна організація, визначена
виконкомом міської ради за поданням моніторингового комітету.
Соціологічна організація щорічно протягом серпня-вересня протягом серпнявересня проводить анкетування не менше 5 відсотків від загальної кількості
споживачів.
Анкета розробляється соціологічною організацією із врахуванням
критеріїв Моніторингу, наведених у Додатку 1 до цієї Методики, та погоджується
моніторинговим комітетом.
До 1 жовтня соціологічна організація складає та подає моніторинговому
комітету звіт за результатами опитування, що є додатком до звіту за результатами
Моніторингу.
3.4.

Експертний аналіз

Експертний аналіз здійснюється членами моніторингового комітету та/або іншими
залученими моніторинговим комітетом експертами. При цьому перед експертами
ставляться питання, що випливають з предмету та критеріїв Моніторингу. При
цьому одне й те саме питання ставиться щонайменше перед трьома експертами.
Для проведення
експертного аналізу експертам
надаються результати
анкетування та
щорічного інтерв’ювання (опитування) споживачів (пп. 3.2,
3.3 Методики), а також статистичні дані, що перебувають у розпорядженні
відповідального підрозділу. При самостійному залученні експертом інших джерел
інформації, крім наданих йому моніторинговим комітетом, експерт обов’язково
вказує відповідні джерела.
За результатами експертного аналізу експерт формує власні висновки, та
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обґрунтовує їх. Експертний аналіз відбиває суб’єктивну фахову позицію експерта.
При цьому експерт повинен чітко відповісти на поставлене питання, не змішуючи
його з іншими питаннями.
4. ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ
4.1.Моніторинговий комітет до 15 листопада
Моніторингу, який включає:

формує звіт за результатами

 опис методів Моніторингу, їх кількісних та якісних характеристик;
 висвітлення питань, охоплених критеріями Моніторингу (додаток 1), порівняння
з попередніми моніторинговими дослідженнями;
 висновки та рекомендації за результатами Моніторингу.
4.2.Звіт за результатами Моніторингу схвалюється на засіданні моніторингового
комітету. При цьому кожен член комітету вправі письмово викласти та додати
до звіту свою окрему думку.
4.3.Відповідальний підрозділ надсилає звіт за результатами Моніторингу з усіма
додатками:






міському голові та його заступникам;
членам виконкому міської ради;
депутатам міської ради;
муніципальним службам.

4.4.Звіт за результатами Моніторингу не пізніше 1 грудня оприлюднюється на вебсайті виконкому міської ради.
4.5.Муніципальні служби протягом одного місяця після отримання звіту за
результатами Моніторингу розглядають адресовані їм рекомендації, що містяться
у звіті, та письмово повідомляють відповідальний підрозділ про результати
такого розгляду та про заходи, які вони вжили або планують вжити. Протягом
зазначеного строку муніципальні служби можуть надати відповідальний
підрозділ свої письмові коментарі щодо звіту.
Відповідальний підрозділ доводить інформацію, зазначену у цьому пункті, до
відома членів моніторингового комітету.
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Додаток 1
до Методики періодичного моніторингу
якості адміністративних послуг в м. Івано-Франківську
та врахування потреб споживачів при їх наданні

Критерії періодичного моніторингу якості адміністративних
послуг в м. Івано-Франківську та врахування потреб споживачів
при їх наданні
Категорія

Критерії

якість надання послуг









рівень врахування потреб
осіб з функціональними
обмеженнями.

рівень
поінформованості
споживачів











час, затрачений на відвідування ЦНАП (муніципальної служби) для
отримання послуги, в т.ч. час очікування;
кількість відвідувань ЦНАП (муніципальної служби) для отримання
послуги;
строки надання послуг від першого звернення до отримання
послуги;
облаштованість приміщення ЦНАП (муніципальної служби);
культура обслуговування;
рівень задоволеності послугою;
основні труднощі, недоліки у наданні послуг та їх причини
прояви корупції та зловживань;
пропозиції щодо покращення якості надання послуг.

повнота (достатність) та зрозумілість інформації;
доступність та легкість отримання інформації;
джерела отримання інформації;
актуальність інформації;
основні труднощі, недоліки в отриманні інформації та їх
причини;
пропозиції щодо покращення надання інформації.

легкість доступу до приміщення муніципальної служби (ЦНАП);
легкість пересування всередині приміщення муніципальної служби
(ЦНАП);

умови для очікування у приміщенні муніципальної служби (ЦНАП);
 надання додаткових послуг, яких потребують особи з функціональними
обмеженнями (допомога в заповненні документів, копіювання
тощо);

тактовність та культура обслуговування осіб з функціо-нальними
обмеженнями;

пропозиції щодо врахування потреб осіб з функціональними
обмеженнями.


Додаток 2
до Методики періодичного моніторингу
якості адміністративних послуг в м. Івано-Франківську
та врахування потреб споживачів при їх наданні
АНКЕТА СПОЖИВАЧА
В рамках періодичного моніторингу якості адміністративних послуг в м. ІваноФранківську та врахування потреб споживачів при їх наданні проводиться
анкетування громадян, що дозволяє з’ясувати якість надання адміністративних
послуг, врахувати побажання споживачів виявити та усунути наявні недоліки.
Просимо Вас відповісти на питання цієї короткої анкети. Звертаємо Вашу увагу,
що анкетування є ДОБРОВІЛЬНИМ ТА АНОНІМНИМ.
1. Вкажіть назву отриманої Вами адміністративної послуги ________________
2. Вкажіть тривалість процесу надання адміністративної послуги (від дня
звертання з повним пакетом документів _________________________________
3. Де вами отримано послугу
Центр надання адміністративних послуг
Муніципальна служба (вкажіть яка)_____________________________
4. Оцініть будь-ласка за 5-ти бальною шкалою надання адміністративної послуги
за такими критеріями:

Критерій

Бал

4.1. Тривалість надання послуги
4.2. Облаштованість (зручність) приміщення Центру надання
адміністративних послуг для очікування та отримання послуг
4.3. Культура обслуговування/поведінка працівників
4.4. Повнота та актуальність інформації
4.5. Задоволеність наданням адміністративної послуги
5.1. Чи належите Ви до зазначених категорій громадян
Інвалід-візочник, інвалід з обмеженнями в пересуванні, розладами слуху, зору
(потрібне підкреслити)
Особа з функціональними обмеженнями через вік, травму
Вагітна жінка
Особи з дитячим візком
Особа з іншими функціональними обмеженнями (вкажіть якими)__________
Не належу
5.2. Якщо Ви належите до зазначених осіб з функціональними обмеженнями, чи
були враховані ваші особливі потреби при надання послуг
Так
Ні, (вкажіть у чому це виявилось) ____________________________________
6. Ваші зауваження та побажання щодо надання послуги__________________
Щиро вдячні Вам за участь та допомогу!

