
 

 

 

 

 

ЩОДО КОШТІВ (ПЛАТИ) ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

У «СПІЛЬНИХ» ЦНАП 

 

І. Про що цей документ 

Цей консультаційно-інформаційний документ складений експертами Програми «U-LEAD з 
Європою» для допомоги органам місцевого самоврядування (далі також - ОМС) та районним 
державним адміністраціям (далі також – райдержадміністрація або РДА) у розумінні порядку 
зарахування/розподілу коштів (плати) за адміністративні послуги у разі: 

1) створення «спільного» ЦНАП органу місцевого самоврядування з райдержадміністрацією 
(з ліквідацією / або без ліквідації ЦНАП райдержадміністрації); 

2) створення «спільного» ЦНАП двома або більше органами місцевого самоврядування на 
основні договору про співробітництво територіальних громад.  

 

ІІ. Вихідні дані (законодавча основа) 

Відповідно до норм бюджетного законодавства України, зокрема відповідно до пункту 36 
частини першої статті 64 (склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних 
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад) та пункту 201 частини першої статті 69 
(доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів) 
Бюджетного кодексу України плата за надання інших адміністративних послуг,  «справляється за 
місцем надання послуг» (усі виділення курсивом – експертів Програми). 

Слово «інших» вживається у зв’язку з тим, що відносно частини адміністративних послуг 
порядок зарахування адміністративних зборів / плати за адміністративні послуги визначено 
спеціальними (окремими) нормами Бюджетного кодексу. Зокрема, у тих же статтях 64, 69, а також 
у статтях про склад доходів Державного бюджету України (стаття 29) є норми про зарахування 
адміністративного збору / плати за державну реєстрацію прав не нерухоме майно, юридичних 
осіб, за видачу відомостей з реєстрів Міністерства юстиції тощо.  

Отже, конструкція «інші адміністративні послуги» охоплює саме плату за ті адміністративні 
послуги, що не визначені окремими (спеціальними) нормами Бюджетного кодексу. Фактично 
йдеться про абсолютну більшість адміністративних послуг у кількісному вимірі. Хоча, якщо 
оцінювати групи адміністративних послуг за рівнем «доходності» для бюджету, найбільший дохід 
приность паспортні послуги, а також адмінпослуги з реєстрації прав на нерухоме майно. 

 
Водночас принципово наголосити, у загаданих вище нормах Бюджетного кодексу України є 

чітко визначений порядок зарахування коштів. Зокрема: 
- відповідно до частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального 

фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад належать: 

15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 
вчинення дій та видачі документів; 



 

21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що 
видаються районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних 
місцевих рад, яка зараховується відповідно до районних бюджетів та бюджетів місцевого 
самоврядування; 

26) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), 
що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; 

36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та 
Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами рад об’єднаних 
територіальних громад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг; 

36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами 
міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, 
виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, який зараховується до місцевих 
бюджетів за місцем надання послуг; 

36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами міських 
рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, 
районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами 
рад об’єднаних територіальних громад, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем 
надання послуг. 

 

- відповідно до частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України до доходів загального 
фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належать: 

10-1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що 
видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідного 
бюджету; 

20-2) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за 
місцем вчинення дій та видачі документів; 

20-5) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст 
районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг; 

20-6) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами сільських, 
селищних, міських (міст районного значення) рад, яка зараховується до місцевих бюджетів за 
місцем надання послуг; 

20-7) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами 
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих 
бюджетів за місцем надання послуг. 
  



