
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

23 листопада 2016 року                                                                                     № 303 

 

 

Про затвердження Програми розвитку  

Територіального сервісного центру № 5347  

Регіонального сервісного центру МВС України  

в Полтавській області на 2016 рік 

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 04 березня  2011 року „Про 

Порядок розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської 

міської ради“, враховуючи висновки постійних комісій, міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму розвитку Територіального сервісного центру                

№ 5347 Регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області 

на 2016 рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів вищезазначеної Програми 

покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради  Шикеринця І.С., а контроль за виконанням рішення – на постійну  

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
 



 

Додаток 

до рішення сімнадцятої  

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

23 листопада 2016 року № 303 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку Територіального сервісного  

центру № 5347 Регіонального сервісного центру 

МВС України в Полтавській області  

на 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Пирятин 

 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Територіальний  сервісний центр № 5347 РСЦ МВС України в 

Полтавській області (надалі ТСЦ № 5347)  розпочав свою роботу з 22.03.2016 

за адресою: м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 235. 

У  зв’язку з   реформуванням органів внутрішніх справ та прийняттям 

Закону України „Про Національну поліцію“  з  07.11.2015 було  припинено 

роботу  Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних 

засобів з обслуговування Пирятинського, Гребінківського та Чорнухинського 

районів Управління державної автомобільної інспекції  УМВС  України в 

Полтавській області. На численні прохання жителів Пирятинського, 

Гребінківського та Чорнухинського районів з метою оперативного вирішення 

питань, пов’язаних з реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів,  

видачею та обміном посвідчень водія, було відкрито Територіальний 

сервісний центр № 5347 Регіонального сервісного центру МВС України в 

Полтавській області  як один із його структурних підрозділів. 

 Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області діє відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889 „Про утворення 

територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ“, Положення про Регіональний сервісний центр МВС України в 

Полтавській області, затвердженого наказом МВС України від 07.11.2015                   

№ 1416.   

Відповідно до чинного законодавства ТСЦ № 5347 надає широкий спектр  

платних і безоплатних послуг: 

здійснює комплекс заходів, пов'язаних з проведенням державної 

реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку призначених для експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх 

типів; 

здійснює контроль за відповідністю конструкції транспортних засобів 

установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням 

законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов'язкових платежів), за 

використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, 

а також ведення їх обліку; 

приймає іспити на право керування транспортними засобами всіх 

категорій, здійснює видачу і обмін національного і міжнародного водійських 

посвідчень і вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС;  

видає свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення 

небезпечних вантажів;  

проводить реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів з видачею 

свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів і номерних знаків 

на транспортні засоби;  

здійснює державний облік зареєстрованих транспортних засобів 

юридичних і фізичних осіб;  

видає індивідуальні номерні знаки власникам транспортних засобів за 

прийнятими заявками;  



видає і продовжує термін дії свідоцтв про допущення транспортних 

засобів до перевезення небезпечних вантажів; 

проводить огляд транспортних засобів для їх переобладнання; 

виконує інші функції відповідно до вимог чинного законодавства.  

ТСЦ № 5347 працює за принципом „єдиного вікна“, але в основному  

задовольняє потреби громадян Пирятинського, Гребінківського та 

Чорнухинського районів. В непростих соціально-економічних умовах 

сьогодення ТСЦ  № 5347, використовує всі доступні можливості для 

задоволення суспільних потреб громад. 

Стратегічна лінія в діяльності ТСЦ № 5347  полягає в забезпеченні 

населення вищезгаданих  районів якісними послугами на основі поліпшення 

фінансово-економічного стану, матеріально-технічної бази,  збереження та 

удосконалення  сервісу. 

Для виконання поставлених завдань, зокрема, щодо якісного надання 

послуг, поліпшення обслуговування власників транспортних засобів, 

облаштування робочих місць, забезпечення створення комфортних умов для 

працівників і одержувачів послуг та впровадження загальної концепції і 

стандартів, необхідне додаткове фінансування у 2016 році. 

 

2. Мета та завдання Програми 
 

Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання послуг 

власникам транспортних засобів. 

 Основні завдання Програми полягають в: 

1) забезпеченні своєчасності та якості надання послуг згідно зі 

стандартами, розробленими та затвердженими Головним сервісним центром 

МВС України, Регіональним сервісним центром МВС в Полтавській області, а 

саме: 

впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів 

(свобода доступу клієнтів в отриманні послуг, сервісів та інформації 

незалежно від місця реєстрації та місцезнаходження); 

спрощення процедур надання послуг (передбачає скорочення часу, який 

витрачає клієнт на отримання послуги, інше); 

поліпшення якості обслуговування (своєчасне та якісне надання послуг, 

що відповідають очікуванням клієнтів); 

розвиток корпоративної культури сервісного обслуговування, 

підвищення комунікативних та професійних компетенцій працівників 

Територіального сервісного центру № 5347; 

        2) розвитку наявних і впровадженні інноваційних електронних сервісів 

для громадян та бізнесу; 

        3) забезпеченні високого рівня продуктивності, надійності та безпеки 

інформаційно-телекомунікаційних систем; 



4) створенні комфортних умов для працівників центру та одержувачів 

послуг; 

5) формуванні позитивної громадської думки щодо діяльності 

Територіального сервісного центру № 5347. 

