
МОДУЛЬ 2. 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ, 
НАЛЕЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ 





ІДЕЯ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ

• Завдання кожного політика і службовця – служити суспільству
загалом і кожному громадянину зокрема

• Нове розуміння ролі держави / влади - надавати послуги (публічні
послуги, урядові послуги, адміністративні послуги, послуги
адміністрації тощо)



ЗМІСТ РЕФОРМ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

• В центрі уваги Людина, її потреби
• Громадянин – це клієнт і роботодавець (а не кур'єр, чи джерело

доходів)
• Зробити спілкування громадян з органами влади доступним і

зручним
• Перед впровадження новацій - з'ясування точки зору / очікувань

споживачів послуг
• Постійна оцінка якості послуг



АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА

це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання
адміністративних послуг (органом виконавчої влади, органом
місцевого самоврядування) за заявою фізичної або юридичної особи, 
спрямований на набуття, зміну чи припинення прав або обов'язків
такої особи відповідно до закону
(за Законом України «Про адміністративні послуги»)



ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Заява фізичної або юридичної особи 
Стосується прав або обов'язків особи
Підстава для надання – закон
Надає – уповноважений суб'єкт («орган»)
Завершується результатом, спрямованим на набуття, зміну чи
припинення прав або обов'язків особи (адміністративним актом або
адміністративним договором)



ВИДИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (1)

• Складність процедур
• Тривалі строки
• «Розпорошеність» адміністрації (предметна і територіальна)
• Брак доступності послуг для сільського населення
• Необлаштованість приміщень під потреби відвідувачів, особливо

осіб з інвалідністю



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (2)

Обмеженість «прийомних годин»
Черги
Невпорядкованість прийому відвідувачів
Брак інформації про послуги
Перекладення на споживачів функцій зі збирання довідок, погоджень
Необґрунтовані платежі



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА (1)

• Концепція реформування системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади (Розпорядження КМУ №90/2006):

• Указ Президента «…щодо одержання адміністративних послуг …»
(№508/2009)

• Тимчасовий порядок надання адміністративних послуг (Постанова
КМУ №737/2009)



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА (2)

2009-2012 роки - ініціативи влади:  
• ліквідувати суб'єктів господарювання, які надають адміністративні

послуги
• спрямувати кошти за адмінпослуги у державний бюджет
• створити пілотні ЦНАП
• ухвалити закон про адміністративні послуги (прийнято 06.09.2012)



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА (3)

Пріоритети з 2013 року :
• створення Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
• поетапне включення до надання через ЦНАП базових

адміністративних послуг (реєстрація місця проживання, реєстрація
прав на нерухоме майно…)

• розвиток міжвідомчої взаємодії



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 2015-2016 РР

• Ухвалення законів щодо децентралізації повноважень у сфері
реєстрації бізнесу, нерухомості, місця проживання

• Кошти за адмінпослуги йдуть переважно у місцеві бюджети
• Значна державна і «донорська» увага до сфери адміністративних

послуг
• Багато нових належних ЦНАП



Мета / завдання Закону «Про адміністративні послуги»

• Створення зручних та доступних умов отримання адміністративних
послуг громадянами та суб'єктами господарювання

• Підвищення рівня прозорості в наданні адміністративних послуг
• Спрощення процедур надання адміністративних послуг, зменшення

умов для корупції



ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТАКОЖ ПРИРІВНЮЄТЬСЯ:

• надання витягів та виписок із реєстрів,
• довідок,
• копій, дублікатів документів,
• інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення,

… надається або підтверджується певний юридичний статус та/або
факт



СУБ'ЄКТИ НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ

• Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади АРК 
• Органи місцевого самоврядування
• їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати

адміністративні послуги
• Було заборонено надання адмінпослуг підприємствами, 

установами, організаціями (з 01.01.2013)
• Нове – «суб'єкти державної реєстрації»



ДЕЯКІ ВИНЯТКИ З ЗАКОНУ (СТ. 2)

