
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення 40 сесії Коростенської міської ради від 27.08.2020 року 

«Про затвердження Положення про відділ організації надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської  

ради» 

 

Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом 

його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, здійснення 

матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської 

ради, і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію 

діяльності такого Центру. 

 

Цілі і завдання. 

Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 

мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень; 

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання; 

забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання 

адміністративних послуг, що надаються через адміністратора відділу 

організації надання адміністративних послуг; 

забезпечення надання адміністративних послуг через через адміністратора 

відділу організації надання адміністративних послуг шляхом його взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг. 

 

Обґрунтування очікуваних результатів застосування рішення після його 

прийняття.  

Підвищення якості та доступності адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг, забезпечення відкритості та 

прозорості, оперативності та своєчасності, зрозумілості дій для суб’єктів 

звернень у сфері надання адміністративних послуг. 

 

 

Начальник Центру надання  

адміністративних послуг у місті Коростені                           Оксана ІВАНОВА                    
 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про погодження проєкту рішення «Про затвердження Положення про 

відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської  ради» 

 

Проєкт рішення розроблено:  

Центр надання адміністративних послуг у місті Коростені виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  
Іванова Оксана Анатоліївна - начальник Центру надання адміністративних 

послуг у місті Коростені виконавчого комітету Коростенської міської ради.  

 

Доповідає на сесії:  

Охрімчук Андрій Валерійович – керуючий справами виконкому. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:  
Охрімчук Андрій Валерійович – керуючий справами виконкому. 

 

Розсилка:  
керуючий справами виконкому,  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері 

збалансованого економічного і соціального розвитку міста; 

Центр надання адміністративних послуг у місті Коростені виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

Погоджено із зауваженнями: 

 

Зауваження додаються. 

 

 

 


