
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення 4 сесії Коростенської міської ради від 25.02.2021 року  

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради» 

 

Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі» від 03.11.2020 року № 943-IX 

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів 

виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами 

місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є 

обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг. 

Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є відповідна рада (її 

виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через центр 

надання адміністративних послуг. 

 

Цілі і завдання. 

Удосконалення системи надання адміністративних послуг, визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, йго віддалені робочі 

місця. 

 

Обґрунтування очікуваних результатів застосування рішення після його 

прийняття.  

Забезпечення можливості отримання суб’єктами звернень найважливіших 

адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих 

ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», 

«переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова 

субсидія», «вихід на пенсію» тощо) в комфортних, доступних та безбар’єрних 

умовах у належному Центрі надання адміністративних послуг, в тому числі на 

його віддалених робочих місцях. 

 
 

Начальник відлілу організації надання  

адміністративних послуг у місті Коростені                           Оксана ІВАНОВА                    
 

 

 

 

 

 



Довідка 

про погодження проєкту рішення «Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської 

ради» 

 

Проєкт рішення розроблено:  
Відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:  
Іванова Оксана Анатоліївна – начальник відділу організації надання 

адміністративних послуг 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;  

перший заступник міського голови; 

заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

старости; 

відділ державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської 

міської ради; 

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

служба у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

Відділ у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області; 

відділ земельних відносин управління містобудування, архітектури, земельних 

ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської 

ради; 

відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Коростенської 

міської ради; 

юридичний відділ виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

управління  житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради; 



відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та контролю 

виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування управління 

економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

загальний відділ виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

Коростенське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький); 

Коростенський районний відділ Управління Державної міграційної служби 

України в Житомирській області; 

Коростенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Хмельницький); 

Коростенський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Головного 

управління Пенсійного фонду України в Житомирській області; 

Коростенське комунальне підприємство «Водоканал»; 

Комунальне підприємство теплозабезпечення. 

 

 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 

Зауваження додаються. 

 

 

 


