
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 травня  2021 року                                                                                 № 121  

 

Про організаційне забезпечення 

надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через 

центр надання адміністративних 

послуг 

 

Керуючись пп.4 п. "б" ст. 27, ст. 40, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України "Про адміністративні послуги", 

заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу ЦНАП апарату 

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету Кондратюк О.В. Про 

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг, виконком 

Андрушівської міської ради  
 

 

В И Р І Ш У Є : 
 

1. Інформацію начальника відділу ЦНАП апарату Андрушівської міської 

ради та її виконавчого комітету Кондратюк О.В. Про організаційне 

забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центр надання адміністративних послуг прийняти до відома. 

 

2. Начальнику відділу ЦНАП апарату Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету Кондратюк О.В.:  

1) Забезпечити надання адміністративних послуг суб'єктам звернення не 

допускаючи порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної 

послуги, вживати заходи щодо усунення причин у разі виявлених порушень;  

2) Налагодити співпрацю із старостами сіл громади для повного обліку 

наданих адміністративних послуг у Андрушівській міській територіальній 

громаді. 

3. Начальнику відділу інформаційних технологій та інформації 

(Казмірчуку В.А.) вивчити питання щодо придбання та встановлення 
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програмного забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг при 

виконавчому комітеті Андрушівської міської ради до 01.06.2021 року. 

4. Начальнику відділу організаційно-кадрового забезпечення 

(Крушинській Г.В.), начальнику відділу інформаційних технологій та 

інформації (Казмірчуку В.А.), начальнику відділу соціального захисту та 

охорони здоров'я (Балюк А.М.) організувати та провести семінар-навчання для 

старост сіл, які здійснюють прийом громадян та документів громадян, щодо 

всіх видів державних соціальних допомог за участі діловодів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Михайловського С.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 


