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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________ 

Про стан створення та 
функціонування Центрів 
надання адміністративних 
послуг в усіх громадах 
Кременецького району

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації” та 
„Про адміністративні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 року № 864 „Питання організації моніторингу якості 
надання адміністративних послуг”, від 2 червня 2021 року № 574-р ,,Про 
схвалення методичних рекомендацій щодо критеріїв територіальної 
доступності центру надання адміністративних послуг, включаючи його 
територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця 
адміністраторів”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 
року № 523 „Деякі питання надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (у редакції 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 969-р) та 
від 20 жовтня 2021 року № 1253-р „Про внесення змін у додаток до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 619-р”, 
враховуючи стан заходів з покращення розвитку сфери надання 
адміністративних послуг в районі:

 1. Органам місцевого самоврядування в Кременецькому районі 
забезпечити:
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        1) модернізацію діючих центрів надання адміністративних послуг;
        2) створення нових територіальних підрозділів та віддалених робочих 
місць у центрах надання адміністративних послуг;
        3) підвищення рівня автоматизації роботи центрів надання 
адміністративних послуг шляхом запровадження та інтеграції електронних 
інформаційних ресурсів із державними системами  та реєстрами;
        4) розширення спектру адміністративних послуг через центри надання 
адміністративних послуг району та проведення уніфікації найменувань таких 
послуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 року № 523 ,,Деякі питання надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (у редакції 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 969-р).

        2. Кременецькій, Почаївській міським, Вишнівецькій селищній, 
Великодедеркальській і  Борсуківської сільським радам забезпечити 
запровадження надання супутніх послуг у приміщеннях центрів надання 
адміністративних послуг.

        3. Лопушненській сільській раді забезпечити створення Центру надання 
адміністративних послуг до кінця 2023 року.

        4.  Відповідальним виконавцям про стан виконання цього розпорядження 
інформувати сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг 
щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

         5.  Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та 
організації діяльності центрів надання адміністративних послуг забезпечити 
узагальнення поданих матеріалів та про стан виконання розпорядження 
інформувати районну військову адміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, 
що настає за звітним періодом.

 5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 
начальника районної військової адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК

          Алла Злочевська
 
          Віталій Грушко

          Антоніна Німець

          Зоряна Павлюк

          Катерина Калітка


