
 

Звіт за квітень 2019 року про роботу Центру надання адміністративних послуг м.Дружківка 
Місяць 2019 

року 

Кількість прийнятих документів,необхідних для надання 

адміністративних послуг 

Кількість виданих документів Кількість документів, що знаходяться на розгляді 

СНАП*/кількість заяв у розрізі виконавчих 

органів/кількість заяв 

СНАП*/кількість документів у розрізі виконавчих 

органів/кількість документів 

СНАП*/кількість заяв у розрізі виконавчих 

органів/кількість заяв 

квітень Виконавчий комітет 

Дружківської міської ради 

1039 Управління житлово-

комунального 

господарства 

Дружківської міської 

ради 

18 Виконавчий комітет 

Дружківської міської ради 

1043 Управління житлово-

комунального 

господарства 

Дружківської міської 

ради 

21 Виконавчий комітет 

Дружківської міської ради 

23 Управління житлово-

комунального 

господарства 

Дружківської міської 

ради 

9 

Служба у справах дітей 

Дружківської міської 

ради 

4 Служба у справах 

дітей Дружківської 

міської ради 

4 

 

Служба у справах дітей 

Дружківської міської 

ради 

3 

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Дружківської міської 

ради 

6 Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Дружківської міської 

ради 

13 Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Дружківської міської 

ради 

0 

Реєстраційний відділ 101

1 

Реєстраційний відділ 1005 Реєстраційний відділ 11 

Відділ земельних ресурсів 3  Відділ земельних ресурсів 33  Відділ земельних ресурсів 3  

 

 Головне упарвління 

Держпродспоживслужби в 

Донецькій області 

0 Головне упарвління 

Держпродспоживслужби в 

Донецькій області 

0 Головне упарвління 

Держпродспоживслужби в 

Донецькій області 

0 

Головне управління 

Держгеокадастру 

41 Головне управління 

Держгеокадастру 

57 Головне управління 

Держгеокадастру 
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Дружківська міська рада 2 Дружківська міська рада 2 Дружківська міська рада 0 

Головне територіальне 

управління юстиції в 

Дон.області 

0 Головне територіальне 

управління юстиції в 

Дон.області 

0 Головне територіальне 

управління юстиції в 

Дон.області 

0 

Відділ містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Дружківської 

міської ради 

1 Відділ містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Дружківської 

міської ради 

3 Відділ містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Дружківської 

міської ради 

5 

Відділ з питань культури, 

сім'ї, молоді, спорту та 

туризму 

59 Відділ з питань культури, 

сім'ї, молоді, спорту та 

туризму 

55 Відділ з питань культури, 

сім'ї, молоді, спорту та 

туризму 

5 

Відділ освіти Дружківської 

міської ради 

7 Відділ освіти Дружківської 

міської ради  

8 Відділ освіти Дружківської 

міської ради  

2 

Головне управління 

Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

1 Головне управління 

Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

1 Головне управління 

Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

- 

Всього: 1153 Всього: 1202 Всього: 41 

   СНАП* - суб'єкт надання адміністративних послуг   

Кількість наданих консультацій за квітень 2019 року: • адміністраторами – 134; 

• за зверненнями: 

- на рецепції – 477; 

- за телефоном – 460. 

Видано онлайн заяв 6 



 


