
Звіт
про роботу Центру надання адміністративних послуг 

Нововодолазької селищної ради за 2018 рік

Адміністративні послуги, що надаються державою та органами місцевого 
самоврядування, спосіб, принципи, їх прозорість та зрозумілість для населення 
є основним показником цивілізованого та відкритого суспільства, тому роботі 
ЦНАП приділяється велика увага.

Центр надання адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради 
було створено у липні 2017 року при виконавчому комітеті Нововодолазької 
селищної ради, як структурний підрозділ Нововодолазької селищної ради. 5 
грудня 2017 року відбулось офіційне відкриття Центру надання 
адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради.

ЦНАП розташований в центрі селища Нова Водолага на першому поверсі 
приміщення Нововодолазької селищної ради, загальна площа -  72 м2, що 
достатньо для ефективної роботи працівників відділу та зручного очікування 
отримувачів адміністративних послуг. Є пандус для осіб з обмеженими 
можливостями, інформаційний куточок з переліком послуг, нормативними 
документами, буклетами про відділ та візитними картками Центру.



З графіком роботи, новинами діяльності Центру громадяни мають 
можливість ознайомитися на сайті Нововодолазької селищної ради у розділі 
«Центр надання адміністративних послуг». Режим роботи: п’ятиденний 
робочий тиждень з вівторка по суботу з восьмигодинним робочим днем з 8:00 
до 17:00 (середа - з 8:00 до 19:00) та вихідними днями - неділя, понеділок. 
Консультації надаються як телефоном так і в приміщенні Центру.

На якість та швидкість надання адміністративних послуг у ЦНАП також 
впливає наявність у його приміщенні додаткових супутніх послуг. У 
розпорядженні відвідувачів ксерокс та вільний доступ до всесвітньої мережі 
Internet через систему Wi-Fi. Також забезпечені умови для відвідувачів з 
дітьми: виділене окреме місце, яке оснащене спеціальними дитячими меблями 
та дошкою для малювання.

В червні 2018 року з метою популяризації, формування позитивного 
сприйняття та відтворення головних характеристик ЦНАПу Нововодолазької 
селищної ради розроблено логотип ЦНАПу, який характеризує : достатній 
перелік послуг, комфортне приміщення , прозорість, зручність, надійність та 
якість надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України» та Закону України «про адміністративні
послуги».

Упродовж 2018 року Центр надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради працював над впровадженням нових 
адміністративних послуг, вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог 
чинного законодавства, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх 
отримання. Центр впевнено крокує до виконання концепції в країні ^



реформування сфери адміністративних послуг, ліквідації потреб громадян 
звертатися до різних адміністративних органів, отримувати якісні та найбільш 
популярні у населення адміністративні послуги у найкоротший термін в одному 
приміщенні.

У ЦНАП продовжується робота щодо збільшення кількості послуг, які 
надаються відвідувачам. Станом на грудень 2017 року надавалося 42 
адміністративні послуги, на грудень 2018 року -  86 послуг. Інформаційні та 
технологічні картки розроблені на всі адміністративні послуги, які надаються в 
Центрі.

Кількість адміністративних послуг у ЦНАП Нововодолазької
селищної ради

Відповідно до угоди, яка була підписана між Нововодолазькою селищною 
радою та Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про співпрацю, 
у приміщенні відділу (ЦНАП) Нововодолазько селищної ради у вівторок та 
суботу працівник КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
здійснює прийом документів на підписанням декларації з сімейним лікарем. 
Станом на 01.01.2019 року у приміщені ЦНАП було підписано 32 декларацій з 
сімейним лікарем та проведено 37 консультацій медичним працівником.

З жовтня 2018 року в Центрі розпочався прийом документів для взяття 
на облік до влаштування в заклади дошкільної освіти. Станом на 01.01.2019 
року прийнято 21 заявку.

За рік роботи Центром надання адміністративних послуг було надано 
10173 послуги.



Обсяг адміністративних послуг, які надані центром за 2018 рік

Обсяг адміністративних послуг за напрямками

■ Реєстрація МПФО

■ Відповіді нотаріусам

■ Адміністративний матеріал 197

■ Адміністративній матеріал 198

■ Послуги ДР АЦС

■ Реєстрація речових прав на 
нерухоме майно

■ Інформаційна довідка з ДРРП

■ Державна реєстрація юридичних
осіб...

* Оформлення паспортів

■ Реєстрація Д ЗО

■ Консультації



Обсяг адміністративних послуг за напрямками у відсотках

■ Реєстрація МПФО

■ Відповіді нотаріусам

■ Адміністративний матеріал
197

■ Адміністративний матеріал
198

■ Послуги ДРАЦС

■ Реєстрація речових прав на 
нерухоме майно

■ Інформаційна довідка з ДРРП

■ Державна реєстрація 
юридичних осіб...

* Оформлення паспортів

■ Реєстрація Д ЗО

■ Консультації

Великим кроком уперед у 2018 році стала реалізація через Центр послуги 
з оформлення паспорта громадянина України у вигляді ГО картки та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон. За час роботи було оформлено 590 
паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 184 паспорта 
громадянина України у формі ГО-картки, 42 послуги щодо вклеювання 
фотокартки у паспорт громадянина України при досягненні 25-ти, 45 -ти 
річного віку.

