
Аналіз  регуляторного  впливу  
проекту рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження переліку адміністративних 
послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новокаховської міської 

ради». 
  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин. 

Проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 
Новокаховської міської ради» розроблено керуючись статтею 8, 9  Закону України «Про 
адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 
року № 523 – р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг». 

Законом України «Про адміністративні послуги» встановлено необхідність створення 
центрів надання адміністративних послуг (далі – Центри) та визначення переліку 
адміністративних послуг, які через них надаються. Перелік адміністративних послуг, які 
надаються через Центр, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, 
перелік який затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Концептуальний підхід при цьому полягає у тому, що через центр надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради повинні 
надаватися найбільш запитувані громадянами та суб’єктами господарювання адміністративні 
послуги – це послуги у сферах:  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, земельних відносин, 
міграції, громадянства. 

До переваг надання адміністративних послуг через Центр належать: 
- зменшення ризиків проявів корупції при наданні органами адміністративних послуг, 

оскільки за такої моделі організації надання послуг відсутній прямий контакт громадянина і 
чиновника; 

- отримання усіх необхідних послуг за одне звернення (у Центрі до адміністратора 
можна звернутися за отриманням послуг, суб’єктами надання яких є різні органи. Тобто 
суб’єкт звернення за такої організації надання адміністративних послуг позбавляється 
необхідності самостійно відвідувати органи, що надають адміністративні послуги, які 
розташовуються у різних приміщеннях на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці); 

- зручний графік прийому (6 днів на тиждень, із яких 2 дні час роботи подовжено до 
20.00), система керування чергою; 

- розвантаження та підвищення ефективності роботи надавачів адміністративних 
послуг. 

 
2. Визначення цілей державного регулювання. 
 
Ціллю зазначеного регуляторного акту є:  
- забезпечити виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг»; 

- затвердити перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися через центр 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради (далі – 
перелік), а також визначення заходів, які необхідно вжити відповідним органам з метою 
забезпечення належної та своєчасної організації надання адміністративних послуг, 
включених до переліку, через Центр;  

- забезпечити відкритий доступ до інформації про адміністративні послуги. 



 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених 

цілей. 
 
Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні 

способи досягнення визначених цілей: 
1.Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін. 

  У разі залишення ситуації без змін лише буде заглиблювати існуючу проблему і 
жодним шляхом не сприятиме її вирішенню, а також це буде порушенням вимог чинного 
законодавства.  

Оцінка способу: 
 Не вирішує існуючої проблеми та не забезпечує досягнення встановлених цілей. 
2. Прийняття цього регуляторного акта. 
Даний регуляторний акт спрямований на дотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють надання адміністративних послуг, надає можливість отримати повний 
перелік більш витребуваних адміністративних послуг, поєднати ці послуги в одному реєстрі, 
щоб надавати ці послуги у одному приміщенні. Також даний регуляторний акт забезпечує 
досягнення цілей державного регулювання та відповідає принципам державної регуляторної 
політики. 

Основними перевагами обраного способу регулювання є: 
Зосередження в одному документі усіх найбільш затребуваних адміністративних 

послуг, які надають місцеві органи виконавчої влади, установи та організації міста. 
Оцінка вибраного способу:  
Забезпечує досягнення цілей, повністю сприяє вирішенню проблеми, забезпечує 

впорядкування системи надання адміністративних послуг. 
Аргументи щодо переваги обраного способу: відповідає вимогам чинного 

законодавства, відповідає принципам державної регуляторної політики. 
 

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і 
відповідні заходи. 

 
Розв’язання проблеми можливе шляхом: 
затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які будуть 

надаватися через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Новокаховської міської ради; 

запровадження поетапного надання адміністративних послуг через Центр; 
визначення заходів, які необхідно вжити відповідним органам з метою забезпечення 

належної та своєчасної організації надання адміністративних послуг, включених до переліку, 
через Центр. 

 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта. 
 
Прийняття регуляторного акту дасть змогу забезпечити надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади, що включені до переліку, в центрі надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради, реалізувати 
основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг в частині 
забезпечення оперативності, доступності та зручності отримання суб’єктами звернень 
адміністративних послуг.  

Оприлюднення проекту постанови та аналізу регуляторного впливу в установленому 
порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.  



Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації 
положень проекту рішення. 

 
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта: 

 

Сфера дії Витрати Вигоди 

Держава Не потребує додаткових витрат з 
державного бюджету. Забезпечення 
надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади, через Центр 
передбачається в межах видатків на 
утримання органів, що прийняли 
рішення про створення таких Центру, 
а також органів, що є суб’єктами 
надання послуг, включених до 
переліку. 

Запровадження надання адміністра-
тивних послуг територіальних 
органів центральних органів 
виконавчої влади через Центр у 
відповідності із вимогами Закону.  

Громадяни 
 

Немає Забезпечення оперативності, 
доступності та зручності для 
суб’єктів звернень при наданні 
адміністративних послуг. 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

Немає Забезпечення оперативності, 
доступності та зручності для 
суб’єктів звернень при наданні 
адміністративних послуг.  
Передбачається також, що видача 
документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності, буде 
здійснюватися у встановленому 
законодавством порядку в центрі 
надання адміністративних послуг 
(оскільки дозвільний центр 
відповідно до Закону є складовою 
частиною центру надання 
адміністративних послуг). 

 
7. Термін дії акта. 
Термін дії акта необмежено у часі. 
 
8. Показники  результативності регуляторного акта. 
 
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є: 
8.1. Кількість адміністративних послуг органів виконавчої влади, що надаються  через 

центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради. 
8.2. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг 

органів виконавчої влади, що надаються через Центр. 
8.3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових 

фондів, пов’язаних з дією акта. 



8.4. Кількість адміністративних послуг, наданих через Центр. 
8.5. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта. 
 
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта. 
 
 Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде 

здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”, на основі аналізу статистичних даних, 
отриманих за результатами моніторингу діяльності центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Новокаховської міської ради. 

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності 
цього регуляторного акта. Повторне відстеження планується здійснити через рік після 
набуття чинності регуляторним актом. 

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі АРВ, 
відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним 
методом. 

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз показників, що 
визначені у попередньому розділі регуляторного акта. 

При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть 
використовуватися офіційні статистичні дані. 
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