
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Бурштинської міської ради "Про затвердження Регламенту 

відділу "Центру надання адміністративних послуг" Бурштинської міської ради" 

І. Визначення проблеми 

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання: 

Відділ "Центр надання адміністративних послуг" Бурштинської міської ради (далі - 

ЦНАП) забезпечує дотримання та реалізацію принципів "організаційної єдності" та 

"єдиного вікна" при організації надання затвердженого переліку адміністративних послуг 

через адміністраторів ЦНАП шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних 

послуг та суб'єктами звернень. Функціонування ЦНАП надає можливість отримати 

адміністративні послуги в одному приміщенні та за чіткою процедурою, що значно 

зменшує часові та фізичні затрати суб'єктів господарювання та мешканців міста. 

Відповідно до частини десятої статті 12 Закону України "Про адміністративні 

послуги" регламент центру надання адміністративних послуг затверджується органом, що 

його утворив. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 558 "Про затвердження 

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг" органам місцевого 

самоврядування у своїй діяльності рекомендовано керуватися Примірним регламентом з 

питань забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг. Крім того 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №652 були внесені суттєві зміни до 

Примірного регламенту, зокрема, у роботі ЦНАП можуть брати участь представники 

суб'єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій та здійснення 

прийому громадян. 

Таким чином, виникає необхідність приведення Регламенту ЦНАП Бурштинської міської 

ради, що затверджений рішенням міської ради від 28.11.2014 №9,1/47-14 "Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської 

ради у відповідність до вимог чинного законодавства України. 

Причини виникнення проблеми: 

• Відсутність нормативно-правових актів затверджених Бурштинською 

міською радою, які можуть врегулювати чи вирішити дану проблему. 

Підтвердження важливості проблеми: 



За допомогою введення в дію рішення Бурштинської міської ради "Про 

затвердження Регламенту відділу "Центр надання адміністративних послуг" Бурштинської 

міської ради" передбачається виконання вимог законів України “Про адміністративні 

послуги, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого 

і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних 

послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання 

адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, 

запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП (віддалених робочих місць 

адміністраторів центру (в разі їх утворення)), що значно зменшуватиме часові та фізичні 

затрати суб’єктів звернення, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання 

адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, 

враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами 

надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень. 

Показники існування та масштабу проблеми 

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних 

кількість звернень 

одержувачів 

адміністративних 

послуг 

звернення 1512 Відділ "Центр надання 

адміністративних послуг" 

середній час, який 

займає процедура 

звернення 

хв 30 Відділ "Центр надання 

адміністративних послуг" 

кількість скарг щодо 

порушення порядку та 

якості надання 

адміністративних 

послуг у ЦНАП 

скарги 0 Відділ "Центр надання 

адміністративних послуг" 

кількість відмов у 

наданні дозвільних та 

інших документів 

відмови 0 Відділ "Центр надання 

адміністративних послуг" 

кількість послуг, що послуг 147 Відділ "Центр надання 



надаються через 

ЦНАП 

адміністративних послуг" 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Держава + - 

Громадяни + - 

Суб’єкти господарювання + - 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва + - 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових 

механізмів: 

Застосування ринкових механізмів для вирішення даної проблеми не є можливим, 

оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та 

відповідно до Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» є 

повноваженням міської ради. 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих 

регуляторних актів: 

На даний час Бурштинською міською радою не прийнято жодного регуляторного 

акту, щодо цього питання, який би міг урегулювати та розв'язати дану проблему. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням 

проблеми: 

• приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України 

документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації 

його діяльності (з віддаленими робочими місцями адміністраторів центру (в разі їх 

утворення)); 

• реалізація державної політики у сфері надання адміністративних 

послуг; 

• створення комфортних умов для отримання суб’єктами 

господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного 

сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” 



та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, 

оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів; 

• забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання 

затвердженого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни 

та суб’єкти господарювання; 

• запровадження інноваційних форм обслуговування заявників; 

• виключення корупційної складової при наданні адміністративних 

послуг; 

• встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та 

суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й 

опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі 

оформлених результатів надання адміністративних послуг 

• здійснення контролю за наданням адміністративних послуг в межах 

повноважень ЦНАП. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид 

альтернативи 

Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Залишення без змін діючого Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради призведе до його 

невідповідності нормам чинного законодавства України, позбавить 

суб'єктів звернень можливості замовити адміністративну послугу он-

лайн та отримати її результат у ЦНАПі. 

Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку 

дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання 

адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та 

ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам 

звернень. 

Альтернатива 2 Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу 

функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити 

положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 

“Про затвердження Примірного регламенту центру надання 



адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не 

визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру. 

Альтернатива 3 Прийняття проекту рішення Бурштинської міської ради "Про 

затвердження Регламенту відділу "Центр надання адміністративних 

послуг" Бурштинської міської ради" дозволить досягти встановлених 

цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, 

які регламентують роботу ЦНАП, і, власне, процесу надання 

адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а 

також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої 

інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, 

забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів 

господарювання. Запропонований проект побудований відповідно до 

вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей 

державного регулювання.  

  

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 діяльність ЦНАП здійснюється у 

звичному порядку; 

відсутність необхідності 

ознайомлення та вивчення 

нового Регламенту ЦНАП; 

не потрібно вживати заходів, 

щодо налагодження шляхів нової 

взаємодії між адміністраторами 

ЦНАП та субєктами надання 

аміністративних послуг. 

витрати на передачу документів 

між ЦНАП та субєктами надання 

адміністративних послуг; 

збільшення навантаження на 

адміністраторів ЦНАП; 

відсутність можливості подачі 

документів на отримання 

адміністративної послуги он-

лайн); 

витрати на оплату відряджень 

адміністраторам відділу 

"ЦНАП"; 

витрати на функціонування 

віддлу "ЦНАП" (канцелярське 

приладдя, тощо). 



Альтернатива 2 часткове врегулювання 

організації діяльності ЦНАП 

витрачання зусиль та часу на 

ознайомлення, вивчення і 

затвердження Регламенту ЦНАП; 

відсутність можливості у 

суб'єктів господарювання в 

повному обсязі реалізувати свої 

права щодо отримання 

адміністративних послуг шляхом 

подачі документів он-лайн. 

Альтернатива 3 приведення Регламенту ЦНАП у 

відповідність до норм чинного 

законодавства; 

встановлення єдиних стандартів 

у сфері надання 

адміністративних послуг через 

ЦНАП; 

прийом документів для 

отримання адміністративних 

послуг в режимі он-лайн; 

спрощення передачі документів 

від ЦНАП до суб'єктів надання 

адміністративних послуг і 

навпаки; 

створення інформаційного 

простору в приміщення ЦНАП, 

де субєкти надання 

адміністративних послуг можуть 

надавати консультації суб'єктам 

звернень; 

впровадження належної 

взаємодії між адміністраторами 

ЦНАП та субєктами надання 

адміністративних послуг; 

збільшення кількості звернень 

витрачання зусиль та часу на 

розробку проекту регуляторного 

акта та затвердження Регламенту 

ЦНАП; 

зменшення витрат часу, 

пов'язаних з передачею 

документів між ЦНАП та 

суб'єктами надання 

адміністративних послуг; 

заощадження часу суб'єктом 

господарювання на кожному 

етапі здійснення процедури з 

отримання адміністративних 

послуг та дозвільних документів. 

зменшення навантаження на 

адміністраторів ЦНАП з 

прийому документів від суб'єктів 

звернень, оскільки вони 

матимуть можливість оформити 

заяву в режимі он-лайн; 

витрати, пов'язані з 

розповсюдженням інформації 

про можливі способи подачі 

заяви для отримання 

адміністративних послуг. 



для отримання адміністративних 

послуг; 

підвищення якості наданих 

адміністративних послуг у 

ЦНАП. 

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 отримання різних видів 

адміністративних послуг в одному 

приміщенні ЦНАП; 

зручний графік роботи ЦНАП; 

зменшення корупційної складової 

під час отримання 

адміністративних послуг; 

можливість отримання 

консультацій щодо отримання 

адміністративних послуг. 

збільшення фінансових 

(доїзд до відділу  "ЦНАП")  

та часових витрат  на 

відвідування приміщення 

ЦНАП для консультації, 

подачі документів щодо 

отримання адміністративних 

послуг; 

витрати часу на очікування у 

черзі для подачі документів 

та отримання результату 

надання адміністративних 

послуг. 