 

 Звідси можна зробити перший ключовий висновок, що у сферах повноважень (групах 
адміністративних послуг), де є спеціально визначений порядок зарахування коштів (вид доходів 
бюджету), кошти надходять до відповідного бюджету за належністю суб’єкта надання 
адміністративних послуг (далі - СНАП) до відповідного органу (СНАП в ОМС – кошти надходять у 
міський, селищний, сільський бюджет; СНАП в РДА – у районний бюджет). У цьому разі йдеться, 
насамперед, про сфери державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Відтак тут статус 
«спільного» ЦНАП автоматично не впливатиме на зміну порядку зарахування коштів. Тобто, 
який суб’єкт надання адміністративних послуг приймає рішення, до того бюджету і надходять 
кошти.  
 Можливо, цей висновок знімає частково проблему аналізу питання про кошти у «спільних» 
ЦНАП, адже сьогодні йдеться насамперед про плату за реєстрацію нерухомості як основний 
предмет для узгодження між ОМС та РДА. І це вже швидше проблематика існування та роботи 
суб’єктів державної реєстрації (державних реєстраторів).  Проте і в цій частині ОМС і РДА мають 
можливості та потребу для узгодження питань розподілу заяв на відповідні адміністративні 
послуги, розпорядження коштами за адміністративні послуги.  
 

 Другий висновок – додаткові потреби та можливості для системного тлумачення 
бюджетного законодавства виникають у разі надання «інших адміністративних послуг» (не 
охоплених насамперед цитованими вище нормами Бюджетного кодексу України). Серед таких 
послуг є, зокрема, реєстрація місця проживання, видача відомостей з Державного земельного 
кадастру, паспортні послуги тощо.  

До речі, щодо паспортних послуг, то розмір частини коштів, яка відраховується з «вартості 
адміністративної послуги» до спеціального фонду державного бюджету, визначено щорічними 
законами про Державний бюджет на відповідний рік (див., наприклад, п. 5 ст. 11 Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік»). Але її основна частина (70%), якраз належить до 
категорії «плата за інші адміністративні послуги», що зараховується до міських, сільських, 
селищних бюджетів. 

 

Міністерством фінансів України, ураховуючи положення статті 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги» щодо надання адміністративних послуг у центрах надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), листом від 13.04.2018 року №35140-05-7/10321 робиться 
висновок про те, що «місцем надання адміністративних послуг є центр надання 
адміністративних послуг».  

Така ж позиція викладена у листі Державної казначейської служби від 11.05.2018 року №14-
08/456-6003, де зроблено висновок, що плата за надання інших адміністративних послуг має 
зараховуватись до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування центру надання 
адміністративних послуг. 

Аналогічна позиція закріплена і у листі Мінфіну від 05.07.2018 №05230-12-10/17856, що 
передбачає зарахування відповідної плати (її частини) за кодом «Плата за надання інших 
адміністративних послуг» в частині зарахування плати за надання адміністративних послуг через 
ЦНАП, утворених районними державними адміністраціями. Ці кошти мають зараховуватися до 
відповідних районних бюджетів. 

Отже, загальним правилом в частині зарахування плати за інші адміністративні 
послуги, що надаються через ЦНАП, є зарахування коштів відповідно до місця розташування 
ЦНАП, і, якщо бути ще точнішим, – відповідно до суб’єкта, що утворив ЦНАП: 

- місцеві бюджети територіальних громад (міські, селищні, сільські бюджети), якщо ЦНАП 
утворено органом місцевого самоврядування,  



 

або 

- районні бюджети – у разі надання послуг через ЦНАП райдержадміністрації. 
 

Якщо у одному суб’єкті співпадають орган, що утворив ЦНАП, та суб’єкт надання 
адміністративних послуг, то проблем із зарахуванням коштів взагалі не повинно бути. І як вже 
відзначалося, основну частину надходжень від плати за адміністративні послуги забезпечують 
адміністративні послуги, насамперед паспортної сфери та з державної реєстрації нерухомості. В 
значно менших обсягах, але також вартими уваги в цій частині, є платні послуги у сфері реєстрації 
бізнесу (зміни), реєстрації місця проживання, послуги Держгеокадастру тощо.  

 Також важливо наголосити, що ЦНАП створюється не для заробляння коштів. Його 
основне призначення – створення доступних та комфортних умов для отримання громадянами 
широкого переліку адміністративних послуг в одному місці. Це важливе завдання держави 
загалом та органів місцевого самоврядування, зокрема.  

