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Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості
нормативно-правового регулювання
Тетяна Маматова, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Наталя Сидоренко, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Стаття присвячена визначенню основних етапів розвитку нормативно-правового забезпечення системи
надання адміністративних послуг в Україні належать: закладення основ системи надання адміністративних
послуг у частині взаємодії із суб’єктами господарювання (до 2005 р.); початок формування системи
надання адміністративних послуг (2006–2008 рр.); нормотворча діяльність з метою упорядкування сфери
адміністративних послуг (2009–2013 рр.); розширення повноважень органів місцевого самоврядування
у сфері надання адміністративних послуг (2014–2017 рр.); розвиток мережі належних центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП) органів місцевого самоврядування і діджиталізація сфери публічних
послуг (2019–2020 рр.). Розглянуто та проаналізовано окремі законодавчі акти, що надають органам
місцевого самоврядування певних власних та делегованих повноважень у сфері надання адміністративних
послуг. Акцентовано на тому, що нормативно-правове поле у сфері публічного управління, зокрема,
надання адміністративних послуг населенню, перебуває в постійному розвитку. Вивчення тенденцій у
зазначеній сфері вказує на те, що подальший вектор розвитку буде спрямований переважно на кінцевого
споживача послуг – суб’єкта звернення із нормативним визначенням пріоритетності комплексного
характеру послуг та їх надання переважно в електронному вигляді, наприклад із використанням
застосунку «Дія» чи аналогічних сервісів. Визначено, що забезпечення інноваційного розвитку сфери
надання адміністративних послуг вимагає від органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування прийняття стратегічних рішень щодо розбудови відповідної інфраструктури: оновлення
комп’ютерної, спеціалізованої (робочих станцій) техніки та іншої оргтехніки в ЦНАП; забезпечення
якісного зв’язку задля ефективної роботи Інтернет мережі, що дозволяє ефективно працювати мобільним
ЦНАП та робочим містам адміністраторів, здійснювати обслуговування фізичних та юридичних осіб у
територіальних підрозділах ЦНАП та на віддалених робочих місцях, здійснювати миттєві розрахунки за
адміністративні послуги, отримувати доступ до державних реєстрів; реалізація заходів з інформування та
залучення населення до діяльності ЦНАП.
Ключові слова: публічне управління, децентралізація, адміністративні послуги, центр надання
адміністративних послуг, ЦНАП, нормативне регулювання, закон

The system of administrative services in Ukraine: features of legal regulation
Тetiana Mamatova, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration National
Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Natalya Sydorenko, Training Institute of the State Employment Service of Ukraine
The article is devoted to determining the main stages of regulatory and legal support of the
administrative services’ system in Ukraine development which include: laying the foundations of the
administrative services’ system in terms of interaction with business entities (until 2005); the beginning
of the administrative services’ system formation (2006–2008); rule-making activity for the purpose of
streamlining the sphere of administrative services (2009–2013); expanding the local governments’ powers
in the field of administrative services (2014–2017); development of a network of appropriate administrative
services centres of local governments and digitalization of public services (2019–2020). Certain legislative
acts that provide local governments with certain own and delegated powers in the field of administrative
services are considered and analysed. Emphasis is placed on the fact that the legal field in the field of
public administration, in particular, the provision of administrative services to the population, is constantly
evolving. The study of trends in this area indicates that the further vector of development will be aimed
mainly at the end user of services – the subject of the application – with regulatory priority of complex
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services and their provision mainly in electronic form, for example using the application «Diia» or similar
services. It is determined that ensuring the innovative development of administrative services requires state
executive bodies and local governments to make strategic decisions on the development of appropriate
infrastructure: updating computer, specialized (workstations) equipment and other office equipment in the
administrative services centres; ensuring high-quality communication for the effective operation of the
Internet, which allows mobile administrative services centres and workplaces of administrators to work
effectively, to provide services to individuals and legal entities in the territorial divisions of administrative
services centres and remote workplaces, make instant payments for administrative services, gain access to
state registers; implementation of activities to inform and involve the public in the administrative services
centres’ activities.
Keywords: public administration, decentralization, administrative services, administrative services centre,
regulations, law