• вчинення нотаріальних дій
• виконавче провадження
• доступ до публічної інформації
• застосування законодавства про захист економічної конкуренції
• набуття прав на конкурсних засадах
• набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу



ВИМОГИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ (СТ. 5)

Виключно законами, які регулюють відносини щодо надання 
адмінпослуг (АП), встановлюються:
1. підстави для одержання АП
2. суб’єкт надання АП та його повноваження щодо надання АП
3. перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання АП
4. платність або безоплатність надання АП
5. граничний строк надання АП
6. перелік підстав для відмови у наданні АП



ДЕЯКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМОГИ (СТ. 6)

Суб’єкти надання адміністративних послуг забезпечують:
• облаштування у місцях прийому інформаційних стендів
• створення та функціонування веб-сайтів з інформацією про

адмінпослуги
• прийом суб’єктів звернень за графіком (не менше 40 годин на

тиждень)
• надання інформації за запитом



ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ (1)

• Фізична особа (у т.ч. ФО-П) має право на отримання АП незалежно
від реєстрації її місця проживання, крім випадків, установлених
законом

• Право на безоплатне одержання бланків заяв, в т.ч. з веб-сайту
органу та у ЦНАП

• Вільний доступ до приміщень
• Належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними

можливостями



ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ (2)

• Не можна вимагати від особи документи або інформацію, що
перебувають у володінні суб’єкта надання АП або державних
органів, ОМС, ПУО, що належать до сфери їх управління

• Такі суб'єкти зобов'язані забезпечити безоплатне надання
документів, інформації не пізніше 3 роб. днів з дня отримання
запиту

• Перелік документів особистого зберігання (паспорт, свідоцтва
РАЦС) і т.і. (ч. 7 ст. 9)



ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
(ДАЛІ - ЦНАП)

• ЦНАП – це постійно діючий робочий орган або структурний
підрозділ районної державної адміністрації, виконавчого органу 
міської, селищної, сільської ради, …, в якому надаються
адміністративні послуги через адміністратора шляхом його
взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг

(виходячи з ч. 1 і ч. 2 ст. 12 Закону «Про адміністративні послуги»)



ВИМОГИ ЗАКОНУ ДО ЦНАП (1)

• Обов'язковість ЦНАП з 2014 року (для міст обласного значення і
райдержадміністрацій)

• Робота ЦНАП через адміністратора
• Перелік послуг для ЦНАП визначається органом, що його утворив
• Цей перелік має включати адмінпослуги органів виконавчої влади,

визначені КМУ (розпорядження №523 від 16.05.2014, , в редакції
розп. №782 від 11.10.2017)



ВИМОГИ ЗАКОНУ ДО ЦНАП (2)

• Заборона «паралельного» прийому
• Також у ЦНАП можуть прийматися звіти, декларації, надаватися

послуги підприємств-монополістів
• Положення та Регламент ЦНАП 

- Примірне Положення - Постанова КМУ від 20.02.2013 р. №118;   
- Примірний Регламент - Постанова КМУ від 01.08.2013 р. №588

• Можливість створення територіальних підрозділів ЦНАП та 
віддалених місць для роботи адміністраторів



ЧАС ПРИЙОМУ СУБ’ЄКТІВ ЗВЕРНЕНЬ У ЦНАП

• Є загальним (єдиним) для всіх адмінпослуг, що надаються через
ЦНАП, і становить 7 годин на день

• у ЦНАП - обласних центрах - не менше 6 днів на тиждень
• в інших ЦНАП - не менше 5 днів на тиждень
• Прийом здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня

на тиждень до 20 год.
• Виняток щодо режиму - територіальні підрозділи ЦНАП



ЦНАП (З Т.З. КОНЦЕПЦІЇ)

• це організаційна структура (підрозділ / робочий орган), що надає 
максимальну кількість популярних адміністративних послуг за 
принципами «єдиного офісу» і «єдиного вікна»

• Пр. «єдиного офісу» передбачає, що всі необхідні послуги
надаються в одному місці