 

 

ІІІ. Спільні ЦНАП («міськрайонні» / «селищно-районні»)1 

З точки зору законодавства можливі два підходи до створення спільних ЦНАП ОТГ (ОМС) і 
РДА: 

1) утворюється ЦНАП ОТГ (ОМС); ЦНАП РДА ліквідується, а на основі узгодженого рішення всі 
адміністративні послуги мешканцям громади і району надаються через ЦНАП ОТГ (ОМС); 

2) утворюється ЦНАП ОТГ (ОМС); ЦНАП РДА продовжує свою роботу, але обидва ЦНАП (їхній 
персонал) надають адміністративні послуги в одному приміщенні. 

 

У першому варіанті, при ліквідації ЦНАП РДА, порядок адміністрування коштів значно 
спрощується. Оскільки юридично продовжує роботу тільки один ЦНАП – ОМС, то і кошти за інші 
адміністративні послуги, що надаються через цей ЦНАП, зараховуються до місцевого бюджету цієї 
територіальної громади – тобто виходячи з органу, що утворив цей ЦНАП. 

Важливо, щоб при цій моделі послуги з державної реєстрації нерухомості та бізнесу також 
надавалися виключно через ЦНАП ОМС та бажано (чи хоча б переважно) суб’єктом державної 
реєстрації (державними реєстраторами) ОМС. Інакше збереження відповідного реєстраційного 
підрозділу (зокрема, державних реєстраторів) в РДА і тим паче безпосередній прийом суб’єктів 
звернення у РДА (поза ЦНАП) може деструктивно впливати на ситуацію з якістю надання послуг (в 
т.ч. з антикорупційної точки зору), зважаючи на спеціально визначений порядок зарахування 
коштів за надання цих послуг.  

Тобто, при ліквідації ЦНАП РДА рекомендується, щоб:  

а) підрозділ державної реєстрації РДА опрацьовував мінімальну кількість справ, отриманих 
лише через ЦНАП ОМС (відповідно до механізму, визначеного в узгодженому рішенні). Тобто 
чинник «коштів» не повинен деструктивно впливати на роботу спільного ЦНАП.  Або ж РДА, за 
відсутності у неї державних реєстраторів (наприклад, коли всі або більшість посад вакантні), 
забезпечувала лише виконання повноважень в частині збереження реєстраційних справ (тобто 
для цього мають бути визначені окремі працівники РДА);  

                                                      
1
 Рекомендується окремо ознайомитися з напрацюваннями Програми «U-LEAD з Європою» у частині спільних 

(міськрайонних / селищно-районних ЦНАП) у посібнику «Як створити належний ЦНАП в ОТГ…» - сторінки 145-158. 
 

https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/A4_TSNAP_for-web_cover_block.pdf


 

б) в ідеалі – щоб підрозділ державної реєстрації РДА як суб’єкт надання відповідних послуг та 
збереження реєстраційних справ взагалі ліквідовувався. Проте для повністю раціональних рішень 
у цій сфері, особливо для цього варіанту - потрібні зміни в реєстраційне законодавство. 
Відповідно, потрібне надання повноважень із зберігання реєстраційних справ усім ОМС - 
громадам (не тільки в містах обласного значення). 

До речі, згідно чинного законодавства, нині є можливість добровільного переведення 
державних реєстраторів РДА на такі ж посади в органи місцевого самоврядування. І цю 
можливість теж треба використовувати.  
 

Другий варіант – створення «спільного» ЦНАП ОТГ (ОМС) та РДА (зі збереженням ЦНАП 
РДА), коли в одному приміщенні працюють ЦНАП ОТГ (ОМС) і ЦНАП РДА, є ще 
проблематичнішим.  

Адже крім коштів за реєстрацію нерухомості та бізнесу, тут ускладнюється також механізм 
адміністрування плати за інші послуги. 

Де-юре, кошти мають розподілятися між місцевим бюджетом територіальної громади та 
районним бюджетом – залежно від того чий працівник (адміністратор) прийняв заяву від суб’єкта 
звернення. Тобто саме за службовою приналежністю адміністратора може визначатися, через 
який саме ЦНАП надається адміністративна послуга. 

Тому для уникнення конфліктів, «боротьби за клієнта», особливо якщо замовляється платна 
послуга, питання розподілу (прийому) суб’єктів звернення між двома ЦНАП має бути чітко і 
прозоро визначене двома органами, що утворили «спільний» ЦНАП, в узгодженому рішенні 
(договорі, угоді чи меморандумі). 