Альтернатива 2 Неможливо передбачити вигоди, 

оскільки питання організації 

роботи ЦНАП буде частково 

врегульовано. 

Відсутні 

Альтернатива 3 доступність та зручність в 

отриманні різних видів 

адміністративних послуг (надання 

адмінпослуг в одному приміщенні 

ЦНАП, зручний графік роботи 

ЦНАП); 

спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг шляхом 

витрати часу на 

ознайомлення з переліком 

послуг, які можна отримати у 

ЦНАП; 

відвідування приміщення 

ЦНАП лише для отримання 

результату надання 

адміністративної послуги, 



подачі заяви для отримання 

послуги в режимі он-лайн; 

протидія корупційним загрозам; 

підвищення якості надання 

консультацій щодо отримання 

адміністративних послуг; 

отримання послуг в ЦНАП 

незалежно від місця реєстрації 

фізичних осіб; 

розширення переліку послуг, які 

можна отримати через ЦНАП. 

що зменшить фінансові та 

часові витрати суб'єкта 

звернення. 

  

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Альтернатива 1 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

0 2 6 69 77 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 

0% 2.6% 7.79% 89.61% 100,00% 

  

Альтернатива 2 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

0 2 6 69 77 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 

0% 2.6% 7.79% 89.61% 100,00% 

 

 

 Альтернатива 3 



Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

0 2 6 69 77 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 

0% 2.6% 7.79% 89.61% 100,00% 

  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 отримання різних видів 

адміністративних послуг в одному 

приміщенні ЦНАП; 

зручний графік роботи ЦНАП; 

зменшення корупційної складової 

під час отримання 

адміністративних послуг; 

можливість отримання консультацій 

щодо отримання адміністративних 

послуг. 

збільшення фінансових та 

часових витрат на 

відвідування приміщення 

ЦНАП для консультації, 

подачі документів щодо 

отримання адміністративних 

послуг; 

витрати часу на очікування у 

черзі для подачі документів 

та отримання результату 

надання адміністративних 

послуг. 

Альтернатива 2 Неможливо передбачити вигоди, 

оскільки питання організації роботи 

ЦНАП буде частково врегульовано. 

Відсутні 

Альтернатива 3 доступність та зручність в 

отриманні різних видів 

адміністративних послуг (надання 

адмінпослуг в одному приміщенні 

ЦНАП, зручний графік роботи 

ЦНАП); 

спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг шляхом 

подачі заяви для отримання послуги 

витрати часу на 

ознайомлення з переліком 

послуг, які можна отримати у 

ЦНАП; 

відвідування приміщення 

ЦНАП лише для отримання 

результату надання 

адміністративної послуги, 

що зменшить фінансові та 



в режимі онлайн; 

протидія корупційним загрозам; 

підвищення якості надання 

консультацій щодо отримання 

адміністративних послуг; 

отримання послуг в ЦНАП 

незалежно від місця реєстрації 

фізичних осіб; 

розширення переліку послуг, які 

можна отримати через ЦНАП; 

скорочення витрат часу на 

отримання адміністративнх послуг. 

часові витрати суб'єкта 

звернення. 

  

Оцінка сумарних витрат за альтернативами 

Сумарні витрати за 

альтернативами 

Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1  

Альтернатива 2  

Альтернатива 3  

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 1 - цілі прийняття 

регуляторного акта не 

можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує 

існувати) 

Не забезпечує належного виконання 

чинного законодавства України у 

сфері надання адміністративних 

послуг та не встановлює чіткого 

порядку взаємодії  ЦНАП та 

суб'єктамів надання 

адміністративних послуг для 



забезпечення надання якісних 

послуг суб'єктам звернень. 

Альтернатива 2 2 - цілі прийняття 

регуляторного акта можуть 

бути досягнуті частково 

(проблема значно 

зменшиться, деякі важливі 

та критичні аспекти 

проблеми залишаться 

невирішеними) 

Не забезпечує належного виконання 

чинного законодавства України у 

сфері надання адміністративних 

послуг та в повній мірі не зможе 

врегулювати єдиних стандартів 

роботи ЦНАП з суб'єктами надання 

адміністративних послуг. 

