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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання копій та витягів із рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та
розпоряджень міського голови (п’ятирічний період)
  (назва адміністративної послуги)

№ з/п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1
Прийом і реєстрація поданих документів, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання
Адміністратор в ЦНАП
В
У день звернення заявника
(протягом 1 дня)
2
Прийом-передача заяви до загального відділу  Чернігівської міської ради (далі – загальний відділ ЧМР)
Адміністратор в ЦНАП, 
посадова особа загального відділу ЧМР
В
В
Не пізніше 2 робочого дня після реєстрації заяви (протягом 1-2 робочого дня)
3
Реєстрація  і розгляд заяви, накладання відповідної резолюції, передача виконавцю – посадовій особі загального відділу ЧМР
Начальник загального відділу ЧМР, заступник міського голови – керуючий справами виконкому ЧМР
В

В
Протягом 2-5 робочого дня
4
Пошук відомостей у архіві
Посадова особа загального відділу ЧМР
В
Протягом 5-15
робочих днів
4а
У разі відсутності затребуваних  документів за вказаними у заяві  даними - підготовка архівної довідки про їх відсутність
Посадова особа загального відділу ЧМР
В
Протягом 5-15 робочих днів
4б
Засвідчення довідки про відсутність документів начальником загального відділу ЧМР та заступником міського голови-керуючим справами виконкому ЧМР
Начальник загального відділу ЧМР, заступник міського голови – керуючий справами виконкому ЧМР
В

В
Протягом 15-18 робочих днів
4в
Виготовлення копій архівних документів відповідно до вимог державних нормативних актів
Посадова особа загального відділу ЧМР
В
Протягом 5-15 робочих днів
4г
Засвідчення копій архівних документів начальником загального відділу ЧМР та заступником міського голови-керуючим справами виконкому ЧМР
Начальник загального відділу ЧМР, заступник міського голови – керуючий справами виконкому ЧМР
В

В
Протягом 15-18 робочих днів
5
Прийом-передача адміністратору ЦНАП архівної довідки чи копій відповідних  документів
Посадова особа загального відділу ЧМР, адміністратор в ЦНАП
В

В
Протягом 18-19 робочого дня
6
Реєстрація результату надання адміністративної послуги в журналі реєстрації
Адміністратор в ЦНАП
В
У день прийому результату адмінпослуги (18-19 робочий день)
7
Повідомлення заявника щодо можливості отримання результату надання адміністративної послуги
Адміністратор в ЦНАП
В
Не пізніше наступного робочого дня після приойму результату надання адмінпослуги (з 20 робочого дня)
8
Видача заявнику архівної довідки про відсутність архівних копій затребуваних документів.
Адміністратор в ЦНАП
     В
З 20 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги
20 робочих днів
Загальна кількість днів для надання адміністративної послуги у загальному відділі Чернігівської міської ради
19 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачених законодавством) для надання адміністративної послуги 
30 календарних днів
Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги
Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника загального відділу Чернігівської міської ради  подається керівникові цього органу.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника суб'єкта надання адміністративної послуги подається до органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у відповідній сфері, структурним підрозділом якого є даний адміністративний орган.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (включаючи заступника управління) подається начальнику управління.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність начальника управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради подається до Чернігівської міської ради.
Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов'язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. 
Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов'язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України "Про звернення громадян".
Скарга підприємства повинна містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов'язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що й скарги громадян.
Рішення, дії або бездіяльність адміністративних органів або їх посадових осіб можуть бути оскаржені безпосередньо до суду в порядку, визначеному законом.


Начальник загального відділу
Чернігівської міської ради								А. В. Редік

