
Звіт про повторне відстеження 

результативності проекту рішення 

Ірпінської міської ради “Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Рішення Ірпінської міської ради “Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради»  

  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради. 

 

3. Цілі прийняття акта 

 

Проект регуляторного акта  розроблено відповідно до Законів України 

“Про місцеве самоврядування”,  «Про адміністративні послуги»,  Указу Президента України 

«Про заходи із забезпечення  додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання 

адміністративних (державних) послуг» від 03 липня 2009 року  № 508,  постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг» від  20 лютого 2013 року № 118, постанови Кабінету Міністрів 

України  від 01 серпня 2013 року  № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру 

надання адміністративних послуг». 

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є створення зручних і 

сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами 

господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої 

влади. 

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання 

адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в 

Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради, 

шляхом створення та функціонування Центру. 

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії 

учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів 

виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні 

організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання 

адміністративних послуг: 

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням 

адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних 

умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором. 

- забезпечить вільний доступ 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; 

- надасть можливість отримати фахові консультації від консультантів адміністративних 

органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг 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; 

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх 

надання; 

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та 

службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за 

принципом «організаційної єдності». 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

13.06.2018 – 13.07.2018р. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

 

Результати відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та 

адміністративних показників, наданих суб’єктами надання адміністративних послуг та за 

допомогою опитування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням 

адміністративних послуг. 

  

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

 

Враховуючи цілі прийняття регуляторного акту для відстеження його 

результативності будуть визначені наступні показники, а саме: 

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають 

адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг - розмір надходжень до 

місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта; 

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта 

(кількість звернень одержувачів адміністративних послуг); 

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними 

особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта; 

- кількість наданих адміністративних послуг; 

- середній термін розгляду звернення; 

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання 

адміністративні послуг. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

 

З 01.01.2017 по 01.07.2017 року – через ЦНАП надано 14359 адміністративних  послуг, 

надано консультацій 11 5265. 

-  середній час процедури звернення 15-30 хвилин для отримання послуги, 5 хвилин для 

отримання результатів наданої послуги, 5-7 хвилин для отримання консультації, 

-  скарг на роботу Центру не надходило. 

 

 

 



 

Дія регуляторного акту  передбачає кількісні показники, зокрема: 

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають 

адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради; 

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта 

(кількість звернень одержувачів адміністративних послуг); 

- кількість наданих адміністративних послуг; 

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання 

адміністративні послуг. 

- кількість суб’єктів підприємницької діяльності на які поширюватиметься акт. 

 

9.  Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

 

-       доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру); 

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв 

тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими 

потребами); 

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної 

адміністративної послуги; 

-       отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; 

-       мінімізація часу на очікування в черзі; 

-       мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання 

адміністративної послуги; 

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги; 

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги. 

-       отримання у приміщенні центру 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. 

 

 

 

Міський голова 

керівник регуляторного органу            В.А. Карплюк 

 


