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Про що цей документ 
Цей документ складений експертами напряму з покращення якості надання 

адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» (далі – Програма). 
Діяльність Програми у цьому напрямі передбачає підтримку створення та модернізації центрів 
надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), і відпрацювання, у процесі взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, практичних проблем та прогалин у законодавстві, які ускладнюють 
налаштування ефективної системи надання адміністративних послуг у громадах. Цей документ 
покликаний звернути увагу відповідальних органів державної влади на такі проблеми 
законодавства і практики, з метою подальшого їх вирішення та створення сприятливих умов для 
надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

Це зведений документ, який складається з підготовлених протягом 2019 року полісі-
записок, які стосуються виявлених Програмою проблем, вирішення яких дозволить покращити 
якість надання адміністративних послуг. Викладені у ньому позиції не претендують на вичерпність 
і зумовлені насамперед досвідом Програми. Водночас підняті у документі питання були 
предметом консультацій з відповідальними органами державної влади, окремими органами 
місцевого самоврядування (ОМС), асоціаціями ОМС та іншими зацікавленими особами. 

 
 
Про Програму і її завдання у сфері політики 
Програма «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших програм міжнародної технічної 

допомоги для України з підтримки децентралізації, фінансується Європейським Союзом та його 
країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією. Напрям з покращення 
якості надання адміністративних послуг для населення Програми має на меті створення або 
модернізацію до 600 ЦНАП до квітня 2020 року в містах, селищах і селах України, насамперед, в 
об’єднаних територіальних громадах. Програмою надається інституційна допомога, включаючи 
інтеграцію послуг у ЦНАП, тренінгові заходи для персоналу, матеріальна допомога для 
облаштування робочих місць меблями та технікою, програмний комплекс автоматизації для ЦНАП 
«Вулик» тощо. 

У завданнях Програми, відповідно до Угоди між Урядом України та Європейським Союзом, 
передбачено підготовку пропозицій щодо державної політики у сфері децентралізації та 
адміністративних послуг, надання відповідної консультаційної підтримки Уряду України щодо 
реформування політики і законодавства. 

 
Викладена у цьому документі інформація є експертною позицію фахівців Програми і не 

обов’язково відображає погляди Європейського Союзу чи країн-членів, коштами яких 
фінансується Програма. 
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1. Загальні питання. Внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги». 
Розвиток мережі ЦНАП 

 

1.1. Проблема - законодавчі недоліки визначення суті ЦНАП: замість акценту на 
належному (достатньому) переліку послуг увага на одному з механізмів надання послуг 
(взаємодії адміністратора і суб’єктів надання адміністративних послуг) 

 

Наслідком є брак зусиль у розвитку ЦНАП саме як інтегрованих офісів, що мають бути 
зорієнтовані на належний перелік необхідних (базових) послуг. Тому на практиці існує багато 
«формальних ЦНАП», тобто коли такий ЦНАП де-юре існує, але фактично це маленький кабінет чи 
кілька кабінетів з вкрай обмеженим переліком адміністративних послуг. По суті інтегрованим 
офісом (ЦНАП) таке утворення не є, бо більшості необхідних послуг у ньому не надається. При 
цьому такі ЦНАП мають у штаті посади «адміністраторів».  

 

Причиною цієї проблеми є брак розуміння поняття (суті) ЦНАП та його статусу через 
вторинні акценти у самому законодавчому визначенні поняття ЦНАП (у ч. 1 ст. 12 Закону України 
«Про адміністративні послуги» (далі також - Закон). Зокрема, у цій нормі Закону сказано, що  
«центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або структурний 
підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування … в якому 
надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами 
надання адміністративних послуг» (усі виділення тут і далі – авторів записки). Звідси робиться 
хибний висновок, що ключовою ознакою  ЦНАП є cаме наявність адміністраторів.  

Але для споживача послуг ЦНАП цінний насамперед інтегрованістю послуг, тобто 
можливістю отримання різних послуг в одному місці. Це відрізняє ЦНАП від будь-якого іншого 
формату надання адмінпослуг (зокрема, у відомчих офісах, де надається обмежена група послуг).  

Натомість організація робочих процесів, визначення назв посад – це відповідальність 
органу, що утворює ЦНАП. 

І хоча загалом ЦНАП розвиваються і багато українських ЦНАП відповідають найкращим 
зразкам інтегрованих офісів світового рівня, проте усереднені показники стану функціонування 
ЦНАП також вказують на те, що роботи з інтеграції послуг ще багато і попереду. Зокрема, за 
інформацією щодо розвитку мережі ЦНАП у містах обласного значення (станом на 01.10.2018; 
підготовлено Офісом реформи адміністративних послуг), коефіцієнт звернень у ЦНАП в одних 
обласних центрах становить 100 і більше відсотків на кількість мешканців, наприклад,  Суми - 176; 
Вінниця - 172; Рівне - 114; Луцьк - 108; Чернігів - 99. А в інших містах - обласних центрах цей 
показник гірше у рази: Тернопіль - 11; Херсон - 8;  Дніпро – 6 відсотків. Навіть якщо припустити, що 
у різних ЦНАП є різні підходи до обліку кількості наданих послуг, то все одно різниця у десятки 
разів вказує на суттєві відмінності у рівні інтегрованості послуг, тобто показує, що у них є суттєво 
різні переліки послуг у ЦНАП.  

Також важливо наголосити, що ключовим моментом є не навіть загальна кількість послуг у 
переліку послуг ЦНАП, а саме наявність у цьому ЦНАП найважливіших груп послуг. Ці послуги 
можна назвати базовими, тому що вони: 1) потрібні практично кожній людині протягом життя та, 
як правило, 2) є наймасовішими (найпопулярнішими) з точки зору кількості звернень. 

З досвіду Програми «U-LEAD з Європою», до базових (найнеобхідніших) адміністративних 
послуг належать, зокрема, біля 10 груп послуг:  

- реєстрація актів цивільного стану (РАЦС);  
- реєстрація місця проживання;  
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- паспортні послуги;  
- адмінпослуги соціальної сфери (субсидії, державні допомоги);  
- реєстрація прав на нерухоме майно;  
- реєстрація фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;  
- реєстрація земельних ділянок;  
- пенсійні послуги.  
Для більших громад доцільними у ЦНАП є послуги з реєстрації транспортних засобів та 

видачі посвідчень водія.  
На перспективу має ставитися питання про надання у ЦНАП і ключових податкових послуг 

(зокрема, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків). 
У ЦНАП ще часто зустрічаються недоліки інфраструктурного (фізичного) характеру: і 

кабінетна система прийому, і відсутність безбар’єрного доступу, і брак техніки, програмного 
забезпечення тощо. Всі чи окремі з цих показників теж можуть бути визначені як нормативні 
вимоги до ЦНАП. Адже сьогодні навіть вимога «відкритого простору» до ЦНАП визначена лише на 
рекомендаційному рівні у Примірному регламенті ЦНАП. Але це питання потребує окремого 
аналізу та обговорення, і у разі законодавчого закріплення - фінансового забезпечення. 

 

Пропозицією щодо вирішення проблеми є потреба змінити у Законі «Про адміністративні 
послуги» акценти у визначенні поняття ЦНАП – саме на перелік послуг. Тобто у самому визначенні 
у ч. 1 ст. 12 та/або в інших нормах Закону має бути зроблено «прив’язку» статусу ЦНАП до 
обов’язку щодо надання певного мінімального (не менше визначеного) переліку послуг.  

Цей перелік за групами послуг (його мінімальний стандарт) може бути одразу визначений у 
Законі повністю або в основному, та/або повноваження щодо його визначення можуть бути надані 
Кабінету Міністрів України. Але у разі вибору останнього варіанту таке рішення Уряду має бути 
обов’язковим для ОМС.  

При цьому необхідно враховувати специфіку видів громад: міст обласних центрів, міст 
обласного значення, громад в райцентрах,  сільських громад. Хоча базові групи послуг є 
необхідними для мешканців усіх громад, незалежно від кількості мешканців в громаді. Проте 
деякі послуги нині складно технологічно забезпечити у всіх ЦНАП.  Наприклад, реєстрацію 
транспортних засобів у малій громаді в умовах чинних процедур, натомість – саме у невеликій 
сільській громаді для ЦНАП є вкрай важливими пенсійні послуги.  

 

Зацікавленими сторонами у цій сфері є: 
1) Верховна Рада України та зокрема Комітет Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування; 

2) Міністерство цифрової трансформації України; 
3) Міністерство розвитку громад та територій України; 
4) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 
5) Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації; 
6) Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації. 
 

Можлива допомога Програми: законопроектні пропозиції, комунікаційні заходи, 
експертно-адвокаційна підтримка.  
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1.2. Проблема – дискусійні тлумачення законодавства в частині розуміння посади та 
функцій «адміністратора» (окрема посада чи також функції / завдання, що можуть покладатися 
на інших посадових осіб органу, що утворив ЦНАП) 

 

Наслідки є різними і для окремих ЦНАП, і в результаті для споживачів послуг: 
1) окремі адміністративні послуги досі не інтегровані у ЦНАП, тому що їх сьогодні з 

юридичних, технічних, політичних причин надають лише окремі суб’єкти надання 
адміністративних послуг (не посадові особи органу, що утворив ЦНАП). Або ж у суб’єктів надання 
адмінпослуг ці послуги надаються швидше (невідкладно) і в повному обсязі. Наприклад, це 
стосується основних послуг РАЦС у містах обласного значення, послуг Пенсійного фонду, реєстрації 
транспортних засобів;  

2) у сільських громадах є значні виклики із залученням персоналу на посади «чистих» 
адміністраторів як «посередників». До того ж часто це потребує нераціонального збільшення 
штатів у малих громадах і тому місцеві голови та депутати вагаються створювати ЦНАП; 

3) в окремих ОМС, де не знають про гнучкі моделі щодо формування ефективних структур 
ЦНАП та організації робочих процесів - у  ЦНАП швидкі послуги не надаються невідкладно та 
передбачають залучення двох і більше працівників до надання навіть простих послуг, ведуть до 
зайвих передач документів, розмивання відповідальності. Наприклад, до реєстрації бізнесу 
окремо залучається адміністратор та державний реєстратор, хоча послугу може бути надано 
однією особою. Так само часто невдало організовується реєстрація місця проживання (прийом 
спочатку через адміністратора, а потім вирішення по суті іншим працівником). При цій моделі і 
орган влади без потреби витрачає зайві ресурси на надання однієї послуги, і для споживачів 
послуг потрібно двічі відвідувати ЦНАП, витрачати час та кошти.  

При такій організації посилюються корупційні ризики, адже затягуються строки надання 
послуг, ускладнюється контроль за самостійними суб’єктами надання адмінпослуг, які можуть і 
«напряму» консультувати та приймати відвідувачів (не працюючи у єдиному відкритому фронт-
офісі ЦНАП). 

 

Причини цієї проблеми зумовлені вузьким та догматичним тлумаченням норм Закону «Про 
адміністративні послуги» окремими посадовими особами. Частково про це вже йшлося у пункті 
4.1 цього документа. Але також варто додати, що тут має місце не лише викривлення акцентів у 
розумінні суті ЦНАП, але й: 

1) обмежене розуміння статусу ЦНАП ОМС та його персоналу виключно через норму ч. 2 ст. 
12 Закону, нехтуючи іншими його нормами; 

2) неврахування, що статус ЦНАП та статус його персоналу регулюється не лише Законом 
«Про адміністративні послуги», але й законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» та ін..; 

3) ігнорування потреби тлумачення норм законодавства виходячи з мети цих норм, а також 
потребу динамічного тлумачення, особливо у контексті децентралізації повноважень щодо 
надання окремих груп адміністративних послуг. Адже метою виокремлення адміністратора було 
не ускладнення надання послуг, а навпаки – їх спрощення, щоб у складних послугах особі не треба 
було самостійно взаємодіяти з різними органами та посадовими особами.  

Отже, поточне визначення ЦНАП у ч. 1 ст. 12 Закону через згадку про «адміністратора» 
ускладнює у багатьох ситуаціях інтеграцію нових послуг у ЦНАП, особливо, якщо в таких ОМС не 
використовують функціональний підхід до розуміння «адміністратора» (тобто як функцій/завдань, 
що можуть покладатися на різних посадових осіб такого ОМС). Фактично це стримує створення 
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ефективних ЦНАП, де швидкі послуги надаються невідкладно. Крім того, це суттєво ускладнює 
власне формування штату ЦНАП, особливо у малих громадах. 
 Тут треба також врахувати, що: 

- у разі утворення ЦНАП в організаційно-правовій формі «постійно діючого робочого 
органу» його склад формується переважно за рахунок посадових осіб різних виконавчих органів 
(структурних підрозділів) місцевої ради, що утворила ЦНАП; 

- для забезпечення дотримання принципів Закону, зокрема, оперативності та своєчасності 
надання адмінпослуг, зручності для суб’єктів звернення у пункті 6 частини 4 ст. 13 Закону до 
основних завдань адміністратора віднесено і «надання адміністративних послуг, у випадках 
передбачених законом».  

- що «адміністратор – це посадова особа органу, що утворив ЦНАП…» (ч. 1 ст. 13 Закону).  
Тобто поєднання завдань адміністратора та суб’єкта надання адміністративних послуг у 

одній посадовій особі у ЦНАП, законодавцем одразу визнавалася допустимою. Але поступове 
зростання кількості швидких послуг, які надаються невідкладно – змушують ще більше змінювати 
пропорції у таких завданнях.  

 
Пропозицією щодо вирішення цієї проблеми є внесення більш очевидної гнучкості у 

законодавчому регулюванні, передбачивши у Законі чітко, що адміністратор надає послуги за 
рішенням органу, що утворив ЦНАП; що у ЦНАП послуги можуть надаватися іншими посадовими 
особами органу, що утворив ЦНАП, а також – представниками інших суб’єктів надання 
адміністративних послуг. Врешті категорію «адміністратора» можна і треба тлумачити та визначати 
як будь-яку посадову особу, яка працює з суб’єктами звернення (відвідувачами) у ЦНАП.  

При досягненні консенсусу між зацікавленими сторонами у законодавстві можна взагалі 
вилучити окрему згадку про адміністраторів, зробивши акценти у статусі ЦНАП на переліку послуг 
інтегрованого офісу.  

 

Наразі варто додати, що на відповідний запит Програми щодо  питання про можливість 
виконання функцій адміністратора ЦНАП іншими посадовими особами ОМС, що утворив ЦНАП, 
направлений до Національного агентства з питань державної служби України (НАДС), у відповіді 
НАДС від 03.10.2019 № 6934/13 сказано: 

«… на думку НАДС, на адміністратора можуть покладатися й інші завдання, крім 
зазначених у статті 13 Закону України «Про адміністративні послуги». 

З урахуванням положень статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на думку НАДС, на посадову особу органу місцевого самоврядування можуть 
покладатися функції адміністратора». 

 

Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 1.1 цього документа. 
   

Можлива допомога Програми. Надати зацікавленим міністерствам, ЦОВВ впровадження 
законопроектні пропозиції. 

Також Програма готова брати участь у розробці методичних рекомендацій для 
оптимального застосування чинного законодавства та утворення належних ЦНАП (бачення 
Програми вже викладене в окремому документі про статус ЦНАП і адміністратора).  

Також Програмою може бути надана аналітична, адвокаційна і комунікаційна підтримка.  
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1.3.  Проблема - утворення у громадах (населених пунктах), які є районними центрами, 
одночасно двох ЦНАП (райдержадміністрації і громади) та відсутність законодавчого механізму 
стимулювання створення ЦНАП ОМС в нинішніх райцентрах 

 
Наслідки - у багатьох районних центрах - містах та селищах утворюється по два окремих 

ЦНАП (ОМС і РДА), що незручно для громадян. Адже навіть для отримання найпопулярніших 
адміністративних послуг їм доводиться відвідувати два ЦНАП. Наприклад, реєстрацію місця 
проживання здійснюють у ЦНАП ОМС, а послуги Держгеокадастру чи адміністративні послуги 
соціальної сфери (житлові субсидії тощо) надають у ЦНАП РДА. Тобто мета ЦНАП не досягається у 
повній мірі, адже особа не може в одному місці отримати усі необхідні послуги.   

Ця ситуація також веде до витрачання надмірних публічних ресурсів на облаштування двох 
окремих приміщень.  

На сучасному етапі потенційною є ще така проблема як ліквідація або погіршення 
спроможності ЦНАП РДА (насамперед, через скорочення персоналу РДА) і, при цьому, 
нестворення ЦНАП в ОМС. Тобто у цьому разі недоліком є втрата існуючої точки доступу до послуг, 
якщо місцеве самоврядування ще не перебрало на себе таку відповідальність (функції). Негативом 
є і втрата досвідченого персоналу, в окремих випадках - інфраструктури ЦНАП. Це питання набуває 
особливої актуальності у контексті планованого інтенсивного процесу завершення утворення ОТГ 
та змін районного рівня у державі. 

 
Причини проблеми  - частим є суб’єктивний супротив та небажання або голів РДА, або 

районної ради (яка є розпорядником спільної власності територіальних громад району), або 
керівництва ЦНАП РДА співпрацювати з ОМС для створення «спільного» ЦНАП на базі ЦНАП ОМС 
та ліквідовувати «свій» ЦНАП. Тобто на перше місце виходять суб’єктивні чинники і перепони. 
Обов’язкового юридичного механізму для такої співпраці не існує.  

Окремими фактором є фінансовий чинник, адже завдяки ЦНАП РДА (і особливо державним 
реєстраторам РДА) районні бюджети отримують додаткові кошти (в середньому від 100-200 тисяч 
до півмільйона гривень на рік). І це теж стримує керівництво РДА та/або райради від 
конструктивної співпраці з територіальною громадою райцентру. 

Необхідно зауважити, що не завжди «винними» у ситуації з ЦНАП в райцентрах є тільки РДА 
чи райради. По-перше, бувають випадки, коли ОМС не вважає за необхідне шукати шляхи до 
використання інфраструктури ЦНАП РДА (яка іноді буває досить якісною) та/або персоналу ЦНАП 
РДА, і самі ведуть до ситуації створення двох ЦНАП.  По-друге, частими є ситуації, коли ОМС – 
громади в райцентрі взагалі не вважають за необхідне створювати свій ЦНАП. Тобто бувають 
випадки байдужого ставлення до проблематики адмінпослуг з боку ОМС, або ж у ОМС немає 
ресурсів для роботи у цьому напрямі.  

 
Пропозиція щодо вирішення проблеми - визначити у Законі «Про адміністративні послуги» 

чіткий механізм ліквідації ЦНАП РДА при створенні ЦНАП ОМС у відповідному населеному пункті, 
який є адміністративним центром району, та при готовності громади (ОМС) обслуговувати усіх 
мешканців району. Це питання має також комплексно вирішуватися з припиненням діяльності 
відповідного органу державної реєстрації (нерухомості та бізнесу) в РДА. 

Нормативно цей механізм може полягати у наступному. Якщо ОМС виступає з ініціативою 
створення власного ЦНАП або вже створив такий ЦНАП, то ОМС має проінформувати орган 
державної влади (наприклад, відповідну обласну державну адміністрацію та РДА) про це. Після 
створення ЦНАП ОМС та направлення таким ОМС листа-повідомлення про готовність 
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обслуговувати також мешканців району (якщо у районі є громади, які не мають власного ЦНАП), 
ЦНАП РДА повинен бути ліквідований. Запити ОМС про надання у використання приміщення 
ЦНАП РДА, переведення працівників ЦНАП РДА (за їх бажанням) – повинні розглядатися під 
координацією ОДА і максимально конструктивно.   

Важливо відзначити, що в Указі Президента України від 04.09.2019 №647/2019 «Про деякі 
заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг» передбачені завдання з «переходу до 
надання адміністративних послуг обласних та районних державних адміністрацій центрами 
надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування <…> з подальшим 
скасуванням обов’язку утворення центрів надання адміністративних послуг при районних 
державних адміністраціях». 

Тепер ще тільки потрібен ефективний механізм для таких змін.  
До появи законодавчо визначеного механізму – Уряд та ОДА можуть на управлінському 

рівні реалізувати політику зі створення «спільних» ЦНАП (ОМС і РДА), або заохочувати ліквідацію 
ЦНАП РДА у разі створення ЦНАП ОМС. В Україні є області, де ОМС отримували чи отримують 
максимальну підтримку таким ініціативам, а РДА - чіткі вказівки щодо дій зі співпраці з ОМС 
(зокрема, Чернігівська, Херсонська, Чернівецька області тощо).  

Також можливим рішенням є відпрацювання питання державної фінансової підтримки 
створення ЦНАП в ОМС (громадах) – теперішніх райцентрах. 

 
Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 1.1 цього документа, а також: 
- районні державні адміністрації та працівники ЦНАП РДА;  
- ОМС, які є адміністративними центрами районів. 
 
Можлива допомога Програми  - законопроектні пропозиції.  Адвокаційна і комунікаційна 

підтримка. 
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1.4. Проблема / питання – Брак чіткості державної політики у визначенні пріоритетів 
розвитку мережі ЦНАП 

 

Наслідки: у напрацюваннях окремих проектів міжнародної технічної допомоги пріоритети 
створення ЦНАП були визначені на підставі часової (30-хвилинної доступності автотранспортом), 
що насправді є неточним критерієм. Дискусійність цього критерію полягає в тому, що при 
поганому (а часто взагалі відсутньому) сполученні громадським транспортом він є недостатнім 
навіть для розуміння доступності послуг. А для розуміння перспектив розвитку мережі ЦНАП він 
взагалі не підходить.  

На жаль, цей критерій фактично закладений і в чинну Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України (схвалена 04.10.2019), як критерій «доступності до публічних послуг (у тому 
числі у соціальній сфері) через центри надання адміністративних послуг». При цьому у Програмі 
не визначається спосіб доступності (пішохідна, громадським чи приватним транспортом тощо), що 
породжує додаткові запитання.  

У результаті, офіційного бачення у питанні скільки ЦНАП ще потрібно Україні, чи скільки їх в 
принципі може бути утворено, як ефективно використати ресурси на розвиток системи надання 
адмінпослуг наразі бракує. 

 

Причини проблеми. Обов’язок утворення ЦНАП в ОМС наразі є тільки у міст обласного 
значення. ЦНАП в інших ОМС може бути утворений у кожній громаді, і це є правом ОМС. Це 
ключовий пункт у розумінні потенційної кількості ЦНАП в Україні та перспектив розвитку їх мережі. 

Отже, загальна кількість ЦНАП може відповідати загальній кількості громад в Україні після 
завершення реформи місцевого самоврядування. Наразі у Програмі діяльності Уряду називається 
планований показник кількості  ОТГ - 1400.   

Також треба брати до уваги, що у згаданих дослідженнях доступності до ЦНАП відлік було 
зроблено від існуючої мережі ЦНАП, не беручи до уваги їх якості (належності), тобто їх 
інституційної  спроможності та фізичної облаштованості. Отже, треба врахувати, що подальшого 
розвитку  потребує існуюча мережа ЦНАП, оскільки вони, як правило, утворені у найбільших 
населених пунктах та покривають найширше коло споживачів послуг. Тобто некоректно 
відмінусовувати від числа 1400 існуючу кількість ЦНАП, аби отримати відповідь скільки ЦНАП ще 
потрібно і куди спрямовувати ресурси на підтримку. Уряд  повинен мати ефективні інструменти 
моніторингу та оцінювання стану існуючих ЦНАП (переліку послуг, достатності фізичної 
інфраструктури) і заохочувати модернізацію наявних ЦНАП до належного рівня.  

