ЗВІТ
про роботу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Миколаївської міської ОТГ за III квартал 2018 року
Робота Центру надання адміністративних послуг за даний період
була спрямована на
забезпечення якісного рівня обслуговування відвідувачів. Цьому сприяло значне покращення
матеріальної бази, підвищення кваліфікації адміністраторів та інших працівників. Насамперед це
просторі і прозорі, сучасно оформлені приміщення комфортні для мешканців Миколаївської міської
ОТГ, належне комп'ютерно-технічне оснащення, доступ адміністраторів до необхідних баз даних.
В приміщенні Центру передбачена сучасно оснащена зала для нарад, конференцій та інших
заходів.Тут є кімната матері та дитини для зручності і комфортності жінок з дітьми, також для людей
з особливими потребами облаштовано пандус, спеціально укомплектована вбиральня.Організованість
і упередження скупченості відвідувачів забезпечує електронна черга.На території ЦНАП облаштовано
парковку для транспорту.Було встановлено систему відеоспостереження для попередження
виникнення та оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій на території ЦНАП.
Згідно із затвердженим переліком, в Центрі адміністративних послуг надається 95 відів
послуг, це на 12 послуг більше ніж на початку роботи Центру.
На кожну послугу розроблені та затверджені інформаційні та технологічні картки, які
оприлюднені на сайті Миколаївської міської ради та на сторінці Центру у Facebook.Використовуючи
мережу Інтернет можна попередньо ознайомитися із преліком послуг ЦНАП, умовами їх надання,
отримати необхідну інформацію.
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗА III КВАРТАЛ 2018 РОКУ:
- надано 1608 консультацій;
- надано 915 послуг.
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗА ПОТОЧНИЙ МІСЯЦЬ (жовтень):
- надано 609 консультацій;
- надано 329 послуг ( 316 довідок+13 послуг)
Було закуплено одну робочу станцію для оформлення та видачі паспортів громадян України
для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспортів громадян України у формі
картки. На теперішній час проводиться закупівля другої робочої станції, що значно скоротить час
прийому та видачі документів для отримання біометричних паспортів. Незабаром зі спеціалістами
Центру буде проведено необхідне навчання з роботи у відомчій інформаційній системі Державної
міграційної служби України.
Насамперед найближчим часом необхідно:
- закінчити встановлення автоматизованих робочих станцій з
виготовлення паспортних
документів та притупити до надання
адміністративних послуг міграційної служби;
- удосконалити роботу програмного забезпечення;
- запровадити систему електронного документообігу;
Адреса Центру: вул.50-річчя Слов.ТЕС, 29, тел.62-69-60,
Детальна інформація на сайті Миколаївської міської ради (розділ ЦНАП).

