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Аналіз регуляторного впливу 
до проекту розпорядження голови Слов’янської районної державної 

адміністрації “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 
надаються через Центр надання адміністративних послуг при Слов’янській 

районній державній адміністрації” 
 
 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цієї проблеми 

 
Проект регуляторного акта розроблено з метою реалізації Закону 

України від 06 вересня 2012 року № 5203 – VI «Про адміністративні 
послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року 
№ 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання 
адміністративних послуг». 

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги» (далі – Закон) встановлюється, що центр надання 
адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку 
адміністративних послуг, що визначається органом, який прийняв рішення 
про його утворення – Слов’янською районною державною адміністрацією. 

Без затвердженого переліку адміністративних послуг неможливо 
розпочати роботу центру. У зв’язку з цим виникає необхідність визначення 
переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання 
адміністративних послуг при Слов’янській районній державній адміністрації. 

 
2. Цілі державного регулювання 
 
Основною метою проекту є впорядкування та поліпшення надання 

адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для 
їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними та 
юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, 
створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг 
громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості 
інформації про діяльність органів виконавчої влади. 

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної  
системи надання адміністративних послуг представниками органів, які 
надають адміністративні послуги у Слов’янському районі шляхом створення 
та функціонування Центру адміністративних послуг (далі – ЦНАП). 

Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей: 
- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та 

населенням адміністративних послуг в одному приміщенні у чітко 



встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на 
очікування прийому адміністратором. 

 
- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та 

населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі 
платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та 
результати розгляду заяв, клопотань, звернень тощо; 

- надання можливості отримати консультації від суб’єктів надання 
адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх 
роботи час; 

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок 
зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з 
представниками адміністративних органів; 

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та 
підвищення якості їх надання. 

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

визначених цілей 
 
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 
У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не 

можливе, так як суб'єкти звернення звертаються за отриманням 
адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання 
адміністративних послуг. Дана процедура не є прозорою, відсутній 
громадський контроль та не відповідає Закону України «Про адміністративні 
послуги». 

Від такої альтернативи необхідно відмовитись. 
Прийняття данного проекту розпорядження дасть можливість: 
- звернувшись до адміністратора у Центрі суб'єкти звернення матимуть 

можливість раціонально скоротити кількість документів та процедурних дій, 
що вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

- безперешкодно суб’єкти звернення матимуть можливість одержувати 
необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги; 

- реалізація прав та інтересів суб’єктів звернення через публічне 
обговорення проекту регуляторного акта. 

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана 
альтернатива є прийнятною  та забезпечує реалізацію Закону України «Про 
адміністративні послуги». 

 
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання 

проблеми 
 
Для розв’язання проблемного питання пропонується прийняти 

розпорядження голови Слов’янської районної державної адміністрації “Про 
затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 



надання адміністративних послуг при Слов’янській районній державній 
адміністрації”. 

 
 
Прийняття регуляторного акта дозволить визначити перелік 

адміністративних послуг, що забезпечить прозорість, доступність, чіткість та 
урегульованість процесу надання адміністративних послуг. 

 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 
 
Ухвалення зазначеного регуляторного акта має на меті декілька цілей: 
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк 

та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання; 
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та 

порядок надання адміністративних послуг, що надаються через 
адміністратора. 

 
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта 

 
Сфера впливу Вигоди Витрати 

Держава Надання адміністративних 
послуг через Центр надання 
адміністративних послуг у 
відповідності до вимог Закону 
України «Про адміністративні 
послуги» 

Немає, реалізація 
проекту не потребує 
додаткових витрат з 
державного бюджету. 
Забезпечення надання 
адміністративних послуг 
через центри надання 
адміністративних послуг 
передбачається в межах 
видатків на утримання 
органів, що прийняли 
рішення про утворення 
таких центрів 

Інтереси  
громадян 
 
Інтереси  
суб'єктів 
господарської  
діяльності 

Забезпечення прозорості, 
доступності та зручності для 
суб'єктів звернень при наданні 
адміністративних послуг; 
створення належних умов для 
очікування та заповнення 
необхідних документів 
(бланків, заяв тощо), у тому 
числі для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями 

Немає 



(особливими потребами); 
чітке визначення переліку 
документів, необхідних для 
отримання відповідної 
адміністративної послуги; 
отримання адміністративних 
послуг у одному приміщенні; 
мінімізація часу на очікування 
в черзі; 
мінімізація кількості 
відвідувань у ЦНАП для 
отримання результату надання 
адміністративної послуги; 
можливість отримання бланків 
заяв за місцем отримання 
послуги; 
отримання у приміщенні 
ЦНАП професійних 
консультацій щодо порядку 
надання адміністративних 
послуг та допомоги в 
оформленні документів, 
необхідних для їх отримання; 
вивільнення часу, який раніше 
витрачався на багаторазові 
відвідування різних 
адміністративних органів та 
перебування в чергах для 
отримання конкретної 
послуги; 
визначеність та зменшення 
термінів надання 
адміністративних послуг; 
наявність та доступність 
інформації про перелік та 
порядок надання 
адміністративних послуг; 
доступ суб'єктів звернень до 
інформації про стан, хід та 
результати розгляду їх 
звернень 

 
7. Строк дії регуляторного акта 
 
Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування у засобах масової інформації. Пропонується встановити 



необмежений термін дії розпорядження до внесення змін у перелік 
адміністративних послуг, обумовлених змінами у чинному законодавстві, а 
також інших обставин, що передбачають необхідність відміни або перегляду 
даного розпорядження. 

 
8. Показники результативності регуляторного акта 
 
У результаті прийняття цього регуляторного акта буде досліджуватися 

та вивчатися: 
- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які надають 

адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при 
Слов’янській районній державній адміністрації; 

- кількість суб’єктів звернень на яких буде поширюватися дія акта 
(кількість звернень одержувачів адміністративних послуг); 

- кількість наданих адміністративних послуг; 
- середній термін розгляду звернення; 
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та 

якості надання адміністративних послуг. 
 
9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 
 
Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись 

статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних наданих 
працівниками Центру надання адміністративних послуг. 

Базове відстеження результативності дії цього акту буде здійснено в 
порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту 
дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та 
ефективну дію цього акту. 

Повторне відстеження буде проведене не пізніше двох років з дня 
набрання чинності цим актом, де будуть відображені показники за період, з 
моменту закінчення проведення базового відстеження. 

За цими порівняльними даними після зазначеного строку, буде 
встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта. 

Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по 
проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акта, 
при умові  його чинності, буде здійснено періодичне відстеження 
результативності, де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні з 
попереднім відстеженням результативності акта. 

 
Завідувач сектору з питань 
видачі документів дозвільного 
характеру та надання адміністративних 
послуг – державний адміністратор      В.Я.Павлюк 


