
Результати роботи
Центру надання адміністративних послуг 

Нововодолазької селищної ради за III квартал 2019 року

Центр надання адміністративних послуг є однією з найкращих 
організаційних форм надання послуг та взаємодії влади з громадою. У Центрі 
реалізовуються принципи одержання населенням широкого спектру інформації, 
отримання кваліфікованої консультації, надання необхідної послуги в одному 
місці, ввічливе ставлення до кожної людини, розуміння проблем відвідувачів та 
прагнення максимально швидко знайти їх рішення.

У ЦНАП продовжується робота щодо збільшення кількості послуг, які 
надаються відвідувачам. Станом на грудень 2018 року надавалося 86 
адміністративних послуг, на вересень 2019 року -  89 послуг. Відповідно до 
рішення Нововодолазької селищної ради від 30.08.2019 № 2826 «Про внесення 
змін та доповнень до рішення II сесії VIII скликання Нововодолазької селищної 
ради від 08.06.2017 року №57 «Про затвердження переліку адміністративних 
послуг Нововодолазької селищної ради, які надаються через Центр надання 
адміністративних послуг» до переліку послуг додані: державна реєстрація 
розірвання шлюбу за спільною згодою подружжя, яка не має дітей, державна 
реєстрація зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 
поновлення та анулювання.

Упродовж III кварталу 2019 року у Центрі надання адміністративних 
послуг Нововодолазької селищної ради було надано 4537 адміністративних 
послуг. __________________________________________________
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Розглянемо більш детально відомості про кількість наданих послуг за 
видами:

- реєстрація МПФО -  1603, відповіді нотаріусам -  221, адміністративний 
матеріал 197 -  59, адміністративний матеріал 198 -  12, послуги ДРАЦС -  79, 
реєстрація речових прав на нерухоме майно -  619, державна реєстрація 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців -  89, оформлення та видача 
паспортів -  1157, реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти -  16, 
консультації -  682.



Відомості про кількість наданих послуг

Послуги ДРАЦС

АЗ про шлюб АЗ про АЗ про смерть
народження



Реєстрація речових прав на нерухоме майно
382

Реєстрація Реєстрація Реєстрація Реєстрація
права іншого обтяжень іпотеки

власності речового права

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Оформлення та видача паспортів



Для ефективної роботи ЦНАП велике значення має правильно 
організована система зворотного зв’язку з громадянами, адже вона націлена не 
на уникнення скарг чи негативних відгуків від споживачів, а на максимальне 
використання такої інформації з метою покращення роботи закладу та якості 
послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради Харківської області.

У ЦНАП Нововодолазької селищної ради використовуються наступні 
форми збору інформації зворотного зв’язку -  книга відгуків і пропозицій, 
скринька для зауважень та пропозицій, анкетування, гаряча лінія, офіційна 
сторінка на фейсбуці, офіційний сайт ЦНАПу та посилання з офіційного сайту 
Нововодолазької селищної ради. Для вирішення проблемних питань є 
можливість особистого прийому начальником ЦНАП. На сайті споживачі 
послуг мають можливість надіслати свій запит, пропозицію, відгук.

У серпні на сторінці фейсбук було проведене опитування громадян з 
метою оцінювання діяльності та облаштованості ЦНАП Нововодолазької 
селищної ради.

З метою ознайомлення громадян з важливістю зворотного зв’язку на 
сайті та фейсбуці була зроблена публікація «Зворотній зв’язок як рушійна сила 
для розвитку ЦНАП».

Кожного місяця адміністратори проводять анкетування відвідувачів. 
Таблиця результатів анкетування відвідувачів

Кількість
наданих
послуг

Кількість
заповнених

анкет

% 3 них

П ереваж но
позитивна

оцінка
діяльності

% П ереваж но
негативна

оцінка
діяльності

%

Липень 2019 року

1677 64 3,8 64 100 - -

Серпень 2019 року
1388 36 2,6 36 100 - -

Вересень 2019
1472 38 2,6 38 100 - -



Громадяни, які за станом здоров'я не мають змоги звернутися до Центру 
надання адміністративних послуг отримують послуги за допомогою 
«Мобільного кейса». За III квартал 2019 року таким чином було надано 10 
адміністративних послуги. Під час приїзду адміністраторів громадяни мають 
змогу оцінити рівень та зручність отримання наданих послуг.

Побажання відвідувачів:
- встановлення куллеру з водою,
- зменшення кількості документів для отримання довідок,
- покращення швидкості інтернету.

У вересні на базі Нововодолазької районної філії ХОЦЗ була проведена 
зустріч працівників ЦНАП з жителями громади. Присутні отримали детальну 
інформацію про основні завдання роботи ЦНАПУ, про послуги, які надає 
ЦНАП, про мобільний кейс, завдяки якому люди похилого віку, люди з 
інвалідністю та громадяни, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, 
отримують послуги, не відвідуючи установи. Під час зустрічі було проведене 
анкетування присутніх громадян.

Дайджест подій:
- 4-5 липня 2019 року начальник відділу Вікторія Гладкоскок взяла участь 

у навчальному курсі "Верховенство права та нормотворчість органів місцевого 
самоврядування" у м. Києві для працівників ЦНАПів-членів Всеукраїнської 
асоціації центрів надання адміністративних послуг, організований при 
підтримці Шведсько-українського проекту «Місцеве самоврядування та 
верховенство права в Україні», який реалізується Академією Фольке 
Бернадотта (АФБ).
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- 29 липня державні реєстратори ЦНАП взяли участь у семінарі, який був 
проведений Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській 
області.

- 14 серпня 2019 року працівники взяли участь у заході, який відбувся у 
ЦНАПі Первомайської міської ради. Захід, організований Всеукраїнською 
асоціацією ЦНАПів України за підтримки Харківської обласної державної 
адміністрації з метою обміну досвідом кращих практик щодо надання 
адміністративних послуг в громадах Харківської області.
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- 27 серпня 2019 року адміністратори ЦНАП взяли участь у навчанні, яке було 
проведене Головним управлінням ДМС України в Харківській області.

- 18-19 вересня 2019 року Швець В.В., спеціаліст з реалізації повноважень у 
сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, державної реєстрації актів 
цивільного стану ЦНАП, взяла участь у серії заходів з питань обміну досвідом 
кращих практик щодо організації надання якісних адміністративних послуг в 
Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Запорізькій та Харківській 
областях. Учасники заходу активно обмінювались своїм досвідом в сфері 
надання адміністративних послуг та обговорювали проблемні питання та шляхи 
їх вирішення, а саме: підключення адміністраторів до реєстрів, інтеграція 
адміністративних послуг соціального характеру в ЦНАП, формування єдиного 
реєстру територіальних громад, організація та забезпечення надання 
електронних послуг, організація надання адміністративних послуг у віддалених 
місцях проживання мешканців громад, механізми ліквідації ЦНАП РДА та 
перехід в органи місцевого самоврядування та інше.

Начальник відділу (Центр надання 
адміністративних послуг) 
Нововодолазької селищної ради 
Харківської області

В.Ю.Г ладкоскок