Це може бути вирішено на основі чітких принципів і раціональних механізмів, які 
влаштовують обидві сторони (ОМС та РДА).  

При цьому можуть враховуватися такі фактори: 

- який орган (бюджет) несе основний тягар фінансування роботи ЦНАП чи пропорції такого 
фінансування, в т.ч. питання утримання приміщення, оплати за комунальні послуги, енергоносії, 
зв'язок, внесок кожної зі сторін щодо придбання та надання в користування меблів, техніки з їх 
подальшим обслуговуванням тощо; 

- пропорції персоналу/адміністраторів (ЦНАП ОМС та ЦНАП РДА) у «спільному» ЦНАП; 

- характер послуг (територіальна компетенція), зокрема чи це послуги ОМС, як-от реєстрація 
місця проживання; чи послуги екстериторіального характеру (як-от, державна реєстрація прав на 
нерухоме майно, адже ці послуги можуть опрацьовувати і державні реєстратори ОМС, і державні 
реєстратори РДА); 

- місце розташування об’єкта нерухомості (місцезнаходження майна) – при замовленні 
послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно; 

- місце проживання чи місцезнаходження суб’єкта звернення, коли два ЦНАП «ділять» між 
собою відвідувачів саме за територіальним принципом; 

- права власності чи користування спеціальним обладнанням, наприклад, паспортною 
робочою станцією тощо. 

 

Але завжди важливо пам’ятати про головні цінності у ЦНАП – орієнтація на клієнта / суб’єкта 
звернення. Цей підхід не повинен руйнуватися і в «спільному» ЦНАП, тому принципи «розподілу» 
суб’єктів звернення у ньому повинні забезпечувати: 



 

- недопущення / мінімізацію черг. Тобто відвідувачі повинні обслуговуватися максимально 
швидко, незважаючи на їх місце проживання, чи це мешканці громади – райцентру або ОТГ, чи 
інші мешканці району; 

- недопущення дискримінації суб’єктів звернення, залежно від того чи послуга є платною або 
безоплатною. ЦНАП створюється не для заробляння коштів, а для якісного надання послуг 
громадянам і бізнесу.    

Отже, всі згадані вище чинники можуть бути враховані, але важливо, щоб відвідувач не 
потрапляв у гірше становище, тільки через те, що його треба спрямувати до працівника певного 
ЦНАП, задля зарахування коштів за платну адміністративну послугу у відповідний бюджет. 

У спільному ЦНАП може діяти одночасно два правила: 

1) спрямування відвідувача здійснюється до адміністратора того ЦНАП, компетенція якого 
органу влади ближча для вирішення його питання / надання послуги (наприклад, щодо реєстрації 
місця проживання – до ЦНАП ОМС, щодо реєстрації нерухомості в районі – до ЦНАП РДА тощо), і 
тим паче якщо йдеться про можливість невідкладного надання послуги; 

2) але якщо перше правило веде до того, що суб’єкт звернення повинен втрачати зайвий час 
(особливо надмірний час) у черзі, то особу повинен прийняти будь-який вільний працівник 
(адміністратор) будь-якого ЦНАП і з наступною передачею вхідного пакету документів відповідно 
до повноважень ОМС чи РДА, або узгодженої обома сторонами компетенції працівників в частині 
роботи з послугами екстериторіального характеру. 

Щодо послуг, які надаються іншими суб’єктами надання адміністративних послуг (наприклад, 
Держгеокадастром), може діяти правило першого вільного працівника. А якщо одночасно вільні 
працівники обох ЦНАП, то може діяти правило почергового прийому суб’єктів звернення. Даний 
розподіл може також забезпечуватися з допомогою електронної системи керування чергою (у разі 
її наявності) або рецепції (у разі наявності). 

 

Отже, питання про розподіл / прийом суб’єктів звернення у спільному ЦНАП та про 
зарахування коштів потребують узгодження між сторонами. Це все має відбуватися на чітко 
визначених між суб’єктами, які утворюють спільний ЦНАП, засадах та (за можливості) визначатися 
в Договорі / Угоді / Меморандумі про створення спільного ЦНАП. 