Системы предоставления административных услуг в Украине: особенности
нормативно-правового регулирования
Татьяна Маматова, Днепропетровский региональный институт государственного управления
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Наталия Сидоренко, Институт подготовки кадров Государственной службы занятости Украины
Статья посвящена определению основных этапов развития нормативно-правового обеспечения
системы предоставления административных услуг в Украине: закладка основ системы предоставления
административных услуг в части взаимодействия с субъектами хозяйствования (до 2005 г.); начало
формирования системы предоставления административных услуг (2006–2008 гг.); нормотворческая
деятельность с целью упорядочения сферы административных услуг (2009–2013 гг.); расширение
полномочий органов местного самоуправления в сфере предоставления административных услуг (2014–
2017 гг.); развитие сети надлежащих центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) органов
местного самоуправления и диджитализация сферы публичных услуг (2019–2020 гг.). Рассмотрены
и проанализированы отдельные законодательные акты, предоставляющие органам местного
самоуправления определенных собственных и делегированных полномочий в сфере предоставления
административных услуг. Акцентировано на том, что нормативно-правовое поле в сфере публичного
управления, в частности, предоставления административных услуг населению, находится в постоянном
развитии. Изучение тенденций в указанной сфере указывает на то, что дальнейший вектор развития будет
направлен преимущественно на конечного потребителя услуг – субъекта обращения – с нормативным
определением приоритетности комплексного характера услуг и их предоставления преимущественно
в электронном виде, например с использованием приложения «Дия» или аналогичных сервисов.
Определено, что обеспечение инновационного развития сферы предоставления административных
услуг требует от органов государственной власти и органов местного самоуправления принятия
стратегических решений по развитию соответствующей инфраструктуры: обновление компьютерной,
специализированной (рабочих станций) техники и другой оргтехники в ЦПАУ; обеспечение качественной
связи для эффективной работы сети Интернет, что позволяет эффективно работать мобильным ЦПАУ и
мобильным рабочим местам администраторов, осуществлять обслуживание физических и юридических
лиц в территориальных подразделениях ЦПАУ и на удаленных рабочих местах; осуществлять
мгновенный расчет за административные услуги; получать доступ к государственным реестрам;
реализация мероприятий по информированию и привлечению населения к деятельности ЦПАУ.
Ключевые слова: публичное управления, децентрализация, административные услуги, центр предоставления административных услуг, нормативное регулирование, закон
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Вступ. Постановка проблеми.
еформа децентралізації в Україні,
що характеризується передачею
владних повноважень й фінансів
від органів центральної виконавчої влади
до органів місцевого самоврядування, активно триває в Україні з 2015 року. Саме це
створює нові можливості на муніципальному рівні навіть для малих міст, сіл, селищ
та невеликих громад задля їх подальшого розвитку. Завдяки процесу об’єднання
новоутворені громади мають можливість
поєднати власні ресурси для того, щоб самостійно вирішувати питання місцевого
значення, підвищувати якість життя і нести
за це відповідальність. Одним з напрямів
реалізації самоврядних повноважень на локальному рівні є розбудова сфери надання
адміністративних послуг населенню шляхом створення належних Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На сучасному етапі розвитку науки публічного управління проблему належного надання
публічних, зокрема адміністративних послуг
досліджували як українські так і зарубіжні
вчені. У контексті висвітлення процесів розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації в Україні особливої уваги заслуговують праці українських
вчених і практиків Н. Васильєвої (Васильєва,
2013), О. Гуненкової (Гуненкова, 2019), Я.
Жовнірчика (Жовнірчик, 2017), В. Карпенка
(Карпенко, 2014), Н. Ільчанінової (Ільчанінова, 2019), Т. Серьогіної (Серьогіна, 2020),
В. Тимощука, О. Курінного та Н. Добрянської (Тимощук, Добрянська, & Курінний,
2015), Н. Шамрай (Шамрай, 2017), А. Штирліної (Штирліна, 2017), а також аналітичні,
методичні та практичні видання, що підготовлені у цій сфері в рамках міжнародних
програм та проєктів, зокрема, «Діяльність
центрів надання адміністративних послуг в
умовах децентралізації: досвід, аналіз, методичні рекомендації» (Андрєєв, & Остапенко,
2017), «Діяльність ЦНАП та оцінка якості
надання адміністративних» (Бригілевич, &
Лепьошкін, 2017), «Біла книга державної
політики у сфері адміністративних послуг»
(Програма «U-LEAD з Європою, 2020).
166
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У роботах авторів дослідження вивчалися питання формування нової системи
надання адміністративних послуг в умовах децентралізації (Маматова, 2015) та
запровадження інноваційних підходів до
розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації
(Маматова, & Гладка, 2020), але, маємо
констатувати, що розвиток нормативно-правового забезпечення система надання адміністративних послуг в Україні
та динамічні зміни у сій сфері, що пов’язані із активізацією процесів децентралізації та утворення спроможних територіальних громад в Україні недостатньо
висвітлені у публікаціях фахових видань з
публічного управління.
З огляду на це, метою статті є визначення основних етапів розвитку нормативно-правового забезпечення системи
надання адміністративних послуг, вивчити
тенденції трансформацій та визначити вектор розвитку нормативно-правого забезпечення сфери надання адміністративних послуг як підґрунтя для подальшої реалізації
концепції сервісної держави.
Результати дослідження. Розбудова
мережі належних ЦНАП суттєво залежить
від відповідного нормативно-правового забезпечення, яке також перебуває під
впливом постійних змін в українському законодавстві та окреслює усі необхідні для
розвитку сфери напрями. Основні етапи
розвитку нормативно-правового забезпечення системи надання адміністративних
послуг в Україні наведено у табл. До них
належать: закладення основ системи надання адміністративних послуг у частині
взаємодії із суб’єктами господарювання
(до 2005 р.); початок формування системи
надання адміністративних послуг (2006–
2008 рр.); нормотворча діяльність з метою упорядкування сфери адміністративних послуг (2009–2013 рр.); розширення
повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних
послуг (2014–2017 рр.); розвиток мережі
належних ЦНАП органів місцевого самоврядування і діджиталізація сфери публічних послуг (2019–2020 рр.).