Особливим пріоритетом на теперішньому етапі (2019-2020 роки) є стимулювання створення 
ЦНАП органами місцевого самоврядування – територіальними громадами, розташованими у 
районних центрах. Зважаючи на перспективи суттєвих змін на районному рівні влади (в т.ч. 
ліквідацію теперішніх райдержадміністрацій та зміну функцій органів-наступників на 
префекторальні), потрібно якнайшвидше забезпечити створення мережі ЦНАП «на заміну» ЦНАП 
районного рівня. (Див. пункт 4.3 цього документа). 

У питанні територіальної доступності до ЦНАП необхідно додатково опрацьовувати питання 
забезпечення сільського населення громадським транспортом. Також потрібно зважати, що 
споживачі адміністративних послуг самостійно обирають час, коли їм потрібна послуга і як 
дістатися до ЦНАП / послуги. Крім приватного транспорту (що доступний далеко не всім), 
більшістю населення використовується громадський транспорт, або пішохідне пересування чи 
велосипедний транспорт. Тому визначення доступності у кілометрах може бути коректнішим 
показником, аніж часовий (хвилинний) показник. На відміну від медичної швидкої допомоги, 
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поліції тощо, які пересуваються на спеціальних транспортних засобах, для громадян фізична 
доступність полягає у власному добиранні до точки надання послуг.   

 

Пропозиція щодо вирішення: врахувати, що усі ОМС мають право самостійно за рішенням 
відповідної міської, селищної, сільської ради утворювати ЦНАП (тільки для міст обласного 
значення наразі це обов’язок), тож загальна кількість ЦНАП може наближатися до прогнозованої 
кількості запланованих громад (1400). Тому усі спроможні громади1 потрібно заохотити до 
утворення ЦНАП, а наявні ЦНАП модернізувати до рівня належних. 

Стандарти фізичної  доступності до адміністративних послуг рекомендується обраховувати у 
кілометрах. Такий рекомендаційний стандарт має бути визначений за пріоритетної участі 
Мінрегіону та асоціацій ОМС.  

При цьому і в сільських ОТГ, і у великих містах акценти треба також робити на створення 
віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП та/або територіальних підрозділів ЦНАП, 
застосування механізму співробітництва територіальних громад у сфері адмінпослуг, на 
використанні потенціалу старост в ОТГ. 

На цьому етапі, при опрацюванні стандартів доступності адміністративних послуг необхідно 
звернути увагу на необхідності збереження фізичної доступності, тобто непогіршення умов для 
отримання базових адміністративних послуг (див. про це у пункті 4.1 цього документа). До них 
належать, зокрема, біля 10 груп послуг, в т.ч.: реєстрація актів цивільного стану (РАЦС); реєстрація 
місця проживання; паспортні послуги; адмінпослуги соціальної сфери (субсидії, державні 
допомоги); реєстрація прав на нерухоме майно; реєстрація фізичних осіб-підприємців та 
юридичних осіб; реєстрація земельних ділянок; пенсійні послуги.  

Окремо має бути визначена територіальна доступність ключових податкових послуг 
(зокрема, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), а також послуг 
з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія.  

Оскільки Програма «U-LEAD з Європою» початково працювала з ЦНАП переважно у 
сільській місцевості, то увага зверталася і на «нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами 
ОМС у населених пунктах, де немає нотаріусів». Хоч тут є обмежена дія Закону «Про 
адміністративні послуги», але моделювання поточної та перспективної доступності до 
нотаріальних послуг теж має включатися у завдання при розробці стандартів доступності до 
публічних послуг.  

Також треба враховувати, що: 
 -  проекти на створення / модернізацію ЦНАП повинні бути раціональними, економними, 
екологічними, енергоефективними, сталими; 
 -  державної фінансової підтримки та міжнародної технічної допомоги у 2019-2020 роках 
потребують, насамперед, ОТГ, а також існуючі територіальні громади, розташовані в районних 
центрах; 
 - міністерства та інші ЦОВВ, які створюють або підтримують створення ЦНАП, проекти МТД 
повинні уникати дублювання діяльності та надлишкових витрат в окремі громади на ЦНАП.  Також 
треба уникати розпорошення ресурсів та адміністративних послуг, не облаштовувати 
вузьковідомчі офіси (наприклад, OpenSpace для сфери РАЦС тощо); 
 - треба застосовувати раціональні розрахунки щодо достатньої кількості робочих місць / 
кількості персоналу / площ приміщень ЦНАП, у т.ч. при плануванні спрямування коштів МТД і 

 
1 Див.: Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад // 
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/478/.pdf 
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поліції тощо, які пересуваються на спеціальних транспортних засобах, для громадян фізична 
доступність полягає у власному добиранні до точки надання послуг.   
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кілометрах. Такий рекомендаційний стандарт має бути визначений за пріоритетної участі 
Мінрегіону та асоціацій ОМС.  

При цьому і в сільських ОТГ, і у великих містах акценти треба також робити на створення 
віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП та/або територіальних підрозділів ЦНАП, 
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використанні потенціалу старост в ОТГ. 
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Окремо має бути визначена територіальна доступність ключових податкових послуг 
(зокрема, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), а також послуг 
з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія.  

Оскільки Програма «U-LEAD з Європою» початково працювала з ЦНАП переважно у 
сільській місцевості, то увага зверталася і на «нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами 
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нотаріальних послуг теж має включатися у завдання при розробці стандартів доступності до 
публічних послуг.  

Також треба враховувати, що: 
 -  проекти на створення / модернізацію ЦНАП повинні бути раціональними, економними, 
екологічними, енергоефективними, сталими; 
 -  державної фінансової підтримки та міжнародної технічної допомоги у 2019-2020 роках 
потребують, насамперед, ОТГ, а також існуючі територіальні громади, розташовані в районних 
центрах; 
 - міністерства та інші ЦОВВ, які створюють або підтримують створення ЦНАП, проекти МТД 
повинні уникати дублювання діяльності та надлишкових витрат в окремі громади на ЦНАП.  Також 
треба уникати розпорошення ресурсів та адміністративних послуг, не облаштовувати 
вузьковідомчі офіси (наприклад, OpenSpace для сфери РАЦС тощо); 
 - треба застосовувати раціональні розрахунки щодо достатньої кількості робочих місць / 
кількості персоналу / площ приміщень ЦНАП, у т.ч. при плануванні спрямування коштів МТД і 

 
1 Див.: Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад // 
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/478/.pdf 
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державного бюджету на створення/покращення інфраструктури ЦНАП, а не фінансувати за 
бюджетними програмами зі створення (модернізації) ЦНАП будівництво/реконструкцію/ремонт 
адміністративних будівель, лише незначна частина яких стосується ЦНАП.  

 

Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 1.1 цього документа.  
 

Можлива допомога Програми: Презентація та використання досвіду Програми. Аналітичні 
розробки та пропозиції зацікавленим міністерствам щодо оцінки стану мережі ЦНАП, потреб у 
пріоритетній державній підтримці. Допомога Уряду у розробці рекомендацій щодо фізичної 
доступності до ЦНАП / базових адмінпослуг.  
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1.5. Проблема / питання - недостатність стратегічного бачення місця ЦНАП у контексті 
розвитку електронних послуг 

 
Наслідки: центри надання адміністративних послуг можуть зазнати регресу, а інвестовані у 

ЦНАП ресурси – даватимуть менший позитивний ефект, у разі якщо держава (центральна влада) 
чітко не показуватиме майбутнє ЦНАП у системі надання публічних послуг.  

У громадах, де ЦНАП ще не створено, місцева влада може поставити під сумнів доцільність 
роботи у цьому напрямі.  

У громадах, де ЦНАП функціонують, при зміні влади (особливо, у контексті місцевих 
виборів 2020 року) можлива «ревізія» або брак уваги до цієї форми обслуговування громадян і 
бізнесу. 

Причини проблеми. У 2019 році, після обрання нового Президента, Парламенту та 
формування нового складу Уряду, у питанні надання адміністративних (і загалом – публічних) 
послуг основна увага приділяється цифровій трансформації. «Держава в смартфоні», завдання з 
переведення усіх адміністративних послуг в онлайн тощо – це однозначно правильні пріоритети. 
Але при цьому все одно потрібно враховувати і підкреслювати потребу фізичного (оф-лайн) 
надання адміністративних послуг і ЦНАП, як оптимальну форму організації надання цих послуг. 
Адже: 

1) перехід до електронних послуг потребуватиме ще тривалого часу і громадяни та бізнес 
повинні мати доступну і якісну альтернативу. Особливо складним є навіть не власне переведення 
усіх послуг в онлайн, а збільшення кількості користувачів таких послуг. Адже станом на липень 
2019 року цей показник склав лише 5% громадян. Викликами також залишаються питання: 
інтернет-покриття, необхідних навичок для користування е-послугами, зручних засобів е-
ідентифікації, інших засобів ІКТ, формування е-реєстрів та їх взаємодії, довіри та захисту 
приватності, інфраструктурної та інституційної спроможності органів влади тощо;  

2) для певних груп громадян (зокрема, людей старшого віку, особливо у сільській 
місцевості), а також щодо певних груп послуг (наприклад, отримання першого паспорта 
громадянина, реєстрація шлюбу тощо), фізичне обслуговування може бути критично необхідним і 
з точки зору поваги до потреб цих громадян, і з точки зору публічних інтересів. У частині послуг 
особа часто потребує і особистої консультації (зокрема, щодо адмінпослуг соціальної сфери чи 
пенсійних питань; або для розуміння наслідків своїх дій при реєстрації бізнесу чи нерухомості 
тощо). Тому саме ЦНАП – як інтегровані офіси є важливими для цих цілей; 

3)  досвід інших країн особливо з великою територією та кількістю мешканців (як-от 
Польща, ФРН, Канада тощо), і особливо децентралізованих країн, якою прагне стати Україна 
показує і високий рівень попиту на фізичне отримання послуг навіть у сучасну епоху, і збереження 
ключових адміністративних повноважень за громадами (муніципалітетами). У такій системі і 
фронт-офісні, і бек-офісні функції доцільно зберігати за базовим рівнем влади. Тобто фізична 
адміністрація все одно потребує збереження та інституційного розвитку.  Громадяни хочуть мати 
доступ до влади, а також відчувати наближення влади. 

 Потрібно врахувати, що уже створені ЦНАП мають високий рівень підтримки серед 
громадян. Так за соціологічним дослідженням, проведеним у червні-липні 2019 року у 30 ЦНАП 
найбільших міст (крім тимчасово окупованих територій) загальна позитивна оцінка споживачів 
послуг у ЦНАП становила 91%, при 2% незадоволених. А привітністю та компетентністю 
працівників ЦНАП задоволені понад 95% громадян. І це не дивно, адже тепер в прозорих, 
комфортних умовах, у зручний час громадяни можуть отримати найширший перелік необхідних 
послуг. При цьому за короткий період багато ЦНАП повноцінно інтегрували у себе послуги 
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реєстрації нерухомості, бізнесу, місця проживання, паспортні послуги. І, до речі, тут важливий ще 
такий висновок, що найкраще інтегруються (поєднуються у ЦНАП) для зручності споживачів саме ті 
послуги, повноваження щодо яких делеговані органам місцевого самоврядування.  

Ще однією ілюстрацією доцільності розвитку ЦНАП є саме децентралізаційна реформа 
(утворення ОТГ). Власне діяльність Програми «U-LEAD з Європою» показує, що утворення ЦНАП 
дозволяє у дуже короткій перспективі (до 1 року) і суттєво покращити якість послуг, і наблизити 
послуги до людей. Так, навіть у невеликій громаді (біля 5 тис. мешканців) можна за один візит і 
зареєструвати факт народження дитини, і зареєструвати її місце проживання, і замовити державну 
допомогу у зв’язку з народженням дитини. Тобто замість візитів до кількох органів влади у 
райцентрі, більшість питань можна вирішити у рідній громаді.   

І ще важливо використовувати потенціал ЦНАП в рамках реформи з цифровізації. Зокрема, 
Програма «U-LEAD з Європою» встановлює у ЦНАП місця для самообслуговування, в тому числі 
для доступу до е-послуг тих громадян, які не мають необхідної техніки вдома, або не змогли 
самостійно скористуватися цими сервісами. ЦНАП може бути місцем навчання е-грамотності для 
широкого загалу (оскільки у частині ЦНАП наявні громадські приймальні, коворкінги або часто 
поруч з ЦНАП розташовуються зали засідань ОМС) тощо.  

 
Пропозиція щодо вирішення: У подальшому розвитку системи надання адміністративних 

послуг потрібно зберегти належну увагу фізичному каналу обслуговування, і насамперед ЦНАП, як 
складової сервісної держави. Адже багато громадян віддаватимуть перевагу фізичному 
обслуговуванню (у ЦНАП) над електронним. І ці потреби заслуговують на увагу. 

Крім того, ЦНАП треба сприймати як один з інструментів подальшого стимулювання 
розвитку е-послуг. Адже ЦНАП можуть бути «публічними хабами», місцем навчання е-грамотності, 
а також місцем поширення засобів е-ідентифікації (ЕЦП тощо).  

Отже, у документах політики та законодавчих ініціативах потрібно враховувати потребу 
розвитку ЦНАП, підтримки їх діяльності.  

Позитивними практиками можуть бути особисті візити перших осіб держави до 
функціонуючих ЦНАП, участь у церемоніях відкриття нових чи модернізованих ЦНАП тощо. 

Важливим кроком у цьому питанні є прийняття Указу Президента України від 04.09.2019 
№647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг», у якому 
зазначено і про ЦНАП. 

Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 1.1 цього документа. 
 
Можлива допомога Програми  - Аналітична, адвокаційна і комунікаційна підтримка. 
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1.6. Проблема - юридичні складнощі (брак визначеності) в механізмі утворення 
віддаленого робочого місця (ВРМ) чи територіального підрозділу (ТП) ЦНАП на основі договору 
про співробітництво територіальних громад при відсутності власного ЦНАП у ОМС - партнера 

 

Наслідком  є  стримування розвитку територіальної доступності до адміністративних послуг 
у сільських ОТГ, особливо невеликих. Адже можуть бути громади, у яких навіть після об’єднання 
бракує спроможності для відкриття повноцінного ЦНАП або ж це потребує непропорційних 
(нераціональних) витрат ресурсів. Це можуть бути причини інституційно-кадрового, фінансово-
матеріального та іншого характеру. Відтак такі громади та їх мешканці не отримують доступу до 
належного переліку адміністративних послуг, а також до їх якісного надання.   

Альтернативою до відкриття власного ЦНАП є можливість використання механізму 
співробітництва територіальних громад відповідно до Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад». При цьому однією з основних моделей такого співробітництва може бути 
саме відкриття ВРМ/ТП у меншій громаді, а функції (чи частину з них) фронт-офісу та бек-офісу 
ВРМ може виконувати ЦНАП / ОМС більшої громади.  

 

Причини проблеми - сьогодні, із Закону «Про адміністративні послуги» так випливає, що 
утворити ВРМ/ТП може тільки той, хто має власний (основний) ЦНАП. При цьому «власник» 
спроможного ЦНАП не зацікавлений у введенні штатних одиниць, які розміщуватимуться у 
ВРМ/ТП в інших громадах. Альтернативою є лише зміна статусу «основного» ЦНАП на «спільний», 
що зустрічає неприйняття з боку більших громад, які є «власниками» спроможних ЦНАП2, і є 
досить штучним кроком. З іншого боку, менша громада – партнер співробітництва не може 
створювати ВРМ чи терпідрозділи та вводити посади адміністраторів чи покладати завдання 
адміністраторів на власний персонал, якщо не має «свого» ЦНАП. 

Тому на практиці, навіть укладаючи договори про співробітництво територіальних громад у 
сфері адміністративних послуг, для учасників такого співробітництва залишається багато викликів 
та відкритих питань у визначеності, коректності та законності наступних рішень ОМС.  

 

Пропозиція щодо вирішення: у Законі «Про адміністративні послуги» доцільно прямо 
передбачити можливість створення ВРМ/ТП на підставі договору ММС, навіть у тих громадах, які 
не мають власного ЦНАП. Тобто це може бути прямий припис, що «територіальний підрозділ 
ЦНАП чи віддалене робоче місце адміністратора може бути утворено органом місцевого 
самоврядування, що не має власного ЦНАП, на підставі договору про співробітництво 
територіальних громад з іншим органом місцевого самоврядування».  

Це дозволить вводити посади адміністраторів та/або покладати функції адміністраторів (чи 
просто функції з прийому заяв на адміністративні послуги та видачі результатів адміністративних 
послуг)  у таких громадах на посадових осіб громади, у якій утворюється лише ВРМ / ТП. 
Відповідно це дозволить не витрачати зайвих інфраструктурних та інституційних ресурсів, але 
створювати точки доступу до адміністративних послуг навіть у найменших спроможних громадах. 
Зрештою, це загалом заощадить і державні та місцеві бюджетні ресурси, ресурси проектів МТД на 
створення повноцінної системи адміністративних послуг в Україні.  

Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 1.1 цього документа. 
Можлива допомога Програми - Законопроектна пропозиція (сформульовано).  

Адвокаційна і комунікаційна підтримка. Аналітичний документ Програми щодо поточних 
можливостей використання ММС у сфері адмінпослуги (підготовлено). 

 
2 Детальніше про питання співробітництва територіальних громад у сфері адмінпослуг див. у аналітичній записці 
Програми «U-LEAD з Європою». 
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1.7. Проблема / питання - Переобтяжені інформаційні картки (ІК) адмінпослуг 
 

Наслідки: ОМС, використовуючи типові ІК, розроблені центральними органами виконавчої 
влади (ЦОВВ), затверджують власні переобтяжені розмірами та інформацією картки. Це незручно, 
насамперед, для суб’єктів звернення та не сприяє досягненню мети запровадження ІК. Адже такі 
ІК займають по 3-5 і більше сторінок (навіть до кількох десятків), і суб’єкти звернень уникають 
використання таких карток, віддаючи перевагу особистим консультаціям у персоналу. Крім того, 
часто ОМС «зв’язані» типовими ІК, які не отримують вчасної актуалізації у зв’язку зі змінами у 
законодавстві тощо. 

 

Причини проблеми: Закон «Про адміністративні послуги» передбачає затвердження 
«типових» ІК адміністративних послуг в частині делегованих повноважень ОМС. З одного боку, це 
полегшує роботу ОМС при затвердженні власних карток. З іншого боку, у разі наявності недоліків у 
типовій ІК вони відтворюються у всіх ОМС. «Типова» юридична сила ІК перешкоджає ініціативному 
удосконаленню ІК органами місцевого самоврядування.  

Крім того, певним чином на формування надмірних за обсягом ІК вплинуло розміщення  
Мінекономрозвитку інформації з «формою» ІК. І хоча це була лише допоміжна довідкова 
інформація, але ця дещо переобтяжена за обсягом форма ІК нині використовується усіма ЦОВВ. 
Хоча наміри міністерства були правильними і заслуговують на підтримку.  

 

Пропозиція щодо вирішення: у Законі «Про адміністративні послуги» доцільно змінити 
юридичний статус ІК, що затверджуються ЦОВВ щодо делегованих для ОМС повноважень з 
«типових» на «примірні». Це дозволить дати більше гнучкості та оперативності ОМС у покращенні 
якості ІК.  

Міністерству, відповідальному за формування державної політики у сфері адміністративних 
послуг (наразі – Міністерству цифрової трансформації України) доцільно надати нову інформацію з 
компактною формою інформаційної картки, обмежившись лише вимогами Закону «Про 
адміністративні послуги» (7 пунктів), і не рекомендувати подання більших обсягів інформації. 

 

Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 1.1 цього документа. 
 

Можлива допомога Програми  - Законопроектна пропозиція.  Адвокаційна і комунікаційна 
підтримка. 
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2. Надання адміністративних послуг соціальної сфери через центри надання 
адміністративних послуг 

 
2.1. Проблема - відсутність у більшості ЦНАП України адмінпослуг соціальної сфери через  

низький рівень виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523 (у 
редакції розпорядження від 11.10.2017 №782), в тому числі через брак поінформованості 
місцевих органів соціального захисту населення про потребу, порядок виконання цього рішення 
Уряду та відсутність чітко визначених механізмів здійснення цієї роботи. 

 
Наслідком є те, що у більшості ЦНАП України громадяни не можуть отримати адмінпослуги 

соціальної сфери. Громадяни змушені окремо звертатися до управлінь соціального захисту 
населення (далі – УЗСН), часто не пристосованих до комфортного обслуговування відвідувачів, у 
тому числі їздити до районних центрів, замість отримання послуг у власній громаді. Це також 
ускладнює комплексне надання адмінпослуг у районних центрах та містах обласного значення, 
коли громадяни не можуть отримати різні послуги в одному місці, або не можуть отримати повний 
набір послуг за моделлю життєвих ситуацій. У сільських громадах (не райцентрах) нерідко обсяг 
адмінпослуг соціальної сфери, що надаються через ЦНАП, визначається суб’єктивним чином 
керівництвом УСЗН районних державних адміністрацій (далі - РДА).  

 
Причинами цієї проблеми є: 
1) відсутність системних рішень та роз’яснень, недостатнє розуміння та брак 

поінформованості УСЗН РДА у різних областях України про необхідність та порядок виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523 в новій редакції. Відтак на 
рівні ОДА і РДА виникають власні інтерпретації порядку та обсягів виконання цього урядового 
рішення; 

2) острах працівників  УСЗН РДА про власні перспективи після початку надання послуг УСЗН 
через ЦНАП. Працівників УСЗН може лякати невизначеність, потреба необхідності змін у роботі, 
ризик скорочення посад тощо.   

 
Основною пропозицією щодо вирішення цієї проблеми є пропозиція для Мінсоцполітики 

надати ОДА і РДА, а також для ОМС міст обласного значення офіційне письмове роз’яснення 
політики Уряду щодо організації виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 року №523 в частині порядку надання адмінпослуг соціальної сфери через ЦНАП, а 
також проінформувати про таке роз’яснення всі ОМС. У такому листі Мінсоцполітики може надати 
і чітке розуміння визначених цілей, і організаційно-управлінські вказівки та рекомендації щодо 
механізмів налагодження взаємодії та співпраці УСЗН з ОМС / ЦНАП. І, насамперед, має бути чітко 
артикульована головна вказівка – там, де ОМС ініціює інтеграцію послуг УСЗН до ЦНАП, то УСЗН 
має зробити все необхідне для налаштування усіх процесів взаємодії. Також може бути 
задекларована проактивна позиція УСЗН, коли саме ці підрозділи повинні звернутися до ЦНАП / 
ОМС з пропозицією про надання адмінпослуг соціальної сфери через ЦНАП. 

Корисною може бути і підготовка Мінсоцполітики проекту (модельного) «узгодженого 
рішення» (договору / меморандуму про співпрацю) між УСЗН РДА та ОМС. Таку практику 
впроваджують інші центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи, зокрема 
Держгеокадастр.  



15

15 
 

 

Для міст обласного значення (де УСЗН є в структурі виконавчих органів ОМС) можуть бути 
підготовлені роз’яснювальні/рекомендаційні матеріали щодо можливих механізмів організації 
надання адмінпослуг соціальної сфери через ЦНАП. Адже одним із способів надання адмінпослуг 
соціальної сфери є досвід міст Вінниці і Харкова, коли у ЦНАП (окремих територіальних 
підрозділах ЦНАП) крім адміністраторів можуть працювати ще й безпосередньо представники 
УСЗН, ПФУ, Фонду соціального страхування тощо. Такий же підхід використовується і під час 
створення ЦНАП у форматі «Прозорий офіс» (у разі інтеграції до нього усіх груп адміністративних 
послуг, в тому числі і соціальної сфери). Головним розпорядником субвенції  з державного 
бюджету на створення таких ЦНАП є  Мінсоцполітики. Важливо тільки зважати, що й у цих 
ситуаціях потрібно вписувати повноваження / обов’язки «адміністраторів» у посадові інструкції 
таких працівників УСЗН, що працюють у фронт-офісі ЦНАП.  Це необхідно  для дотримання вимог 
статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» до механізму надання послуг у ЦНАП.  