Альтернатива 3 4 - цілі прийняття 

регуляторного акта можуть 

бути досягнуті повною 

мірою (проблема більше 

існувати не буде) 

Забезпечує: 

покращення результативності та 

комфортності отримання суб'єктами 

звернення адміністративних послуг; 

прозорість та відкритість виконання 

процедур через ЦНАП для суб'єктів 

господарювання, громадян; 

мінімізацію корупційної складової 

при наданні адміністративних 

послуг; 

належні умови для професійної 

роботи фахівців ЦНАП, 

покращення технологій виконання 

процедур, скорочення трудових, 

матеріальних витрат та часових 

ресурсів; 

встановлення чіткого порядку дій 

між ЦНАП та суб'єктами надання 

адміністративних послуг з метою 

надання якісних послуг суб'єктам 

звернення. 

 

Рейтинг 

результативност

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 



і альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 3 Держава: 

приведення 

Регламенту ЦНАП у 

відповідність до 

норм чинного 

законодавства; 

встановлення єдиних 

стандартів у сфері 

надання 

адміністративних 

послуг через ЦНАП; 

прийом документів 

для отримання 

адміністративних 

послуг в режимі он-

лайн; 

спрощення передачі 

документів від 

ЦНАП до суб'єктів 

надання 

адміністративних 

послуг і навпаки; 

створення 

інформаційного 

простору в 

приміщення ЦНАП, 

де субєкти надання 

адміністративних 

послуг можуть 

надавати 

консультації 

суб'єктам звернень; 

Держава: 

витрачання зусиль та часу 

на розробку проекту 

регуляторного акта та 

затвердження Регламенту 

ЦНАП; 

зменшення витрат часу, 

пов'язаних з передачею 

документів між ЦНАП та 

суб'єктами надання 

адміністративних послуг; 

заощадження часу 

суб'єктом 

господарювання на 

кожному етапі здійснення 

процедури з отримання 

адміністративних послуг 

та дозвільних документів. 

зменшення навантаження 

на адміністраторів ЦНАП 

з прийому документів від 

суб'єктів звернень, 

оскільки вони матимуть 

можливість оформити 

заяву в режимі он-лайн; 

витрати, пов'язані з 

розповсюдженням 

інформації про можливі 

способи подачі заяви для 

отримання 

адміністративних послуг; 

Громадяни: 

Є 

збалансованою та 

найсприятливішою. 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть досягнуті 

повною мірою. 



впровадження 

належної взаємодії 

між 

адміністраторами 

ЦНАП та субєктами 

надання 

адміністративних 

послуг; 

збільшення кількості 

звернень для 

отримання 

адміністративних 

послуг; 

підвищення якості 

наданих 

адміністративних 

послуг у ЦНАП. 

Громадяни: 

доступність та 

зручність в 

отриманні різних 

видів 

адміністративних 

послуг (надання 

адмінпослуг в 

одному приміщенні 

ЦНАП, зручний 

графік роботи 

ЦНАП); 

спрощення 

процедури 

отримання 

адміністративних 

послуг шляхом 

витрати часу на 

ознайомлення з переліком 

послуг, які можна 

отримати у ЦНАП; 

відвідування приміщення 

ЦНАП лише для 

отримання результату 

надання адміністративної 

послуги, що зменшить 

фінансові та часові 

витрати суб'єкта 

звернення. 

Суб'єкти 

господарювання: 

Витрати: витрати часу на 

ознайомлення з переліком 

послуг, які можна 

отримати у ЦНАП; 

відвідування приміщення 

ЦНАП лише для 

отримання результату 

надання адміністративної 

послуги, що зменшить 

фінансові та часові 

витрати суб'єкта 

звернення. 

 



подачі заяви для 

отримання послуги в 

режимі онлайн; 

протидія 

корупційним 

загрозам; 

підвищення якості 

надання 

консультацій щодо 

отримання 

адміністративних 

послуг; 

отримання послуг в 

ЦНАП незалежно 

від місця реєстрації 

фізичних осіб; 

розширення 

переліку послуг, які 

можна отримати 

через ЦНАП. 

Суб'єкти 

господарювання 

доступність та 

зручність в 

отриманні різних 

видів 

адміністративних 

послуг (надання 

адмінпослуг в 

одному приміщенні 

ЦНАП, зручний 

графік роботи 

ЦНАП); 

спрощення 



процедури 

отримання 

адміністративних 

послуг шляхом 

подачі заяви для 

отримання послуги в 

режимі онлайн; 

протидія 

корупційним 

загрозам; 

підвищення якості 

надання 

консультацій щодо 

отримання 

адміністративних 

послуг; 

отримання послуг в 

ЦНАП незалежно 

від місця реєстрації 

фізичних осіб; 

розширення 

переліку послуг, які 

можна отримати 

через ЦНАП; 

скорочення витрат 

часу на отримання 

адміністративнх 

послуг. 