Якщо на момент укладання «узгодженого рішення» (Договору / Меморандуму тощо) 
порядок розподілу коштів ще не очевидний і його  вичерпно не узгоджено, то керівництвом обох 
органів (ОМС і РДА) має бути визначено хоча б загальні принципи такого розподілу, а керівники 
ЦНАП мають організаційно забезпечити їх реалізацію. 

Врешті, може бути домовлено, що ЦНАП приймають усіх суб’єктів звернення, без будь-яких 
механізмів розподілу відвідувачів (що особливо виправдано для ЦНАП, де немає рецепції чи 
електронного регулювання черги), а питання розподілу отриманих коштів вирішується відповідно 
до «узгодженого рішення» між ОМС, РДА та районною радою за підсумками певних бюджетних 
періодів на основі узгоджених принципів. Але це питання потребує окремого опрацювання 
фахівцями з публічних фінансів / бюджетного законодавства. 

Отже, усі ці питання можуть бути вирішенні у договірному порядку між органами, що 
утворили ЦНАП. 

Але, аналізуючи цю проблематику, видно, наскільки складніше вирішувати питання 
зарахування або розподілу коштів, єдиних підходів до усіх суб’єктів звернення у спільному ЦНАП 
без ліквідації ЦНАП РДА. Тож однозначно перспективнішим і конструктивнішим є варіант, коли 
функції «спільного» ЦНАП виконує один ЦНАП  - ЦНАП ОМС. 



 

ІV. «Спільні» ЦНАП на основі співробітництва територіальних громад2 

У ЦНАП, які утворюються або функціонують як «спільні» на основі договору про 
співробітництво територіальних громад (далі також – ММС / міжмуніципальне співробітництво) 
діє той же основний принцип зарахування коштів – за місцем надання іншої послуги, тобто за 
місцем розташування/приналежності ЦНАП, якщо послуга надається через ЦНАП. Виняток 
складають ті ж самі групи послуг, які спеціально врегульовані у Бюджетному кодексі.  

Тому усі питання зарахування та розподілу (перерозподілу) коштів за адміністративні 
послуги можуть бути вирішені в Договорі про співробітництво територіальних громад, з 
урахуванням меж, визначених Бюджетним кодексом. Це можуть бути як чіткі правила, так і певні 
принципи та організаційні механізми. 

При цьому є певні нюанси залежно від форми ММС, але ще більше, залежно від предмету 
договору. 

Зокрема, у разі утворення / роботи спільного ЦНАП при такій формі співробітництва як 
спільний проект, фактично і кошти за адміністративні послуги мають бути спільними. При цьому 
очевидно, основним варіантом такого спільного ЦНАП може бути ситуація (і предмет договору), 
коли більш спроможна громада у співробітництві з меншою громадою відкриває своє віддалене 
робоче місце (ВРМ) у такій меншій громаді. Очевидно, що у цій моделі можуть бути ще такі 
особливості спрямування коштів: 

а) плата за адмінпослуги, що будуть опрацьовуватися в основному ЦНАП зараховується до 
місцевого бюджету ОМС, що утворив основний ЦНАП (та ВРМ) відповідно. Адже де-юре, за 
чинним законодавством персонал ЦНАП / адміністратори може перебувати лише у штаті того 
органу, що утворив ЦНАП, зокрема у разі утворення ЦНАП у організаційно-правовій формі 
структурного підрозділу (виконавчого органу); 

б) плату за адмінпослуги, що можуть опрацьовуватися у меншій громаді, на території якої 
розташовано ВРМ – можна зараховувати до місцевого бюджету цієї громади, коли послуги будуть 
надаватися спеціалістами цієї громади у приміщенні ВРМ.  Тобто такі послуги мають надаватися 
по-суті не у форматі ЦНАП/ВРМ, а просто «в одному приміщенні» з ЦНАП/ВРМ, аби не 
ускладнювати надання послуг і адміністрування коштів. Отже, такі послуги не повинні включатися 
до Переліку адмінпослуг на ВРМ, і має бути два окремі переліки послуг (менша громада  може 
затвердити перелік послуг ОМС, не створюючи окремий ЦНАП, а надаючи їх через своїх 
працівників, що розміщуватимуться в єдиному офісі з ВРМ). У цьому випадку доречно визначити в 
договорі про співробітництво які саме групи послуг надаватимуться через ВРМ.  

