
Паспорт  Центру надання адміністративних послуг 

Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради 
  

Інформація про створення Центру 

надання адміністративних послуг 

(назва, номер та дата розпорядчого 

документа місцевого органу влади чи 

рішення органу місцевого  

самоврядування про створення 

центру)  

Рішення XXVII сесії Мереф’янської міської ради VIІІ 

скликання  від 21.12.2018 РОКУ «Про створення Центру 

надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 

Мереф’янської міської ради» (зі змінами) 

Порядок здійснення діяльності  
(окремий структурний підрозділ 

РДА/виконкому міськради чи 

постійно діючий робочий орган)  

Постійно діючий робочий орган Виконавчого комітету 

Мереф’янської міської ради 

Відповідальна керівна особа, яка 

координує роботу Центру надання  

адміністративних послуг  

Мереф’янський міський голова – Сітов Веніамін Іванович 

Місцезнаходження (поштова адреса) 

Центру надання адміністративних  

послуг  

62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа,  

вул. Культури, буд. 2б  

Телефон, факс, електронна пошта, 

Skype. 

Тел.: (057) 748-45-45 

e-mail: cnap@merefaotg.gov.ua  

Skype: Мерефа ЦНАП  

Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет 

(у разі наявності)  

http://cnap.merefaotg.gov.ua 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

Центру надання адміністративних  

послуг  

Буліпоп Оксана Костянтинівна 

Кількість адміністраторів Центру 

надання адміністративних послуг  
6 адміністраторів, 4 державних реєстратори, 1 провідний 

спеціаліст, 2 спеціалісти  

Представники Суб’єктів надання 

адміністративних послуг  

Відділи Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради, 

Управління соціального захисту населення Харківської 

районної державної адміністрації,  

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Харківській області (територіальне 

відділення), 

Головне управління Державної міграційної служби у 

Харківській області, 

Перший харківський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги,  

Харківське приміське об’єднане управління Пенсійного 

фонду України Харківської області, 

Харківська районна філія Харківського обласного  центру 

зайнятості,  

Головне територіальне управління юстиції у Харківській 

області, 

Головне управління Держгеокадастру у Харківській області, 

Головне управління ДСНС України у Харківській області, 

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській 

області 



Графік роботи Центру надання 

адміністративних послуг  

Понеділок                                 08:00 - 16:00   

Вівторок                                    08:00 - 20:00  

Середа                                       08:00 - 16:00   

четвер                                        08:00 - 16:00   
П'ятниця                                    08:00 - 15:00   

Субота                                       08:00 - 14:00  

Неділя                                        вихідний 

Без перерви 

Загальна площа приміщення (м2)  I поверх – 228 

II поверх – 228 

III поверх - 316   

Поверх розміщення ЦНАП Перший  

Перелік адміністративних послуг, які 

надаються через центр надання 

адміністративних послуг 

- Реєстрація/зняття з реєстрації  місця проживання; 

- послуги Державної міграційної служби України; 

- Державна реєстрація нерухомого майна; 
- Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців, громадських формувань; 

- послуги Держгеокадастру у Харківській області; 
- питання місцевого значення; 

- послуги соціального характеру; 

- документи дозвільного характеру; 
- Державна реєстрація актів цивільного стану; 

- послуги Харківського приміського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Харківської області; 

- послуги ДСНС; 

- послуги Держпродспоживслужби; 

- послуги БТІ. 

Послуги, які можна отримати в 

ЦНАП через електроні замовлення на 

інтернет-порталах  

1. Електроні послуги Держгеокадастру через портал: 
land.gov.ua. 

2. Довідки з Реєстру територіальної громади (через веб-портал 
ЦНАП). 

3. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки. 

 

http://land.gov.ua/
http://land.gov.ua/