Для подолання ризиків перехідного періоду, зважаючи на масовий характер цієї групи 
послуг, доцільно передбачати в узгоджених рішеннях УСЗН РДА і ОМС-райцентру, що утворив 
ЦНАП, період «тестування / пілотування / налаштування / організації надання послуг» тощо, коли 
тимчасово здійснюється паралельний прийом суб’єктів звернення і у ЦНАП, і в УСЗН. Адже при 
буквальному виконанні вимог ч. 8 ст. 12 Закону «Про адміністративні послуги», після початку 
надання послуг через ЦНАП, УСЗН має бути заборонено приймати заяви безпосередньо від 
суб’єктів звернення і видавати результати послуг. Виходом із ситуації та правовим механізмом є 
саме рішення про тестування  / пілотування / налаштування. 

Після підготовки такого організаційно-політичного листа-роз’яснення Мінспоцполітики для 
ОДА та УСЗН РДА, а також ОМС міст обласного значення доцільно провести також інформаційно-
комунікаційні заходи: наради, інформаційні зустрічі тощо.  

Також, у короткостроковій перспективі потрібно забезпечити перегляд окремих законів, які 
передбачають прийом заяв у громадян на деякі адмінпослуги соціальної сфери  виключно 
посадовими особами органів соціального захисту населення.  

І ще у законодавстві доцільно прямо передбачити право «паралельного» прийому для 
адмінпослуг соціальної сфери (аналогічно як це зроблено в паспортній сфері). Адже у багатьох 
райцентрах та містах обласного значення через велику кількість суб’єктів звернення за послугами 
соціальної сфери, складність існуючих організаційних процедур надання таких послуг ЦНАП будуть 
не готові одразу повністю приймати усіх відвідувачів. І ЦНАП може ще певний час виступати як 
альтернатива - додаткова та комплексна точка обслуговування (насамперед, коли особі потрібно 
отримати кілька послуг одночасно або ж більш ефективно налагодити взаємодію між УСЗН та, 
наприклад, органами реєстрації місця проживання ОМС). Тобто, може бути доцільною поправка 
до Закону України «Про адміністративні послуги», в т.ч. це може бути уповноваження Кабінету 
Міністрів України визначати по яких групах адміністративних послуг та за наявності яких критеріїв 
допустимо зберігати одночасний прийом суб’єктів звернення і у ЦНАП, і у суб’єкта надання 
адміністративних послуг.  

 
Додатковий аналіз (обґрунтування). У листі-роз’ясненні Мінсоцполітики доцільно 

вказати усі можливі механізми і особливості надання адмінпослуг соціальної сфери через ЦНАП: 
1) механізми співпраці УСЗН РДА з ОМС – територіальними громадами сіл, селищ та міст 

районного значення. Тобто, коли УСЗН РДА повинно співпрацювати з іншим суб’єктом влади. Тут 
можлива або «класична» робота через адміністратора-працівника ОМС, або робота представників 
УСЗН у приміщенні ЦНАП ОМС тощо. Можливі й одночасні комбінації різних варіантів роботи, в т.ч. 
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робота через «адміністратора» та періодична присутність представника УСЗН «за графіком» 
(насамперед, для консультування персоналу ЦНАП);  

2) механізми співпраці УСЗН ОМС - міста обласного значення з ЦНАП такого міста. Тобто, це 
можуть бути і представники УСЗН у ЦНАП на постійній основі (з функціями адміністраторів у 
посадових інструкціях), і робота через власний персонал ЦНАП, тобто через адміністраторів. 

Зацікавленими сторонами у цій сфері є власне працівники УСЗН. Окремої уваги заслуговує 
робота з традиційним супротивом будь-якого суб’єкта надання адмінпослуг під час інтеграції його 
послуг до ЦНАП. Якщо йдеться про підрозділи УСЗН РДА, то у цій частині ЦНАП ОМС лише 
«розвантажують» УСЗН РДА від потоків відвідувачів. Працювати повинно ставати легше. І такий 
підхід взагалі не впливає на повноваження УСЗН РДА та суттєво не вплине на кількість персоналу в 
УСЗН.  

Дещо більшим є вплив на персонал у містах обласного значення. У цих випадках, при 
переході до ЦНАП фронт-офісних функцій через «чистих» адміністраторів, може об’єктивно 
поставати потреба у скороченні в УСЗН персоналу, який виконував функції з прийому суб’єктів 
звернення. Одним з оптимальних рішень у цій ситуації є переведення таких працівників з УСЗН на 
посади у ЦНАП. 

Можлива допомога Програми. Експерти Програми можуть надати допомогу у підготовці 
відповідного проекту листа-роз’яснення Мінсоцполітики для ОДА та РДА, ОМС міст обласного 
значення.   

Також Програма може розробити і передати Міністерству проект (модельного) 
«узгодженого рішення (меморандум/угода) про співпрацю між УСЗН (РДА) та ОМС (ЦНАП ОМС), в 
т.ч. з «етапом тестування / пілотування», надати приклади таких узгоджених рішень з поточної 
практики діяльності Програми. 
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2.2. Проблема - відсутність типових інформаційних (далі – ІК) та технологічних карток  
(далі – ТК) адмінпослуг соціальної сфери для УСЗН, ПФУ, ЦЗ (ЧАСТКОВО ВИРІШЕНО3) 

 
Наслідком відсутності типових ІК та ТК є те, що у багатьох ОМС і РДА взагалі не затверджені 

ІК та ТК, УСЗН РДА та терпідрозділи інших ЦОВВ відмовляються самостійно їх розробляти та 
надавати ЦНАП, або ж окремі ОМС йдуть на вимушений крок - самотужки розробляють та 
затверджують такі картки, що свідчить про прагнення надати громадянам більше зручностей. 
Часто це картки поганої якості, з суперечливою або недостатньою інформацією. Все це разом 
призводить до: погіршення якості надання адмінпослуг соціальної сфери та значної кількості 
відмов; ускладнення, а часто – відмови УСЗН/ПФУ/ЦЗ інтегрувати адмінпослуги соціальної сфери 
до ЦНАП; порушень законодавства унаслідок неналежної підготовки ЦНАП до роботи з 
адмінпослугами соціальної сфери; надмірного витрачання публічних ресурсів різними ОМС та РДА 
на однотипну роботу, що могла б бути виконана одноразово. Крім того, під час створення 
об’єднаних територіальних громад, а також скорочення видатків на утримання РДА, УСЗН РДА 
часто позбавлені належних ресурсів для самостійного виконання усіх необхідних процедур 
якісного надання послуг.  

 
Причини цієї проблеми, можливо, зумовлені тим, що у Мінсоцполітики, інших 

відповідальних ЦОВВ (ПФУ, ЦЗ тощо) раніше не вважали, що на адмінпослуги соціальної сфери 
поширюються вимоги Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема, частини 3 статті 8, 
відповідно до якої … інформаційна картка адміністративної послуги, що надається органом, якому 
делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, 
затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики щодо делегованого повноваження». При цьому відповідно до статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», більшість повноважень у сфері соціального захисту 
населення, які покладаються на органи місцевого самоврядування, є саме делегованими 
повноваженнями. Отже, типові інформаційні картки щодо відповідних адміністративних послуг 
повинні бути затверджені Міністерством соціальної політики України.  

Мінсоцполітики у травні 2019 року затвердило типові ІК,. Інші відповідальні ЦОВВ типові ІК 
та ТК досі не розробили та не затвердили.  

Особливо важливими є інформаційні картки. Адже саме на їх основі у ЦНАП здійснюється 
прийом документів від суб’єктів звернень персоналом ЦНАП, інформування громадян про 
адміністративні послуги. Зокрема, в ІК має бути викладена інформація про: 1) суб’єкта надання 
адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, 
місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); 2) перелік 
документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у 
разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; 3) платність 
або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного 
збору) за платну адміністративну послугу; 4) строк надання адміністративної послуги; 5) результат 
надання адміністративної послуги; 6) можливі способи отримання відповіді (результату); 7) акти 
законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги. 

 
3 Наказом Мінсоцполітики від 11.05.2019 р. №723 затверджені типові інформаційні картки на адміністративні 
послуги у сфері соціального захисту населення. 
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Пропозиція щодо вирішення цієї проблеми  полягає у тому, що відповідальні ЦОВВ (ПФУ, 
ЦЗ) повинні розробити та затвердити типові інформаційні та технологічні картки на адмінпослуги у 
своїх сферах. 

 
Програма готова надати допомогу у питанні розробки проектів типових ІК. Зокрема, 

експерти Програми можуть передати для ЦОВВ наявну інформацію з практик окремих громад 
України. Також експерти Програми можуть опрацювати проекти типових ІК та ТК, що будуть 
підготовлені фахівцями ЦОВВ, на предмет їх якості з досвіду Програми (якщо зацікавлені органи 
вважатимуть таку допомогу доречною). 
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2.3. Відсутність доступу до реєстрів / баз даних Мінсоцполітики у ОМС / ЦНАП 
 
Наслідком відсутності доступу ЦНАП (персоналу ЦНАП) до реєстрів / баз даних 

Мінсоцполітики є  уповільнення, іноді - перешкоджання ефективному наданню окремих 
адмінпослуг соціальної сфери через ЦНАП. Адже, не маючи оперативного доступу до таких даних, 
працівник ЦНАП не може надати вичерпну та індивідуалізовану консультацію суб’єкту звернення, 
прийняти документи без потреби додаткового донесення / уточнення даних.  

 
Причини цієї проблеми очевидно зумовлені недостатнім розумінням потреби доступу 

персоналу ЦНАП до окремих баз даних (реєстрів) Мінсоцполітики. Ті ОМС / ЦНАП, що зверталися 
до Міністерства з проханням надати доступ (зокрема, до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, 
які мають право на пільги (ЄДАРП) тощо) отримували відповідь, що Мінсоцполітики такий доступ 
для ЦНАП не може надати, зважаючи на «вимоги Закону України «Про захист персональних 
даних». Водночас, які саме норми цього Закону перешкоджають такому доступну не визначено. 

 
Додатковий аналіз (обґрунтування). При розгляді цієї проблематики потрібно брати до 

уваги, що персонал ЦНАП і персонал УСЗН, часто, є працівниками одного органу влади. Тобто, 
відповідні структурні підрозділи чи-то місцевої ради (міста обласного значення) чи РДА мають 
практично однаковий правовий статус. Доступ працівників цих органів до персональних даних 
громадян потрібен саме в обсязі, необхідному для надання адміністративних послуг. І для 
громадянина не має значення хто з працівників виконавчих органів місцевої ради чи РДА прийме у 
нього заяву. А для захисту персональних даних громадян мають використовуватися інші 
інструменти: в тому числі авторизований доступ та персональні ключі доступу до реєстрів; захист 
від несанкціонованої зміни інформації; моніторинг запитів інформації; протоколювання дій 
користувачів інформаційних систем тощо. 

Потрібно також враховувати, що працівники ЦНАП і так мають значний доступ до 
персональних даних у різних реєстрах (починаючи від реєстрів територіальних громад, ЄДДР та 
закінчуючи Державним реєстром речових прав на нерухоме майно і ДЗК). 

 
Пропозиція щодо вирішення  полягає у тому, що усім працівникам ЦНАП, що працюють з 

адмінпослугами соціальної сфери, має бути передбачено можливість отримання доступу до 
реєстрів / баз даних Мінсоцполітики. Працівників ЦНАП можна розглядати у цьому контексті як 
фронт-офіс для УСЗН. Тому певні рівні доступу жодним чином не суперечать законодавству про 
захист персональних даних. Доступ для ЦНАП міг би бути наданий принаймні в режимі «читання / 
перегляду». Пропонуємо унормувати ці питання окремим наказом Мінсоцполітики, з урахуванням 
встановлених чинним законодавством вимог щодо захисту інформації, адже змін до актів вищого 
рівня не потрібно.  

 
Можлива допомога Програми. За потреби, фахівці Програми можуть підготувати 

відповідний проект наказу або надати свої пропозиції до проекту, підготовленого спеціалістами 
Мінсоцполітики.   
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2.4.  Обмежені види та форми співпраці (агентські пункти, окремі виїзди спеціалістів до 
ЦНАП, спільні виїзні мобільні офіси) ПФУ, ЦЗ з ЦНАП, лише у форматі прийняття заяв 
(документів) чи надання консультацій представниками цих органів за окремо визначеним 
графіком, тобто без можливості подання заяв для отримання адміністративних послуг через 
адміністраторів ЦНАП, а також неможливість подання заяв на призначення пенсій навіть через 
представника ПФУ. 

 
Наслідком цієї ситуації є те, що важливі групи послуг соціальної сфери: пенсійні послуги, 

послуги у сфері зайнятості тощо навіть якщо і передбачені переліками послуг ЦНАП ОМС, то доступ 
до них обмежений лише періодами (графіком) приїзду представника ПФУ/ЦЗ. Ця практика не 
відповідає Закону України «Про адміністративні послуги», оскільки відповідно до абзацу першого 
частини 11 статті 12 цього Закону, час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 
адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Тобто доступ до усіх послуг ЦНАП має бути 
постійним, і не може диференціюватися за окремими групами послуг. 

Також нині у дні і години роботи представника ПФУ у ЦНАП виникають штучні черги саме на 
ці послуги через обмежений обсяг годин прийому працівником ПФУ. Зокрема, якщо такий 
представник приїжджає на кілька годин у тиждень чи раз на 2 тижні в сільську громаду, до цього 
працівника виникають черги. При цьому інші працівники ЦНАП наразі не допомагають 
представнику ПФУ у ЦНАП, хоча потенційно цілком могли б це робити. 

 
Причини цієї проблеми, ймовірно, зумовлені ще початковою стадією налагодження 

співпраці ПФУ/ЦЗ та ОМС/ЦНАП. Тобто робляться перші і простіші кроки. Треба відзначити, що 
ПФУ є одним з найконструктивніших органів влади у співпраці з ОМС / ЦНАП, особливо з ОТГ. Вже 
у 2017 році налічувалося більше 300 громад, у яких були доступними послуги ПФУ через агентські 
пункти. Але вже потрібно перейти і до наступних етапів взаємодії з ОМС/ЦНАП.  

 
Пропозиція щодо вирішення проблеми полягає у двох наступних кроках:  1) запровадити 

практику надання пенсійних послуг та послуг у сфері зайнятості через персонал (адміністраторів) 
ЦНАП; 2) рекомендувати ПФУ включати до переліку послуг, що надаються через ЦНАП, також 
послуги щодо призначення пенсій. Ці кроки можуть бути ініційовані і впроваджені відповідними 
організаційними заходами: листи в територіальні органи, доповнення в типові узгоджені рішення, 
затвердження типових інформаційних і технологічних карток на відповідні послуги, організація 
електронної взаємодії, спільні навчальні заходи ЦНАП та ПФУ/ЦЗ. 

 
Допомога Програми може полягати у пілотуванні нових форм і видів співпраці в окремих 

ЦНАП / ОТГ, розробці документів (доповнень до проектів узгоджених рішень, інформаційних і 
технологічних карток послуг).  
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2.5. Створення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 779 
центрів надання адміністративних, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі 
«Прозорий офіс» в окремих випадках як відомчих (соціальних) офісів управлінь соціального 
захисту населення, без інтеграції до них широкого переліку інших адміністративних послуг, що 
мають надаватися через ЦНАП.  

 
Наслідком цієї ситуації є те, що в одному населеному пункті за наявності вже 

функціонуючого ЦНАП іноді створюється кілька точок доступу (фронт-офісів) до базових 
адміністративних послуг. Відповідно, жоден з цих фронт-офісів не має повного необхідного 
переліку послуг, в тому числі для надання послуг за моделлю життєвих ситуацій. Це створює певні 
незручності для громадян. Публічні ресурси витрачаються не з найвищим рівнем ефективності.   

 
Причини цієї проблеми, ймовірно, зумовлені тим, що під час відбору та оцінки розроблених 

містами обласного значення та ОТГ проектів створення ЦНАП у форматі «Прозорий офіс» не 
завжди враховується аналіз поточної моделі надання адміністративних послуг, наявності ЦНАП та 
відповідності його критеріям належного.  

 
Пропозиція щодо вирішення проблеми полягає у наступному - Мінсоцполітики розробити 

роз’яснення/рекомендації щодо врахування всіх важливих аспектів для створення належного 
ЦНАП у форматі «Прозорий офіс» з інтеграцією до нього повного необхідного мешканцям переліку 
адміністративних послуг, в тому числі послуг соціальної сфери, а також створення належної 
інфраструктури (включаючи необхідну кількість робочих місць). Надати ці рекомендації, 
насамперед, ОМС вже відібраних міст та ОТГ для участі у програмі зі створення ЦНАП у форматі 
«Прозорий офіс». За наявності реалізованого відповідним ОМС або такого, що має бути 
реалізований у найближчій перспективі проекту створення ЦНАП у форматі «Прозорий офіс» і вже 
функціонуючого ЦНАП ОМС, надати роз’яснення/рекомендації Мінсоцполітики щодо необхідності 
інтеграції послуг соціального характеру і до вже функціонуючого ЦНАП ОМС.  

 
Можлива допомога Програми. За потреби, фахівці Програми можуть підготувати 

відповідний проект рекомендацій/роз’яснень щодо врахування всіх необхідних аспектів для 
створення належного ЦНАП у форматі «Прозорий офіс» з інтеграцією до нього необхідного 
переліку адміністративних послуг, в тому числі послуг соціальної сфери, а також створення 
належної інфраструктури (включаючи необхідну кількість робочих місць) або надати свої 
пропозиції до проекту, підготовленого спеціалістами Мінсоцполітики.  Програма може надати вже 
розроблені матеріали щодо інституційного та фізичного створення належного ЦНАП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22

22 
 

 

3. Реєстрація актів цивільного стану (РАЦС) 
 

3.1. Складність інтеграції до ЦНАП послуг РАЦС у містах обласного значення та в 
райцентрах.  

Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану є одними з обов’язкових для 
громадян і найактуальніших для їхньої інтеграції у ЦНАП. Адже, наприклад, реєстрація 
народження дитини пов’язана з іншими адміністративними послугами, зокрема з реєстрацією 
місця проживання дитини, державною допомогою при народженні тощо. Реєстрація шлюбу 
пов’язана зі зміною паспортних та інших документів (посвідчення водія тощо), зміною місця 
проживання, змінами до підприємницьких реєстрів і т.і. Тому комплексне надання 
адміністративних послуг за моделями життєвих ситуацій починається та суттєво залежить від 
послуг сфери РАЦС.  

Але в абсолютній більшості ЦНАП України, особливо у містах обласного значення та в 
райцентрах, немає адмінпослуг сфери РАЦС. 

 
Наслідком є те, що громадяни в одній життєвій ситуації (що включає послуги РАЦС) змушені 

спочатку звертатися до підрозділів державної реєстрації актів цивільного стану (далі – підрозділи / 
відділи ДРАЦС) Мін’юсту, а потім окремо - до ЦНАП ОМС. Тобто ефективне надання послуг за 
моделлю життєвих ситуацій практично неможливе, і громадяни витрачають додатковий час на 
відвідування кількох органів влади замість отримання усіх послуг у ЦНАП оперативно і 
комплексно. 

Суттєві негативні наслідки поточна ситуація несе також для реформи децентралізації, 
зокрема, для мешканців сільських населених пунктів, які приєднуються до міст обласного 
значення. У цьому разі послуги РАЦС, що були близькими та доступними для мешканців таких сіл і 
селищ «віддаляються», адже уся ОТГ у статусі міста обласного значення втрачає компетенцію у 
сфері РАЦС. 

 
Причиною цієї проблеми є те, що відповідно до закону усі повноваження РАЦС у містах 

обласного значення перебувають у компетенції територіальних підрозділів Міністерства юстиції. 
Незважаючи на приписи та можливості закону щодо права набуття ОМС повноважень з державної 
реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, де-факто така ж ситуація, 
за окремими виключеннями, зберігається і в містах районного значення та в селищах міського 
типу – райцентрах, де функціонують відділи ДРАЦС Мін’юсту. Якщо міська (міста районного 
значення) рада, селищна рада, центр якої є і райцентром, скористалася правом, визначеним 
законом, і набула повноважень з надання найважливіших послуг РАЦС, то інтеграція саме цих 
послуг у ЦНАП здійснюється за рішенням ОМС. В інших випадках ці послуги для інтеграції до ЦНАП 
потребують узгоджених рішень з Мін’юстом, а наявний нині механізм інтеграції є дуже 
неефективним (особливо, якщо неможливо фізично розмістити відділ ДРАЦС у одному 
приміщенні з ЦНАП).  

 
Основною пропозицією щодо вирішення цієї проблеми є децентралізація повноважень у 

сфері РАЦС, тобто їх повне делегування органам місцевого самоврядування, в тому числі у містах 
обласного значення. У Верховній Раді України перебуває урядовий законопроект 6150, що 
передбачає таку децентралізацію. Але з лютого 2017 року цей законопроект не просувається, що 
може свідчити про брак політичної волі до його ухвалення.  
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Додатковими пропозиціями також є:  
а) враховувати, що чинний Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану» дозволяє виконувати частину повноважень РАЦС усім територіальним громадам – 
виконавчим органам сільських, селищних і міських рад (крім міст обласного значення) (див. п. 3 ч. 
1 ст. 4, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»). Тобто ті 
селищні і міські ради (крім міст обласного значення), які досі не ввели/не утворили посадових 
осіб/підрозділів РАЦС, можуть їх ввести/утворити і виконувати такі повноваження самостійно. 
Особливо варто акцентувати увагу міських (міст районного значення) і селищних рад на цих 
можливостях, адже на сьогодні в Україні є такі практики. Цей досвід потребує популяризації та 
максимального поширення. В цій частині Міністерство юстиції разом з асоціаціями органів 
місцевого самоврядування можуть підготувати додаткові роз’яснення про можливості дій ОМС в 
межах чинного законодавства; 

б) покращити поточні механізми надання послуг РАЦС у ЦНАП (як захід тимчасового 
характеру, до ухвалення відповідного закону) на основі взаємодії територіальних підрозділів 
Мін’юсту (і відділів ДРАЦС) з ОМС/ЦНАП. 

 
Додатковий аналіз (обґрунтування). Найкращий досвід інтеграції будь-яких 

адміністративних послуг, в тому числі послуг РАЦС в окремих громадах, ґрунтується на тому, що ці 
повноваження належать до власних або делегованих повноважень органів місцевого 
самоврядування. У цьому разі орган, що утворює ЦНАП і відповідає за надання цих повноважень, 
може забезпечити надання таких адміністративних послуг найшвидше та у раціональний з 
організаційної точки зору спосіб. Такий досвід можна вже побачити у ЦНАП Кіптівської ОТГ 
Чернігівської області, Печеніжинської ОТГ Івано-Франківської області та ін. Окремо варто 
відзначити практику надання окремих послуг РАЦС через ЦНАП Глибоцької селищної ОТГ 
Чернівецької області, центр якої є і районним центром. 

Реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.05.2014 №523 (в редакції від 
11.10.2017 №782) передбачає можливість інтеграції послуг РАЦС у ЦНАП. На його реалізацію 29 
серпня 2018 року було видано наказ Мін’юсту №2825/5 «Про затвердження змін до деяких 
нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Проте 
визначений у цьому наказі механізм можна вважати лише тимчасовим заходом, з суттєвими 
викликами.  

Зокрема, надання послуг з реєстрації народження чи смерті потребує двох візитів 
споживача послуг до ЦНАП та тривалішого очікування у часі на результат, що погіршує умови для 
громадян порівняно з отриманням цих послуг  безпосередньо у відділі ДРАЦС – де вони 
надаються невідкладно. Послуги з реєстрації шлюбу можуть надаватися лише поданням заяви до 
ЦНАП та отриманням свідоцтва про реєстрацію у відділі ДРАЦС. Все це разом не дозволяє визнати 
інтеграцію цих послуг належною. Більше того, цей механізм породжує додаткове навантаження і 
на ЦНАП, і на відділи ДРАЦС, адже для вчинення простої послуги з реєстрації народження чи 
смерті потрібно забезпечити фізичну передачу документів від ЦНАП до підрозділу ДРАЦС, та у 
зворотному напрямку. Тобто нині основний висновок такий, що при існуючому механізмі і 
громадяни повинні витратити на отримання цих послуг через ЦНАП більше часу, і органи влади 
витрачають зайві ресурси.  

Отже, поточний механізм можна визнати лише тимчасовим заходом. І він може бути 
реалізованим краще, якщо буде заохочуватися взяття міськими (міст районного значення) та 
селищними радами окремих повноважень з питань РАЦС та їх інтеграція у ЦНАП, а також 
розміщення працівників/відділів ДРАЦС у приміщенні ЦНАП (або в одному приміщенні з ЦНАП) – у 
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тих випадках, де площа приміщень, в яких розташовуються ЦНАП, дає можливість це зробити та є 
відповідна ініціатива ОМС. Зокрема, кращі практики інтеграції послуг РАЦС у деяких ЦНАП великих 
міст, ще до видання зазначеного наказу №2825/5, спостерігалися саме завдяки розміщенню 
відділів ДРАЦС безпосередньо у приміщенні ЦНАП. Так, зокрема, це було реалізовано у Вінниці 
(ДРАЦС Вінницького району), у Харкові (ДРАЦС Московського району міста Харкова), у ЦНАП 
Ковельської райдержадміністрації (відділ ДРАЦС Ковельського району Волинської області). Це 
дозволяє батькам новонародженої дитини оперативно за один візит отримати послуги з реєстрації 
її народження, місця проживання та подати документи для отримання державної допомоги. 
Громадяни отримують максимум послуг в ефективний спосіб. Працівники відділів ДРАЦС 
отримують кращі умови праці, включаючи і бек-офісні та архівні приміщення.  

Стратегічно – потрібно також дотримуватися завдань Стратегії реформування державного 
управління України на період до 2021 року, якою передбачено, що «для підвищення рівня 
доступності адміністративних послуг необхідно продовжувати роботу з децентралізації 
адміністративних послуг». 

 
Зацікавленими сторонами у цій сфері є Міністерство юстиції, Верховна Рада України 

(Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування), 
Мінекономрозвитку, Мінрегіон, органи місцевого самоврядування та їх асоціації. 

 
Можлива допомога Програми. Програма готова надавати адвокаційну допомогу у 

просуванні законопроекту 6150 чи іншого законопроекту, що передбачає делегування 
повноважень у сфері РАЦС усім територіальним громадам, а також готова надати експертну 
допомогу у доопрацюванні законопроекту 6150 між І та ІІ читаннями у парламенті. Зокрема, у 
законопроекті 6150 потрібно усунути окремі недоліки (зняти вимоги щодо назв посад та вимоги 
щодо юридичної освіти до відповідних посадових осіб ОМС, скоротити перехідний період 
передачі повноважень від Мін’юсту до ОМС з 5 років до 1-2 років). 

Експерти Програми також готові надати пропозиції до підзаконних нормативних актів задля 
ефективного надання послуг РАЦС у ЦНАП, у рамках чинного законодавства. 
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3.2. Відкриття Міністерством юстиції власних відомчих «офісів РАЦС» («Open Space»), у 
яких надаються лише послуги зі сфери РАЦС. 
  

Наслідком є те, що у більшості ЦНАП немає послуг РАЦС; ОМС дезорієнтовані, чи їм 
інтегрувати ці послуги у ЦНАП, чи політика держави змінилася і тепер ці послуги будуть 
пріоритетно надаватися через відомчі офіси. Прикметно, що такі відомчі офіси відкриваються 
насамперед у великих містах України, тобто там, де переважно є добрі ЦНАП з належною 
інфраструктурою. І такі ОМС/ЦНАП часто готові надати відповідні площі для розміщення РАЦС у 
ЦНАП. Натомість облаштування окремих відомчих офісів РАЦС змушуватиме громадян і надалі 
відвідувати окремо підрозділ ДРАЦС та окремо ЦНАП в одній життєвій ситуації.  

Також у цій ситуації може мати місце зайве витрачання публічних ресурсів, по суті, на 
тимчасові офіси РАЦС, адже держава декларувала, що передає повноваження у сфері РАЦС до 
компетенції органів місцевого самоврядування (в тому числі в урядовому законопроекті 6150). 
Натомість наразі витрачаються кошти на облаштування офісів, встановлення, наприклад, 
електронних систем керування чергою, що працюють у режимі офлайн і, вочевидь, не завжди є 
доцільними через незначну кількість звернень в ці відомчі офіси, і які вже у короткостроковій 
перспективі можуть бути непотрібними органам місцевого самоврядування для обслуговування 
суб’єктів звернення. 

 
Причинами цієї проблеми є брак послідовності державної політики щодо сфери послуг 

РАЦС, їх інтеграції до ЦНАП. Можливо тут має місце традиційний відомчий супротив передачі 
повноважень до ОМС. 

 
Основною пропозицією щодо вирішення цієї проблеми є зупинення практики створення 

відомчих «офісів РАЦС» («Open Space») Міністерства юстиції, особливо у населених пунктах, де 
функціонують належні ЦНАП. Натомість, за можливості, підрозділи ДРАЦС повинні розміщуватися 
безпосередньо у ЦНАП («в одному приміщенні з ЦНАП»). Для системного підходу в масштабах 
держави Мін’юст може направити запит до усіх ЦНАП / ОМС про готовність розміщення відділів 
ДРАЦС у ЦНАП (в одному приміщенні з ЦНАП). 

Також потрібно рекомендувати ОМС якнайширше висвітлювати у ЗМІ конструктивну 
позицію Мін’юсту, де відбувається ефективна інтеграція послуг РАЦС до ЦНАП. 

 
Можлива допомога Програми. Збирання та надання пропозицій від громад-учасниць 

Програми щодо готовності розміщення підрозділів ДРАЦС у приміщеннях ЦНАП у райцентрах та 
містах обласного значення. Комунікаційна підтримка належних практик співпраці Міністерства 
юстиції з ОМС (ЦНАП).  
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3.3. Юридично-організаційні перешкоди надання послуг РАЦС у старостинських округах 
(на віддалених робочих місцях ЦНАП) в ОТГ 
  

Наслідком є те, що після створення ОТГ може припинитися надання послуг РАЦС у 
старостинських округах (колишні сільські ради), оскільки існуюче нормативне регулювання не 
враховує потреби ОТГ. Послуги РАЦС централізуються в адміністративних центрах ОТГ, 
територіальна доступність до цих послуг у віддалених від центру ОТГ населених пунктах 
погіршується.  

 
Причини цієї проблеми. Діючі нормативно-правові акти у сфері РАЦС не врегульовують та 

не враховують потреб ОТГ. Невирішеними є наступні питання: 1) існує можливість для ОМС (ОТГ) 
визначати лише одну посадову особу, відповідальну за зберігання бланків свідоцтв; 2) система 
обліку бланків свідоцтв не врегульовує питання взаємодії між центром ОТГ та старостинськими 
округами; 3) існує єдина й наскрізна нумерація актових записів цивільного стану в межах кожного 
ОМС, що складно реалізувати в ОТГ. 

 
Пропозиція щодо вирішення проблеми - врегулювати питання шляхом внесення 

відповідних змін до наказу Мін’юсту «Про затвердження Правил державної реєстрації актів 
громадянського стану в Україні» від 18.10.2000 №52/5 та наказу Мін’юсту «Про затвердження 
Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію 
актів цивільного стану, а також їх зберігання» від 29.10.2012 №1578/5, інших нормативних актів у 
сфері РАЦС. 

Сьогодні є приклади надання послуг РАЦС через старостинські округи (на віддалених 
робочих місцях ЦНАП), зокрема у Зимнівській сільській ОТГ Волинської області, однак практичний 
механізм організації їх надання потребує поліпшення. Особливу увагу потрібно звернути на 
дієвість організації надання і наближення до мешканців послуг РАЦС в ОТГ, до складу яких увійшло 
багато колишніх місцевих рад, у т.ч. ОТГ, які покривають територію усього району чи його більшу 
частину. 

 
Можлива допомога Програми. Експерти Програми готові підготувати та надати конкретні 

пропозиції щодо удосконалення зазначених підзаконних нормативних актів, в тому числі у 
співпраці з фахівцями Мін’юсту. 
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3.4. Технічні перешкоди інтеграції послуг РАЦС в ОТГ, особливо в частині надання цих 
послуг у старостинських округах (на віддалених робочих місцях ЦНАП) в ОТГ 
  

Наслідком є те, що багато ОТГ не надають послуги РАЦС у старостинських округах (на 
віддалених робочих місцях ЦНАП), оскільки не можуть виконати усі технічні вимоги до цих послуг.  

Це ускладнює надання цих послуг та їх територіальну доступність в ОТГ. Також вимоги до 
приміщень для зберігання бланків свідоцтв РАЦС змушують ОМС зберігати окремі кімнати у/біля 
ЦНАП. 

 
Причини цієї проблеми. Підзаконними нормативними актами встановлені надмірні вимоги 

до зберігання бланкової продукції РАЦС, до ведення журналів. Приміщення, де зберігаються 
бланки свідоцтв, має бути з охоронною сигналізацією та обладнане металевими гратами чи 
захисними ролетами або на скло має бути нанесено броньовану ударотривку плівку. 

 
Пропозиція щодо вирішення проблеми – додатково раціоналізувати вимоги до зберігання 

бланків свідоцтв РАЦС та інші вимоги технічного та організаційного характеру (журнали тощо), що 
ускладнюють територіальне наближення послуг. Інший варіант - взагалі відмовитись від 
спеціальних бланків у сфері РАЦС, зробивши первинним (основним) джерелом інформації 
електронний реєстр.  

 
Додаткове обґрунтування. Якщо у сферах державної реєстрації нерухомості та бізнесу 

держава змогла відмовитись від використання спеціальних бланків, то аналогічний крок варто 
здійснити і в сфері РАЦС. Після цього зникне потреба і у спеціальному обліку та зберіганні таких 
бланків свідоцтв. А основним (еталонним) джерелом інформації буде електронний реєстр.  

 
Можлива допомога Програми. Експерти Програми готові підготувати та надати конкретні 

пропозиції щодо удосконалення відповідних нормативних актів, в тому числі у співпраці з 
фахівцями Мін’юсту.  
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3.5. Юридично-процедурні перешкоди поточної інтеграції послуг РАЦС у ЦНАП міст 
обласного значення та райцентрів 
  

Наслідком є те, що у більшості ЦНАП у містах обласного значення та райцентрах немає 
послуг РАЦС через надмірність процедури та складність умов для швидкого (невідкладного) 
надання цих послуг у межах визначених механізмів та поточної практики (детальніше про це 
йшлося також у пункті 4.1. цієї записки). Це унеможливлює або суттєво ускладнює надання 
багатьох послуг за моделлю «життєвих ситуацій». 

 
Причини цієї проблеми. Поточна процедура надання послуг РАЦС у підрозділах Мін’юсту 

вимагає засвідчування актових записів двома підписами - керівника та посадової особи, яка 
провела державну реєстрацію акта цивільного стану. Свідоцтво про державну реєстрацію акта 
цивільного стану підписується керівником органу, що його видав, і засвідчується печаткою такого 
органу. Тож оптимальним для надання послуг РАЦС у ЦНАП, особливо для міст обласного 
значення, нині є лише рішення про переміщення усього підрозділу РАЦС у ЦНАП, що дуже часто 
неможливо або складно технічно. Це ж рішення є необхідним і для ЦНАП райцентрів. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми – внести зміни до підзаконних 

нормативних актів, зокрема, змінити процедуру вчинення дій РАЦС у підрозділах Мін’юсту. 
Скасувати вимогу підписання актових записів та свідоцтв РАЦС керівником відділу РАЦС, та 
визначити достатнім підпис однієї посадової особи, яка провела державну реєстрацію акта 
цивільного стану.  

 
Додаткове обґрунтування. У сільських та селищних радах, де повноваження у сфері РАЦС 

виконуються посадовими особами органів місцевого самоврядування, достатньо дій (підпису) 
однієї посадової особи. Така ж довіра і відповідальність до виконання повноважень у сфері РАЦС 
може бути і в підрозділах ДРАЦС Мінюсту (до часу делегування цих повноважень усім 
територіальним громадам). 

 
Можлива допомога Програми. Експерти Програми готові підготувати та надати конкретні 

пропозиції щодо удосконалення відповідних нормативних актів, в тому числі у співпраці з 
фахівцями Мінюсту.  
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3.6. Неузгодженість графіків роботи відділів ДРАЦС і ЦНАП. 
Районні, міськрайонні, міські відділи ДРАЦС мають вихідний день у понеділок (в окремих 

випадках у понеділок надаються послуги з державної реєстрації смерті), а також – обідню перерву 
у робочі дні. ЦНАП у понеділок мають робочий день та працюють без перерви на обід. Тож у разі, 
коли особа звертається до ЦНАП у понеділок, то її справу протягом дня вирішити неможливо. 
Очевидно, що це негативний фактор і для споживачів послуг, і для ЦНАП.  

 
Наслідком є  те, що особі не гарантується можливість отримання послуг протягом робочого 

дня ЦНАП. Якщо у ЦНАП послуги РАЦС інтегровано шляхом розміщення підрозділу РАЦС «в 
одному приміщенні», то за послугами РАЦС у цей день взагалі неможливо звернутися. Хоча 
відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» (частина 11 ст. 12) «час прийому 
суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через 
центр надання адміністративних послуг».  

 
Причини цієї проблеми. Ймовірно ця проблема носить спадковий характер, коли 

традиційно підрозділи РАЦС, працюючи в суботу, мали додатковий (другий) вихідний день у 
понеділок. Це регулювання має суто організаційно-управлінський характер, і може бути змінене 
Міністерством юстиції. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми полягає у тому щоб на управлінському 

рівні (наказом Мін’юсту та/або керівників його територіальних підрозділів) змінити режим роботи 
підрозділів ДРАЦС, встановивши робочим днем цих підрозділів і понеділок. При цьому, за 
потреби, у такий день можуть працювати лише окремі працівники підрозділу ДРАЦС, які причетні 
до роботи ЦНАП (чи то у разі, коли йдеться про взаємодію у форматі «адміністратор ЦНАП – 
підрозділ ДРАЦС», чи то, коли підрозділ ДРАЦС розташований безпосередньо у приміщенні 
ЦНАП). Вирішенню цього питання сприятиме також реалізація пропозицій, зазначених у п. п. 4.1, 
4.5 цього документа. 

 
Додаткове обґрунтування. У поточній практиці є органи влади, які працюючи протягом 

традиційних робочих днів (понеділок - п’ятниця), працюють також у суботу. Зокрема, саме таким 
прикладом є і власне ЦНАП. Тому цей підхід може стосуватися й інших публічних інституцій, що 
надають послуги. Очевидно, у цьому разі може постати виклик збільшення кількості персоналу для 
забезпечення більшого режиму роботу. Але якщо такий екстенсивний метод десь буде складним 
для застосування, то потрібно додатково використовувати інші можливості: а) зміну процедур 
надання послуг (в т.ч. в частині уже згаданої відмови від підписувань документів РАЦС і 
спеціалістом, і керівником підрозділу); б) оптимізацію використання людських ресурсів, зважаючи 
на перехід частини фронт-офісних функцій до ЦНАП; б) швидший перехід до децентралізації 
повноважень РАЦС. До речі у цьому контексті треба ще раз нагадати, що чинний Закон України 
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану» дозволяє виконувати частину  повноважень 
РАЦС усім територіальним громадам, крім міст обласного значення (див. п. 3 ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 6). 

 
Можлива допомога Програми. За потреби, надати допомогу у підготовці пропозицій щодо 

відповідних змін до актів, які регулюють питання режиму роботи підрозділів ДРАЦС. 
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3.7. Різноманітні «пілотні проекти» у сфері РАЦС («шлюб за добу», реєстрація 
новонароджених у пологових будинках тощо) 

 
Наслідком є  те, що з одного боку, у громадян з’являється більше можливостей і частково 

більше комфорту. Крім того, ці проекти показують, що при бажанні, Міністерство юстиції йде на 
великі кроки, в тому числі присутність/роботу представників підрозділів ДРАЦС поза 
приміщеннями цих підрозділів, та навіть у пологових будниках, перевезення працівниками 
підрозділів ДРАЦС документів тощо. 

З іншого боку, такі «пілотні проекти» мають і певні недоліки та ризики, зокрема: 
а) щодо «шлюбу за добу» це: 1) ризики відповідності Сімейному кодексу України, у ч.1 ст. 

32 якого визначено, що «шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання заяви про 
реєстрацію шлюбу»; 2) непрозорість та ризики платежів у цій сфері, коли до місцевого бюджету 
надходить лише 85 копійок державного мита, а платежі у тисячі гривень надходять іншим 
суб’єктам, у тому числі суб’єктам господарювання; 3) поточна неможливість надання цих послуг 
ЦНАП (без додаткових коштів та навіть у разі, якщо ЦНАП створено як структурний підрозділ та має 
статус юридичної особи), і їх надання виключно суб’єктами господарювання; 

б) щодо реєстрації новонароджених у пологових будинках, то очевидними викликами тут 
є: і потреба постійного пересування (руху) працівників ДРАЦС, в т.ч. з документами, і 
непристосованість пологових будників до таких адміністративних функцій та часто неготовність 
батьків дітей до вирішення цих адміністративних питань у такі дні. Зрештою, і повністю 
комплексне надання всієї групи послуг у пологовому будинку надати дуже складно, або ж це 
потребує непропорційних витрат ресурсів. 

 
Причини цієї проблеми очевидно зумовлені бажанням швидких і очевидних позитивних 

змін для громадян з боку керівництва Міністерства юстиції. І якщо шлях законодавчих змін є 
тривалим, то певні пілотні ініціативи впроваджувати значно легше і швидше.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми полягає у тому, що потрібно дотримуватися 

стратегічних напрямків реформування сфери адмінпослуг, як-от децентралізації повноважень та 
інтеграції адмінпослуг до ЦНАП, і не розпорошувати зусилля та публічні ресурси. Також доцільно 
максимально узгодити пілотні ініціативи на відповідність чинному законодавству, в тому числі в 
питанні додаткових платних послуг тощо. 

 
Можлива допомога Програми. За потреби, надати розгорнуті коментарі та пропозиції 

Міністерству юстиції щодо піднятих питань. 
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4. Реєстрація місця проживання 

4.1. Проблема – складна процедура реєстрації місця проживання із обов’язковим 
підтвердженням прав на житло, що обмежує права громадян бути зареєстрованими за 
реальним місцем проживання та не дозволяє сформувати достовірні реєстри територіальних 
громад 

 
Наслідки проблеми: 
За результатами загальнонаціонального опитування, частка громадян України, які 

проживають не за місцем реєстрації, становить майже 12%, що еквівалентно щонайменше 3,3 млн 
дорослого населення країни. З урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), 
іноземців, дітей, а також осіб без реєстрації місця проживання кількість людей, які мешкають не за 
місцем реєстрації, сягає щонайменше 6,8 млн осіб4.  

Отже, з одного боку, громадяни, які не можуть зареєструвати своє фактичне місце 
проживання, обмежені у користуванні багатьма правами. Зокрема це стосується труднощів в 
отриманні багатьох публічних послуг (на шкільну освіту, спеціалізовану медичну допомогу, 
отримання багатьох адміністративних послуг – першого паспорта громадянина України, вклейки 
фото до паспорта громадянина України у формі книжечки при досягненні 25/45 років тощо), що 
переважно надаються за зареєстрованим місцем реєстрації. Тому громадяни змушені витрачати 
більше часу та ресурсів, аби отримати ці послуги, або взагалі не можуть скористуватися окремими 
правами. Також особи, які живуть не за місцем реєстрації, рідше беруть участь у виборах, як 
національних, так особливо до органів місцевого самоврядування. Так, дані дослідження 
аналітичного центру CEDOS свідчать про нижчий рівень виборчої активності серед таких осіб. За 
результатами опитування, лише 45% респондентів брали участь в місцевих виборах у тих 
населених пунктах, де зареєстровані, але фактично не проживають1. 

З іншого боку, негативним наслідком є недостовірні дані у Реєстрах територіальних громад, 
що не відображають реального стану проживаючих у громаді, завдають шкоди публічним 
інтересам, особливо при розподілі бюджетних видатків, плануванні публічної інфраструктури. 
Особливо негативною є ситуація для великих міст, які «не бачать» значної кількості мешканців.  

Іншим наслідком недореформованої системи реєстрації місця проживання, та відповідної 
процедури надання цієї групи адміністративних послуг нині, є складність її переведення у 
електронну форму.  

 
Причини проблеми: 
Наявна система реєстрації місця проживання продовжує перебувати у стані, близькому до 

дозвільної системи. Підставою для реєстрації є не фактичне проживання у житлі, а наявність права 
на проживання у ньому. Тож громадяни при реєстрації місця проживання зобов’язані 
документально підтверджувати своє право власності або користування житлом. Це мають бути 
документи про право власності, договір оренди або інші документи. У разі якщо таких документів 
немає, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька, то 
за згодою всіх власників5), з їх обов’язковим особистим з’явленням до органів реєстрації. 

 
4 Система реєстрації місця проживання в Україні: її вплив на реалізацію прав та життєвих інтересів людини. Результати соціологічного 
дослідження. — К.: Аналітичний центр CEDOS, 2018.  — 100 с. 
5 Реєстрація місця проживання / Державна міграційна служба України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/reestracziya-misczya-prozhivannya.html 
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Така процедура створює перешкоди у реєстрації місця проживання. У першу чергу для осіб, 
які не є власниками житла. Найбільше проблем з реєстрацією місця проживання мають мешканці 
орендованого житла. Власники нерухомості побоюються, що вони не зможуть виселити громадян, 
яким здали в оренду житло, тому не укладають з ними договір або не дають свою згоду на 
реєстрацію. Об’єктивною причиною неоформлених відносин, є також значний сегмент тіньового 
ринку оренди житла, коли орендодавці уникають сплати податків.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Стратегічно для вирішення цієї проблеми необхідно – комплексно реформувати систему 

реєстрації місця проживання, і насамперед перейти на декларативний (повідомний) принцип 
реєстрації місця проживання. Тобто громадяни мають лише повідомляти орган реєстрації 
(відповідний орган місцевого самоврядування) про своє місце проживання. Реєстрація (точніше - 
декларування) місця проживання має здійснюватися лише на підставі заяви суб’єкта звернення 
без потреби додавання інших документів щодо підтвердження права власності/користування 
житлом.  

