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

адміністрації  
 

«Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при 
Слов’янській районній державні адміністрації» 

 
1. Визначення та аналіз проблеми 

 
Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання 

полягає в визначенні порядку взаємодії адміністраторів центру надання 
адміністративних послуг при Слов’янській районній державній адміністрації 
з суб’єктами надання адміністративних послуг. Пропонується вирішити 
проблему шляхом затвердження регламенту центру надання 
адміністративних послуг при Слов’янській районній державній адміністрації. 
На данному етапі розв'язання цієї проблеми за допомогою ринкових 
механізмів не можливо. 

 
2. Цілі (мета) державного регулювання 

 
Метою прийняття акта є забезпечення реалізації прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб в отриманні 
адміністративних послуг та створення умов для спрощення процедури 
отриманні послуг, скорочення часу отримання послуги та поліпшення якості 
їх надання. 

Основним завданням проекту документа є затвердження регламенту 
центра надання адміністративних послуг при Слов’янській районній 
державній адміністрації, організація надання адміністративних послуг в 
найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єкта 
звернення. 

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 
 

Спосіб, який пропонується – це затвердження регламенту центра 
надання адміністративних послуг при Слов'янській районній державній 
адміністрації. Це дозволить належним чином організувати надання 
адміністративних послуг населенню Слов’янського району, запобігти 
проявам корупції та забезпечить якість і прозорість при їх наданні. 

В якості  альтернативи до запропонованого регуляторного акта можна 
розглянути й інше вирішення даного питання, а саме: його неприйняття, що 



призведе до порушення вимог частини 10 статті 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги». 

 
 

4. Механізм та заходи розв’язання проблеми 
 

 
Для розв’язання проблеми, зазначеної у пункті 1, пропонується 

прийняття проекту розпорядження «Про затвердження регламенту центру 
надання адміністративних послуг при Слов’янській районній державній 
адміністрації”. Дія цього регуляторного акта дасть змогу відпрацювати 
чіткий механізм взаємодії державного адміністратора (адміністратора), 
органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб задіяних у 
забезпеченні організації надання адміністративних послуг через Центр 
надання адміністративних послуг при Слов’янській районній державній 
адміністрації. 

 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 
 

Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Регламенту  
центру надання адміністративних послуг при Слов’янській районній 
державній адміністрації» та його реалізація сприятиме реалізації основних 
принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у 
частині забезпечення оперативності, доступності, зручності для суб’єктів при 
наданні адміністративних послуг. 

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення 
даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку 
забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. 

 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта 

 
Основною метою регуляторного акта є забезпечення виконання 

чинного законодавства в межах повноважень районної державної 
адміністрації. 

 
Сфера впливу Вигоди Витрати 
Органи влади 
 
 
 
 
 
 
 

-відкритість, прозорість надання 
адміністративних послуг; 
- мінімізація кількості 
документів та процедурних дій 
для надання адміністративних 
послуг; 
- мінімізація корупційної 
складової; 

Реалізація проекту не 
потребує додаткових 
витрат. Забезпечення 
надання 
адміністративних послуг, 
що надаються через 
Центр надання 
адміністративних послуг 



 
 
 
 
 
 

- оперативність вирішення 
питань пов’язаних з наданням 
адміністративних послуг; 
 
- формування в суспільстві 
позитивного іміджу влади. 
 

передбачається в межах 
видатків на утримання 
районної державної 
адміністрації. 

Суб’єкти 
господарювання 

- доступність та зручність 
процедури отримання 
адміністративних послуг; 
- чітке визначення переліку 
документів необхідних для 
отримання відповідної 
адміністративної послуги; 
- мінімізація часу на очікування 
в черзі; 
- мінімізація кількості 
відвідувань центру для 
отримання результату з 
отримання адміністративної 
послуги; 
- отримання у приміщенні 
центру професійних 
консультацій щодо надання 
адміністративних послуг та 
допомоги в оформленні 
документів, необхідних для їх 
отримання; 
- наявність та доступність 
інформації про перелік та 
порядок надання 
адміністративних послуг; 
- доступ до інформації про стан, 
хід та результати розгляду їх 
звернень 

Витрати відсутні 

Громадяни - забезпечення оперативності, 
доступності та зручності для 
суб’єктів звернень при наданні 
адміністративних послуг; 
- наявність та доступність 
інформації про перелік та 
порядок надання 
адміністративних послуг; 
- отримання у приміщенні 
центру професійних 

Витрати відсутні 



консультацій щодо надання 
адміністративних послуг та 
допомоги в оформленні 
документів, необхідних для їх 
отримання; 
- створення сприятливого 
клімату для обслуговування 
громадян району 
 

 
7. Строк дії регуляторного акта 

 
Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації відповідно до законодавства України. 
Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та 

зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного 
законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження 
його результативності. Перегляд регуляторного акта, його скасування, 
відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з 
вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності». 

 
8. Показники результативності регуляторного акта 

 
З метою відстеження результативності цього регуляторного акта 

визначено наступні показники результативності: 
 - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної 
єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних 
послуг; 
 - 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. 

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло 
суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – 
Слов’янський район). 

Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами звернення за надані 
адміністративні послуги – витрати суб’єктів звернення не передбачаються. 

Рівень проінформованості суб'єктів звернення із основними 
положеннями регуляторного акта високий, оскільки зазначений проект 
розміщено на офіційному веб – сайті Слов’янської районної державної 
адмінстраці в розділі «Регуляторна політика», після прийняття проекту – 
розпорядження буде опубліковане в установленому законом порядку. 

 



 
 
 
 

9. Відстеження результативності акта 
 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 
згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». Базове відстеження 
регуляторного акту здійснюватиметься у межах строків, встановлених 
статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності». 

Результативність відстежуватиметься шляхом збору інформації про 
кількість суб’єктів звернення за наданням адміністративних послуг до 
Центра надання адміністративних послуг, кількість наданих послуг, 
задоволеності суб’єктів отримання адміністративних послуг (фізичних та 
юридичних осіб) якістю отриманих послуг. Для відстеження 
використовуватимуться статистичний метод оцінювання. 

Повторне відстеження здійснюватиметься через 1 рік після набрання 
чинності цього регуляторного акта в результаті якого відбудеться порівняння 
показників базового і повторного відстеження. 

Періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснюватися раз на 
три роки. 

 
 
 
 

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


