
 

 

 
ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ЦНАП ТА  

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ:  
Результати обговорення в рамках Круглого столу, організованому  

Програмою «U-LEAD з Європою» (30.01.2020) 
 

Відповіді учасників (переважно представники ОМС/ЦНАП) на ключові 
питання: 

1. ОМС загалом та ЦНАП зокрема не є фінансово сталими з точки зору 
надходжень плати за адміністративні послуги. Цей висновок підтримали 100% 
учасників заходу. В онлайн опитуванні підтримали 71%. 

2. Розміри плати за адміністративні послуги потрібно підвищувати. 
Підтримали 100% учасників. В онлайн опитуванні підтримали 100%. 

3. Потрібні зміни у законодавство у питанні оплати адмінпослуг. 
Підтримали 100% учасників. В онлайн опитуванні підтримали 100%. 

4. Встановлювати конкретні розміри адміністративних зборів, принаймні 
за найпопулярніші (базові) адміністративні послуги має:  

- Парламент на рівні закону - 80% учасників (з обґрунтуванням, що це буде і більша 
прозорість для громадян, і передбачуваність для ОМС). В онлайн опитуванні 
підтримали 45%. 

- Кабінет Міністрів України - 10% учасників (з обґрунтуванням, що КМУ може діяти 
оперативніше). В онлайн опитуванні підтримали 45%.  

- 10% учасників - не визначились. В онлайн опитуванні 10% підтримали 
встановлення ставок адмінзбору рішеннями ОМС. 

5. Серед ключових критеріїв для визначення розмірів плати за адмінпослуги 
учасники називали компенсаційні складові, що фактично визначають собівартість 
послуги, зокрема: 

- кількість робочого часу, що витрачається на надання адмінпослуги певного 
виду та витрати на оплату праці адміністратора та/або суб’єкта надання відповідної 
адмінпослуги; 

- витрати на програмне забезпечення та обладнання; 

- комунальні послуги (в т.ч. зв'язок) та витратні матеріали; 

- вартість поштових відправлень (в разі обов’язку доставки результатів 
адмінпослуги поштою на запит особи) та інші витрати. 

В онлайн опитуванні додатково запропонували:  

- прив’язати ставки адмінзбору до прожиткового мінімуму для автоматичної 
актуалізації ставок;  

- термінове надання послуги за вищою ставкою;  

- врахувати строки та якість надання послуги. 



 

 

  
Додаткові питання, що обговорювались на круглому столі 

Наголошувалося, що ЦНАП – це не підприємство і не має мети заробляння 
коштів. Загалом, публічні послуги мають насамперед соціальну цінність і не повинні 
ототожнюватися з бізнесом.  

Водночас, фінансово-економічна складова – дуже важлива для ОМС для 
забезпечення сталого та якісного надання адміністративних послуг.  

Надходження від адмінзбору часто є надто невисокими, особливо в малих 
громадах. Їх не вистачає навіть для утримання персоналу, що надає адмінпослуги, 
тому ідея зі створенням спецфонду, куди мала б відраховуватись частина адмінзбору 
для премій працівникам чи інших витрат на послуги є сумнівною. Також треба 
враховувати, що ЦНАП формуються переважно з наявного персоналу ОМС, що раніше 
надавав адмінпослуги. Тобто в цій частині, як правило, не йдеться про додаткові 
видатки, принаймні у менших громадах.  

Плата за адмінпослуги (адміністративний збір) має виконувати в основному 
компенсаційну функцію, тобто повертати принаймні частину видатків на надання 
послуг. 

Озвучувалася теза, що коли людина реалізує своє право на адмінпослугу 
(наприклад реєстрація нерухомості), то це один підхід до формування плати за 
адмінпослуги (платний), а якщо виконує обов’язок (наприклад, реєстрація 
народження) – інший підхід (безкоштовний для особи). Хоча треба зауважити, що 
майже усі адмінпослуги мають характер право-обов’язку. І цей критерій дискусійний в 
реалізації.  

У будь-якому разі державі потрібно розраховувати собівартість всіх 
адміністративних послуг, в тому числі безкоштовних для суб’єктів звернення. І якщо за 
такі послуги не сплачує особа, то ці розрахунки потрібні для компенсації органам 
місцевого самоврядування від держави – за надання делегованих адмінпослуг 
державою та/або виконання фронт-офісної частини роботи, чи компенсацій в рамках 
міжмуніципального співробітництва. Тобто кожна адміністративна послуга має свою 
вартість. І вона повинна бути визначеною. Але вже безпосереднє її надання, за плату 
чи безоплатно для суб’єкта звернення, визначається на рівні закону. 

Потрібно окремо виробити рішення щодо механізму сплати адмінзбору в 
сільській місцевості, де взагалі немає банківських сервісів або особа не використовує 
платіжні картки чи онлайн технології. Пропонується опрацювати норму про 
використання готівкових платежів у ЦНАП, принаймні для таких населених пунктів. 

Банківська комісія повинна бути адекватною. Щодо багатьох ОМС є питання до 
вибору надавачів таких супутніх послуг. 

Ідея щодо надання місцевих радам повноважень зі встановлення конкретного 
розміру адміністративного збору в межах певних діапазонів, визначених законом, не 
підтримувалася учасниками обговорення. ЦНАП/ОМС зацікавлені в чітких ставках 
адмінзбору, визначених на національному рівні. Хоча ця ідея пропонувалася 



 

 

експертами лише для можливості відновлення плати за реєстрацію бізнесу (якщо 
законом встановити межі, наприклад, від 0 до 100 грн за реєстрацію ФОП). 

Потрібна періодична актуалізація розмірів адмінзбору.  Тому озвучувалося 
рішення щодо прив’язки адміністративного збору до прожиткового мінімуму (чи 
іншого спеціального мірила-показника), для автоматичної актуалізації ставок. Хоча 
значна кількість учасників обговорення підтримала і визначення розмірів 
адміністративних зборів, принаймні за базові адміністративні послуги, в абсолютних 
одиницях (в грошовій одиниці України – гривні). 

Сумнівним є підхід чинного бюджетного законодавства, коли громада отримує 
плату за адмінпослуги, не беручи жодної участі у їх наданні (наприклад, паспортні 
послуги, що надаються територіальними управліннями ДМС, при цьому ОМС не 
інтегрував ці послуги у ЦНАП). Можливим рішенням може бути уточнення норм 
бюджетного законодавства, що ОМС отримує плату за адмінпослуги чи її частину 
лише у разі, коли надає такі послуги повністю, або як фронт-офіс через ЦНАП. 

Наскрізним фокусом обговорення була позиція, що децентралізація 
повноважень у сфері адміністративних послуг сприяє покращенню якості їх надання. 
ЦНАП змінює ставлення громадян до влади.  

 

 