У червні 2018 року у м. Дніпрі відбулося урочисте вручення «мобільного 
кейсу» для обслуговування громадян, які не можуть самостійно відвідати 
відділ. У липні 2018 року було прийнято Рішенням XVIII сесії VIII скликання 
Нововодолазької селищної ради «Про створення віддаленого місця для роботи 
адміністратора Центру надання адміністративних послуг Нововодолазької 
селищної ради» з використанням портативного апаратного комплексу



«Мобільний кейс». У 2018 році за допомогою «Мобільного кейсу» було 
здійснено 15 виїздів адміністраторами ЦНАПу.

Центр надання адміністративних послуг відвідало багато гостей та колег, 
а саме: міністр закордонних справ України Павло Клімкін, голова Харківської 
обласної державної адміністрації Юлія Світлична, представники Центру 
надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Луганської області 
та багато інших.

Керівництво та працівники Центру приділяють належну увагу 
підвищенню своєї кваліфікації як шляхом самоосвіти, так і шляхом участі у 
нарадах та семінарах з питань надання адміністративних послуг, постійно 
працюють над удосконаленням своєї роботи забезпечують комфортне 
перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. Відділ взяв 
участь у менторській програмі «Удосконалення адміністративних та соціальних 
послуг у Харківській і Запорізькій областях». Протягом звітного періоду 
працівники Центру приймали участь у семінарах, тренінгах та інших заходах:

- курси «Єдині вимоги до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП» та 
тренінг «Правові основи діяльності Центрів надання адміністративних послуг», 
який був організований у рамках проекту «Адміністративним послугам -  нову 
якість», що впроваджується Інститутом соціальної політики регіону» за 
підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

- тренінг «Ефективна комунікація» в рамках проекту «Адміністративним 
послугам -  нову якість», що впроваджується Інститутом соціальної політики 
регіону» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH;

тренінг «Стрес-менеджмент в діяльності Центрів надання 
адміністративних послуг», який був організований у рамках проекту 
«Адміністративним послугам -  нову якість», що впроваджується Інститутом 
соціальної політики регіону» за підтримки Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;



- навчання за сертифікатною освітньою професійною програмою «Юрист 
у сфері місцевого самоврядування», який впроваджується Інститутом 
післядипломної освіти Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого та отримали відповідні сертифікати;

- семінар-тренінг «Практичні аспекти організації функціонування центрів 
надання адміністративних послуг: проблеми подальшого розвитку та інтеграції 
нових послуг»,

- форум Всеукраїнської асоціації ЦНАП та ін.

У червні 2018 року з метою змістовного дозвілля учнів та підвищення 
рівня проінформованості населення про адміністративні послуги відділом 
освіти Нововодолазької селищної ради та Центром надання адміністративних 
послуг були організовані екскурсії. До ЦНАПу завітали вихованці дитячих 
закладів відпочинку з денним перебуванням, а зокрема- Нововодолазького 
НВК, Нововодолазького ліцею, Нововодолазької гімназії, Новоселівського НВК 
та Староводолазької ЗОНІ І-ІІІ ст. Працівники Центру розповідали про свою 
роботу, молодь з цікавістю слухала нову інформацію, задавали питання. Під час 
жвавого обговорення учні поділились приємними враженнями про відвідування 
відділу, також висловили свої побажання та пропозиції щодо роботи Центру 
надання адміністративних послуг. На питання «Щоб ви хотіли, щоб було в 
ЦНАП для комфорту?!» учні відповідали: іграшки, конструктори, настільні 
ігри, розмальовки, ігрова кімната, питна вода, дитячі книги.



В грудні 2018 року Центр надання адміністративних послуг Нововодолазької 
селищної ради розпочав прекрасну благодійну акцію «Подаруй дитині свято», 
метою якої є збір іграшок та інших речей для тих дітей, які цього потребують.

На передодні Різдвяних свят працівники відділу ЦНАП передали зібрані 
іграшки працівникам відділу у справах дітей, сім'ї та з питань соціального 
захисту населення Нововодолазької селищної ради. Всі подарунки було 
передано дітлахам.
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Для ефективної роботи Центру необхідний зворотній зв'язок з 
громадянами. Відвідувачі мають змогу заповнити анкети, написати свої відгуки 
у Книзі відгуків та пропозицій, також у приміщенні є скринька для зауважень і 
пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. У Книзі відгуків і 
пропозицій 13 відвідувачів написали свої позитивні враження від відвідування 
Центру. За рік роботи було 2 звернення на Урядову гарячу лінію, які були 
вирішені позитивно.

Упродовж 2018 року до ЦНАП звернулося 10173 відвідувача, з них 247 
заповнили анкети, що становить 2,4%. Всі респонденти оцінили роботу відділу 
на високому рівні.

Крок за кроком ми намагаємось будувати сучасний, європейський 
сервісний ЦНАП орієнтований на потреби громадян.

Начальник відділу
(Центр надання адміністративних послуг) 
Нововодолазької селищної ради