• Пр. «єдиного вікна» - всі погодження, висновки, довідки від різних
органів/підрозділів отримуються органом самостійно, без 
залучення особи



КЛЮЧОВІ НОВАЦІЇ ЦНАП / ВИМОГИ (1)

• Максимум адмінпослуг, необхідних для громадян та бізнесу
• Орієнтований на відвідувачів режим роботи
• Відкрите просторе приміщення (некабінетна система)
• Впорядкованість обслуговування (система регулювання черги)
• Дизайн робочого місця працівника з орієнтацією на відвідувача



КЛЮЧОВІ НОВАЦІЇ ЦНАП / ВИМОГИ (2)

• Максимальна інформативність (в т.ч. рецепція)
• Комплексність обслуговування
• Універсалізм персоналу (принаймні в межах групи послуг) 
• Можливість отримання «супутніх» послуг
• Зонування приміщення / роботи



ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЦНАП 

«Фронт-офіс»:
• рецепція / інформаційний пункт
• зона очікування
• прийом заяв відвідувачів

«Бек-офіс»:
• опрацювання справ (фахові підрозділи, органи)
• телефонна довідка, робота з поштою



НОРМИ ПРИМІРНОГО РЕГЛАМЕНТУ (1)

• Вимоги до розміщення ЦНАП і приміщення
• Поділ на відкриту і закриту частину
• Відкритий простір (некабінетна система) 
• Вимоги до площі (100 / 70 / 50 кв.м.)
• Зручне групування переліку послуг
• Інформаційний підрозділ (рецепція)
• Автоматизована система керування чергою (в т.ч. можлива

персоніфікація)



НОРМИ ПРИМІРНОГО РЕГЛАМЕНТУ (2)

• Попередній запис на прийом
• Опис вхідного пакета документів
• Лист про проходження справи
• Передача справ 
• Повідомлення про результат
• Зберігання матеріалів справи



НАЙВАЖЛИВІШІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЦНАП

• Реєстрація актів цивільного стану
• Реєстрація місця проживання
• Субсидії та державні допомоги
• «Нотаріальні дії»
• Паспорти
• Відомості з ДЗК
• Реєстрація землі
• Реєстрація нерухомого майна, бізнесу
• Пенсійні послуги, окремі послуги ДФС
• Послуги підприємств-монополістів



ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ
(ГРУПУВАННЯ ПОСЛУГ. ІНТЕГРАЦІЯ)

• Народження дитини
• Одруження. Розлучення
• Переїзд в інше житло (в т.ч. придбання)
• Започаткування бізнесу (ФОП; ЮО)
• Закриття бізнесу
• Автомобіль
• Втрата роботи
• Втрата / викрадення документів
• Смерть члена родини
• Вихід на пенсію …



ЗАКОН «ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ»

• ЄДЦ стали частиною ЦНАП
• Адміністратори (були «державні»)
• Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення,

погодження, свідоцтво, інший документ …, який дозвільний орган
зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому
права на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності

• Строк видачі – 10 робочих днів (1 місяць для колегіальних ОМС)
• Принцип мовчазної згоди



ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ «НЕНАЛЕЖНИХ» ЦНАП

• малий перелік послуг (навіть власних)
• неадекватне приміщення
• диференційовані прийомні години
• збереження «паралельного» прийому
• невиконана підготовча робота (ІК, ТК…)
• незмінені процедури
• неготовність до надання базових адміністративних послуг



СПЕЦИФІКА НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ В ОТГ (1)

• Пріоритезація переліку послуг
• Головний офіс (ЦНАП/місцева рада) та:
• Філії (територіальні підрозділи) ЦНАП – 2 і більше робочих місця
• Віддалені місця для роботи адміністраторів (принаймні в колишніх

садибах сільрад, що увійшли до складу ОТГ)
• Старости (в міру можливості)



СПЕЦИФІКА НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ В ОТГ (2)

• «Мобільний офіс»- якщо «стаціонарні» робочі місця

недоцільні (неекономічні). Як правило, багато невеликих 

віддалених населених пунктів 

а також використовувати

• Узгоджені рішення з ОВВ (РДА, ТО ЦОВВ)

• Міжмуніципальне співробітництво

• Роботу персоналу на неповний робочий день / робочий

тиждень



Спільні (міськрайонні) ЦНАП 
(ЦНАП ОМС і РДА)

• Зручність і зрозумілість для споживачів послуг
• Використання фінансових та інституційних можливостей ОМС (в т.ч. 

