
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___25 серпня 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № ___282________ 

 

 

Про затвердження Програми 

підтримки регіонального 

сервісного центру ГСЦ МВС                    

в          Хмельницькій         області  

(філія ГСЦ МВС) в сфері надання адміністративних послуг                                

населенню Старокостянтинівської міської територіальної громади  на 2022   рік 

 

 

Розглянувши звернення начальника Головного сервісного центру МВС в 

Хмельницькій області Володимира СТЕПАНОВА, яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 28 липня 2022 року за № 63/3357-43/2022, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                                     

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та керуючись 

статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму підтримки регіонального сервісного центру                      

ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) в сфері надання 

адміністративних послуг населенню Старокостянтинівської міської 

територіальної громади  на  2022 рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА.  

 

 

 

Міський голова                             підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

25 серпня 2022 року № 282 

 

Програма 

підтримки регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій 

області (філія ГСЦ МВС) в сфері надання адміністративних послуг населенню 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік 

 

Паспорт 

 
Ініціатор розроблення програми  Регіональний сервісний центр 

Головного сервісного центру МВС у 

Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) 

(далі – РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій 

області) 
Розробник програми РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області  
Відповідальний виконавець 
програми 

РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області  

Учасники програми РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, 

територіальний сервісний центр № 6844 

Регіонального сервісного центру ГСЦ 

МВС в Хмельницькій області (далі – 

ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій 

області), фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради 

Строк реалізації програми 2022 рік 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

Бюджет Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього: 

200,0 тис. грн 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  та 

основні заходи її виконання 

 

ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій області забезпечує реалізацію 

всіма громадянами України права на одержання посвідчення водія, 

реєстрацію(перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів, оформлення 

договорів купівлі-продажу. 

Відповідно до діючого законодавства ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій 

області  надає широкий спектр платних та безоплатних послуг, зокрема: 
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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 водійських посвідчень і вносить інформацію 

до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ; 

видає і продовжує термін дії свідоцтв про допущення 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; 

проводить огляд транспортних засобів для їх переобладнання; 

виконує інші функції відповідно до вимог чинного законодавства. 

Програма підтримки регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в 

Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) в сфері надання адміністративних 

послуг населенню Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2022 рік (далі – Програма) спрямована на забезпечення доступності та 

зручності надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб, а 

також впровадження сучасних якісних сервісних послуг. 

Розроблення Програми викликано необхідністю вжиття додаткових 

практичних заходів у напрямку створення сприятливих умов для 

максимального комфорту, зручності громадян, оперативного надання широкого 

спектру адміністративних послуг та фінансової підтримки окремих заходів з 

боку територіальної громади. 

 

3. Мета та завдання Програми 

 

Програма покликана підвищити якість надання адміністративних послуг 

ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій області мешканцям 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Основні завдання  Програми: 

забезпечення ефективності та якості надання адміністративних  послуг згідно зі 

стандартами, розробленими та затвердженими Головним сервісним центром 

МВС, РСЦ ГСЦ МВС у Хмельницькій області; 
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1) поліпшення якості обслуговування (своєчасне та якісне надання 

послуг, що відповідають очікуванням клієнтів); 

2) розвиток корпоративної культури сервісного обслуговування, 

підвищення комунікативних та професійних компетенцій працівників                       

ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій області; 

3) створення комфортних умов для працівників центру та одержувачів 

послуг; 

4) формування позитивної громадської думки щодо діяльності                              

ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій області. 

 

4. Організаційне забезпечення РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області 

 

З метою створення сприятливих умов праці та можливості надання якісних 

адміністративних послуг мешканцям громади необхідно провести: закупівлю 

комп’ютерної техніки (монітори, системні блоки, багатофункціональні 

пристрої), забезпечити сплату орендних платежів за приміщення, у якому 

розташований ТСЦ № 6844 РСЦ ГСЦ в Хмельницькій області. 

 

5. Очікувані результати 

 

У результаті впровадження Програми очікується: 

створення доступних умов у сфері надання адміністративних послуг; 

забезпечення системності в наданні мешканцям громади адміністративних 

послуг; 

наповнення бюджету Старокостянтинівської міської територіальної 

громади. 

Досягнення цих результатів сприятимуть заходи, спрямовані на зміцнення 

та оновлення  матеріально-технічного забезпечення. 

 

6. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

вико- 

нання 

заходу  

Виконавці Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги фінансу-

вання (вартість), 

тис. грн 

Очікуваний 

результат  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Покращення 2022 рік РСЦ ГСЦ  Бюджет  133,9 Створення  
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1 2 3 4 5 6 7 

 матеріально-

технічної 

бази, 

закупівля 

комп’ютерної 

техніки 

(монітори, 

системні 

блоки, багато-

функціональні 

пристрої, 

операційна 

система 

Windows). 

 МВС в 

Хмельниць-

кій області 

(філія ГСЦ 

МВС) 

Староко-

стянти-

нівської 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

 комфортних 

умов для 

отримувачів 

адміністра-

тивних 

послуг під 

час 

проведення 

реєстрації 

(перере-

єстрації) 

транспорт-

них засобів з 

видачею 

свідоцтв про 

реєстрацію, 

тимчасових 

реєстрацій-

них талонів і 

номерних 

знаків на 

транспортні 

засоби 

2 Сплата 

орендної 

плати за 

приміщення, у 

якому 

розташований 

терито-

ріальний 

сервісний 

центр 

2022 

рік 

РСЦ ГСЦ 

МВС в 

Хмельниць-

кій області 

(філія ГСЦ 

МВС) 

Бюджет 

Старо-

костянти-

нівської 

міської 

територі-

альної 

громади 

66,1 

Всього    200,0  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


