
Аналіз 
регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Нововодолазької районної 

державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг при Нововодолазькій районній 

державній адміністрації» 

 

1. Визначення та аналіз проблеми. 

Проект розпорядження розроблено відповідно законів України «Про 

адміністративні послуги» статей 13, 31, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-

р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», та з метою створення зручних і сприятливих умов для 

отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, 

забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, 

удосконалення та спрощення порядку надання адміністративних послуг, яке полягає у 

зменшенні затрат сил та часу суб’єктів звернень за адміністративними послугами шляхом 

надання вичерпного переліку документів, які необхідно надати для отримання 

адміністративної послуги; зменшення кількості відвідувань заявниками посадових осіб, 

відповідальних за надання адміністративної послуги; надання інформації щодо платності 

або безоплатності адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати за платну 

адміністративну послугу. 

Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже 

важливою, оскільки має на меті вирішення цілого ряду організаційних питань. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання. 

Основними цілями прийняття розпорядження є:  

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням 

адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» 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 у відповідних 

адміністративних органах;  

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у 

приміщенні Центру надання адміністративних послуг при Нововодолазькій районній 

державній адміністрації 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;  

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та 

службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за 

принципом «організаційної єдності».  

 

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення встановлених цілей 

Перша альтернатива – збереження існуючого стану щодо отримання 

адміністративних послуг: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг 

безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, що не забезпечує 

відкритості та прозорості, доступності до інформації по наданню адміністративних 

послуг, раціональної мінімізації документів та процедурних дій, що вимагається для 

отримання адміністративної послуги. 

Тому від такої альтернативи необхідно відмовитися. 



Друга альтернатива – надання адміністративних послуг через Центр надання 

адміністративних послуг при Нововодолазькій районній державній адміністрації – 

постійно діючого робочого органу, в якому надаються адміністративні послуги через 

адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, що 

забезпечить виконання принципів державної політики у сфері надання адміністративних 

послуг: 

- верховенства права; 

- стабільності; 

-рівності перед законом; 

-відкритості, прозорості; 

-оперативності і своєчасності; 

-доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

-захищеності персональних даних; 

-раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій; 

-неупередженості і справедливості; 

-доступності та зручності для суб’єктів звернень. 

Прийняття даного проекту розпорядження вирішить існуючу проблему щодо 

забезпечення чіткого визначення саме тих послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг при Нововодолазькій районній державній адміністрації. А також 

дасть можливість:  

- раціонально скоротити кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для 

отримання адміністративних послуг;  

- безперешкодно суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну 

інформацію для отримання адміністративної послуги;  

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне 

обговорення проекту регуляторного акта.  

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є 

прийнятною та забезпечує реалізацію законів України «Про адміністративні послуги » та 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми. 

Механізмом розв’язання проблеми є забезпечення надання затвердженого переліку 

адміністративних послуг виключно через Центр надання адміністративних послуг при 

Нововодолазькій районній державній адміністрації, а також реалізація основних 

принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині 

забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.  

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.  

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне 

матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від 

провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи 

інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно 

підвищитись.  

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних 

комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість 

діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови 

для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення 

якості надання адміністративних послуг.  

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.  

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з 

бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури 

отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.  

 



Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.  

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту 

буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та 

періодичного відстеження.  

Звіти по відстеженнях даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально 

уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.  

 

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат. 

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні 

витрати та вигоди для всіх учасників. 

 

Сфера впливу Витрати Вигоди 

1 2 3 

Інтереси 

держави 

Забезпечення надання 

адміністративних послуг, що 

надаються Центром надання 

адміністративних послуг при 

Нововодолазькій районній 

державній адміністрації 

передбачається в межах 

видатків на утримання 

органу, що прийняв рішення 

про його створення 

Вдосконалення 

законодавства в сфері 

надання адміністративних 

послуг 

Запровадження Єдиного 

переліку надання 

адміністративних послуг 

Інтереси громадян Немає Створення зручних та 

доступних умов отримання  

адміністративних послуг, 

впорядкування та 

подальший розвитку 

системи надання 

адміністративних послуг на 

чітко визначених правових 

засадах, що дозволить 

забезпечити потреби 

споживачів  

адміністративних послуг, 



захист гарантованих та 

охоронюваних законом їх 

прав та інтересів. 

Забезпечення оперативності, 

доступності та зручності для 

суб’єктів звернень при 

наданні адміністративних 

послуг. 

Інтереси 

суб’єктів господарської 

діяльності 

Немає Забезпечення оперативності, 

доступності та зручності для 

суб’єктів звернень при 

наданні адміністративних 

послуг. 

Передбачається, що видача 

документів дозвільного 

характеру у сфері 

господарської діяльності, 

буде здійснюватися у 

встановленому 

законодавством порядку в 

Центрі надання 

адміністративних послуг 

при Нововодолазькій 

районній державній 

адміністрації 

 

7. Визначення строку дії регуляторного акта. 

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його опублікування у засобах 

масової інформації відповідно до законодавства України. 

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін. 

Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін 

здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики». 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту. 

 

Розмір надходжень до державного та 

місцевого бюджетів 

Не заплановано. 

Кількість суб’єктів господарювання, на Дія акта поширюється на всіх суб’єктів 



яких поширюється дія акту. господарювання (як на юридичних, так і на 

фізичних осіб), що мають намір отримати 

адміністративні послуги. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 

суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов'язаними з 

виконанням вимог акта. 

Реалізація проекту розпорядження не потребує 

додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів 

господарювання та/або фізичних осіб. 

Рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання та/або фізичних осіб 

 

Достатній. Даний Проект розміщено для 

ознайомлення на офіційному веб-сайті 

Нововодолазької райдержадміністрації. 

Повідомлення про оприлюднення даного проекту 

розміщено в Нововодолазькій районній  газеті 

«Вісті Водолажчини» 

Додатковими показниками результативності даного регуляторного акта є: 

 - кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності 

Центру; 

 - кількість наданих через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для 

формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень. 

9. Визначення заходів з допомогою яких буде здійснюватись відстеження 

результативності регуляторного акту. 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися на основі 

аналізу та співставлення терміну отримання послуг громадянами та суб’єктами 

господарської діяльності. 

Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків про 

роботу Центру надання адміністративних послуг при Нововодолазькій державній 

адміністрації у місцевих ЗМІ та періодичних анкетувань громадян та суб’єктів 

господарської діяльності, що звертатимуться за послугами в Центр надання 

адміністративних послуг при Нововодолазькій районній державній адміністрації . 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік, але не пізніше 

двох років з дня набрання чинності цим актом. 

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, 

починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого 

вдосконалення розпорядження голови райдержадміністрації. 

 

Головний спеціаліст  

управління економіки  

Нововодолазької районної   

державної адміністрації                        Н.М. Варжеленко 