Тип нормативного
документа
Дата та номер

01лип.2004 №1952-IV
06 вер.2005 №2806-IV

Закон України
Закон України
Розпорядження Кабінету
Міністрів України
Наказ Мінекономіки
України

12 лип.2007№219

Про затвердження примірного положення про центр надання адміністративних
послуг
Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх
послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг
Про затвердження Примірного регламенту про центр надання адміністративних послуг

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг

Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо
одержання адміністративних (державних) послуг
Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Про адміністративні послуги
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних
послуг
Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративноїпослуги

Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг

Закон України
Закон України
Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України

Постанова Кабінету
Міністрів України
Указ Президента України

01 серп.2013 №588

29 трав.2013 №379

20 лют.2013 №118

30 січ.2013 №57

30 січ.2013 №44

19 трав.2011 р. №3392-IV
06 вере.2012 №737
03 січ.2013 №13

03 лип.2009 №508/2009

17 лип.2009 №737

2009-2013 рр. Нормотворча діяльність з метою упорядкування сфери адміністративних послуг

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання
адміністративних послуг

Про схвалення концепції розвитку системи надання адміністративних послуг

15 лют.2006 №90-р

02 вер.1993 №3425-XII
15 трав.2003 №755-IV

Закон України
Закон України

2006-2008 рр. Початок формування системи надання адміністративних послуг

Про нотаріат
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

До 2005 р. Закладення основ системи надання адміністративних послуг у частині взаємодії із суб’єктами господарювання

Назва

Етапи розвитку нормативно-правового забезпечення системи надання адміністративних послуг в Україні

Таблиця 1
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Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями державної форми власності
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи
електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи
Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру 
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України 
Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб –підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг 
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
влади в Україні
Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення умов ведення
бізнесу (дерегуляція)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов
ведення бізнесу(дерегуляція) 
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

12 лют.2015 № 191-VIII

Закон України

10 груд.2015 №888-VII

26 лист.2015 №835

26 лист.2015 №834

02 бер.2016 №207

14 черв.2017 №394-р

14 лют.2017 №75

від 16 лист.2016 №918-р

23 серп.2016№ 553
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Розпорядження Кабінету
Міністрів України

Постанова Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України
Розпорядження Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України

Постанова Кабінету
25 груд.2015 №1127
Міністрів України
Наказ Міністерства юстиції 09 лют.2016 №359/5

Закон України

Постанова Кабінету
Міністрів України
Закон України

12 лют.2015 №191-VII

16 трав.2014 №523-р

01 квіт.2014 №333-р

Розпорядження Кабінету
Міністрів України
Розпорядження Кабінету
Міністрів України
Закон України

