
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення 4 сесії Коростенської міської ради від 25.02.2021 року 

«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Коростенської 

міської територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації 

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради в рамках реалізації Проекту «U-LEAD з 

Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення 

центрів надання адміністративних послуг та підвищення 

поінформованості населення про місцеве самоврядування» 
 

Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Безоплатне прийняття у комунальну власність Коростенської міської 

територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської 

ради в рамках реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - 

Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та 

підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування» (Раунд 

4), що фінансується Європейським Союзом та реалізується компанією NIRAS 

Sweden AB на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida) 

через постачальників: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙТІ-

СОЛЮШНС», Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-ПРОМ». 
 

Цілі і завдання: 

- впровадження ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом 

модернізації Центру надання адміністративних послуг; 

- підвищення якості надання адміністративних послуг; 

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах 

створення та функціонування ЦНАП; 

- забезпечення надання максимальної кількості адміністративних послуг, 

необхідних громадянам та суб’єктам господарювання; 

- забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма 

мешканцями громади. 
 

Обґрунтування очікуваних результатів застосування рішення після його 

прийняття: 

- впровадження ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом 

модернізації Центру надання адміністративних послуг; 

- підвищення якості надання адміністративних послуг; 

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян в ЦНАП. 

 

Начальник відділу організації надання  

адміністративних послуг у місті Коростені                           Оксана ІВАНОВА                    
 



Довідка 

про погодження проєкту рішення «Про надання згоди на прийняття у 

комунальну власність Коростенської міської територіальної громади 

матеріальних цінностей для модернізації центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради в рамках 

реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних 

послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве 

самоврядування» 

 

 

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;  

відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради; 

відділ комунальної власності управління економіки виконавчого комітету 

Коростеснької міської ради; 

відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

                                                       

Погоджено із зауваженнями: 

 

 

Зауваження додаються. 

 