щодо персоналу та його оплати; надходжень від адмінпослуг)
• Орієнтація ОМС на громадянина (виборця)
• Врахування перспектив реформи адмін.-тер. устрою та ОМС (в т.ч. 

ліквідація більшості РДА та обмеження їх повноважень)
• Можливість використання інфраструктури ЦОВВ (Держгеокадастру, 

ДМС)
• Взаємозалежність бек-офісів/послуг ОМС і РДА



КЛЮЧОВІ КРОКИ СТВОРЕННЯ ЦНАП

• Робоча група
• Концепція
• Приміщення (ремонт, облаштування)
• Перелік послуг, інтеграція послуг
• Документація (в т.ч. ІК, ТК)
• Персонал, набір/переведення, тренінги
• Залучення супутніх послуг
• Участь громади



РИЗИКИ АКРЕДИТОВАНИХ СУБ'ЄКТІВ

• Обмеженість повноважень (послуг)
• Бюджетне фінансування на створення суб'єктів господарювання
• Незацікавленість у безплатних послугах (проблема інтеграції

послуг)
• Для АС обласних влад – територіальна віддаленість від споживачів

(недоступність)
• Ризик банкрутства
• Лояльність до незаконних платежів за послуги
• «Вимивання» коштів місцевих бюджетів (60%)



ГОЛОВНІ ВИКЛИКИ РЕФОРМИ (2016/17 Р.)

• ДМС: - невиконання розпорядження КМУ №523 (невходження в 
ЦНАПи), висока вартість обладнання для паспортних послуг; -
дискусійна «паспортна реформа» та ін.

• Мін’юст: - плата за відомості з реєстрів МЮ не спрямовується у 
місцеві бюджети; - брак контролю за роботою акредитованих
суб'єктів

• Держгеокадастр: - вкрай повільне підключення ОМС та РДА до 
роботи з відомостями ДЗК 



ІНШІ ВИКЛИКИ І ПОТРЕБИ РЕФОРМИ (1)

• Децентралізація послуг РАЦС у містах обласного значення
• Скоригувати відомчі ініціативи («соціальні прозорі офіси» тощо) та 

зупинити комерційні проекти ОДА
• ЦНАП в РДА: навчати голів РДА; стимулювати міськрайонні ЦНАП
• Більше гнучкості в організації роботи ЦНАП (надання швидких

послуг адміністраторами; «представники» у ЦНАП)



ІНШІ ВИКЛИКИ І ПОТРЕБИ РЕФОРМИ (2)

• Впорядкування відносин щодо оплати адмінпослуг (напр., плата за 
реєстрацію бізнесу; інші збори / розміри, порядок оплати) 

• Архіви реєстраційних справ
• Фінансування ЦНАП та інших суб'єктів
• Врегулювання загальної адміністративної процедури
• Спрощення наймасовіших послуг



ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД КРАЩИХ ЦНАП

• Інтегрованість послуг (послуги за моделлю життєвих ситуацій)
• Клієнтоорієнтованість приміщення («відкритий простір», дитячі

куточки тощо)
• sms-інформування про результат
• Скайп-консультації
• Оплата послуг за робочим столом (pos-термінали)
• «Виїзний адміністратор»



РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЦНАП

• Для мешканців громади – близькі, доступні та зручні умови
отримання адміністративних послуг

• Для службовців – комфортні умови праці, чіткі і зрозумілі правила 
роботи

• Для місцевого голови і депутатів – довіра виборців, інвестиційна
привабливість громади





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://tsnap.ulead.org.ua/

https://tsnap.ulead.org.ua/