2014-2017 рр. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг

продовження таблиці 1
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Про деякі питання діяльності об'єднаної територіальної громади щодо надання послуг
Наказ Міністерства юстиції 21 черв.2017 №1030
із соціальної підтримки населення
Деякі питання створення та забезпечення функціонування центрів надання
Розпорядження Кабінету 11 жовт.2017 №736-р
адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі
Міністрів України
«Прозорий офіс»
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р.
Розпорядження Кабінету 11 жовт.2017 №782-р
№ 523
Міністрів України
2019-2020 рр. Розвиток мережі належних ЦНАП органів місцевого самоврядування і діджиталізація сфери публічних послуг
Розпорядження Кабінету 30 січ.2019 №37-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи
Міністрів України
електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 
Постанова Кабінету
14 серп.2019 №714
2013 р. № 118 і від 1 серпня 2013 р. № 588
Міністрів України
Указ Президента України 4 вер.2019№647/2019
Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання
Закон України
17жовт.2019 №199-ІХ
адміністративних послуг у сферібудівництва та створення Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва
Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави 
Указ Президента України 8 лист. 2019 р. №837/2019
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Постанова Кабінету
05 лют.2020 № 123
Міністерства цифрової трансформації
Міністрів України
Постанова Кабінету
04 груд.2019 №1137
Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного
Міністрів України
державного порталу адміністративних послуг
Закон України
03 лист.2020 №943-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі
та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення
доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі

продовження таблиці 1
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Процеси здійснення реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади створили передумови щодо затвердження нормативних актів, норми яких
спрямовані на розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг. Станом на
сьогодні через ЦНАП надається великий перелік послуг, які умовно можна поділити на
наступні групи: державна реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
дозвільного характеру; державна реєстрація
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; нотаріальні;
соціального характеру; місцеві; послуги з
реєстрації місця проживання особи; послуги
у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; паспортні та інші.
Отже, розглянемо та проаналізуємо
окремі законодавчі акти, що надають органам місцевого самоврядування певних власних та делегованих повноважень у сфері надання адміністративних послуг.
1. Закон України «Про адміністративні послуги» (зі змінами) від 06.09.2012 р. № 5203VІ (Про адміністративні послуги, 2012), надає офіційне тлумачення таким поняттям:
− адміністративна послуга – результат
здійснення владних повноважень суб’єктом
надання адміністративних послуг за заявою
фізичної або юридичної особи, спрямований
на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов’язків такої особи відповідно до закону;
− суб’єкт звернення – фізична особа,
юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;
− суб’єкт надання адміністративної
послуги (СНАП) – орган виконавчої влади,
інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого
самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;
− центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або
виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої
державної адміністрації, в якому надаються
адміністративні послуги згідно з переліком,
визначеним відповідно до Закону. Послуги в

ЦНАП надаються адміністратором центру, у
тому числі шляхом його взаємодії зі СНАП. У
виняткових випадках (якщо послуги у ЦНАП
не можуть бути надані адміністратором або
таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних
інтересів) окремі адміністративні послуги
можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами СНАП на підставі узгоджених
рішень з органом, який прийняв рішення про
утворення центру надання адміністративних
послуг. ЦНАП мають власні найменування та
можуть мати символіку. Окремо від найменування та символіки центри мають право використовувати позначення «Центр Дії».
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (зі
змінами) від 06.09.2005 р. № 2806-IV (Про
дозвільну систему, 2005) визначає наступні
засади:
− дозвільна система у сфері господарської діяльності – сукупність урегульованих
законодавством відносин, які виникають між
дозвільними органами, адміністраторами та
суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, анулюванням документів
дозвільного характеру;
− дозвільні органи – суб’єкти надання
адміністративних послуг, їх посадові особи,
уповноважені відповідно до закону видавати
документи дозвільного характеру;
− документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку,
рішення, погодження, свідоцтва, іншого
документа в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту
господарювання у разі надання йому права
на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності
якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності.
3. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
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обтяжень» (зі змінами) від 01.07.2004 р. №
1952-IV (Про державну реєстрацію, 2004),
дія якого поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав визначає
наступні базові поняття, що застосовуються у
сфері надання адміністративних послуг:
− державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) – офіційне визнання і
підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме
майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно;
− державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав)
– єдина державна інформаційна система, що
забезпечує обробку, збереження та надання
відомостей про зареєстровані речові права на
нерухоме майно та їх обтяження.
4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (зі
змінами) від 15.05.2003 р. № 755-IV (Про
державну реєстрацію, 2003) регулює відносини, що виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки
(у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців. Закон визначає такі базові поняття, що є актуальними й для сфери надання
адміністративних послуг, а саме:
− виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
(далі – виписка) – документ в електронній
або у випадках, передбачених цим Законом, у паперовій формі, який формується
за результатами проведення реєстраційних
дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну
особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та податкових органах, видачу ліцензії
та документів дозвільного характеру) або
громадське формування, що не має статусу
юридичної особи, а також про проведену
реєстраційну дію;
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− витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – витяг) – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним
забезпеченням Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за зазначеним
заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, які є актуальними
на дату та час формування витягу або на
дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;
− громадські формування – політичні партії, структурні утворення політичних
партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом
юридичної особи, професійні спілки, їх
об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих
спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових
організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій;
− державна реєстрація юридичних
осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних
осіб-підприємців (далі – державна реєстрація) – офіційне визнання шляхом засвідчення
державою факту створення або припинення
юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи,
засвідчення факту наявності відповідного
статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання,
політичної партії, організації роботодавців,
об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття
або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу підприємця, а також проведення
інших реєстраційних дій, передбачених цим
Законом;
171

