
Результати роботи
Центру надання адміністративних послуг 

Нововодолазької селищної ради за жовтень 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.

Упродовж жовтня 2019 року у Центрі надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради було надано 2098 адміністративних послуг.
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Розглянемо більш детально відомості про кількість наданих послуг за 
видами:

- реєстрація МПФО -  1122, відповіді нотаріусам -  156, адміністративний 
матеріал 197 -  18, адміністративний матеріал 198 -  1, послуги ДРАЦС- 23, 
реєстрація речових прав на нерухоме майно -  184, державна реєстрація 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців -  24, оформлення та видача 
паспортів -  270, реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти -  7, 
консультації -  293.



Відомості про кількість наданих послуг

Реєстрація МПФО



Послуги ДРАЦС

Реєстрація речових прав на нерухоме майно

Реєстрація Реєстрація Діі з Дії з іпотеками
права власності іншого речового обтяженнями 

права

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Оформлення паспортів



Відвідувачі ЦНАП постійно мають змогу оцінювати якість 
обслуговування шляхом заповнення анкет, також наявна скринька для 
зауважень і пропозицій замовників послуг.

Таблиця результатів анкетування відвідувачів

Кількість
наданих
послуг

Кількість
заповнених

анкет

% 3 них
Переважно
позитивна

оцінка
діяльності

% Негативна
оцінка

діяльності

%

Ж овтень 2019 року

2098 36 1,7 2098 100 - -

У жовтні 2019 року до ЦНАП звернулося 2098 відвідувачів, з них 36 
заповнили анкети, що становить 1,7%. Всі респонденти оцінили роботу відділу 
на високому рівні.
Побажання відвідувачів:
- надання послуг з копіювання документів,
- включення в перелік послуг реєстрацію транспортних засобів;
- розширення переліку послуг щодо обміну інформацією з УПСЗН, Пенсійним 
фондом,
- встановлення столу для заповнення документів.
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Дайджест подій:
- 2 жовтня 2019 року Нововодолазька селищна рада зустрічала колег 

членів Всеукраїнської асоціації ЦНАПів та з усієї Харківської області.

- 10 -  11 жовтня начальник відділу ЦНАП Гладкоскок В.Ю. взяла участь 
у конференції «Адміністративні послуги в контексті розвитку ОТГ та процесів 
цифрової трансформації». У форматі Відкритого простору понад 200 
представників ЦНАП з усіх областей України, об'єднаних територіальних 
громад та експертів обговорили найбільш актуальні питання надання 
адміні



к

- працівники ЦНАП з натхненням перейняли естафету ЕКО-ФЛЕШ- 
МОБУ Шосадидерево.

- державні реєстратори взяли участь в он-лайн семінарі з працівниками 
відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Харківській області.



Показником якісної роботи ЦНАП є постійне підвищення кваліфікації та 
навчання працівників.

Начальник відділу 
(ЦНАП) Нововодолазької 
селищної ради В. Гладкоскок

Вікторія Гладкоскок (05740)4-20-26


