
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
Д н і и р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь 

Р О З ТІ О Р Я Д Ж ЕI I Н Я 

М Г . С & б С Р е Л ? М. Нікополь 

Про реалізацію комплексної послуги «еМалятко» 
у відділі «Центр надання адміністративних послуг 
м.Нікополя» управління адміністративних послуг 
та дозвільних процедур 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 
№ 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення 
сприятливих умов для реалізації прав дитини», Указу Президента від 
29.07.2019 № 558/2019 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних 
та юридичних осіб до електронних послуг», з мстою практичної реалізації 
с кс п е р и м е н та л ьп о го гі р ое кту « є Мал ят к о »: 

1. Управлінню адміністративних послуг та дозвільних процедур вжити 
заходи щодо реалізації надання комплексної послуги «еМалятко» через відділ 
«Центр надання адміністративних послуг м.Нікополя» управління 
адміністративних послуг та дозвільних процедур виконавчого комітету 
Нікопольської міської ради за адресою: вул. Електрометалургії*, буд. З, м. 
Нікополь, Дніпропетровська область, Україна, 53213. 

2. Визначити адміністраторів, які будуть уповноважені надавати 
комплексну послугу «єМалятко» у відділі «Центр надання адміністративних 
послуг м.Нікополя» управління адміністративних послуг -та дозвільних 
процедур згідно з додатком. 

3. Збір, обробка та використання персональних даних адміністраторів, 
уповноважених надавати комплексну послугу «еМалятко», здійснюється 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

4. Заступнику начальника управління-начальнику відділу «Центр 
надання адміністративних послуг м.Нікополя» управління адміністративних 
послуг та дозвільних процедур виконавчого комітету Нікопольської міської 
ради Харченко І.В. вжити заходів щодо: 

4.1. Організації якісної роботи з надання комплексної послуги 
«еМалятко»; 

№ 



4.2. Забезпечення безперебійної роботи адміністраторів на період 
відпустки, л ікарняного листа та інших причин відсутності; 

4.3. Своєчасного внесення змін до Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг стосовно адміністраторів, уповноважених надавати 
комплексну послугу «єМалятко», шляхом інформування департаменту 
економ і ч ного розвитку Дні прогіетровс ької облдержадм і н і стра і іії. 

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на заступника міського голови Сокола 10 .0 . , контроль за виконанням цього 
розпорядження покласти на управління контролю (Якимепь). 



Додаток 
до розпорядження від • 

Адміністратори, уповноважені надавати комплексну послугу "єМалятко", у відділі «Центр надання 
адміністративних послуг м.Нікополя» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур виконавчого 

комітету Нікопольської міської ради 
N8 Область Район Назва населе-

ного пункту 
(місто, село, 

селище) 

ПІБ адміні-
стратора 

РНОКПП 
(податковий 

номер) 
адміністратора 

Посада адміні-
стратора 

Установа 
(назва 

ЦНАПу) 

Тип 
установи 

Код ЦНАП 
(згідно 
ЬИр$:/ 
/ ^ І Б І 
гу.ііііа 

•gov.ii а^ие$ 
\lascf) 

Код 
ДРАЦС 

Назва 
пологового 

(заповнюстьс 
я виключно в 

випадках, 
коли 

адміністратор 
також 

приймас на 
локації 

пологового) 

Адреса 
пологового 

(заповнюстьс 
я виключно в 

випадках, 
коли 

адміністратор 
також 

приймає на 
локації 

пологового) 

Номер 
мобільно 

го 
телефону 

адміні-
стратора 

Електро-нна пошта 
адміні-стратора 

ЦНАП -

1 Дніпропетровська 

1 

м. Нікополь Сокур Данило 
Вікторович 

3203116654 Адміністратор 
відділу «Центр 

надання 
адміністративних 

послуг 
М.НІКОПОЛЯ» 
управління 

адміністративних 
послуг та 

дозвільних 
процедур 

виконавчого 
комітету 

Нікопольської 
міської ради 

Відділ «Центр 
надання 

адміністративн 
их послуг 

М.НІКОПОЛЯ» 
управління 

адміністративн 
их послуг та 
дозвільних 
процедур 

виконавчого 
комітету 

Нікопольської 
міської ради 

92 40247692 (0566) 

68-45-59 danilpeshkov@gmail.com 

2 Дніпропетровська м. Нікополь Хорошенька 
Олена Юріїівна 

2968813602 Адміністратор 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг 
м.Нікополя» 
управління 
адміністративних 
послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

Відділ «Центр 
надання 
адміністративн 
их послуг 
м.Нікополя» 
управління 
адміністративн 
их послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

92 40247692 (0566) 

68-45-59 horoshen77@gmail.coni 

mailto:danilpeshkov@gmail.com


Дніпропетровська м. Нікополь Таран Олена 
Віталіївна 

3251714062 Адміністратор 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг 
М . Н І К О П О Л Я » 

управління 
адміністративних 
послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

Відділ «Центр 
надання 
адміністративн 
их послуг 
м.Нікополя» 
управління 
адміністративн 
их послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

92 40247692 (0566) 

68-45-59 оІепа.іагашУїикг.пеї 

Дніпропетровська м. Нікополь Кухтіна Світлана 
Володимирівна 

2269119385 Адміністратор 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг 
м.Нікополя» 
управління 
адміністративних 
послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

Відділ «Центр 
надання 
адміністративн 
их послуг 
м.Нікополя» 
управління 
адміністративн 
их послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

92 40247692 (0566) 

68-45-59 вуеНапа kuhtina@ukr.net 

Дніпропетровська м. Нікополь Фондякова Аліна 
Сергіїівна 

3399206601 Адміністратор 
відділу «Центр 

надання 
адміністративних 

послуг 
м.Нікополя» 
управління 

адміністративних 
послуг та 

дозвільних 
процедур 

виконавчого 
комітету 

Нікопольської 
міської ради 

Відділ «Центр 
надання 
адміністративн 
их послуг 
м.Нікополя» 
управління 
адміністративн 
их послуг та 
дозвільних 
процедур 
виконавчого 
комітету 
Нікопольської 
міської ради 

92 40247692 (0566) 

68-45-59 alinushkal327@ginail.com 

Заступник начальника управління - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг м. Нікополя» управління адміністративних 
послуг та дозв ільних процедур І. В. Харченко 

mailto:kuhtina@ukr.net
mailto:alinushkal327@ginail.com