Аспекти публічного управління Том 8 № 6 2020

www.aspects.org.ua

− державний реєстратор юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – особа, яка перебуває у
трудових відносинах з суб’єктом державної
реєстрації, нотаріус;
− Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань – єдина державна
інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік
та надання інформації про юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадські
формування, що не мають статусу юридичної особи.
5. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-IV (Про
свободу пересування, 2003), регулює питання щодо визначення місця перебування або
місця проживання осіб та визначає наступне:
− місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої
особа проживає строком менше шести місяців на рік;
− місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає,
а також спеціалізовані соціальні установи,
заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини.
6. Закон України «Про нотаріат» (зі змінами) від 02.09.1993 р. № 3425-XII (Про нотаріат, 1993) у статті 37 визначає нотаріальні
дії, що вчиняються у сільських населених
пунктах уповноважені на це посадовим особами органів місцевого самоврядування, а
саме: вживають заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчують заповіти (крім
секретних); видають дублікати посвідчених
ними документів; засвідчують вірність копій
(фотокопій) документів і виписок з них; засвідчують справжність підпису на документах; видають свідоцтва про право на спадщину; видають свідоцтва про право власності
на частку в спільному майні подружжя в разі
смерті одного з подружжя.
Окрім вищезгаданих законів, чинна
нормативно-правова база містить багато
інших підзаконних актів, які більш детально регулюють сферу розвитку надання адміністративних послуг. Серед таких доку-