Щороку в Україні здійснюється більше 2 млн реєстраційних дій6. Це одна з 
найпопулярніших послуг серед населення. Тому вдосконалення процедури реєстрації місця 
проживання дозволить: зменшити бюрократичні перепони при здійсненні громадянами реєстрації 
фактичного місця проживання, підвищити доступність і зручність в отриманні адміністративних 
послуг, забезпечити достовірність інформації у реєстрах територіальних громад. Як наслідок, 
громадяни зможуть користуватися усіма похідними правами, що пов’язані з зареєстрованим 
місцем проживання.   

 
Додатковий аналіз: 
Сфера реєстрації місця проживання може бути реформована лише комплексно. Адже вона 

впливає і на отримання різних публічних послуг, і на реалізацію виборчих прав тощо. Зокрема, 
потрібно узгодити цю реформу і зі сферою житлових субсидій, і приватизацією житла, і захистом 
прав дітей, і оплатою окремих комунальних послуг, і військовим обліком тощо.  

При переході на декларативний принцип мають бути захищені права власників житла. 
Реєстрація у житлі не повинна надавати жодних прав на житло та інших майнових прав. При 
декларуванні місця проживання у чужому житлі, власник (власники) повинні інформуватися про 
таку реєстрацію (смс, е-пошта, пошта), і мати безумовне право скасування такої реєстрації у будь 
який час. Таким є досвід інших країн з декларативною системою обліку місця проживання. 

В Україні також треба врахувати національну специфіку. Зокрема, реєстрація місця 
проживання не повинна бути підставою для податкових органів на перевірку підстав реєстрації в 
житлі тощо. Тобто нова система повинна викликати довіру у громадян. 

Варто зазначити, що в українському законодавстві передбачено механізм, коли де-факто 
реєстрація місця проживання відбувається декларативним способом7,8. Це стосується реєстрації 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Коли громадяни отримують статус ВПО, вони повідомляють 
про своє фактичне місце проживання без потреби надавати підтверджуючі документи. Проте в 

 
6 В Україні пропонують суттєво спростити реєстрацію місця проживання / Урядовий портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-proponuyut-suttyevo-sprostiti-reyestraciyu-miscya-prozhivannya 
7 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18  
8 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF/paran9#n9  
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подальшому можлива перевірка факту проживання за вказаною адресою із відповідними 
наслідками.  

До речі, варто звернути увагу, що законодавство не вимагає підтверджуючих документів 
про право власності чи оренду або згоду від власника приміщення у юридичних осіб при 
реєстрації їх місця знаходження. Тобто для бізнесу створено значно ліберальніший правовий 
режим, аніж для громадян.  

У 2018 році була зроблена спроба законодавчо змінити систему реєстрації місця 
проживання. У Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» № 9218, який передбачав декларативний принцип 
реєстрації місця проживання9. Але законопроект містив як ряд позитивних аспектів, так і низку 
досить спірних норм, що суперечили принципам декларативної системи реєстрації місця 
проживання10. Законопроект було відхилено та знято з розгляду. 

Запровадження декларативної моделі обліку місця проживання громадян дозволить легко 
перевести всю цю групу послуг у електронну форму. 

 
Зацікавлені сторони: 
1. Міністерство внутрішніх справ України; 
2. Державна міграційна служба України; 
3. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації; 
4. Громадські організації та проекти міжнародної технічної допомоги у сфері 

адміністративних послуг. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми можуть підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти 

участь у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів. 
 

  

 
9 Проект Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64825  
10 Висновок Центру політико-правових реформ щодо проекту Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» № 
9218 від 18.10.2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pravo.org.ua/ua/news/20873397-visnovok-tsentru-politiko-pravovih-reform-schodo-
proektu-zakonu-pro-svobodu-peresuvannya-ta-vilniy-vibir-mistsya-progeivannya-v-ukrayini--9218-vid-18.10.2018-r.  
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4.2. Проблема – обтяжливе для органів реєстрації та необґрунтоване щодо громадян 
притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері 
реєстрації місця проживання 

 
Наслідки проблеми: 
За порушення проживання громадян без реєстрації (що включає і порушення термінів 

реєстрації при зміні місця проживання чи щодо реєстрації новонароджених дітей) передбачене 
адміністративне попередження, яке виноситься в письмовій формі шляхом складання 
постанови (повторні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу)11.  Як наслідок, 
персонал ЦНАП та/або органи реєстрації витрачають багату часу на складання постанов за 
вчинення правопорушення у цій сфері. При цьому така відповідальність практично не має 
суспільного значення, адже це лише попередження. 

Більше того, власне система адміністративної відповідальності за порушення правил 
реєстрації місця проживання є сумнівною з правової точки зору. Адже при існуючій системі 
реєстрації місця проживання (близькій до дозвільної, коли треба документально підтверджувати 
своє право на житло), і при цьому держава не гарантує  права на житло, притягнення до 
відповідальності є несправедливим. При декларативній моделі реєстрації місця проживання це 
питання може бути переглянуте.  

 
Причини проблеми: 
Зважаючи на обов’язковість реєстрації місця проживання, у законодавстві була встановлена 

адміністративна відповідальність за порушення вимог у цій сфері. Відповідно до статті 197 Кодексу 
про адміністративні правопорушення, при зверненні особи для реєстрації місця проживання з 
порушенням відповідних строків складається адміністративна постанова. На сьогодні 
громадянину, який порушив правила реєстрації вперше протягом року, загрожує попередження. 
Якщо ж таке правопорушення повториться при наступній зміні місця проживання протягом року, 
то накладається штраф. Раніше штраф у розмірі від 17 до 51 гривні накладався навіть при першому 
порушенні. 

Потрібно зазначити, що зазначений механізм варто було розглядати як перехідний, при 
ухваленні у 2015 році Закону України №888 («Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг»). Тоді штраф було замінено на попередження (без складання 
протоколу). Адже на той час не було можливості взагалі відмовитися від адміністративної 
відповідальності. Це буде можливо, за загальним правилом, при переході на декларативну 
модель обліку місця проживання. При новій моделі – адміністративна відповідальність може бути 
впроваджена лише для грубих порушень (наприклад, при повідомленні завідомо неправдивих 
відомостей при реєстрації тощо). 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Скасувати адміністративну відповідальність громадян у сфері реєстрації місця проживання.  
Відповідальність можна залишити лише для окремих категорій осіб (військовозобов’язаних, 

учасників судових процесів, платників аліментів тощо). Хоча ці обліки можуть бути відокремлені 
від Реєстру територіальної громади. 

 
11 Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 197 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  



35

35 
 

 

 
Зацікавлені сторони: 
1) Міністерство внутрішніх справ України; 
2) Державна міграційна служба України; 
3) Органи місцевого самоврядування та їх асоціації 
4) Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми можуть підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти 

участь у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів.  
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4.3. Недоліки пропонованого державою (ДМС) програмного забезпечення для ведення 
реєстрів територіальних громад. 

 
Наслідки проблеми: 
Багато ОМС обирають для ведення Реєстру територіальної громади програмне 

забезпечення (систему), запропоноване ДМС. Хоча треба зважати, що це лише допоміжне рішення 
від держави, а не обов’язкова платформа для ведення реєстру. І його очевидною перевагою є 
безкоштовність. 

Але з боку багатьох ОМС є нарікання на це програмне забезпечення: складність первинного 
формування Реєстру з використанням інформації з Державного реєстру виборців, втрата 
інформації, неможливість формування необхідних звітів, періодичні збої в роботі тощо.  

Також була б корисною функція обміну даними між реєстрами окремих територіальних 
громад, якщо вони ведуться на одному програмному забезпеченні ДМС. 

 
Причини проблеми:  
Програмне забезпечення для ведення Реєстру територіальної громади має недоліки.   
 
Пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Доопрацювати відомчу інформаційну систему "Реєстр територіальної громади", 

врахувавши рекомендації громад.  
 
Зацікавлені сторони: 
1) Міністерство внутрішніх справ України; 
2) Державна міграційна служба України; 
3) Органи місцевого самоврядування та їх асоціації 
4) Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми можуть надавати консультаційну підтримку.  
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5. Реєстрація місця проживання 

 
5.1. Проблема – висока вартість паспортного обладнання (робочих станцій для надання 

паспортних послуг) 
 
Наслідки проблеми: 
Паспортні послуги (оформлення і видача паспорта громадянина України та паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон) – одні з найбільш популярних серед населення. За 
даними Міністерства внутрішніх справ, станом на вересень 2018 року в Україні видано 10 млн 
біометричних паспортів. При цьому тільки у 2018 році було оформлено 4 815 574 закордонних 
паспорти та 1 336 270 паспортів громадянина України нового зразка у формі картки12. 

Тому паспортні послуги, в ідеалі, повинні бути доступними у всіх громадах та у всіх ЦНАП, 
адже ці послуги належать до базових. 

На сьогодні паспортні послуги можна отримати у підрозділах Державної міграційної служби 
України (далі – ДМС), у частині ЦНАП та у державному підприємстві «Документ» (центри 
обслуговування громадян «Паспортний сервіс»)13. При цьому вартість послуг в останньому суб’єкті 
на 400 гривень вища, ніж у підрозділах ДМС та ЦНАП. 

Наближення паспортних послуг до мешканців, насамперед, ОТГ можливе шляхом 
укладання узгоджених рішень з ДМС відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 № 523-р.  Початково надання паспортних послуг через ЦНАП було можливе у випадках: 
розміщення робочих місць працівників ДМС у приміщеннях ЦНАП (так, наприклад, було 
реалізовано цей механізм у ЦНАП міста Луцька, і його теоретично можна було реалізовувати 
принаймні у районних центрах та містах обласного значення) або самостійного придбання ОМС 
паспортного обладнання (такою стала політика ДМС і практика, починаючи з кінця 2015 року). За 
даними ДМС, станом на початок травня 2019 року отримати паспортні послуги можна у 139 ЦНАП 
із 787 (тобто лише 17% ЦНАП мають паспортні послуги). Наразі навіть не у всіх ЦНАП міст - 
обласних центрів надаються паспортні послуги, нині це тільки  15 міст: Київ, Вінниця, Луцьк, 
Дніпро, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Хмельницький, Харків, 
Чернівці та Чернігів14. 

Але особливою проблемою для належного доступу до паспортних послуг є рівень міст 
обласного значення та районних центрів, де і в ДМС, як правило, обмежена спроможність, і ОМС 
не так активно налаштовують у ЦНАП паспортні послуги за власні ресурси. І ще більшим викликом 
залишається  доступ до паспортних послуг для мешканців сільських територіальних громад. 

Отже, перший варіант інтеграції паспортних послуг – працівники (підрозділи) ДМС, за 
узгодженим рішенням між органом, що утворив ЦНАП, і територіальним підрозділом ДМС, 
можуть надавати паспортні послуги у приміщеннях ЦНАП, зокрема, у разі коли йдеться про 
населені пункти, де є територіальні підрозділи ДМС та де у ЦНАП створені умови для такого 
розміщення підрозділів/працівників ДМС. Особливо актуально це для громад, де вже наявне 

 
12 Статистичні дані ДМС за 2018 рік / Офіційний веб-сайт Державної міграційної служби України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html  
13 ЦНАП та центри «Паспортний сервіс», які оформлюють біометричні документи / Офіційний веб-сайт Державної міграційної 
служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/tsnap.html 
14 ЦНАП та центри «Паспортний сервіс», які оформлюють біометричні документи / Офіційний веб-сайт Державної міграційної 
служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/tsnap.html 
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обладнання у підрозділах ДМС може задовольняти попит на паспортні послуги, але відсутні 
належні умови для прийому громадян. Проте, ця практика не набула поширення. ДМС наразі 
більше зорієнтована на розвиток власної відомчої мережі із надання послуг. На жаль, тут не 
завжди на перше місце виходить зручність та доступність послуг для громадян, в тому числі 
комплексність обслуговування. Підрозділи ДМС рідко забезпечують належний комфорт 
відвідувачам (не пристосовані для фронт-офісної роботи приміщення; переважно кабінетна 
система обслуговування, відсутність умов для очікування,  безбар’єрного доступу, у тому числі для 
осіб з інвалідністю, туалетних кімнат тощо). 

Наразі більш доступним та реалістичним для ОМС є другий варіант інтеграції паспортних 
послуг у ЦНАП – самостійно придбати необхідне обладнання та організувати надання паспортних 
послуг через власний ЦНАП. Важливо, що цей варіант можуть реалізувати і ті територіальні 
громади, у яких не має підрозділів ДМС. 

Проте на сьогодні більшість ЦНАП не надають паспортних послуг через високу вартість 
обладнання. Як наслідок, ускладнюється доступ громадян до цих послуг. 

Зокрема, вартість робочої станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для 
зняття біометричних даних (параметрів) особи (далі – робоча станція) у 2018 році становила від 
190 тисяч гривень до 390 тисяч гривень. Для багатьох ОМС, особливо для малих громад, це значна 
сума, оскільки додатково ще потрібно сплатити за підключення до НСКЗ та вносити щомісячну 
абонплату за користування захищеним цифровим каналом зв’язку. До речі, до 2018 року робочу 
станцію можна було купити лише в комплекті із спеціалізованим програмним забезпеченням, яке 
з розрахунку на одну робочу станцію коштувало близько 75 тисяч гривень. З 2018 року ДМС надає 
це програмне забезпечення безкоштовно. 

Придбання робочої станції відбувається через Єдину систему електронних публічних 
закупівель ProZorro у вигляді єдиного комплекту, складові якого мають певну специфікацію15. При 
цьому постачальники цієї продукції не надають деталізацію щодо цін по кожній позиції. Більше 
того, деякі складові комплекту (зчитувачі для документів та біометричних даних) постачаються 
лише одним суб’єктом господарювання в Україні, що фактично призвело до монополізації 
закупівель у цій сфері та штучного звуження кола суб’єктів підприємницької діяльності, які є 
кінцевими постачальниками обладнання під час проведення конкурсних торгів. На практиці така 
ситуація призводить до вимушеної закупівлі ОМС звичайного комп’ютерного обладнання за 
завищеними постачальниками цінами, ніж його можна було б придбати на ринку окремо від 
зчитувачів. Така недостатньо прозора система формування вартості робочої станції підвищує ризик 
придбати робочу станцію за завищеною ціною.  

До речі, неодноразово траплялися випадки, коли вартість робочих станцій для ДМС була 
значно меншою, ніж для ОМС. Звичайно, що чим більше робочих станцій придбавається у рамках 
однієї закупівлі, тим меншою може бути ціна однієї робочої станції. Однак, на практиці, ця різниця 
у цінах для однієї робочої станції є досить суттєвою. Також вже згадані вище цінові показники 
ілюструють, що навіть в межах органів місцевого самоврядування ці робочі станції купуються за 
принципово різними цінами.  

Варто наголосити, що завдання із забезпечення ЦНАП обладнанням для видачі паспортних 
документів передбачено Стратегією реформування державного управління України на період до 

 
15 Приклад специфікації та технічних вимог до програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних 
документів [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2TSEbaF  
 



39

39 
 

 

2021 року16. До кінця 2019 року передбачено закупити та встановити у ЦНАП обладнання для 
забезпечення надання цих адміністративних послуг у межах програми “Підтримка реалізації 
комплексної реформи державного управління”, за рахунок місцевих бюджетів та коштів 
міжнародної технічної допомоги. Крім цього, завдання щодо забезпечення надання паспортних 
послуг через ЦНАП було передбачено Планом дій із впровадження Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд» на 2016-2018 роки17.  

 
Причини проблеми: 
Бракує інформації про чітку офіційно визначену специфікацію для закупівель паспортної 

робочої станції. ДМС на практиці рекомендує органам місцевого самоврядування орієнтуватися на 
специфікацію, що застосовується власне цією Службою.   

Специфікація паспортного обладнання, яка використовується для закупівель, містить 
складові (зчитувачі для документів та біометричних даних Dermalog), які фактично ведуть до 
монополізації закупівель у цій сфері. Лише один суб’єкт господарювання в Україні постачає таке 
обладнання. Це дозволяє постачальнику встановлювати високі ціни на складові комплекту чи весь 
комплект і, відповідно, обмежувати можливості ОМС у придбанні обладнання таких робочих 
станцій за нижчою ціновою пропозицією.  

Вартість закупівлі однієї робочої станції через ProZorro становить від 190 до 390 тисяч 
гривень. Можна припустити, що на ціну обладнання робочої станції частково може впливати 
вартість логістичних витрат на її доставлення та встановлення тощо. Хоча з практики закупівель 
бувають протилежні ситуації, коли менші і віддалені ОМС купують паспортне обладнання за 
нижчими цінами, аніж більші міста. Але очевидно, що не лише згадані фактори впливають на 
цінову різницю, яка на одну і ту ж саму продукцію може сягати близько 200 тисяч гривень. У будь-
якому разі механізм формування цін на робочі станції є недостатньо прозорим. Також може йтися 
про брак належного державного контролю та уваги до наявної проблеми з боку 
Антимонопольного комітету України. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Держава повинна забезпечити демонополізацію ринку постачання обладнання для 

паспортних робочих станцій або ж забезпечити органам місцевого самоврядування інші 
можливості придбання робочих станцій чи їх складових за обґрунтованими та раціональними 
ринковими цінами. Для цього необхідно: надати гарантований державою доступ до 
монополізованих одним постачальником складових робочої станції, зокрема до зчитувачів для 
документів та біометричних даних Dermalog. За інформацію Голови ДМС України ця пропозиція 
вже реалізована, і про це потрібно широко проінформувати потенційних замовників таких 
закупівель. Можливо, варто передбачити варіативність складових елементів робочої станції та 
умови для вільної конкуренції. Окремо потрібно забезпечити належний державний контроль за 
закупівлею робочих станцій органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 
задля недопущення перевитрат коштів платників податків. Специфікація на обладнання робочої 
станції для паспортних послуг повинна бути обґрунтованою та офіційно рекомендованою (з 
урахуванням вичерпних вимог, що висувають під час налаштування робочих станцій  ДП 

 
16 Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 
17 План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2016-%D1%80 
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«Документ» та ДП «Українські спеціальні системи», які фактично є монополістами на цьому 
ринку).  

 
Зацікавлені сторони: 
1. Міністерство внутрішніх справ України / Державна міграційна служба України; 
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 
3. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 
4. Антимонопольний комітет України; 
5. Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації; 
6. Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації 
7. Проекти міжнародної технічної допомоги, які працюють з питаннями адміністративних 

послуг. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові брати участь у детальному опрацюванні питання можливостей 

здешевлення вартості паспортного обладнання, наданні конкретних пропозицій для такого 
здешевлення та можливої оптимізації специфікації. 
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5.2. Проблема – висока вартість організації захищеного цифрового каналу з 
використанням Національної системи конфіденційного зв’язку та щомісячної абонплати за 
користування ним; 

 
Наслідки проблеми: 
Державне підприємство «Українські спеціальні системи» (далі – ДП «УСС») є єдиним 

надавачем послуг конфіденційного зв’язку в мережі НСКЗ18. Для організації у ЦНАП захищеного 
каналу зв’язку необхідно здійснити прокладання каналу зв’язку, закупити спеціальне обладнання 
та забезпечити його встановлення і налаштування, реалізувати комплекс заходів щодо захисту 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Оскільки ДП «УСС» є єдиним надавачем 
послуг з підключення до НСКЗ, то строки підключення до цієї системи можуть відчутно і 
непрогнозовано для ОМС затягуватися.  

Закупівля обладнання та надання послуг з організації каналу конфіденційного зв'язку в 
мережі НСКЗ, організації комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ), проведення її 
державної експертизи становить майже 150 тисяч гривень. Для деяких ЦНАП, особливо в менших 
громадах, це значний фінансовий тягар. Адже, крім підключення, щомісяця необхідно сплачувати 
абонентську плату за користування захищеним каналом зв’язку. Вартість місячної абонплати –  
близько 5,2 тисяч гривень відповідно до наказу Адміністрації державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України від 07.08.2013 № 42019 (раніше плата за щомісячне 
користування захищеним цифровим каналом становила майже 7 тисяч гривень). Як наслідок, не 
всі ОМС готові нести такі витрати і тому не вводять паспортні послуги до ЦНАП, зважаючи і на цей 
чинник. А громадяни, відповідно, не можуть отримати паспортні послуги у своїй громаді та 
змушені витрачати час і кошти для поїздок до районного чи обласного центру та/або ж пробувати 
отримувати паспортні послуги у часто некомфортних умовах в районному підрозділі ДМС. 

 
Причини проблеми: 
Висока вартість організації захищеного каналу зв’язку в мережі НСКЗ є істотним 

стримуючим фактором для налаштування паспортних послуг у багатьох ЦНАП ОМС. Адже у малих 
громадах, де спостерігається менший попит на «закордонні паспорти», надання переважно послуг 
з оформлення паспорта громадянина України у формі картки може стати фінансовим тягарем для 
місцевого бюджету.  

Також гострим залишається питання розміру щомісячної абонплати за користування 
захищеним каналом зв’язку. Незважаючи на зменшення щомісячної абонплати з 7 до 5,2 тисяч 
гривень, залишається потенційний ризик зловживання ДП «УСС» своїм фактичним монопольним 
становищем та підвищення ціни за користування НСКЗ. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Необхідно додатково опрацювати питання або шляхів зменшення вартості організації 

захищеного каналу зв’язку в мережі НСКЗ та розміру щомісячної абонплати за користування ним 
та/або змінити механізм підключення до каналів конфіденційного зв’язку  та/або взагалі змінити 
механізм взаємодії ОМС з ЄДДР та/або в інший спосіб сприяти фінансовій доступності для ОМС у 

 
18 ДП «Українські спеціальні системи» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uss.gov.ua/  
19 Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 07.08.2013 № 420 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1512-13  
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налаштуванні паспортних послуг. Можливо для віддалених від районних центрів малих громад 
видатки за користування захищеними каналами зв’язку, чи їх частина, могли б покриватися 
державою. 

 
Зацікавлені сторони - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

та інші суб’єкти, визначені у пункті 5.1. записки. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові брати участь у детальному опрацюванні наданих пропозицій.    
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налаштуванні паспортних послуг. Можливо для віддалених від районних центрів малих громад 
видатки за користування захищеними каналами зв’язку, чи їх частина, могли б покриватися 
державою. 

 
Зацікавлені сторони - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

та інші суб’єкти, визначені у пункті 5.1. записки. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові брати участь у детальному опрацюванні наданих пропозицій.    
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5.3. Проблема – мобільні ЦНАП ОМС не мають можливості надавати паспортні послуги 
 
Наслідки проблеми: 
Мобільний ЦНАП – це спеціально обладнаний транспортний засіб, у якому облаштовані 

робочі місця для надання адміністративних послуг (де-юре, «пересувне віддалене робоче місце 
ЦНАП»). У деяких ОМС мобільні ЦНАП вже функціонують (м. Славута та м. Кривий Ріг), а окремі – 
готуються (зокрема, м.Гуляйполе, м.Дунаївці, м.Могилів-Подільський, м.Олевськ, м.Устилуг та 
інші), проте вони не мають можливості надавати паспортні послуги. Це ускладнює доступ 
мешканців ОТГ до паспортних послуг, оскільки мобільні ЦНАП, в першу чергу, необхідні для 
громад, у складі яких є багато віддалених населених пунктів і навіть стаціонарний ЦНАП для 
деяких мешканців є територіально важкодоступним. Відсутність паспортних послуг також погіршує 
самоокупність експлуатації мобільних ЦНАП, через що ОМС менше зацікавлені інвестувати у 
створення такої моделі надання адмінпослуг.  

