
 

 

ПРОЕКТ 

_____________________ Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                        2016   року                                                                            № 

м. Знам’янка 

 

Про внесення доповнення  до Програми  

економічного і соціального розвиту  

м. Знам’янка на 2016 рік 

 

 Відповідно  до  Законів  України  «Про  адміністративні  послуги», «Про державну  

реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,  «Про державну 

реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців»,  розпорядження Кабінету  

Міністрів України  від 16.05.2014  року  №523-р «Деякі  питання  надання  

адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади через  центри  надання  

адміністративних  послуг», розглянувши  службову  записку  начальника відділу – 

керівника  Центру надання  адміністративних  послуг  виконавчого  комітету  

Знам’янської  міської  рад В. Михайлова щодо  внесення  доповнення  до  розділу 3.1 

«Удосконалення  системи  надання  публічних  послуг  та  активізація  співпраці  органів  

місцевого  самоврядування з  інститутами  громадського  суспільства»  Програми  

економічного  і  соціального  розвитку м. Знам’янка  на 2016  рік, затвердженої  рішенням  

міської  ради від 25.12.2015  року  №47,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 

 

1. Доповнити  основні  завдання  розділу  3.1. «Удосконалення  системи  надання  

публічних  послуг  та  активізація  співпраці  органів  місцевого  самоврядування з  

інститутами  громадського  суспільства»  Програми  економічного  і  соціального  

розвитку м. Знам’янка  на 2016  рік  «пунктами: 

 матеріально-технічне  забезпечення  Центру  надання  адміністративних  послуг; 

 інформаційне  забезпечення Центру  надання  адміністративних  послуг  шляхом  

підвищення  кваліфікації  працівників  ЦНАПу ( проведення  навчань, семінарів, 

тощо),  розроблення  та  виготовлення  тематичних  матеріалів  для  наповнення  

інформаційних  стендів ЦНАП (зразки  відповідних  заяв, бланків, інформаційних  

буклетів, тощо); 

 забезпечення  обладнанням  для  організації  підключення  ЦНАП  до  Єдиного  

Державного  демографічного  реєстру. 

2. Ресурсне забезпечення  основних  завдань  Програми економічного і соціального 

розвитку м. Знам'янка на 2016 рік буде  здійснюватись  в  межах  бюджетних  призначень 

згідно  рішення  міської  ради  "Про міський бюджет" на відповідний рік з урахуванням 

змін.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвиту міста (гол. М. Терновий). 

 

 

Міський голова    С. Філіпенко 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна  записка 

до проекту  рішення  міської  ради  

«Про  внесення  доповнення  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  м. 

Знам’янка  на 2016  рік.» 
 

Проект рішення  міської  ради підготовлений на службову  записку  начальника 

відділу-керівника  Центру надання  адміністративних  послуг  виконавчого  комітету  

Знам’янської  міської  рад В. Михайлова щодо  внесення  доповнення  до  розділу 3.1 

«Удосконалення  системи  надання  публічних  послуг  та  активізація  співпраці  органів  

місцевого  самоврядування з  інститутами  громадського  суспільства»  Програми  

економічного  і  соціального  розвитку м. Знам’янка  на 2016  рік, затвердженої  рішенням  

міської  ради від 25.12.2015  року  №47, відповідно  до  Законів  України  «Про  

адміністративні  послуги», «Про державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  

майно  та  їх  обтяжень»,  «Про державну реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-

підприємців»,  розпорядження Кабінету  Міністрів України  від 16.05.2014  року  №523-р 

«Деякі  питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади через  

центри  надання  адміністративних  послуг».  

Ресурсне забезпечення доповнених основних  завдань розділу 3.1. Програми 

економічного і соціального розвитку м. Знам'янка на 2016 рік буде  здійснюватись  в  

межах  бюджетних  призначень згідно  рішення  міської  ради «Про  міський  бюджет»  на  

відповідний  рік  з  урахуванням  змін. 

 
Зміст розділу  до  внесення  доповнення  Зміст  розділу  після внесення  

доповнення 

3.1. Удосконалення системи надання  

публічних  послуг  та  активізація  

співпраці  органів  місцевого  

самоврядування  з  інститутами  

громадського суспільства. 
Основні завдання: 

 Підвищення якості та доступності 

надання адміністративних  послуг для 

громадян та суб’єктів господарювання, 

спрощення процедур та скорочення 

адміністративних витрат;  

 забезпечення прав громадян на доступ до 

всіх видів відкритої державної 

інформації, що має індивідуальну та 

суспільну значимість; 

 підвищення якості адміністративних та 

управлінських процесів; 

 забезпечення належного рівня 

інформаційної безпеки;  

 впровадження в діяльність органів 

місцевого самоврядування типових 

організаційно-технологічних рішень у 

сфері електронного урядування; 

 забезпечення передачі електронних 

документів до державних архівів-музеїв, 

бібліотек, їх довгострокове зберігання 

підтримка в актуалізованому стані та 

надання доступу до них. 

 

3.1. Удосконалення системи надання  

публічних  послуг  та  активізація  

співпраці  органів  місцевого  

самоврядування  з  інститутами  

громадського суспільства. 

Основні завдання: 

 Підвищення якості та доступності 

надання адміністративних  послуг для 

громадян та суб’єктів господарювання, 

спрощення процедур та скорочення 

адміністративних витрат;  

 забезпечення прав громадян на 

доступ до всіх видів відкритої державної 

інформації, що має індивідуальну та 

суспільну значимість; 

 підвищення якості адміністративних 

та управлінських процесів; 

 забезпечення належного рівня 

інформаційної безпеки;  

 впровадження в діяльність органів 

місцевого самоврядування типових 

організаційно-технологічних рішень у 

сфері електронного урядування; 

 забезпечення передачі електронних 

документів до державних архівів-музеїв, 

бібліотек, їх довгострокове зберігання 

підтримка в актуалізованому стані та 

надання доступу до них. 

 матеріально-технічне  забезпечення  

Центру  надання  адміністративних  

послуг; 

 інформаційне  забезпечення Центру  



надання  адміністративних  послуг  

шляхом  підвищення  кваліфікації  

працівників  ЦНАПу ( проведення  

навчань, семінарів, тощо),  розроблення  

та  виготовлення  тематичних  матеріалів  

для  наповнення  інформаційних  стендів 

ЦНАП (зразки  відповідних  заяв, бланків, 

інформаційних  буклетів, тощо); 

 забезпечення  обладнанням  для  

організації  підключення  ЦНАП  до  

Єдиного  Державного  демографічного  

реєстру. 

 

В. о. начальника  відділу  економічного 

Розвитку, промисловості, інфраструктури і  торгівлі   О. Грінченко 

 

 

 

 

 