Окремо може розглядатися варіант роботи ЦНАП (з ВРМ) у організаційно-правовій формі 
постійно діючого робочого органу, і на такому ВРМ взагалі можуть бути лише працівники меншої 
громади (тобто громади, де утворено ВРМ). 

 

Якщо йдеться про форму ММС «спільний орган управління», то виходячи з частини 3 статті 14 
Закону України «Про співробітництво територіальних громад», «спільний орган управління може 
утворюватися як окремий виконавчий орган сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів 
або у складі виконавчого органу одного із суб’єктів співробітництва (як структурний підрозділ – 
департамент, управління, відділ …). Отже, у разі створення / функціонування «спільного ЦНАП» на 
основі цієї форми ММС і кошти за інші адмінпослуги будуть зараховуватися до бюджету того 
органу, що утворив ЦНАП. 

                                                      
2
 Рекомендується окремо ознайомитися з аналітичною запискою Програми «U-LEAD з Європою» щодо ММС. 

 

https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Analitychna-zapyska.pdf


 

Відповідно до законодавства, договір про ММС у цій формі повинен містити «порядок та 
обсяги фінансування суб’єктами співробітництва спільного органу управління». При цьому, 
суб’єкти співробітництва можуть узгодити порядок розподілу коштів, що надходитимуть за 
надання платних адміністративних послуг. 

 

Дещо складнішим може бути питання адміністрування коштів при використанні такої 
організаційно-правової форми спільного ЦНАП як постійно діючий робочий орган. Якщо такий 
робочий орган сформовано за рахунок персоналу (штату) кількох ОМС, то відповідно і кошти тут 
будуть розподілятися залежно від того чий працівник (якого ОМС) прийняв суб’єкта звернення. 
При цьому доцільно враховувати і  розподіл витрат на утримання ЦНАП. 

 

Якщо визнавати прийнятними для утворення / функціонування «спільного ЦНАП» і такі 
форми ММС як «утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, 
установ та організацій - спільних інфраструктурних об’єктів», «спільне фінансування 
(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної 
форми власності - інфраструктурних об’єктів», то і тут питання коштів вирішується на 
договірних засадах. Проте необхідно наголосити, що на думку більшості фахівців у сфері 
адмінпослуг, в т.ч. Секретаріату Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку, така форма 
ММС для сфери адмінпослуги є взагалі неприйнятною, з огляду на положення пункту 7 статті 20 
Закону України «Про адміністративні послуги». 

 

І також варто згадати таку форму ММС як «делегування виконання окремих завдань», хоча 
тут вже не йдеться про спільні ЦНАП. Але ця форма ММС може працювати у разі співробітництва 
між двома ЦНАП / двома ОМС. Наприклад, при наданні певних груп послуг на підставі договору 
ММС за принципом: ЦНАП ОМС 1 – це фронт-офіс; ОМС 2 - це бек-офіс. Нині, це може бути 
реалізовано насамперед у сферах реєстрації нерухомості та бізнесу, коли в певній громаді немає 
власного державного реєстратора. Але тут питання первинного зарахування коштів вже визначені 
Бюджетним кодексом. Оскільки для цих сфер у Бюджетному законодавстві закладено спеціальну 
норму (і кошти йдуть саме за суб’єктом державної реєстрації), то делегування завдань 
автоматично цей принцип не змінює. Про інше сторони можуть домовлятися додатково.  

Щодо інших груп адміністративних послуг (наприклад, документи дозвільного характеру, чи 
сфера Держгеокадастру), то тут переважно відносини будуть із іншими органами виконавчої 
влади. Отже, «правило ЦНАП» буде застосовуватися.  
 