 
Причини проблеми: 
ДМС наразі не надала вимог для ОМС задля створення їх можливості працювати з 

паспортними послугами через мобільні ЦНАП. За наявною інформацією, на відповідні запити 
відповідь ДМС ще готується.   

Водночас відомо про практику роботи мобільних офісів з паспортними послугами у ДП 
«Документ» у сфері управління ДМС: вартість виїзного оформлення закордонного паспорта 
становить від 1 386 до 2 765 грн, за додаткову послугу «мобільна видача» (отримання готового 
паспорта) потрібно заплати від 622 грн.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
ДМС має якнайшвидше надати бачення щодо технологічного рішення та/або специфікацію, 

що дозволить ОМС надавати паспортні послуги через мобільні ЦНАП. Практика роботи мобільних 
офісів ДП «Документ» свідчить про те, що приклади таких технологічних рішень вже розроблені та 
можуть бути використані для організації надання паспортних послуг через мобільні ЦНАП ОМС. 
Якщо за оцінками ДМС є потреба та можливості в оптимізації технологічних рішень з позиції 
вартості та ефективності їх впровадження, то і цю роботу також необхідно проводити. Але не варто 
стримувати ініціативи ОМС у наближенні паспортних послуг до громадян через власні мобільні 
ЦНАП, якщо така практика вже існує в системі ДМС. 

 
Зацікавлені сторони – визначені у пункті 5.1 цього документа. 
 
Можлива допомога Програми:  
Експерти Програми готові брати участь в опрацюванні цієї проблематики, у популяризації 

відповідних практик. 
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5.4. Проблема – непрозорі та частково надмірні вимоги до приміщень, у яких 
розміщується паспортне обладнання (робочі станції)  

 
Наслідки проблеми: 
На практиці ОМС отримують під час оформлення та реалізації договірних відносин з 

надавачами послуг вимоги до приміщень, у яких планується розміщення паспортного обладнання. 
Приміщення мають відповідати вимогам20 ДМС та організації комплексної системи захисту 
інформації. Разом з тим, в загальному доступі відсутні будь-які офіційні консолідовані документи, 
на які могли б орієнтуватися ОМС під час облаштування приміщень і робочих місць для інтеграції 
паспортних послуг до своїх ЦНАП. З практики можна зафіксувати такі основні вимоги, що 
висуваються до приміщень: повинні мати міцні вхідні двері із замками, які забезпечують надійне 
закриття; бути обладнаними охоронною та пожежною сигналізаціями; після закінчення робочого 
дня замикатися і опечатуватися. Оскільки зазвичай приміщення розташовані на першому поверсі, 
також необхідно обладнати вікна металевими сітками або гратами. Такі вимоги часто 
ускладнюють інтеграцію паспортних послуг у ЦНАП, оскільки деякі ОМС не мають можливості 
забезпечити їх у ЦНАП.  

Щоб не шкодити загальному формату роботи ЦНАП, та забезпечити виконання вище 
згаданих умов, ОМС облаштовують надання паспортних послуг  в окремих кабінетах. Це в свою 
чергу суперечить концепції належного ЦНАП, зокрема принципу його роботи у форматі 
«відкритого простору», вимоги тобто повертає ОМС до кабінетної системи обслуговування та 
підвищує корупційні ризики. Хоча є й багато інших практик, наприклад ЦНАП міст Рівне, Луцька та 
інших, де у «відкритому просторі» розміщуються робочі станції для надання паспортних послуг. 

За позицією ДМС такі вимоги стосуються не власне паспортного обладнання (робочих 
станцій), а розміщення обладнання захищеного каналу зв’язку. Тобто це, насамперед, питання 
Держспецзвꞌязку.  

Зважаючи на нечітке унормування та інформацію з цього питання, станом на сьогодні 
відрізняється і практика надання паспортних послуг у різних ЦНАП: робочі станції встановлюють як 
у відокремлених приміщеннях (разом з обладнанням захищеного каналу зв’язку), так і 
безпосередньо у фронт-офісах ЦНАП (обладнання захищеного каналу зв’язку розміщено в іншому 
відокремленому приміщенні). 

 
Причини проблеми: 
Непрозорі та надмірні на практиці вимоги до фронт-офісних приміщень, зокрема перевага 

окремим ізольованим кімнатам із використанням грат на вікнах, ускладнюють інтеграцію 
паспортних послуг у ЦНАП та суперечать концепції «відкритого простору». Крім цього, відсутність 
єдиного документа або детальних роз’яснень для ОМС з цього питання із чіткими вимогами до 
приміщення створює додаткові труднощі для ОМС, які прагнуть інтегрувати паспортні послуги у 
ЦНАП.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Необхідно чітко визначити вимоги до приміщень для роботи з паспортними послугами, 

розділивши на вимоги до приміщень для розміщення обладнання захищеного каналу зв’язку та 

 
20 На практиці переважно йдеться про Стандартну операційну процедуру (СОП) «Організація робочого місця АРМ. 
Ергономічні вимоги» (проекти розроблено ДМС у 2017 році, але інформації про їх затвердження немає). 
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вимоги до приміщень для розміщення робочих станцій. Приміщеннями для розміщення робочих 
станцій повинен бути загальний фронт-офіс ЦНАП. Потрібно враховувати необхідність надання 
адміністративних послуг у форматі «відкритого простору». Крім цього, при вдосконаленні системи 
безпеки необхідно дотримувати «гнучкого підходу» (у т. ч. щодо використання різних видів і 
засобів захисту інформації, охорони, встановлення та обслуговування яких для окремих громад 
може бути значним фінансовим тягарем). Адже навіть втрата обладнання не несе ризиків для 
паспортної сфери – без доступу до Єдиного державного демографічного реєстру і співпраці з ДМС 
його незаконне використання неможливе. 

 
Зацікавлені сторони - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

та інші суб’єкти, визначені у пункті 5.1. цього документа. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові брати участь у спільному опрацюванні цієї проблематики задля 

напрацювання ефективного та всебічно обґрунтованого рішення. 
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6. Реєстрація нерухомості та бізнесу 
 

6.1. Неможливість самостійного зберігання реєстраційних справ в ОМС  
 
Наслідки проблеми: 
Це веде до ускладнення процесу децентралізації повноважень щодо реєстрації нерухомості 

та бізнесу, адже потребує більших витрат ресурсів на виконання відповідних функцій, зокрема на 
перевезення (пересилання) реєстраційних справ з органів місцевого самоврядування до районних 
державних адміністрацій. Відповідно це негативно впливає і на інтеграцію цих послуг у ЦНАП, 
особливо у менших громадах.  

 
Причини проблеми: 
Згідно з частиною 3 статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»21 реєстраційна справа в паперовій формі 
зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, 
громадського формування, фізичної особи-підприємця: щодо юридичної особи (крім 
громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи-підприємця — у виконавчих 
органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим 
значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі 
державних адміністраціях. 

Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з 
дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту 
державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. 

Абзацом 6 пункту 1 частини 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»22 передбачено, що зберігання реєстраційних справ у 
паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного 
та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською 
міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за 
місцезнаходженням відповідного майна. Частиною 4 статті 17 цього закону встановлено, що 
державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації 
прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну 
реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, 
що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до 
відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ 
у паперовій формі відповідно до цієї статті.  

 
21 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 
22 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n365 
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Частиною 1 розділу 6 наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016  № 3267/5 «Про 
затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»23, передбачено, що 
передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення 
до реєстраційної справи суб’єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється 
державним реєстратором …, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, 
поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної 
державної реєстрації поштовим відправленням за описом або наручно за описом. 

Враховуючи зазначене вище, ОМС (їх ЦНАП) територіальних громад, які не є містами 
обласного значення, зобов’язані не рідше 1 разу на 3 дні (в разі надання відповідних 
адміністративних послуг) перевозити або надсилати відповідні реєстраційні справи до відповідної 
районної державної адміністрації (далі – РДА). Це, в свою чергу, призводить до надмірних витрат 
ресурсів, в т.ч. людських та логістичних витрат, що особливо актуально для віддалених від 
районних центрів населених пунктів.  

Разом з цим, варто врахувати, що ОМС спроможні забезпечити належний рівень зберігання 
реєстраційних справ, а відповідні документи зараз не мають визначальної юридичної цінності, 
оскільки вся необхідна інформація зберігається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно в електронній формі. Також, як засвідчує практика, реєстраційні справи дуже 
часто зберігаються в РДА в неналежних умовах (відсутність стелажів та відповідних приміщень) та 
у невпорядкованому вигляді (в РДА відсутня достатня кількість персоналу для належного ведення 
цієї роботи). На відміну від РДА, в ОМС міст обласного значення така робота проводиться на 
належному рівні.  

Існуючі вимоги є одним з факторів, що ускладнюють для ОМС прийняття рішень про 
набуття повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це, у свою чергу, призводить до 
погіршення доступності адміністративних послуг для громадян, які не можуть отримати відповідні 
послуги у своїй громаді.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Розробити проект закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яким передбачити 
зберігання реєстраційних справ у всіх суб’єктів державної реєстрації – органів місцевого 
самоврядування (ОМС), які здійснюють повноваження з реєстрації нерухомості та бізнесу. 

Це питання (зміни) може бути включене до іншого законопроекту, що розробляється 
компетентним органом влади. 

 
Зацікавлені сторони: 
1. Міністерство юстиції України; 
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 
3. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 
 

23 Наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016  № 3267/5 Про затвердження Порядку формування та 
зберігання реєстраційних справ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1499-
16#n18 
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4. Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації; 
5. Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації 
6. Проекти міжнародної технічної допомоги, які працюють з питаннями адміністративних 

послуг. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти участь 

у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів. 
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6.2.  Дублювання функцій та конфліктні ситуації між ОМС і РДА через обов’язкову 
наявність суб’єктів державної реєстрації нерухомості і бізнесу у РДА, навіть при наявності 
«спільного» ЦНАП на базі ОМС та суб’єкта державної реєстрації в ОМС 

 
Наслідки проблеми: 
У разі створення спільного ЦНАП ОМС та РДА, РДА зобов’язана продовжувати надавати 

відповідні реєстраційні послуги, що призводить до стримування процесу створення спільних ЦНАП 
через «конкуренцію» за відповідні адміністративні збори та до нераціонального використання 
бюджетних коштів (адже утримується зайва структура). Така вимога виступає одним зі стримуючих 
факторів утворення спільних ЦНАП та конструктивної співпраці ОМС і РДА. Зі збільшенням 
територій районів, покритих ОТГ, ця проблема набиратиме все більшої актуальності. 

 
Причини проблеми: 
РДА відповідно до закону зобов’язані зберігати підрозділи, які відповідають за надання 

адміністративних послуг, пов’язаних з реєстрацією ФОП та юридичних осіб і реєстрацією речових 
прав на нерухоме майно. 

Зокрема, абзацом 4 пункту 14 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та абзацом другим пункту 
2 частини 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» передбачено, що суб’єктами державної реєстрації є виконавчі органи сільських, 
селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та 
Севастополі державні адміністрації … (виділення наше). 

Враховуючи зазначене вище, незалежно від наявності (утворення) інших суб’єктів 
державної реєстрації на відповідній території, районні державні адміністрації зобов’язані 
надавати послуги з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і реєстрації 
речових прав на нерухоме майно. 

При ухваленні відповідної норми, законодавець виходив з того, що послуги пов’язані з 
реєстрацією бізнесу та нерухомого майна, повинні бути доступними як мінімум у кожному 
районному центрі.. Водночас, не було враховано, що надання цих послуг в РДА може стати не 
актуальним через надання таких послуг ОМС та розвиток мережі ЦНАП.  

На цей час якість надання адміністративних послуг, що надаються органами місцевого 
самоврядування через їх ЦНАП, переважно є вищою ніж у ЦНАП РДА. Крім того, розвиток мережі 
ЦНАП та функціонування ЦНАП в ОМС - районних центрах робить існування відповідних 
структурних підрозділів, що відповідають за реєстрацію бізнесу та нерухомості в РДА, 
недоцільною.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Розробити проект закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яким передбачити 
виключення РДА, які утворили спільний з ОМС ЦНАП, та/або в разі охоплення ОТГ всієї території 
району, з переліку (обов’язкових) суб’єктів державної реєстрації.  

Це питання можна включити у відповідні зміни до іншого законопроекту.  
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Зацікавлені сторони — Міністерство юстиції України та інші суб’єкти, визначені у пункті 
6.1 цього документа. 

 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти участь 

у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів.    
 
 
  



51

51 
 

 

6.3.  Неефективний розподіл надходжень від адміністративного збору за видачу 
відомостей з реєстрів Міністерства юстиції України (суб’єкти надання послуг - ОМС не 
отримують коштів від адміністративного збору) 

 
Наслідки проблеми: 
ОМС, які утворили органи державної реєстрації та/або ЦНАП, не отримують коштів від 

видачі відомостей з реєстрів Міністерства юстиції України, що перетворює для них цю діяльність 
на витратний тягар. Хоча очевидно, що надання будь-якої адміністративної послуги є затратною 
діяльністю для суб’єкта її надання, оскільки це потребує відповідного обладнання та часу 
персоналу ОМС/ЦНАП для надання відповідної послуги чи навіть виконання функцій лише фронт-
офісу. У довгостроковій перспективі це може призвести до зменшення кількості суб’єктів 
державної реєстрації, якщо ОМС почнуть чітко «пов’язувати» витрати та компенсаційні 
надходження від виконання таких «необов’язкових» повноважень. 

 
Причини проблеми: 
Норми Бюджетного кодексу України24 передбачають 100% зарахування плати за видачу 

відомостей з реєстрів Міністерства юстиції України до державного бюджету (85% до загального 
фонду і 15% до спеціального фонду). Натомість витрати місцевих бюджетів, з яких фактично 
фінансується  надання цієї послуги, не покриваються взагалі. Тобто надання відомостей з реєстрів 
є окремою платною адміністративною послугою, але кошти за її надання перераховуються до 
державного бюджету, а не до місцевих бюджетів – за суб’єктами надання відповідних послуг.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими передбачити зарахування 85% коштів, 

за видачу відомостей з реєстрів Міністерства юстиції України до місцевих бюджетів – за місцем 
надання послуг (виключити пункті 24-2 частини 2 статті 29 та доповнити відповідними 
положеннями статті 64 і 69 Бюджетного кодексу України). 15% коштів залишити за спеціальним 
фондом державного бюджету.  

 
Зацікавлені сторони — Міністерство юстиції України та інші суб’єкти, визначені у пункті 

6.1 цього документа, а також Міністерство фінансів України. 
 
Можлива допомога Програми:  
Експерти Програми готові підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти участь 

у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів.   Також відповідні питання можуть бути 
предметом окремого законопроекту «Про адміністративний збір». 
 
  

 
24 Див. п. 242 ч. 2 ст. 29  Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, 
ст.572) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
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6.4. Брак мотивації у запровадженні послуг з реєстрації бізнесу в ОМС загалом та в ЦНАП 
зокрема, через безоплатність частини з них  

 
Наслідки проблеми: 
ОМС не зацікавлені в наданні послуг, пов’язаних з реєстрацією бізнесу, оскільки основна 

частина цих послуг є безкоштовною, а витрати повинні покриватись місцевим бюджетом. Тому 
окремі громади свідомо не беруть повноважень з реєстрації бізнесу з огляду на їх «збитковість». 
Це, у свою чергу, погіршує доступність цих послуг для громадян, особливо з віддалених від 
районних центрів населених пунктів. Фактично безоплатність окремих послуг з реєстрації бізнесу 
ускладнює фізичний доступ до таких послуг. Зокрема, за даними ДП «НАІС» від 19 червня 2019 
року (на запит експертів Програми до Мін’юсту) до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно отримало доступ 987 виконавчих органів сільських, селищних, міських рад,  і лише  561 – до 
Єдиного державного реєстру юросіб, ФОП та громадських формувань. Тобто різниця майже удвічі.  

На жаль, наразі ще не усі ОМС враховують, що досить часто на їх території реєструється 
саме місцевий бізнес від якого надалі будуть надходити податки, які наповнюватимуть місцевий 
бюджет та фактично компенсуватимуть додаткові витрати, які несе ОМС. Також це сприятиме 
створенню робочих місць у громаді. 

 
Причини проблеми: 
Відповідні зміни, що зробили окремі адміністративні послуги з реєстрації бізнесу 

безкоштовними, було запроваджено з 6 жовтня 2016 року25. 
Така ситуація склалася у зв’язку з недостатньою узгодженістю політик, коли з одного боку 

підтримуються ініціативи, спрямовані на покращення якості надання адміністративних послуг та 
поглиблення процесів децентралізації, а з іншого, приймаються рішення для підвищення позиції 
України в міжнародних рейтингах щодо легкості ведення бізнесу, які частково суперечать одна 
одній. В той же час, варто врахувати, що безкоштовна реєстрація бізнесу не є домінуючим 
критерієм при формуванні міжнародних рейтингів, а в основному береться до уваги легкість 
отримання дозвільних документів (на будівництво, ліцензії і т.п.), наявність корупційних ризиків, 
трудове законодавство та податкове навантаження26.  

Більше того, треба враховувати, що помірна плата (адміністративні збори) за реєстрацію 
бізнесу сприяли б більшій кількості точок фізичного доступу до таких послуг, особливо у сільській 
місцевості, що тільки сприяло б легшому започаткуванню бізнесу та іншим установчим процесам. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Внести зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», яким передбачити повернення плати за реєстрацію 
бізнесу чи надати можливість ОМС самостійно визначати конкретні розміри адміністративного 
збору у встановлених законом межах (починаючи від нульового збору). Можна включити 
відповідні зміни до інших законопроектів, що розробляються компетентними органами влади. 

 
25 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та захисту прав власності (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 47, ст.800). [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1666-19 
26 Методологія формування рейтингу Doing business . [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://russian.doingbusiness.org/ru/methodology/starting-a-business 
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Крім того, варто розглянути варіант, при якому реєстрація бізнесу он-лайн (ця послуга вже 
доступна) залишиться безкоштовною, а в інших випадках (при наданні такої послуги оф-лайн) 
встановити визначений розмір адміністративного збору, у сумі, що дозволить покрити витрати на 
надання адміністративної послуги. 

 
Зацікавлені сторони – Міністерство юстиції України та інші суб’єкти, визначені у пункті 6.1. 

записки, Міністерство фінансів України, асоціації підприємців, проекти міжнародної технічної 
допомоги, які працюють у сфері підтримки підприємництва. 

 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти участь 

у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів. Також відповідні питання можуть бути 
предметом окремого законопроекту «Про адміністративний збір». 
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6.5. Неефективне надання послуг з реєстрації нерухомості як для споживачів послуг, так і 
для суб’єктів надання адміністративних послуг, через непропорційно високі розміри плати за 
термінову (прискорену) реєстрацію прав на нерухоме майно 

 
Наслідки проблеми: 
Через суттєве збільшення з 2016 року кількості суб’єктів державної реєстрації та 

задоволення попиту на послуги з реєстрації нерухомості, втратив актуальність встановлений у 
Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»27 
розподіл строків надання цих послуг та розмірів адміністративних зборів за їх надання. 

Натомість суб’єкти звернення дуже обмежені у можливостях термінової реєстрації прав на 
нерухомість. Також державні реєстратори змушені двічі опрацьовувати одну справу, оскільки не 
можуть приймати швидких рішень, навіть якщо фізично це можливо, оскільки все залежить від 
сплаченого розміру адміністративного збору. Тому йде подвійне опрацювання справ (спочатку при 
прийнятті і перевірці заяви та документів, а потім при їх опрацюванні). Відповідно і послуги 
надаються повільніше, ніж могло б бути. Місцеві бюджети (особливо невеликих міст) 
недоотримають кошти за термінову реєстрацію, що була б популярнішою при помірніших 
розмірах зборів.  

Існуючий підхід суперечить принципам: оперативності та своєчасності;  неупередженості та 
справедливості; доступності та зручності для суб’єктів звернень, передбачених Законом України 
«Про адміністративні послуги»28. 

 
Причини проблеми: 
Згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» справляється адміністративний збір розміром 0,1 прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб (у передбачені частиною 1 статті 19 строки: до 5 робочих днів – державна 
реєстрація права власності та інших речових прав (окрім іпотеки); до 2 робочих днів – державна 
реєстрація обтяжень, іпотек речових прав; невідкладно – державна реєстрація прав у результаті 
вчинення нотаріальної дії нотаріусом). Водночас, згідно з абзацом 2 частини 1 статті 34 Закону, за 
державну реєстрацію права власності, проведену в менші строки, ніж передбачені статтею 19 
цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі: 1 прожитковий мінімум для 
працездатних осіб – у строк 2 робочі дні; 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб – у строк 1  
робочий день; 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у строк 2 години. Відповідно до 
абзацу 2 частини 2 статті 34 Закону за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від 
права власності (окрім іпотеки), проведені в менші строки, ніж передбачені статтею 19 Закону, 
справляється адміністративний збір у такому розмірі: 0,5 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб – у строк 2 робочі дні; 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – у строк 1 
робочий день; 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у строк 2 години.  

При ухваленні змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», які стосувалися змін строків і розмірів адміністративного збору 
існувала дуже обмежена кількість точок доступу до цих послуг та великий попит на ці послуги. 
Зважаючи на це, і були запроваджені такі диференційовані строки та розміри плати за послуги, 

 
27 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2004, № 51, ст.553) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 
28 Закон України Про адміністративні послуги (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409) [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 
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аби пріоритезувати термінові звернення від інших. Але на сьогодні ця диференціація є сумнівною, 
адже мінімальний та максимальний розміри збору відрізняються майже в 50 разів, при цьому, 
кількість суб’єктів державної реєстрації виросла в понад 5 разів, що вирішило наявну раніше 
проблему черг.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми – потрібно проаналізувати чинну систему 

«строки-розміри плати» за адміністративні послуги з реєстрації прав на нерухоме майно, та 
запропонувати зміни у законодавство, що відповідатимуть поточному стану справ. Це повинно 
сприяти і швидшому наданню послуг з реєстрації нерухомості, і збільшенню надходжень до 
місцевих бюджетів. При цьому кількість видів строків має бути скорочена, а максимальний розмір 
плати суттєво зменшений.  

 
Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 6.1. цього документа та Міністерство 

фінансів України. 
 
Можлива допомога Програми. Експерти Програми готові підготувати відповідні 

нормопроектні пропозиції або взяти участь у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших 
суб’єктів. Також відповідні питання можуть бути предметом окремого законопроекту «Про 
адміністративний збір».    
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6.6. Перешкоди у здійсненні повноважень з державної реєстрації ОМС через недоліки у 
процедурі організації іспитів для державних реєстраторів 

 
Наслідки проблеми: 
Тестування  для державних реєстраторів прав на нерухоме майно та/або державних 

реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – 
Реєстратори), яке організовує та проводить Міністерство юстиції України, не відповідає наявним 
потребам, створює надмірні бар’єри для доступу до професії Реєстратора та, відповідно, погіршує 
доступ до адміністративних послуг для населення. У багатьох випадках, особи, призначені на 
посади державних реєстраторів, не можуть отримати доступ до реєстрів Мін’юсту та не 
приступають до виконання повноважень, оскільки не можуть скласти відповідні тести.    