Альтернатива 2 Держава: 

часткове 

врегулювання 

організації 

діяльності ЦНАП 

Громадяни: 

Держава: 

витрачання зусиль та часу 

на ознайомлення, 

вивчення і затвердження 

Регламенту ЦНАП; 

відсутність можливості у 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть досягнуті не 

в повному обсязі. 

Залишаться 

невирішеними 



Неможливо 

передбачити вигоди, 

оскільки питання 

організації роботи 

ЦНАП буде частково 

врегульовано. 

Суб'єкти 

господарювання 

Неможливо 

передбачити вигоди, 

оскільки питання 

організації роботи 

ЦНАП буде частково 

врегульовано. 

суб'єктів господарювання 

в повному обсязі 

реалізувати свої права 

щодо отримання 

адміністративних послуг 

шляхом подачі 

документів онлайн. 

Громадяни: 

Відсутні 

Суб'єкти 

господарювання: 

Витрати: Відсутні 

питання належного 

виконання чинного 

законодавства 

України у сфері 

надання 

адміністративних 

послуг. 

Альтернатива 1 Держава: 

діяльність ЦНАП 

здійснюється у 

звичному порядку; 

відсутність 

необхідності 

ознайомлення та 

вивчення нового 

Регламенту ЦНАП; 

не потрібно вживати 

заходів, щодо 

налагодження 

шляхів нової 

взаємодії між 

адміністраторами 

ЦНАП та субєктами 

надання 

аміністративних 

послуг. 

Громадяни: 

Держава: 

витрати на передачу 

документів між ЦНАП та 

субєктами надання 

адміністративних послуг; 

збільшення навантаження 

на адміністраторів 

ЦНАП; 

відсутність можливості 

подачі документів на 

отримання 

адміністративної послуги 

онлайн); 

витрати на оплату 

відряджень 

адміністраторам відділу 

"ЦНАП" 

витрати на 

функціонування віддлу 

"ЦНАП" (канцелярське 

Цілі будуть 

досягнуті частково. 

Залишаться 

невирішеними 

проблеми належного 

виконання чинного 

законодавства 

України у сфері 

надання 

адміністративних 

послуг, а також 

запровадження 

спрощеного порядку 

в наданні 

адміністративних 

послуг. 



отримання різних 

видів 

адміністративних 

послуг в одному 

приміщенні ЦНАП; 

зручний графік 

роботи ЦНАП; 

зменшення 

корупційної 

складової під час 

отримання 

адміністративних 

послуг; 

можливість 

отримання 

консультацій щодо 

отримання 

адміністративних 

послуг. 

Суб'єкти 

господарювання 

отримання різних 

видів 

адміністративних 

послуг в одному 

приміщенні ЦНАП; 

зручний графік 

роботи ЦНАП; 

зменшення 

корупційної 

складової під час 

отримання 

адміністративних 

послуг; 

приладдя, тощо). 

Громадяни: 

збільшення фінансових 

(доїзд до відділу  

"ЦНАП")  та часових 

витрат  на відвідування 

приміщення ЦНАП для 

консультації, подачі 

документів щодо 

отримання 

адміністративних послуг; 

витрати часу на 

очікування у черзі для 

подачі документів та 

отримання результату 

надання адміністративних 

послуг. 

Суб'єкти 

господарювання: 

Витрати: збільшення 

фінансових та часових 

витрат на відвідування 

приміщення ЦНАП для 

консультації, подачі 

документів щодо 

отримання 

адміністративних послуг; 

витрати часу на 

очікування у черзі для 

подачі документів та 

отримання результату 

надання адміністративних 

послуг. 



можливість 

отримання 

консультацій щодо 

отримання 

адміністративних 

послуг. 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/ причини відмови 

від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 3 Сприяє у повній мірі досягненню 

цілей регулювання. 

Зміни до чинного 

законодавства України. 

