
 Регіональний веб-портал адміністративних послуг 
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Законодавча основа для реалізації інформаційної системи 

Адміністративні послуги 

• Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 

5203-VI  

• Доручення Президента України «Щодо невідкладних заходів 

для забезпечення прав громадян під час отримання 

адміністративних послуг» від 7 грудня 2012 

• Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV 

• Постанова КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі 

документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» від 21.05.2009 № 526 



Управління з питань реклами 

Головне управління комунальної 

власності  

Департамент містобудування та 

архітектури 

Управління охорони культурної 

спадщини 

Управління екології та охорони 

природних ресурсів 

… 

Учасники процесу – 

субєкти господарювання 

Суб'єкти надання послуг - структурні 

підрозділи, територіальні 

представництва ОВВ 

Суб'єкт звернення 



Організація роботи веб-порталу 
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• Суб'єкти господарювання 

• Громадяни  Внутрішній сайт 

Зовнішній сайт 
• Державні адміністратори 

• Уповноважені особи ДО 

• Керівництво ЄДЦ, дозвільних 

органів 



Управління з питань реклами 

Головне управління комунальної 

власності  

Департамент містобудування та 

архітектури 

Управління охорони культурної 

спадщини 

Управління екології та охорони 

природних ресурсів 

… 

Учасники процесу – 

субєкти 

господарювання 

Суб'єкти надання послуг - структурні 

підрозділи, територіальні 

представництва ОВВ 

Адміністратор – 

працівник робочого 

органу 

Суб'єкт звернення 



Усі райони - в єдиному інформаційному просторі 
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Районний ЦНАП 

Суб’єкти 

надання послуг 

Міський ЦНАП 

Прийом суб’єктами 

надання послуг 
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Прийом відвідувача адміністратором 



 Web-портал адміністративних послуг  міського / районного рівня 

забезпечує:  

• єдину електронну базу даних щодо 

адміністративних та дозвільно-погоджувальних 

процедур міського/районного та регіонального 

рівнів;  

• міжвідомчу взаємодію представників 

адміністративних та дозвільних органів міста / 

районів;  

• контроль термінів виконання адміністративних 

та дозвільно-погоджувальних процедур;  

• перегляд стану адміністративної / дозвільної 

справи заявником;  

• дистанційні консультації. 
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Функції порталу Центру надання  

адміністративних послуг 
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Центр 

надання 

адмінпослуг 

Громадянин 

• Модуль працівника Центру надання адміністративних послуг з 

функціями прийняття  від заявника документів, реєстрація та 

подання документів (їх копій)  відповідним  місцевим 

адміністративним та дозвільним органам, документообігу 

справ згідно технологічних карт, здійснення контролю за  

додержанням строків розгляду, надання інформації щодо 

видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення 

адміністративних актів 

• Модуль працівників адміністративних органів з системою 

документообігу звернень заявників згідно технологічних карт 

(регламентів дозволів), надання інформації працівникам 

Центру надання адміністративних послуг про прийняте 

рішення  

• Модуль формування технологічних карт документообігу 

адміністративних послуг 

• Зовнішній сайт для інформування незареєстрованих 

(анонімних) користувачів 

• Персональні електронні сторінки («Електронні кабінети») 

зареєстрованих користувачів – заявників 



Управління чернгою 
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Статистика роботи центрів надання адміністративних послуг 
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Статистика роботи адміністративних органів 
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Щоденні показники роботи міського та районних 
дозвільних центрів та центрів надання послуг  

Кількість адміністраторів, що 

працюють в системі: 

 

У Києві: 

•державних адміністраторів - 61 

•уповноважених осіб ДО/АО  - 436 

 

У Харкові: 

•державних адміністраторів - 25 

•уповноважених осіб ДО/АО  - 359 

 

У Дніпропетровській області: 

•державних адміністраторів - 54 

•уповноважених осіб ДО/АО  - 394 

 

 



Досягнення в сфері надання адміністративних послуг, що стали 

доступні завдяки єдиній системі  

 Запис до електронної черги щодо отримання послуг у 
ЦНАП через мережу Інтернет за допомогою 
електронного кабінету 

 Можливість заявника в режимі он-лайн відстежувати 
стан проходження документів 

 SMS-повідомлення заявників про завершення 
розгляду справи та отримання оригіналу 
адміністративного акту / дозволу 

 Децентралізація надання адміністративних послуг 
(наближення послуг до місця проживання, роботи 
заявників) 

 Впроваджено багатоетапну процедуру погоджень 
державним адміністратором без участі заявника 
(реклама, земля) 

  Можливість отримання «Швидких послуг» у ЦНАП 
(подання заяви в електронному вигляді, телефоном) 
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«Хмарні» технології – отримання електронних послуг за 

допомогою Електронного кабінету 
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«Хмарні» технології – отримання електронних послуг за 

допомогою Електронного кабінету 
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«Швидкі послуги» в районних Центрах надання 

адміністративних послуг 
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Заявка на отримання “швидкої послуги” подається телефонним дзвінком, особистим зверненням, або в 

електронному вигляді з персонального кабінету. 



Переваги «хмарного» рішення 
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1. Суттєва економія коштів на впровадження інформаційних 

технологій у всіх ЦНАП регіону 

2. Одночасний початок роботи всіх центрів області за єдиним 

стандартом 

3. Ефективне управління процесами надання послуг, контроль і 

моніторинг он-лайн 

4. Забезпечення високих стандартів надання послуг одночасно 

по всіх містах та районах області 

5. Вирівнювання можливостей отримання якісних послуг для 

населення регіону 

6. Розвинуті можливості електронної взаємодії з іншими 

учасниками процесів обслуговування громадян (Укрпошта та 

ін.) 

7. Електронні сервіси для населення (попередній запис, швидкі 

довідки, електронні консультації тощо). 
 


