










28%

72%

Де ви проживаєте?

багатоквартирний 
будинок
приватна оселя



18

3621

25

1

Чи задоволені ви сучасним станом 
водопостачання?

дуже задоволений 

частково задоволений

скоріше незадоволений

дуже незадоволений

не можу сказати



2%

17%

15%

65%

1%

Як ви можете оцінити якість води 
якою користуєтесь?

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

важко відповісти



Чи готові ви платити за 
водопостачання?

цілком готовий

готовий певною мірою

не готовий

не можу сказати



Якщо водопостачання покращиться, 
скільки ваша сім´я готова платити за цю 

послугу - за 1 м. кв. ? 

до 10 грн за м.кв. 10 - 15 грн за м. кв.
15 - 25 грн за м. кв.  ( діючий тариф) понад 25 грн за м. кв.
важко відровісти 



стать  опитуваних

чоловіча
жіноча



50%
41%

9%

вік опитуваних

15 - 35 років
35 - 60 років
понад 60 років







 Реконструкція водопровідних споруд, мереж 
водопостачання та водовідведення

 Реконструкція систем водопостачання 
житлових будинків

Облаштування системи доочистки питної води
 Благоустрій водоохоронних та прибрежних

захисних смуг



- отримання довідки про склад сім´ї
- реєстрація місця проживання особи



На сьогоднішній день ЦНАП заходиться в 
приміщенні Покровської селищної ради. 
Переваги: центр селища, поряд 
знаходяться нотаріус, відділи виконавчого 
комітету селищної ради, є кнопка виклику 
спеціаліста ЦНАПу. 
Недоліки: велика кількість сходів, 
відсутність пандуса. 

Нове приміщення. 
Переваги: наявність пандуса, мала 
кількість сходів, просторе 
приміщення, вдале розташування.
Недоліки: не виявлені



ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ ПРО СКЛАД СІМ´Ї
Опис послуги:

Перелік документів необхідних для отримання  адміністративної послуги: Заява 
встановленого зразка

Вартість послуги: Безоплатна

Результат надання послуги: Видача довідки про склад сім´ї, або зареєстрованих в 
будинку осіб

Строк надання послуги: 2 дні

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ
Опис послуги:

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява , Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування, 
Свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку, Квитанцію про сплату
адміністративного збору, Документи, що підтверджують право на проживання у житлі, 
Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання, Будинкова книга, Згода на збір та 
обробку персональних даних суб’єкта звернення



Результат надання послуги: Внесення відомостей
про реєстрацію місця проживання до паспорта 
громадянина України

Вартість послуги: Платно



НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ, 
ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  РОБОТИ ЦНАПу

- збільшити кількість послуг онлайн

- надати можливість 
отримувати довідки поштою

- створення дитячої зони у 
новому приміщенні ЦНАПу
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