На одному з перших тестувань, що відбулося 20 лютого 2019 року, з 66 осіб, які складали 
тест у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, всього 1 особа 
його склала, а з 14 осіб, які складали тест у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань жодна особа його не склала29. Через деякий час 
успішність покращилась і на тестуванні 5 квітня 2019 року з 43 осіб, які складали тест у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 18 осіб його склало, але з 8 
осіб, які складали тест у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, жодна особа його не склала30. 

В той же час, можна припустити, що покращення успішності відбувається перш за все за 
рахунок того, що учасники тестувань формують базу питань в соціальних мережах та по декілька 
разів складають відповідні тести. 

 
Причини проблеми: 
Переслідуючи правильну мету – забезпечити сферу реєстрації бізнесу та нерухомого майна 

професійними фахівцями, із перевіреним рівнем компетенцій, з ініціативи Міністерства юстиції 
України було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860, якою 
затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з організації визначення 
професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора 
прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань31 (далі – Постанова). На виконання цієї Постанови, 
Міністерством юстиції України були розроблені відповідні тести та впроваджено систему 
автоматизованого анонімного тестування. 

 
29 Результати автоматизованого анонімного тестування для отримання сертифіката про підтвердження 
професійної компетентності дата проведення тестування: 20.02.2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://minjust.gov.ua/news/ministry/rezultati-avtomatizovanogo-anonimnogo-testuvannya-dlya-otrimannya-sertifikata-
pro-pidtverdjennya-profesiynoi-kompetentnosti-data-provedennya-testuvannya-20022019 
30 Результати автоматизованого анонімного тестування для отримання сертифіката про підтвердження 
професійної компетентності дата проведення тестування: 05.04.2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://minjust.gov.ua/news/ministry/rezultati-avtomatizovanogo-anonimnogo-testuvannya-dlya-otrimannya-sertifikata-
pro-pidtverdjennya-profesiynoi-kompetentnosti-data-testuvannya-05042019 
31 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860, якою затверджено Порядок реалізації 
експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір 
здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/860-2018-%D0%BF 
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З одного боку, законом вже передбачені критерії для доступу до професії Реєстратора: 
юридична освіта,  вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах 
управління не менше 3 років. З іншого боку, додаткова перевірка кваліфікації в такій важливій для 
суспільства сфері також може бути доречною. 
 Водночас, через відсутність чітких критеріїв до формування тестів, вимог до осіб, які готують 
тестові завдання та визначають правильні відповіді, а також відкритої бази тестів (питань) для 
підготовки/самопідготовки (за прикладом тестів на знання законодавства для претендентів на 
посади державної служби32) суттєво дискредитується сама ідея підвищення професійної 
компетентності претендентів на здійснення професійної діяльності Реєстратора та фактично 
унеможливлюється якісна підготовка/самопідготовка до анонімного тестування.  

Крім того, у такому підході Мін’юсту до організації тестування вбачаються ознаки 
дискримінації для осіб, які мають бажання отримати доступ до професії Реєстратора. Мін’юст, 
наприклад, оприлюднив перелік обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які 
мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та оприлюднює перелік навчальних 
закладів, де можна пройти відповідні навчальні курси33. У сфері нотаріату Мін’юстом оприлюднені 
Тематика тестових питань, задач та проектів нотаріальних документів, що будуть виноситися на 
кваліфікаційний іспит та Перелік тестових питань для осіб, які мають намір скласти кваліфікаційний 
іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю34. У сфері реєстрації нерухомості та бізнесу, 
згідно з Постановою, Мін’юст оприлюднив зразок лише 5 тестових завдань. Хоча передбачені 
нормативними актами для Мін’юсту зобов’язання щодо оприлюднення зразків завдань у сфері 
реєстрації нерухомості та бізнесу та у сфері нотаріату майже тотожні. Але навіть з цих 5 
«зразкових» завдань можна зробити висновок, що тематика тестів охоплює широкий спектр 
законодавства, зокрема, запобігання корупції, земельні питання тощо.  
 Окремо варто звернути увагу, що в тестових завданнях учасникам тестування зустрічаються 
питання, які стосуються діяльності нотаріусів (які теж можуть надавати відповідні послуги), сфери 
державної реєстрації актів цивільного стану тощо. Проте загалом ці питання не релевантні для 
Реєстраторів. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Удосконалити організацію тестування та зробити завдання тестів більш наближеними до 

виконання повноважень Реєстраторів, опублікувати повний перелік тем та питань для належної, в 
тому числі самостійної, підготовки до тестів. Основною метою тестування має бути не 
встановлення перешкод та обмеження доступу до професії Реєстратора, а підвищення професійної 
компетентності претендентів саме на етапі підготовки до нього.  

Альтернативним варіантом вирішення проблеми може бути скасування Постанови та 
запровадження навчальних курсів для осіб, які мають намір здійснювати функції державних 
реєстраторів, збільшення кількості заходів з підвищення кваліфікації посадовими особами, які вже 
такі функції виконують. 

 
32 Перелік тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей, затверджений наказом НАДС від 30 
серпня 2017 року № 178 (зі змінами). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nads.gov.ua/testuvannya/ 
33 Перелік обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність 
приватного виконавця та Навчальні заклади (установи), які проводять навчальні курси з отримання знань у сфері 
примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
https://minjust.gov.ua/m/informatsiya-ta-zrazki-dokumentiv  
34 https://minjust.gov.ua/ukr_notar_2_2  
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Зацікавлені сторони: 
Міністерство юстиції України та інші суб’єкти визначені у пункті 6.1 цього документа. 

 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові взяти участь у спільному опрацюванні варіантів вирішення 

проблеми.    
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7. Реєстрація земельних ділянок та видача відомостей з ДЗК 

7.1. Проблема – гальмування процесу делегування повноважень щодо державної 
реєстрації земельних ділянок від Держгеокадастру органам місцевого самоврядування 

 
Наслідки проблеми. Адміністративні послуги земельної сфери, в тому числі належні до 

сфери Держгеокадастру, як-от державна реєстрація земельних ділянок та інші, досі є одними з 
найскладніших в отриманні (наприклад, за даними офісу BRDO35). І хоча загалом, послуги 
Держгеокадастру є у багатьох ЦНАП міст обласного значення та райдержадміністрацій України, 
але це насамперед здобуток періоду 2014-2015 років, коли з метою реалізації розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р підрозділи Держгеокадастру активно 
співпрацювали з ЦНАП, шляхом розміщення своїх працівників у таких центрах. 

З часом механізм співпраці Держгеокадастру з ЦНАП почав змінюватися. Представники 
Держгеокадастру протягом останніх років почали «виводитись» із ЦНАП. Врешті у 2019 році до 
роботи у ЦНАП було залучено лише 92 державних кадастрових реєстраторів36. 

Теперішній механізм має і певні позитиви. Державні кадастрові реєстратори витрачають 
менше часу на безпосереднє спілкування з суб’єктами звернень. Також потенційно через усі ЦНАП 
можуть надаватися послуги Держгеокадастру згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 
16.05.2014 року № 523-р, адже адміністратор ЦНАП може приймати заяви на послуги цієї сфери на 
підставі узгоджених рішень (угод) з територіальними підрозділами Держгеокадастру, а також 
надавати частину послуг самостійно за умови отримання доступу до ДЗК.   

Проте практика показує, що є і проблеми в налаштуванні цих послуг, особливо у ЦНАП 
сільських ОТГ (не райцентрах), і в забезпеченні ефективної взаємодії фронт-офісу (якими є ЦНАП) 
та бек-офісу (яким є Держгеокадастр). Зокрема, перед ЦНАП у сільській місцевості постають 
виклики укладання узгоджених рішень з обласними терпідрозділами Держгеокадастру та 
передачі документів до підрозділів Держгеокадастру у районних центрах.  

У містах обласного значення та райцентрах є виклики зі своєчасністю надання послуг 
Держгеокадастру через обмежену «пропускну» спроможність його підрозділів. Адже в одному 
ЦНАП заяви на послуги цієї сфери можуть приймати кілька адміністраторів, а опрацьовує значно 
менша кількість державних кадастрових реєстраторів. Тобто із збільшенням кількості ЦНАП, 
об’єктивно зростає тиск на бек-офісну частину для опрацювання прийнятих заяв, тобто на власне 
підрозділи Держгеокадастру.  

Все це зумовлено тим, що на сьогодні послуги з державної реєстрації земельних ділянок є 
виключною компетенцією державних кадастрових реєстраторів, тобто державного органу – 
центрального органу виконавчої влади.  

Попит на ці послуги є досить високим, а пропускна спроможність підрозділів 
відповідального за цю сферу органу державної влади – обмеженою. І якщо ЦНАП органів 
місцевого самоврядування можуть розширювати свою «пропускну спроможність», збільшуючи до 
необхідного рівня кількість персоналу, то Держгеокадастру вирішувати ці питання вкрай складно.  

На це ймовірно вплинули і зміни територіальної мережі підрозділів Держгеокадастру. 
16.09.2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 581 «Про 

 
35 Див., наприклад, https://www.epravda.com.ua/columns/2019/01/10/644149/ 
36 Інформація щодо загальної кількості працівників, які здійснюють прийом суб'єктів звернень в центрах надання 
адміністративних послуг у розрізі регіонів станом на 01.07.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=1998a31e-a0ce-4f64-9b74-ed7212f0522b&tag=AdministrativniPoslugi  
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реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та 
кадастру». Цією постановою Уряд прийняв рішення про ліквідацію територіальних органів 
Держгеокадастру та Держземагентства в районах та містах обласного значення з їх подальшою 
реорганізацією у структурні підрозділи головних управлінь Держгеокадастру в областях. 

Але і далі зростає ризик, що велику кількість заяв, прийнятих через ЦНАП, не встигатиме 
опрацьовувати обмежена кількість державних кадастрових реєстраторів. Останніх наразі на всю 
країну - 138637. Кількість ЦНАП на 1 липня 2019 року складає 796. Тобто диспропорції достатньо 
очевидні. 

Потрібно наголосити, що завдання з розробки законопроекту, що передбачає 
децентралізацію повноважень з реєстрації земельних ділянок, передбачено багатьма урядовими 
рішеннями (Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року38, 
План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016—2018 роках39 тощо). 
Але такого законопроекту так і не було розроблено. У парламенті було зареєстровано лише 
«Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо 
розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного 
кадастру, та надання відповідної інформації з нього» (номер реєстрації 8049 від 22.02.2018). На 
жаль, цей законопроект хоча і зазначає у пояснювальній записці про «децентралізацію 
повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру», але по суті своїй 
децентралізаційним його визнати неможливо. Адже децентралізація означає передачу або 
делегування повноважень від органів державної влади органам місцевого самоврядування. 
Законопроект 8049 цього не передбачає. Його новелою є лише введення інституту 
«сертифікованого інженера-землевпорядника». Змін у повноваженнях Держгеокадастру та 
органів місцевого самоврядування в законопроекті немає. Натомість ідея сертифікованих 
інженерів-землевпорядкиів ближча до ідеї комерціалізації цієї сфери, аніж децентралізації. 

На наш погляд, для сфери Держгеокадастру був би корисним досвід факультативної 
(ініціативно-добровільної) децентралізації, який в Україні реалізовано у архітектурно-будівельній 
сфері. 

Тобто у сфері державної реєстрації земельних ділянок (ведення ДЗК) доцільно надати 
право органам місцевого самоврядування на створення у структурі власних виконавчих органів 
підрозділів з повноваженнями теперішніх державних кадастрових реєстраторів. Держава повинна 
встановити вимоги до таких підрозділів / посадових осіб, і заохочувати процес делегування 
повноважень. У разі утворення відповідного підрозділу на території певної адміністративно-
територіальної одиниці (громади) територіальний орган Держгеокадастру повинен припиняти 
свою діяльність на цій території. Таким чином, будуть запроваджені мотивації: до якісного 
обслуговування мешканців громади; достатньої чисельності персоналу для виконання цих 
функцій, демонополізації сфери, конкуренції між громадами та зменшення корупційних ризиків.  

Загалом для держави стратегічним напрямом державної політики є передача / делегування 
повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування (ОМС). Це 
дозволяє ОМС забезпечувати надання таких послуг у найбільш ефективний спосіб, у т. ч. через 
ЦНАП, з високою мотивацією та орієнтацією на споживача послуг. Натомість за державою мають 
зберігатися функції формування державної політики (через визначене міністерство, зокрема наразі 
– через Мінекономіки), адміністрування державних реєстрів та відомчий контроль за 

 
37 Обраховано спеціалістами Програми на основні данних - Кадастрові реєстратори – http://land.gov.ua/info/kadastrovi-
reiestratory/ 
38 Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 
39 Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 909-р. 
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дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування (здійснює 
ЦОВВ/Держгеокадастр). 

 
Причини проблеми: 1) Держгеокадастр має відомчу монополію на надання послуг з 

державної  реєстрації земельних ділянок, що при централізованій системі створює високі 
корупційні ризики та зберігає обмежену «пропускну спроможність»; 2) традиційний супротив 
будь-якого суб’єкта надання адміністративних послуг під час інтеграції його послуг до ЦНАП, і 
особливо, при передачі / делегуванні повноважень органам місцевого самоврядування. Часто це 
обумовлено і об’єктивними побоюваннями, що органи місцевого самоврядування не впораються 
із складними повноваженнями. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми полягає у тому, що необхідно сприяти 

делегуванню органам місцевого самоврядування повноважень з державної реєстрації земельних 
ділянок шляхом підготовки відповідного законопроекту та його ухвалення. Це може бути 
диспозитивна (факультативна / ініціативно-добровільна) децентралізація – коли окремі 
громади за бажанням і в міру своєї готовності (відповідно до кадрових, організаційних та 
технічних можливостей) можуть отримувати повноваження з державної реєстрації земельних 
ділянок. ОМС зможуть самостійно формувати штат та визначати кількість необхідного персоналу. 
Така практика, разом з принципом екстериторіальності, дозволить суттєво збільшити кількість 
точок доступу до послуг та мінімізувати корупційні ризики у сфері реєстрації земельних ділянок, 
полегшить інтеграцію цих послуг у ЦНАП та дозволить максимально наблизити їх до мешканців 
громад. 

Наявні ризики і причини проблеми будуть мінімізовані наступними факторами: 
- децентралізація у цій сфері об’єктивно не може бути і не буде швидкою та всезагальною. 

Лише ініціативні громади, з достатньою спроможністю зможуть отримати та виконувати 
повноваження у цій сфері. Але це вже зменшить навантаження на Держгеокадастр та його 
«пропускну спроможність». І це вже покращить якість надання таких адмінпослуг для багатьох 
громадян. Досвід делегування повноважень у сфері ДАБІ, державної реєстрації прав на нерухоме 
майно тощо вже показує добрі результати політики децентралізації (ліквідація черг, мінімізація 
умов для корупції тощо); 

- фахівці Держгеокадастру будуть залишатися витребуваними як у власній системі 
центрального органу виконавчої влади, так і при готовності перейти на службу в органи місцевого 
самоврядування.  

 
Зацікавлені сторони: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Міністерство 
розвитку громад та територій України; органи місцевого самоврядування та їх асоціації. 

 
Можлива допомога Програми. Експерти Програми можуть підготувати відповідні 

законопроектні пропозиції, направлені на децентралізацію повноважень з державної реєстрації 
земельних ділянок з метою передачі цих повноважень ОМС, або готові взяти участь в опрацюванні 
проектів, підготовлених Мінекономіки та/чи Держгеокадастром. 
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7.2. Проблема – надмірні кваліфікаційні вимоги для надання доступу до роботи з 
відомостями ДЗК 

 
Наслідком проблеми є те, що через надмірні кваліфікаційні вимоги надавати відомості з 

ДЗК може обмежена кількість ОМС / ЦНАП. Особливо це стосується малих ОТГ, де проблематично 
знайти посадову особу з кваліфікацією, яка вимагається чинним законодавством. Відсутність у 
штаті ЦНАП посадової особи із необхідними освітою і досвідом часто стає причиною відмови від 
інтеграції цих послуг у ЦНАП. Як наслідок, ускладнюється доступ громадян та суб’єктів 
господарювання до послуг з видачі відомостей з ДЗК.  

У 2019 році до Державного земельного кадастру було підключено 21,7% ЦНАП (у 2018 році 
– 20.6% у 2017 році – 15%), що важко визнати достатнім результатом. Для порівняння: станом на 
01.07.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підключено 
понад 90% ЦНАП40,41. Для підключення до цих реєстрів відсутні особливі вимоги щодо освіти та 
досвіду роботи адміністраторів ЦНАП, адже в реєстрах вони не вносять жодних змін, а лише 
формують витяги/виписки, заяви для надання послуг державними реєстраторами.  

 
Причина проблеми полягає у тому, що Законом України «Про Державний земельний 

кадастр» (абзац третій частини 1 статті 9 у комплексі з частиною 3 цієї статті) встановлено високі 
кваліфікаційні вимоги для надання доступу до роботи з відомостями ДЗК. Закон так можна 
протлумачити (і його так застосовують на практиці), що адміністратори ЦНАП та уповноважені 
посадові особи органів місцевого самоврядування повинні мати вищу землевпорядну або 
юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.  Знайти у 
достатній кількості персонал у ЦНАП, який відповідає таким кваліфікаційним вимогам, для 
отримання доступу до ДЗК вкрай складно. 

Але ключовим застереженням є те, що у цій ситуації йдеться лише про роботу з реєстром у 
режимі «читання/перегляду», тобто роботу з відомостями ДЗК без можливості внесення змін до 
Реєстру. Тому такі самі вимоги до адміністраторів та інших посадових осіб ОМС, як і до державних 
кадастрових реєстраторів, є надмірними.  

Про цю проблему відомо з перших днів чинності відповідного законодавства. Вона 
неодноразово піднімалася на публічних заходах, у зверненнях ОМС до органів державної влади, у 
рекомендаціях профільного парламентського Комітету. Прикметно, що у зареєстрованому у 
лютому 2018 року законопроекті, який стосується сфери ДЗК (проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які 
здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру, та надання відповідної 
інформації з нього», номер реєстрації 8049) вирішення цієї проблеми не передбачене. Тобто поки 
що ця інформація від ОМС та заявлена ними потреба залишена без реагування. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми. Враховуючи, що адміністратори ЦНАП та 

інші посадові особи ОМС надають лише відомості без права внесення змін у ДЗК, такі надмірні 
кваліфікаційні вимоги є недоцільними. Необхідно спростити кваліфікаційні вимоги для надання 

 
40 Звіт про розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг за 2017 рік (інформація станом на 01.01.2018). Тут і далі 
використовуються Звіти підготовлені Офісом реформи адміністративних послуг, що формуються на основі даних 
Мінекономрозвитку.   
41 Звіт про розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг за 2018 рік (інформація станом на 01.01.2019). 
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доступу до роботи з відомостями ДЗК шляхом внесення відповідних поправок до Закону України 
«Про Державний земельний кадастр». Зокрема, у абзаці третьому частини 1З Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», треба виключити слова «та відповідають кваліфікаційним 
вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті». 

 
Зацікавлені сторони – ті, що і в пункті 7.1. цього документа, а також асоціація центрів 

надання адміністративних послуг та інші зацікавлені громадські організації. 
 
Можлива допомога Програми. Експерти Програми можуть підготувати відповідні 

законопроектні пропозиції та/або надати необхідну адвокаційну підтримку такому законопроекту. 
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7.3. Проблема – надмірні вимоги до приміщень для роботи з послугами ДЗК 
 

Наслідком проблеми є те, що підрозділи Держгеокадастру можуть відмовляти у співпраці з 
органами місцевого самоврядування у зв’язку з невідповідністю їхніх приміщень відомчим 
вимогам42. Надмірні вимоги до приміщень ускладнюють інтеграцію послуг ДЗК у ЦНАП та їх 
надання безпосередньо у фронт-офісі. Крім цього, у випадку виконання вимог до приміщення 
(окремий кабінет), фактично нівелюються стандарти належного ЦНАП, зокрема щодо принципу 
його роботи у форматі «відкритого простору».  

Разом з тим варто зазначити, що адміністратори ЦНАП працюють, наприклад, у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і це не створює жодних проблем. Потреба 
вирішення цього питання є цілком очевидною і з урахуванням перспективи запровадження 
Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів («Трембіта») та 
інтегрованих з нею програмних засобів автоматизації роботи ЦНАП (зокрема, програмний 
комплекс «Вулик», що надається ЦНАП в рамках співпраці ОМС з Програмою, і який буде 
використовуватися на робочих місцях у фронт-офісі ЦНАП, а не в окремих ізольованих кімнатах).  
 

Причина проблеми. Документ 24932263.002М7 «Типове робоче місце стороннього 
користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру» встановлює надмірні 
вимоги до приміщень для роботи з послугами ДЗК. Зокрема, приміщення, серед іншого, повинне 
відповідати таким вимогам «як окрема ізольована кімната, що зачиняється на ключ та має 
охоронну сигналізацію або пристрій опечатування на дверях». Зазначена вимога суперечить 
принципу відсутності кабінетної системи, якого громади намагаються дотримуватися при 
створенні/модернізації ЦНАП, відповідно до вимог Примірного регламенту ЦНАП. Деякі громади 
взагалі не мають можливості забезпечити у ЦНАП окреме приміщення для роботи з послугами 
ДЗК, але мають фахівців та належним чином оснащені робочі місця у фронт-офісі ЦНАП.  

 

Основна пропозиція щодо вирішення проблеми полягає у тому, що необхідно спростити 
вимоги до приміщень для роботи з послугами ДЗК шляхом підготовки та внесення змін до 
документа 24932263.002.М7 «Типове робоче місце стороннього користувача Автоматизованої 
системи Державного земельного кадастру». Тобто таким приміщенням має визнаватися не лише 
окрема ізольована кімната, але й інше приміщення, зокрема, це може бути «приміщення ЦНАП, 
яке зачиняється на ключ, та має охоронну сигналізацію або пристрій опечатування на дверях». 

Додатковою пропозицією щодо вирішення цього питання є організація електронної 
взаємодії між програмним комплексом «Вулик» (або й іншими автоматизованими системами 
ЦНАП) і ДЗК. 

Зацікавлені сторони: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба 
спеціального зв’язку та захисту інформації України; Міністерство з питань цифрової трансформації; 
органи місцевого самоврядування та їх асоціації; асоціація центрів надання адміністративних 
послуг. 

Можлива допомога Програми. За потреби, експерти Програми можуть підготувати 
відповідні нормопроектні пропозиції. 

 
 
42 Документ 24932263.002М7 «Типове робоче місце стороннього користувача Автоматизованої системи Державного 
земельного кадастру. Комплексна система захисту інформації. Інструкція з розгортання типового робочого місця» 
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8. «Нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами ОМС 

 
8.1. Законодавче обмеження вчинення нотаріальних дій посадовими особами ОМС 

лише в сільських населених пунктах 
 
Наслідки проблеми: 
У селищах міського типу та малих містах посадовими особами ОМС тепер не надаються 

нотаріальні послуги, а громадяни вимушені їздити в сусідні міста для отримання відповідних 
послуг. Для прикладу державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси відсутні в смт Микулинці 
Теребовлянського району Тернопільської області, смт Олександрівка Вознесенського району 
Миколаївської області, смт Браїлів Жмеринського району Вінницької області, смт Новооржицьке 
Оржицького району Полтавської області, м. Дружба Ямпільського району Сумської області, м. 
Берестечко Горохівського району Волинської області, м. Устилуг Володимир-Волинського району 
Волинської області, м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області  та інших населених 
пунктах43. Тобто у цих населених пунктах і нотаріусів немає, і посадові особи ОМС не виконують 
відповідні повноваження. 

