
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про надання права користування СЕД 
“Електронна система управління 
документами та записами для Львівської 
міської ради“ органам виконавчої влади 
(суб’єктам надання адміністративних 
послуг), послуги яких є обов’язковими для 
надання через ЦНАП м. Львова за 
переліком, визначеним відповідно до 
Закону України “Про адміністративні 
послуги“ 
 
 

З метою спрощення процедури надання адміністративних послуг, 
керуючись Законами України “Про адміністративні послуги“, “Про 
електронні документи та електронний документообіг“, “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг через 
центри надання адміністративних послуг“, рішенням виконавчого комітету 
від 30.09.2022 № 890 “Про затвердження Порядку роботи з системою 
електронного документообігу “Електронна система управління 
документами та записами для Львівської міської ради“, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Надати право користування системою електронного 
документообігу “Електронна система управління документами та 
записами для Львівської міської ради“ органам виконавчої влади 
(суб’єктам надання адміністративних послуг), послуги яких є 
обов’язковими для надання через Центр надання адміністративних послуг 
м. Львова за переліком, визначеним відповідно до ч. 7 ст. 12 Закону 
України “Про адміністративні послуги“, згідно з додатком у частині 
перегляду інформації про реєстрацію заяв, прийнятих через Центр 
надання адміністративних послуг м. Львова на отримання 
адміністративних послуг, надавачами яких вони виступають, фіксації їх 
виконання та формування електронних реєстрів передачі документів.  

2. Встановити, що органи виконавчої влади (суб’єкти надання 
адміністративних послуг), яким надано доступ до системи електронного 
документообігу “Електронна система управління документами та 
записами для Львівської міської ради“, зобов’язані дотримуватися вимог, 
передбачених Порядком роботи з системою електронного документообігу 

 



“Електронна система управління документами та записами для Львівської 
міської ради“, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 
30.09.2022 № 890. 

3. Львівському комунальному підприємству “Міський центр 
інформаційних технологій“ забезпечити підключення до системи 
електронного документообігу “Електронна система управління 
документами та записами для Львівської міської ради“ органів виконавчої 
влади (суб’єктів надання адміністративних послуг) згідно з додатком. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Міський центр інформаційних 
технологій“. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 

ПЕРЕЛІК 
органів виконавчої влади (суб’єктів надання адміністративних послуг), 
послуги яких є обов’язковими для надання через ЦНАП м. Львова за 
переліком, визначеним відповідно до ч. 7 ст. 12 Закону України “Про 
адміністративні послуги“, яким надається право користування СЕД 

“Електронна система управління документами та записами для Львівської 
міської ради“ 

 

№ 
з/п 

Органи виконавчої влади 
(суб’єкти надання адміністративних послуг) 

1. Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної 
державної адміністрації 

2. Департамент архітектури та розвитку містобудування 
Львівської обласної державної адміністрації 

3. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної 
державної адміністрації 

4. Департамент екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації 

5. Департамент економічної політики Львівської обласної 
державної адміністрації 

6. Департамент з питань культури, національностей та релігій 
Львівської обласної державної адміністрації 

7. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації 

8. Департамент охорони здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації 

9. Департамент паливно-енергетичного комплексу, 
енергоефективності та житлово-комунального господарства 
Львівської обласної державної адміністрації 

10. Департамент соціального захисту населення Львівської 
обласної державної адміністрації 

11. Управління молоді та спорту Львівської обласної державної 
адміністрації 

12. Управління транспорту та зв’язку Львівської обласної 
державної адміністрації 

13. Юридичне управління апарату Львівської обласної державної 
адміністрації 

 
Керуючий справами  
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Віза: 
Начальник управління 
адміністрування послуг  е-підпис  Мар’яна ДЮГАНЧУК 
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