 

3. Основні шляхи та напрями виконання Програми 

Інструментами виконання Програми є: 

 

1) облаштування приміщення Територіального сервісного центру № 5347 

охоронною та протипожежною сигналізацією; 

2) заміна фізично застарілої комп'ютерної техніки. 

 

Зокрема, для поліпшення умов перебування відвідувачів в 

Територіальному сервісному центрі № 5347, необхідно оновити застарілу 

комп’ютерну техніку, провести ремонтні роботи у приміщенні, оновити меблі 

для облаштування місць очікування відвідувачів, забезпечити сприятливий 

мікроклімат в приміщенні, зумовлений системою опалення. Для запобігання 

несанкціонованого проникнення в приміщення ТСЦ встановити охоронну 

сигналізацію. Для підвищення рівня протипожежної безпеки встановити 

протипожежну сигналізацію. 

Підвищення ефективності роботи ТСЦ № 5347, формування зручного та 

комфортного сервісу здійснюватиметься за такими напрямами: 

1) розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом; 

2)  надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, підвищення 

рівня надання послуг; 

3) розвиток ефективної комунікації та професійної етики. 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

 
У результаті виконання Програми очікуються:  

1) поліпшення умов обслуговування одержувачів послуг та створення 

належних умов для персоналу ТСЦ № 5347; 

2) технічне переоснащення робочих місць; 

3) поліпшення захисту охорони приміщення ТСЦ № 5347 та утримання 

прибудинкової території; 

4) підвищення протипожежної безпеки. 

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в межах коштів, передбачених  на 

фінансування видатків, та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 
 



6. Фінансові ресурси 

Для реалізації Програми необхідно залучення грошових коштів у сумі 

18,0 тис.грн. для придбання комп’ютерної техніки.  

Кошти бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади   

надаються у вигляді субвенції державному бюджету – Регіональному 

сервісному центру МВС в Полтавській області. 

  

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Територіальний  сервісний центр № 5347 РСЦ МВС в Полтавській 

області забезпечує впровадження і реалізацію заходів цієї Програми, 

Регіональний сервісний центр  МВС в Полтавській області  подає узагальнену 

інформацію до 30 грудня 2016 року та за підсумками 2016 року надає звіт про 

хід та результати виконання Програми Пирятинській  міській раді. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Т.Г.Чайка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програми розвитку Територіального сервісного центру № 5347 Регіонального 

сервісного центру МВС України в Полтавській області на 2016 рік  

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Територіальний сервісний центр № 5347 

Регіонального сервісного центру МВС України в 

Полтавській області   

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 

програми 

Розпорядження  міського  голови   

від  №   

3. Розробник програми Територіальний сервісний центр № 5347 

Регіонального сервісного центру МВС України в 

Полтавській області   

4. Співрозробник програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми Територіальний сервісний центр № 5347 

Регіонального сервісного центру МВС України в 

Полтавській області   

6. Учасник програми 

 

Жителі Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2016  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

18,0  тис. грн.   

9.1. коштів міської ОТГ 18,0   тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку Територіального сервісного центру № 5347 Регіонального 

сервісного центру МВС України в Полтавській області на 2016 рік  

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми І ІІ ІІІ 

2016  рік 20__ рік 20__ рік   20__20__р.р. 20__ 20_р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
18,0     18,0 

кошти міської ОТГ 18,0     18,0 

кошти не бюджетних джерел       



                                                                       Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин    

 
Напрями діяльності та заходи  

Програми розвитку Територіального сервісного центру № 5347 Регіонального 

сервісного центру МВС України в Полтавській області на 2016 рік 

  
№ 

з/

п 

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

 

Перелік 

заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу- 

вання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі : 

 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Надання 

якісних послуг 

власникам 

транспортних 

засобів 

Придбання  

комп’ютерної 

техніки 

Грудень 

2016 

Виконком  

міської  

ради 

Кошти  

міської 

ОТГ 

18,0 

 

Покращення 

надання 

послуг  

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код функціональної класифікації ____250344 _________________________ 

Код функції ____2620 _____________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль-

ний за 

проведення 

заходу: 

організація 

управління, 

відділ,особа 

Затверджено на 

2016  рік 

В тому числі по місяцях 

    

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р
ав

ен
ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о
в
те

н
ь 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д
ен

ь
 

1 Надання 

послуг 

населенню 

Рішення  17  

позачергової 

сесії  міської  

ради  від 

23.11.2016  

№ 303 

Виконком  

міської  ради 

 

18,0 

 

            

1
8
,0

 

 

 
Провідний спеціаліст з економічних питань 

виконкому міської ради        Л.М.Тараненко 

 

Секретар міської ради        Т.Г.Чайка 

 

18 листопада 2016 року  


