
Проєкт рішення 

 

 

від 04.02.2021                                                                № 2446 

 

Про укладання Меморандуму 

про співпрацю у сфері 

надання адміністративних послуг 

 

 

 Розглянувши лист начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-

Франківській області (ФІЛІЯ ГСЦ МВС) Олега Шпека від 27.01.2021 № 31/9/257 «Про 

налагодження співпраці», керуючись Законом України «Про адміністративні послуги», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження 

Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг», враховуючи пропозицію постійної депутатської комісію з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики (Протокол №1 від 04.12.2020)  та з метою 

покращення якості надання послуг населенню, насамперед шляхом забезпечення надання 

максимально можливого переліку адміністративних послуг у ЦНАП Бурштинської міської 

ради, міська рада  

вирішила: 

1. Укласти Меморандум про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з 

Головним сервісним центром МВС в Івано-Франківській області. 

2. Уповноважити міського голову Василя Андрієшина на підписання Меморандуму 

про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з Головним сервісним центром 

МВС в Івано-Франківській області. 

3. Начальнику відділу «ЦНАП» (Світлана Видай) надіслати копію даного рішення 

Головному сервісному центру МВС в Івано-Франківській області. 

4. Начальнику організаційного відділу (Олена Кравчишин) розмістити дане рішення 

на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради. 

5. Координацію роботи з налагодження роботи по напрямку надання 

адміністративних послуг Головного сервісного центру МВС в Івано-Франківській області 

покласти на керуючого справами виконкому Надію Кицелу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

депутатської комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту Володимира Федорняка та керуючого справами виконавчого комітету Надію 

Кицелу. 

 

 

 

Міський голова        Василь Андрієшн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт підготовлено: 

 

Начальник відділу ЦНАП                 Світлана Видай 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник 

міського голови       Ростислав Стасько 

 

Керуючий справами 

виконкому        Надія Кицела 

 

Начальник загального      Марія Яцик 

відділу 

 

Юридичний відділ       ________________________ 

 

Начальник організаційного 

відділу        Олена Кравчишин 

 

СЕКРЕТАР РАДИ        Роман Іванюк 

   
 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення міської ради від _______№________ 

«Про укладання Меморандуму про співпрацю  

у сфері надання адміністративних послуг» 

 

1.Обгрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення міської ради «Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері 

надання адміністративних послуг» розроблено із врахуванням листа начальника 

Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (ФІЛІЯ ГСЦ 

МВС) Олега Шпека від 27.01.2021 № 31/9/257 «Про налагодження співпраці», керуючись 

Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 

523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг». 

2.Мета та завдання підготовки проекту рішення. 

Проєкт рішення міської ради «Про укладання Меморандуму про співпрацю у сфері 

надання адміністративних послуг» розроблено з метою забезпечення належної 

доступності адміністративних послуг, покращення якості надання послуг населенню, 

насамперед шляхом забезпечення надання максимально можливого переліку 

адміністративних послуг у ЦНАП Бурштинської міської ради, створення позитивного 

іміджу громади та , в перспективі, наповнення місцевого бюджету.  

Завданням підготовки проєкту рішення є можливість розширення переліку послуг, 

що надаються ЦНАП; підготовка дорожньої карти для організації послуги з видачі 

посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів та територіальна доступність 

(послуга екстериторіальна), яка полягає у можливості отримати суб’єктами звернення 

адміністративні послуги Головного сервісного центру МВС у найбільш доступному та 

наближеному до місця проживання/перебування особи з огляду на його місце 

розташування. 

 3.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

- Закон України «Про адміністративні послуги»; 

- Розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг»; 

- рішення міської ради від 11.12.2020 № 27/2-20 «Про затвердження Програми 

забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради на 2021-2022 роки»; 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Місце розташування ЦНАП Бурштинської міської ради зручне для громадян та  

забезпечує можливість швидкого доступу суб’єктів звернення  для отримання 

адміністративних послуг Головного сервісного центру МВС. Заінтересованими сторонами 

є орган місцевого самоврядування та жителі не тільки територіальної громади, а й України 

(послуга екстериторіальна - проводиться незалежно від зареєстрованого місця 

проживання чи перебування водія) 
При запровадженні даних послуг у ЦНАП Бурштинської міської ради збільшаться 

надходження до місцевого бюджету (бюджету територіальної громади) 

РЕЗУЛЬТАТ- жителі України отримають можливість відвідати найбільш доступне 

та наближене робоче місце адміністратора, громада- додаткові надходження до бюджету. 
 

 

Керівник ЦНАП       Світлана Видай 

 



 