ментів, на нашу думку, необхідно виділити
наступні постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 р. № 118 (Про затвердження Примірного положення, 2013) та
«Про затвердження Примірного регламенту
центру надання адміністративних послуг»
від 01.08.2013 р. № 588 (Про затвердження
Примірного регламенту, 2013), що регламентують організацію діяльності ЦНАП
його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів, порядок
дій адміністраторів центру та їх взаємодії із
суб’єктами надання адміністративних послуг на місцевому рівні.
2. «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 р. № 523-р (Деякі питання надання адміністративних послуг,
2014) – розпорядження КМУ, що визначає
рекомендований перелік адміністративних
послуг, які надаються через ЦНАП.
У контексті реформування сфери публічного управління, зокрема сфери надання адміністративних послуг вже багато
років тривають дискусії щодо внесення
подальших змін до чинного законодавства
у таких напрямах: розробка, затвердження
та застосування адміністративних процедур; збільшення розмірів адміністративного збору; розвиток електронних сервісів,
у тому числі он-лайн; надання «комплексних адміністративних послуг», наприклад
єМалятко.
Підтвердженням напрямів подальшого
розвитку сфери надання публічних послуг
у контексті Концепції функціонування
сервісної держави (держави для громадян
й бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y
сфері надання публічних, у тому числі адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів) виступає й Указ
Президента України «Про деякі заходи із
забезпечення надання якісних публічних
послуг» від 04.09.2019 р. № 647/2019 (Про
деякі заходи, 2019).
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Підсилюють цей напрям подальшого
розвитку сферу публічних послуг та створюють відповідне підґрунтя для подальших
законодавчих змін й низька, затверджених у
2019–2020 роках нормативних документів у
напрямі діджиталізації даної сфери. Серед
яких можна виділити Розпорядження КМУ
від 30.01.2019 р. № 37-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в
Україні на 2019-2020 роки». Реалізація Концепції сприятиме покращенню якості надання адміністративних послуг для громадян та
суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог (Про затвердження плану
заходів, 2019).
Напрям подальшої діджиталізації сфери надання адміністративних послуг також
підсилюють норми двох постанов Кабінету
Міністрів України: «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг
та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 04.12.2019 р. № 1137
(Питання Єдиного державного веб-порталу,
2019) та «Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства цифрової трансформації»
від 05.02.2020 р. № 123 (Про внесення змін
до деяких актів, 2020). Саме ці акти містять
норми, що визначають мету, основні завдання, функціональні можливості та суб’єктів
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», зміст інформації
на ньому та порядок її внесення, а також
інші питання функціонування зазначеного
веб-порталу та інших електронних сервісів
держави.
3 листопада 2020 р. прийнято Закон
України № 943-IX «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та
удосконалення доступу до адміністративних
послуг, які надаються в електронній формі»
(Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, 2020), за яким у ЦНАП об’єднаної територіальної громади надаватимуться усі адміністративні та інші публічні послуги органів місцевого самоврядування,
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, а також адміністративні
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послуги за договорами щодо обслуговування у ЦНАП жителів інших територіальних
громад. Даним законом передбачено поетапне утворення ЦНАП органів місцевого
самоврядування протягом 3 років у кожній
з новостворених громад. ЦНАП органів місцевого самоврядування обов’язково будуть
утворюватися в усіх населених пунктах з
чисельністю населення більше однієї тисяч,
старостам будуть надані окремі функції адміністратора.
На нашу думку, нормативно-правове забезпечення у сфері надання публічних та
адміністративних послуг буде й надалі змінюватися. Утворені після місцевих виборів
в Україні у жовтні 2020 року 1 402 територіальні громади з кожним роком будуть отримувати від органів державної виконавчої
влади все більше делегованих повноважень,
що може створити передумови для постійної
модернізації роботи ЦНАП територіальних
громад у межах чинного законодавства.
Висновки.
1. До основних етапів розвитку нормативно-правового забезпечення системи надання
адміністративних послуг в Україні належать:
закладення основ системи надання адміністративних послуг у частині взаємодії із суб’єктами
господарювання (до 2005 р.); початок формування системи надання адміністративних послуг (2006-2008 рр.); нормотворча діяльність
з метою упорядкування сфери адміністративних послуг (2009-2013 рр.); розширення
повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг
(2014-2017 рр.); розвиток мережі належних
ЦНАП органів місцевого самоврядування і
діджиталізація сфери публічних послуг (20192020 рр.) (Т. Маматова).
2. Нормативно-правове поле у сфері публічного управління, зокрема, надання адміністративних послуг населенню, перебуває
в постійному розвитку. Вивчення тенденцій у
зазначеній сфері вказує на те, що подальший
вектор розвитку буде спрямований переважно на кінцевого споживача послуг – суб’єкта
звернення – із нормативним визначенням пріоритетності комплексного характеру послуг та
їх надання переважно в електронному вигляді,
наприклад із використанням застосунку «Дія»
чи аналогічних сервісів (Н. Сидоренко).
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3. Забезпечення інноваційного розвитку сфери надання адміністративних послуг
вимагає від органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування
прийняття стратегічних рішень щодо розбудови відповідної інфраструктури: оновлення комп’ютерної, спеціалізованої (робочих станцій) техніки та іншої оргтехніки в
ЦНАП; забезпечення якісного зв’язку задля
ефективної роботи Інтернет мережі, що до-

зволяє ефективно працювати мобільним
ЦНАП і мобільним робочим місцям адміністраторів, здійснювати обслуговування
фізичних та юридичних осіб у територіальних підрозділах ЦНАП та на віддалених робочих місцях, здійснювати миттєві розрахунки за адміністративні послуги, отримувати
доступи до державних реєстрів; реалізація
заходів з інформування та залучення населення до діяльності ЦНАП (Н. Сидоренко).
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