Альтернатива 2 Не забезпечує належного виконання 

чинного законодавства України у 

сфері надання адміністративних 

послу, а також запровадження 

спрощеного порядку в наданні 

адміністративних послуг 

Зміни до чинного 

законодавства України 

Альтернатива 1 Не забезпечує належного виконання 

чинного законодавства України у 

сфері надання адміністративних 

послуг, а також запровадження 

спрощеного порядку в наданні 

адміністративних послуг. 

Зміни до чинного 

законодавства України 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв'язати проблему: 

• Вищезазначені проблеми планується розв'язати шляхом затвердження 

рішенням міської ради нового Регламенту відділу "Центр надання адміністративних 

послуг" Бурштинської міської ради, яке підлягає оприлюдненню на офіційному веб-

сайті Бурштинської міської ради. 

 



Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 

регуляторного акта: 

• розробка проекту регуляторного акта - проект рішення Бурштинської 

міської ради "Про затвердження Регламенту відділу "Центр надання 

адміністративних послуг" Бурштинської міської ради" 

• оприлюднення проекту рішення разом з Аналізом регуляторного 

впливу 

• отримання пропозицій щодо удосконалення проекту рішення 

Бурштинської міської ради "Про затвердження Регламенту відділу "Центр надання 

адміністративних послуг" Бурштинської міської ради" 

• прийняття рішення міської ради на пленарному засіданні сесії міської 

ради та його оприлюднення 

• проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 

рішення 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, 

перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва). 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Запропонований термін дії акта: 

безстроково 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: 

Даний проект регуляторного акта - рішення Бурштинської міської ради "Про 

затвердження Регламенту відділу "Центр надання адміністративних послуг" Бурштинської 

міської ради", є загально-обов'язковим до застосування та може бути використаним 

протягом необмеженого терміну. 

Він запроваджується без встановлення обмежень у часі тому, що на сьогодні не 

можливо передбачити зовнішні та внутрішні чинники, які можуть на нього вплинути. 

Таким чином, дія даного акта є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть 

вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. 



 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути 

охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має 

змінитися за вимірюваний період: 

№

№п/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки 

1

1. 

Розмір надходжень до 

державного бюджету, 

пов`язаних з дією акта 

грн. - 0 0 0 

2

2. 

Розмір надходжень до 

місцевих бюджетів, 

пов`язаних з дією акта 

грн. - 13283.65 0 0 

3

3. 

Розмір надходжень до 

цільового фонду, 

пов`язаних з дією акта 

грн. - 0 0 0 

4

4. 

Кількість суб`єктів 

господарювання 

та/або фізичних осіб, 

на яких 

поширюватиметься 

дія акта 

од. - 15447 15447 15447 

5

5. 

Розмір коштів, що 

витрачатимуться 

суб`єктами 

господарювання 

та/або фізичними 

особами, пов`язаними 

з виконанням вимог 

акта 

грн. - 0 0 0 

6

6. 

Час, що 

витрачатиметься 

суб`єктами 

год. - 0.25 0.25 0.25 



господарювання 

та/або фізичними 

особами, пов`язаними 

з виконанням вимог 

акта 

7

7. 

Рівень 

поінформованості 

суб`єктів 

господарювання 

та/або фізичних осіб з 

основних положень 

акта 

% - 100 100 100 

8

8. 

Кількість звернень 

одержувачів 

адміністративних 

послуг 

звернення 1512 2000 2300 3000 

9 середній час, який 

займає процедура 

звернення 

хв 30 20 15 12 

1

9. 

кількість скарг щодо 

порушення порядку та 

якості надання 

адміністративних 

послуг у ЦНАП 

скарги 0    

1

10. 

кількість відмов у 

наданні дозвільних та 

інших документів 

відмови 0    

1

11. 

кількість послуг, що 

надаються через 

ЦНАП 

послуг 147 147 147 147 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 



Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного 

акта: 

До моменту набрання чинності цим регуляторним актом.  

Строки проведення повторного відстеження результативності дії 

регуляторного акта: 

Через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років. 

Метод проведення відстеження результативності: 

Статистичний 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності: 

Статиcтичні 

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні: 

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, 

громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі 

дозвільних документів. 

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження: 

- 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Р.Джура 

 

Автор проекту: 

Начальник відділу «Центр надання  І. Кунів 

адміністративних послуг»  

Бурштинської міської ради 

 