Крім того, в окремих селищах міського типу продовжується надання нотаріальних послуг 
посадовими особами ОМС всупереч листу-роз’ясненню Міністерства юстиції України від 
27.01.2016 № 27/13/32-1644, що може поставити під сумнів законність таких «нотаріальних дій».  
 

Причини проблеми: 
1 січня 2016 року набули чинності зміни до Закону України «Про нотаріат»45 на підставі 

Закону України  від 20 жовтня 2014 року № 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо деяких питань спадкування»46. Таким чином, у статті 37 Закону України «Про 
нотаріат», було обмежено перелік органів місцевого самоврядування, які можуть надавати 
нотаріальні послуги лише сільськими населеними пунктами, хоча в попередній редакції 
передбачалось надання нотаріальних послуг уповноваженими на це посадовими особами органу 
місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів. 

Крім того, Міністерством юстиції України було надано роз’яснення з посиланням на 
Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української 
РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року  
№ 1654-X47, в якому зазначено, що до переліку сільських населених пунктів належать лише села і 
селища (без селищ міського типу, які належать до міського типу поселень), що суттєво обмежило 

 
43Єдиний реєстр нотаріусів [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ern.minjust.gov.ua   
44 Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 27.01.2016 № 27/13/32-16 «Щодо права на вчинення 
нотаріальних дій посадовими особами органу місцевого самоврядування в населених пунктах, які мають статус 
селищ міського типу у зв’язку із внесенням змін до статті 37 Закону України «Про нотаріат» [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/section/539 
45 Закон України «Про нотаріат» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.383 [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 
46 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.2) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1709-18 
47 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, 
затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-X [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10 
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доступ громадян до нотаріальних послуг. Водночас, на нашу думку, норми Положення про 
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, 
затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року  
№ 1654-X суперечать статті 133 Конституції України48, де передбачено, що систему 
адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони в містах, селища і села. Більше того, таке трактування законодавства 
Міністерством юстиції суперечить частині 2 статті 2 ("Місцеве самоврядування здійснюється 
територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст") та частині 1 статті 5 ("Система 
місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; 
сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
старосту") Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»49.  

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Переглянути законодавче обмеження щодо вчинення нотаріальних дій лише в сільських 

населених пунктах, в т.ч. зважаючи на дискусійність статусу «селищ міського типу» та потребу у 
цих послугах навіть у невеликих містах, де немає нотаріусів. Громадяни повинні мати належний 
доступ до основних «нотаріальних послуг» незалежно від місця свого проживання. 

До зміни закону, також доцільно переглянути роз’яснення Міністерства юстиції України від 
27.01.2016 № 27/13/32-16, передбачивши можливість надання нотаріальних послуг в селищах 
міського типу. Адже Конституція України не містить розподілу «селищ» на окремі типи. Тому, 
виходячи з принципів верховенства права, пріоритету прав і свобод людини, тлумачення 
законодавства має здійснюватися в інтересах громадян. У цьому випадку (до внесення 
відповідних змін у Закон України «Про нотаріат») повинна бути підтверджена можливість 
посадових осіб місцевого самоврядування у всіх сільських населених пунктах (селах та усіх 
селищах), де немає нотаріусів, вчиняти відповідні нотаріальні дії.    

 
Зацікавлені сторони: 

1. Міністерство юстиції України; 
2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 
3. Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації; 
4. Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми можуть підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти 

участь у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів. 
 

 
 

 
48 Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
49 Закон України «Про місцеве самоврядування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 
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9. Фінансова спроможність ОТГ / сталість ЦНАП / супутні послуги 

 
9.1. Витрати на надання адміністративних послуг у менших громадах покриваються 

адміністративними зборами у недостатньому обсязі 
 
Наслідки проблеми: 
На цей час існує значна кількість адміністративних послуг, вартість яких не покриває 

витрати, що необхідні для їх якісного надання, зокрема: 
1) безкоштовні адміністративні послуги, вартість яких фактично сплачується коштом усіх 

платників податків; 
2) послуги, плата за які є настільки низькою, що на адміністрування відповідних 

платежів витрачається більше коштів, ніж надходить до бюджету як плата за адміністративну 
послугу. 

Через недостатні надходження від плати за адміністративні послуги, можливі наступні 
негативні наслідки: 

- надмірні витрати місцевих бюджетів на надання адмінпослуг, в тому числі утримання 
ЦНАП; 

- зниження якості надання адміністративних послуг через брак матеріально-технічного та 
кадрового забезпечення; 

- брак мотивації у невеликих громадах створювати ЦНАП чи підтримувати його діяльність,  
залучати «безкоштовні» адміністративні послуги, якщо не буде належної компенсації за їх 
надання; 

- погіршення доступності «безкоштовних» або «дешевих» адміністративних послуг для 
населення та, як наслідок, негативний вплив на реформу децентралізації в цілому. 

ЦНАП не має на меті заробляння коштів чи отримання прибутку. ЦНАП – це, насамперед, 
публічна сервісна структура, а в громаді особливо важлива її соціальна функція, забезпечення 
доступності адміністративних послуг (зокрема, за 2018 рік в середньому 80% жителів громад 
отримували адміністративні послуги через ЦНАП, що були охоплені моніторингом Програми). 
Проте, надходження від адміністративних послуг можуть впливати на сталість ЦНАП та його 
розвиток.  

За результатами моніторингу ЦНАП громад, яким Програмою надавалася допомога в 
рамках Початкової фази, виявлено, що доходи місцевих бюджетів за надання послуг через ЦНАП 
коливаються від кількох десятків до кількох сотень тисяч гривень на рік. При цьому в більшості 
громад вони становлять біля 200 тисяч гривень у рік. І лише, як  виняток, такі доходи становлять 
понад мільйон гривень, - у більших громадах, що надають паспортні послуги у ЦНАП. В той же час 
треба враховувати, що фонд заробітної плати за посадовими окладами на одного працівника 
ЦНАП становить від 100 тисяч гривень на рік.  

Коливання в доходах місцевих бюджетів в основному залежить від типу послуг, які 
надаються в ЦНАП, зокрема паспортні послуги суттєво підвищують «окупність» (стійкість) ЦНАП. 
Також відчутні надходження дають послуги у сфері реєстрації нерухомості. Але послуги ДРАЦС 
(державної реєстрації актів цивільного стану), «місцевого нотаріату», реєстрації місця проживання, 
реєстрації бізнесу, вклейка фото в паспорт (25/45 років), місцеві послуги є або безкоштовними, або 
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розміри плати є дуже мізерними. Тобто наявна диспропорція розмірів плати за адміністративні 
послуги між різними групами адміністративних послуг, доцільність існування якої складно 
обґрунтувати. В таких умовах, без перегляду розмірів адміністративних зборів можливість 
існування ЦНАП, особливо в невеликих громадах, буде під загрозою. Крім того, усі платники 
податків не повинні покривати витрати на адміністративні послуги для тих громадян чи суб’єктів 
господарювання, які такими послугами користуються.   

 
Причини проблеми: 
Платежі за надання адміністративних послуг закріплюються на рівні законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, хоча можна вважати, що такий підхід суперечить Закону України «Про 
адміністративні послуги»50 (далі – Закон), де зазначено, що плата за адміністративні послуги 
(адміністративний збір) та її розмір має встановлюватися законом. 

Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року (далі – 
Стратегія)51 передбачається необхідність врегулювати на законодавчому рівні питання оплати 
адміністративних послуг та забезпечити приведення законодавства у відповідність із Законом. Але 
у відповідному Плані заходів з реалізації Стратегії жодне міністерство чи ЦОВВ не відповідальні за 
напрацювання відповідних змін.  

Питанням розмірів плати за адміністративні послуги, що надаються ОМС, увага майже не 
приділяється. Окремі розміри плати за адміністративні послуги довго не переглядались (зокрема, 
з 1993 року не переглядалася плата за адміністративні послуги у сфері ДРАЦС, «нотаріальні дії 
ОМС» тощо). Окремі послуги були завжди безкоштовними (наприклад, вклейка фото в паспорт) 
або стали безоплатними (наприклад, реєстрація бізнесу).  

 

Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 

Розробити проект Закону України «Про адміністративний збір» із визначенням плати за 
найпопулярніші адміністративні послуги в одному законі. Також можна розглянути другий варіант 
- внесення змін до законів, де закріплено плату за надання адміністративних послуг (точкове 
розв’язання проблеми, яке дозволить за коротший проміжок часу прийняти зміни, які є 
важливими для ефективного функціонування ЦНАП) (приклад – зміни до Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про державне мито»52 або Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»)53.  

Водночас, при врегулюванні цього питання варто звернути увагу на таке: 

 
50 Закон України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409) [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 
51 Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474  (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 
18 грудня 2018 р. № 1102-р) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-
%D1%80 
52 Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, 
ст.113 ) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93 
53 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 
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а) перелік безкоштовних адміністративних послуг повинен бути скорочений, залишивши в 
цьому переліку лише ті послуги, що мають особливе соціальне значення, як наприклад, реєстрація 
народження (тоді ці послуги можуть покриватись коштом платників податків); 

б) адміністративні послуги, вартість яких є надмірно низькою, що робить адміністрування 
платежів не ефективним, мають або перейти в групу безкоштовних послуг, або розмір збору за їх 
надання має бути підвищений до раціонального рівня; 

в) підвищити розміри адміністративних зборів, враховуючи собівартість їх надання, але не 
перевищуючи її (за загальним правилом);    

г) затвердити дієву формулу визначення собівартості адміністративних послуг. 
Важливо додати, що Указом Президента України «Про деякі заходи із забезпечення 

надання якісних публічних послуг» від 04.09.2019 р. №647/2019 у підпункті 6 пункту 1 визначено 
завдання щодо «урегулювання питання плати за надання адміністративних послуг 
(адміністративного збору) шляхом запровадження єдиних засад визначення розмірів 
адміністративною збору за надання адміністративних послуг, порядку його сплати та 
використання». 

Зацікавлені сторони: 

1) Міністерство цифрової трансформації України; 
2) Міністерство фінансів України; 
3) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 
4) Міністерство розвитку громад та територій України; 
5) Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації; 
6) Асоціація ЦНАП та інші зацікавлені громадські організації. 

 

Можлива допомога Програми: 

Експерти Програми готові підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти участь 
у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів. 
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9.2. Недостатнє правове поле для прийняття персоналом ЦНАП готівкових платежів – 
плати за адміністративні послуги 

 
Наслідки проблеми: 
У громадах чи їх населених пунктах, де немає банківських відділень, інших можливостей та 

інструментів для сплати за послуги, у суб’єктів звернень немає можливості на місці оплатити 
адміністративні послуги (навіть невеликі суми). Це створює перешкоди у поданні повного пакету 
документів для отримання послуги. Громадянам доводиться спочатку здійснити оплату в іншому 
населеному пункті, щоб потім мати можливість подати документи на отримання адмінпослуги. 
Натомість, прийняття готівкових коштів за платні адміністративні послуги безпосередньо 
працівниками ОМС / ЦНАП недостатньо урегульоване. Питання особливо актуальне при наданні 
адміністративних послуг через віддалені робочі місця ЦНАП у малочисельних населених пунктах, 
як правило, адміністративних центрах колишніх сільських рад, що увійшли до складу ОТГ. 

 
Причини проблеми: 
Нормативні акти досить фрагментарно регулюють питання прийняття готівкових платежів 

за адміністративні послуги посадовими особами ОМС. Загалом це не заохочується законодавством 
і поточною практикою. 

Пунктом 3.2. Наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012  № 93854 «Про 
затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» передбачено, що 
сплата платежів до місцевого бюджету готівкою (виділення – наше) здійснюється платниками 
через каси установ банків, підприємств поштового зв’язку та органи місцевого самоврядування.  

Цим Наказом Міністерство фінансів України допускає прийом готівкових платежів ОМС, але 
це стосується лише платежів до місцевого бюджету. За таких обставин ОМС може приймати 
готівкові платежі виключно за адміністративний збір, що зараховується до місцевого бюджету 
(наприклад, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень). Водночас, приймати готівкові платежі для сплати адміністративного збору, що 
зараховується до державного бюджету (навіть з подальшим частковим поверненням в місцевий 
бюджет, наприклад за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, 
тобто паспортів), немає можливості.  

Крім того, відомо з практики, що органи державної влади (зокрема, податкові органи та 
органи казначейської служби) не заохочують ОМС до роботи з готівковими платежами.   

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Усунути бар’єри у прийнятті платежів за адміністративні послуги посадовими особами ОМС. 

Це питання може бути урегульоване окремо принаймні для сільських громад чи їх населених 
пунктів, де немає банківських установ та інших можливостей для оплати адміністративних послуг.  

Зацікавлені сторони — Міністерство фінансів України та інші суб’єкти, визначені у пункті 
9.1 цього документа. 

 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові взяти участь у спільному опрацюванні відповідних 

нормопроектних пропозицій.    

 
54 Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012  № 938 «Про затвердження Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-
12  
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9.3. Брак фінансової спроможності ОМС для надсилання результатів надання 

адміністративних послуг засобами поштового зв’язку 
 
Наслідки проблеми: 
Суб’єкти звернення змушені повторно відвідувати ЦНАП, витрачаючи свій час та кошти на 

дорогу, для отримання результату адміністративної послуги (крім послуг, що надаються 
невідкладно) навіть у тій ситуації, коли результат адміністративної послуги міг би бути надісланий 
поштою.  

 

Причини проблеми: 
Частиною 5 статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачено, що 

адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення 
особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 
листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення. У 
випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою 
(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку.  

Пункт 3 частини 4 статті 13 Закону покладає на адміністратора завдання з видачі або 
забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів 
надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта 
звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених 
суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Враховуючи відповідні законодавчі вимоги, з одного боку, вбачається можливість (навіть 
обов’язок) направляти результати адміністративної послуги поштою, а з іншого, боку 
законодавством чітко не визначено чиїм коштом мають покриватись витрати за відправлення 
результатів адміністративної послуги. На практиці, це призводить до різного трактування закону, 
коли одні ОМС здійснюють поштові відправлення, якщо закладають у власні місцеві бюджети 
відповідні видатки, інші відправляють листи з післяплатою коштом суб’єкта звернення або взагалі 
не відправляють результати адміністративних послуг поштою. Водночас, було б доцільно створити 
можливість отримання такого сервісу не лише для мешканців фінансово більш спроможних 
громад. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Передбачити механізм фінансування послуг поштового зв’язку при відправленні результатів 

адміністративних послуг суб’єктам звернення. 
 
Зацікавлені сторони суб’єкти, визначені у пункті 9.1 цього документа. 
 
Можлива допомога Програми:  
Експерти Програми готові взяти участь у спільному опрацюванні варіантів вирішення 

проблеми.    
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9.4. Іменні печатки (штампи) адміністраторів, що веде до додаткових витрат при 
кадрових змінах 

 
Наслідки проблеми: 
За інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України станом на 1 квітня 2019 року в Україні кількість працівників ЦНАП становила 5691 особу55. 
Кількість осіб, що виконують функції / повноваження адміністратора ЦНАП, постійно зростає у 
зв’язку з відкриттям нових ЦНАП, розширенням переліків послуг. 

Кожного разу при прийнятті на роботу адміністраторів ЦНАП, змінах у складі персоналу,  
доводиться витрачати надмірні кошти на купівлю та заміну іменних печаток (штампів), що на 
практиці часто призводить до роботи без печаток (штампів) всупереч Закону.  

 

Причини проблеми: 
У Законі «Про адміністративні послуги» передбачено, що «адміністратор має іменну 

печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру 
надання адміністративних послуг » (ч. 3 ст. 13).  

При змінах у штаті ЦНАП постійно виникає потреба витрачати кошти на заміну іменних 
печаток. 

 
Основна пропозиція щодо вирішення проблеми: 
Розробити законопроект, яким передбачити зміни до Закону, виключивши відповідну 

норму про «іменні печатки». Водночас, компромісним варіантом може бути запровадження 
індивідуальних, номерних печаток (штампів) та їх закріплення за адміністраторами ЦНАП.  

 
Зацікавлені сторони – суб’єкти, визначені у пункті 9.1 цього документа. 
 
Можлива допомога Програми: 
Експерти Програми готові підготувати відповідні нормопроектні пропозиції або взяти участь 

у їх спільному опрацюванні за ініціативи інших суб’єктів. 
 
  

 
55 Інформація щодо загальної кількості працівників, які здійснюють прийом суб'єктів звернень в центрах надання 
адміністративних послуг у розрізі регіонів станом на 01.04.2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?Id=59fe8bcf-0883-47de-9e9c-e4e8adcf78b4  
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10. Зведені пропозиції Програми «U-LEAD з Європою» щодо державної політики  
у сфері надання адміністративних послуг 

 
Загальні питання: 
1) у законодавчому визначенні суті ЦНАП зробити акцент на такій головній ознаці як 

надання належного (не менше певного стандарту) переліку послуг; 
2) визнати та/або визначити пріоритетне право органу, що утворює ЦНАП, самостійно 

організовувати його роботу, включаючи підходи до формування штату (складу), механізмів 
інтеграції послуг у ЦНАП та їх надання; 

3) встановити дієвий законодавчий механізм перетворення у громадах (населених 
пунктах), які є районними центрами, ЦНАП райдержадміністрації у ЦНАП ОМС, стимулювання 
цього процесу; 

4) визначити державні пріоритети у підтримці розвитку мережі ЦНАП, в тому числі 
встановити кілометрову доступність до ЦНАП (включаючи ВРМ або терпідрозділ ЦНАП); 

5) сформулювати державну візію ЦНАП у середньостроковій та довгостроковій 
перспективі, в тому числі роль ЦНАП як гарантований канал надання послуг в умовах цифрової 
трансформації; 

6) передбачити у Законі просте регулювання щодо порядку утворення віддаленого 
робочого місця чи територіального підрозділу ЦНАП на основі договору про співробітництво 
територіальних громад (при відсутності власного ЦНАП у ОМС - партнера); 

7) змінити статус «типових» інформаційних карток адмінпослуг на «примірні» та 
рекомендувати усім суб’єктам використовувати найпростішу форму ІК. 
 
 Адміністративні послуги у сфері соціального захисту: 

8) надати ОДА і РДА, ОМС міст обласного значення офіційне письмове роз’яснення 
Міністерства соціальної політики щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.05.2014 №523 (в новій редакції) у частині порядку надання адміністративних послуг соціальної 
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Реєстрація актів цивільного стану:  
13) Ухвалити закон, що передбачає децентралізацію повноважень у сфері РАЦС, тобто їх 

делегування органам місцевого самоврядування (зокрема, на основі законопроекту 6150). 



74

74 
 

 

14) Зупинити практику створення відомчих «офісів РАЦС» («Open Space») Міністерства 
юстиції, особливо у населених пунктах, де функціонують належні ЦНАП.  

15) Визначити ефективний механізм надання послуг РАЦС у старостинських округах ОТГ 
шляхом внесення відповідних змін до наказу Мін’юсту «Про затвердження Правил державної 
реєстрації актів громадянського стану в Україні» від 18.10.2000 №52/5 та наказу Мін’юсту «Про 
затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну 
реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання» від 29.10.2012 №1578/5, інших 
нормативних актів у сфері РАЦС. 

16) Раціоналізувати вимоги до зберігання бланків свідоцтв РАЦС або взагалі відмовитись 
від спеціальних бланків у сфері РАЦС. 

17) Скасувати вимогу підписання актових записів та свідоцтва РАЦС керівником відділу 
РАЦС Мінюсту та обмежитися підписом однієї посадової особи, яка провела державну реєстрацію 
акта цивільного стану. 

18) Узгодити графіки роботи підрозділів ДРАЦС і ЦНАП. 
19) Узгодити пілотні ініціативи («шлюб за добу» та інші) з чинним законодавством та з 

стратегічними напрямами державної політики – децентралізацією та інтеграцією адміністративних 
послуг до ЦНАП. 

 
Реєстрація нерухомості та бізнесу, «місцевий нотаріат»: 
20) Внести зміни до законодавства, якими передбачити зберігання реєстраційних справ 

у всіх суб’єктів державної реєстрації – ОМС; 
21) Внести зміни до законодавства, якими передбачити виключення РДА, які утворили 

спільний з ОМС ЦНАП та/або в разі охоплення ОТГ всієї території району, з переліку обов’язкових 
суб’єктів державної реєстрації; 

22) Внести зміни до бюджетного законодавства, якими передбачити зарахування 
частини коштів, за видачу відомостей з реєстрів Міністерства юстиції України до місцевих 
бюджетів – за місцем надання цих послуг; 

23) Внести зміни до законодавства, якими передбачити можливість запровадження 
(повернення) адміністративного збору за реєстрацію бізнесу; 

24) Переглянути строки та вартість послуг, пов’язаних з реєстрацією нерухомого майна; 
25) Удосконалити або скасувати процедуру тестування осіб, які мають намір здійснювати 

функції державного реєстратора нерухомості та бізнесу 
26) Внести зміни до Закону України «Про нотаріат», передбачивши можливість надання 

нотаріальних послуг усіма ОМС в населених пунктах, де не має нотаріусів. 
 
Паспортні послуги: 
27) покращити умови для ОМС щодо можливості придбання робочих станцій 

(гарантувати доступ до монополізованих складових робочої станції; сприяти зменшенню загальної 
вартості робочої станції; забезпечити ефективний державний контроль за публічними закупівлями 
у цій сфері); 

28) відпрацювати шляхи зменшення вартості організації захищеного цифрового каналу з 
використанням Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ) та щомісячної абонплати за 
користування ним та/або підготувати альтернативні механізми, принаймні для відділених від 
районних центрів малих громад; 

29) якнайшвидше розробити та оприлюднити оптимальне технологічне рішення та 
специфікацію на обладнання, що дозволить ОМС надавати паспортні послуги через мобільні 
ЦНАП; 
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30) спростити вимоги до приміщення для роботи з паспортними послугами, в тому числі 
прямо передбачити можливість розміщення робочих станцій у «відкритому просторі» ЦНАП.  
 

Реєстрація земельних ділянок та видача відомостей з ДЗК: 
31) стратегічно – розробити та ухвалити закон, що передбачає делегування органам 

місцевого самоврядування повноважень з реєстрації земельних ділянок; 
32) спростити кваліфікаційні вимоги до посадових осіб ОМС / ЦНАП для надання доступу 

до роботи з відомостями ДЗК; 
33) скасувати вимоги до приміщення для роботи з послугами ДЗК, в частині необхідності 

окремої ізольованої кімнати.  
 
Реєстрація місця проживання: 
34) стратегічно – перейти на декларативний (повідомний) принцип реєстрації місця 

проживання, тобто реєстрація місця проживання має здійснюватися на підставі заяви (декларації) 
особи, без потреби підтвердження права власності/користування житлом; 

35) скасувати адміністративну відповідальність громадян у сфері реєстрації місця 
проживання; 

36) поліпшити програмне забезпечення для ведення реєстру територіальної громади, 
що надається ДМС. 
 

 Сталість ЦНАП та кошти: 
37) Актуалізувати розміри плати за адміністративні послуги (адміністративних зборів), в 

тому числі, можливо, – шляхом розробки та ухвалення Закону «Про адміністративний збір»; 
38) Розглянути можливість спрощення механізму прийняття готівкових платежів в 

ОМС/ЦНАП за надання адміністративних послуг, принаймні у сільській місцевості; 
39) Передбачити заміну «іменних» печаток (штампів) адміністраторів ЦНАП 

«номерними». 
40) Передбачити механізм відшкодування за послуги поштового зв’язку при 

відправленні результатів адміністративних послуг суб’єктам звернення; 
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