В рамках ММС, причому різних форм, може бути придбано паспортне обладнання для 
ЦНАП. У цьому разі очевидно, що таке обладнання має бути поставлене на баланс у одному з 
ОМС. І саме у бюджет такого ОМС, що утворив ЦНАП, і мають початково зараховуватися кошти за 
паспортні послуги (у розмірі, визначеному законодавством). Усі інші питання розподілу витрат і 
доходів – це питання договору про ММС. 

 

І ще ймовірний випадок – це робота «спільного мобільного ЦНАП» на основі ММС. Тут вже 
постане певна суперечність юридичних правил і фактичного стану. Адже мобільний ЦНАП може 
працювати у різних територіальних громадах. Тобто виходить, що суб’єкти звернення можуть 
обслуговуватися на території різних громад, що для них буде фактичним «місцем надання 
послуги». Але де-юре, мобільний ЦНАП бажано повинен мати одного (основного) власника-
господаря (балансоутримувача). Саме цей ОМС і повинен отримувати кошти за надані 
адміністративні послуги. Адже, де-юре, мобільний ЦНАП – це віддалене робоче місце у спеціально 
обладнаному транспортному засобі.  



 

Але, знову ж таки, і в ситуації з мобільним ЦНАП можливі й інші варіанти та особливості: 

1) теоретично можлива ситуація, коли один мобільний ЦНАП використовується кількома 
громадами почергово, бо у кожної є свій основний ЦНАП, але є потреба обслуговування 
віддалених населених пунктів. Тобто тут тоді діятиме просте правило, у час використання 
мобільного ЦНАП персоналом певного ОМС (ЦНАП цього ОМС), кошти мають зараховуватися у 
бюджет такого ОМС. У цьому разі «мобільний ЦНАП» (власне сам транспортний засіб) буде 
розглядається лише як технічна інфраструктура, а персонал може бути у кількох ОМС; 

2) можливе ще одне «ускладнення», коли на виїздах по території певної громади у 
мобільному ЦНАП присутні не лише працівники основного ЦНАП, але й представники ОМС цієї 
(іншої) територіальної громади (для надання власних послуг), чи адміністратори іншого ОМС у разі 
утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу), то ж і кошти будуть розподілятися 
відповідно.  

 

Але знову ж таки, головний принцип і для сфери ММС та «спільних» ЦНАП на основі ММС – 
кошти повинні зараховуватися до бюджетів громад, ОМС яких утворив ЦНАП. У договорі про 
ММС можна обумовлювати питання подальшого перерозподілу таких коштів між усіма 
суб’єктами співробітництва. А ключові застереження такі ж як і для «спільних» ЦНАП ОМС і РДА. 

 

 

V. На перспективу 

Очевидно, питання розподілу коштів за адміністративні послуги ще потребуватимуть 
додаткового аналізу та законодавчих змін. Адже обидва крайні правила зарахування плати за 
адмінпослуги у ЦНАП (або за органом утворення ЦНАП, або тільки за СНАП) мають свої недоліки. З 
одного боку, несправедливо всі кошти перераховувати суб’єкту надання адмінпослуги, якщо 
послуга надається через ЦНАП. Адже ресурси ЦНАП і органу, що його утворив, витрачаються. З 
іншого боку, процедура надання багатьох послуг розподілена і між ЦНАП як фронт-офісом, і 
суб’єктами надання адмінпослуг як бек-офісом. У разі коли ці два суб’єкти належать до структури 
одного ОМС, проблеми з зарахуванням коштів не виникає. Але якщо це різні органи влади 
(особливо ОМС та органи виконавчої влади), то ще слід виробити справедливі механізми 
розподілу таких коштів. Це можуть бути пропорції 50% на 50%, або, як є сьогодні у паспортній 
сфері (70% на 30%).   

Також важливо вирішити проблему зарахування плати за надання відомостей із реєстрів 
Мін’юсту. Ці кошти наразі повністю зараховуються до Державного бюджету, хоча ці послуги 
надаються насамперед органами місцевого самоврядування. Тому тут потрібне втручання 
законодавця, щоб основну частину цих коштів (до 85%) закріпити за місцевими бюджетами – за 
місцем надання цих послуг.  

 

23.04.2019 

 


