
                       
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
13.05.2020                                                                                               № 96 
 
Про реалізацію комплексної послуги 
„єМалятко“ в Центрі надання  
адміністративних послуг виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради 
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Указу Президента України від 29.07.2019 № 558/2019 „Про деякі 
заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних 
послуг“, постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 „Про 
реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для 
реалізації прав дитини“, з метою забезпечення реалізації експериментального 
проєкту „єМалятко“ в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету міської ради: 

1. Визначити Центр надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету міської ради та віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, де 
надаватиметься комплексна послуга при народженні дитини за електронною 
заявкою батьків онлайн: 

центральний офіс Центру надання адміністративних послуг за адресою: 
пл.Героїв Майдану, 2, м.Пирятин, Полтавська область, Україна, 37000; 

віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг за адресою: вул.Тімірязєва, 14, с.Калинів Міст, Пирятинський р-н, 
Полтавська область, Україна, 37000; 

віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг за адресою: вул.Центральна, 4, с.Олександрівка, Пирятинський р-н, 
Полтавська область, Україна, 37000. 

2. Затвердити перелік адміністраторів, уповноважених для надання 
комплексної послуги „єМалятко“ у Центрі надання адміністративних послуг та 
на віддалених робочих місцях, що додається.  

3. Відділу інформаційних технологій та захисту інформації виконкому 
міської ради (Божко А.М.) забезпечити електронну взаємодію державних 
електронних інформаційних ресурсів з Центром надання адміністративних 
послуг виконкому міської ради.  

4. Керівнику Центру надання адміністративних послуг виконкому міської 
ради (Коваль Л.П.) забезпечити надання Полтавській обласній державній 



адміністрації інформації, визначеної у листі Міністерства цифрової 
трансформації України  від 12.05.2020 № 1/04-3-2076, у встановлені строки. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому міської ради Кочур Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                                                                                                                           Розпорядження                              
                                                                                                                                           міського голови 
                                                                                                                                           13.05.2020 № 96 
 

Перелік адміністраторів, уповноважених для надання комплексної послуги „єМалятко“ 
у Центрі надання адміністративних послуг та на віддалених робочих місцях 

 
№ Область Район Назва 

населеного 
пункту 

ПІБ 
адміністратора 

РНОКПП Посада 
адміністратора 

Назва ЦНАП Тип 
установи 

Код 
ЦНАП 

Код 
ДРАЦС 

Назва 
пологового 

Адреса 
пологового 

Номер 
мобільного 
телефону 

Електронна пошта 

1 Полтавська Пирятинський Пирятин Бердій 
Зоя 
Олександрівна 

3306206423 Адміністратор 
ЦНАП (ВРМ) 

Центр надання 
адміністративних 
послуг 
виконкому 
міської ради 

ЦНАП 541 - - - 0509542038 berdii2504@ukr.net 

2 Полтавська Пирятинський Пирятин Бокова Ірина 
Олександрівна 

2368213345 Адміністратор 
ЦНАП (ВРМ) 

Центр надання 
адміністративних 
послуг 
виконкому 
міської ради 

ЦНАП 541 - - - 0997513564 oleksastar@ukr.net 

3 Полтавська Пирятинський Пирятин Зубенко Юлія 
Олександрівна 

2940106705 Адміністратор 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративних 
послуг 
виконкому 
міської ради 

ЦНАП 541 - - - 0507405333 ulya64@ukr.net 

4 Полтавська Пирятинський Пирятин Зубченко 
Валентина 
Миколаївна 

КО 704570 Адміністратор 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративних 
послуг 
виконкому 
міської ради 

ЦНАП 541 - - - 0668152762 zirka_30@ukr.net 

5 Полтавська Пирятинський Пирятин Коваленко 
Юлія 
Сергіївна 

3048623863 Адміністратор 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративних 
послуг 
виконкому 
міської ради 

ЦНАП 541 - - - 0952544711 yukose6194@gmail.com 

6 Полтавська Пирятинський Пирятин Коваль 
Людмила 
Петрівна 

2453207647 Керівник 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративних 
послуг 
виконкому 
міської ради 

ЦНАП 541 - - - 0997597932 cnap@pyryatyn-
mrada.gov.ua 

 
 

                       Секретар міської ради                                                        Т.Г.Чайка



 


