
Аналітична записка 

 

СФЕРА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МІСТІ КИЄВІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Проведено аналіз складових системи надання адміністративних послуг 

у м. Києві, визначено наявні проблеми, шляхи їх вирішення та напрями її 

подальшого удосконалення та розвитку.  

Ідентифікація проблеми, обґрунтування необхідності її вирішення та 

нагальності розв’язання 

Процес формування України як сервісної держави  об’єктивно пов’язаний 

з необхідністю зосередити увагу органів місцевого самоврядування на 

задоволенні потреб мешканців територіальної громади у якісних 

адміністративних послугах. Важливим інструментом у цьому напрямі 

є мережа центрів надання  адміністративних послуг населенню у м. Києві.  

Ефективну діяльність центрів надання адміністративних послуг 

районних в місті Києві державних адміністрацій та їх територіальних 

підрозділів значною мірою забезпечено завдяки методологічній та 

організаційній координації Департаментом (Центром) надання 

адміністративних послуг та відповідальному ставленню  голів районних 

у місті Києві державних адміністрацій.  

Разом з тим, прийняті за останні роки нормативно-правові акти 

державного рівня, які регулюють цю сферу, та зростаючі потреби населення 

у якісних адміністративних послугах актуалізують потребу вдосконалення та 

розвитку системи надання адміністративних послуг у м. Києві. 

Аналіз проблеми 

За час дії Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 

№ 5203 у столиці створено та діє 15 центрів надання адміністративних послуг 

(далі – ЦНАП): Департамент (Центр) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Д(Ц)НАП), 10 управлінь (Центрів) надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій та 

4 їх територіальні підрозділи (у Деснянському, Солом’янському, 

Подільському та Шевченківському районах міста Києва).  

За ініціативи Д(Ц)НАП Департаментом фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

затверджено розпорядження  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2018 № 562 щодо 

створення управління ЦНАП як окремої юридичної особи. Набуття районними 
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центрами надання адміністративних послуг  статусу окремої юридичної особи 

дозволило забезпечити подальший розвиток ЦНАП. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 818 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни 

до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, 

зокрема, щодо рекомендованої кількості адміністраторів, які працюють 

у центрі, та кількості  робочих місць.  

Напрями діяльності ЦНАП 

 
 

На сьогодні у мережі ЦНАП міста Києва прийом ведуть понад 400 

адміністраторів, які працюють за єдиними вимогами (стандартами) до якості 

обслуговування відвідувачів ЦНАП. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р 

внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг», згідно якого 

розширено перелік адміністративних послуг (з 143 до 412), що надаються 

органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання 

адміністративних послуг. Зокрема: 

 державної реєстрації актів цивільного стану;  

 державної реєстрації транспортних засобів, видача посвідчень водія;  
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організація надання послуг у найкоротший строк та за 
мінімальної кількості відвідувачів у зоні очікування

спрощення процедури отримання послуг та поліпшення 
якості їх надання

інформування заявників про вимоги та порядок надання 
послуг

розширення спектру послуг

створення комфортних умов для заявників, зокрема, 
безбар'єрного середовища

підвищення кваліфікації адміністраторів
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 оформлення та видача посвідок на тимчасове проживання в Україні 

іноземців; 

 адміністративні послуги соціального характеру. 

Проте, відповідно до рішення  Київської міської ради від 28.07.2016 

№ 861/861 «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються 

через центри надання адміністративних послуг в місті Києві» Департаментом 

(Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) надається 99 видів 

послуг; управліннями (Центрами) надання адміністративних послуг районних 

в місті Києві державних адміністрацій – 151. 

Тому подальше розширення переліку адміністративних послуг, 

передбачене нормативно-правовими документами центральних органів влади, 

потребуватиме інвестицій в інфраструктуру (підготовку належного 

безбар’єрного приміщення; придбання меблів, обладнання, ІТ тощо), 

зміцнення матеріально-технічної бази ЦНАП, збільшення кількості 

адміністраторів задля запобігання загрозі зниження якості надаваних послуг.  

Для оптимізації роботи адміністраторів та зручності в отриманні послуг 

заявниками, зменшення черг відвідувачів у залі очікування Київською 

міською державною адміністрацією прийнято розпорядження від 26.01.2012 

№ 122 щодо впровадження інформаційної системи «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві» (https://kyivcnap.gov.ua/) (далі – 

вебпортал), який забезпечує: реєстрацію на прийом до будь-якого центру 

надання адміністративних послуг;  відображення стану електронної черги 

в режимі онлайн;  електронну взаємодію між ЦНАП та суб’єктами надання 

адміністративних послуг, між Київським міським бюро технічної 

інвентаризації та нотаріусами міста Києва; багатоетапну процедуру 

погоджень; sms-інформування заявників про готовність результату. 

«Особистий кабінет» на вебпорталі та мобільний додаток PQService дає 

можливість відслідкувати стан розгляду справи, отримати консультацію, 

оформити заяву щодо надання адміністративної послуги, завантажити 

документи, прочитати повідомлення, замовити електронні послуги та ін.  

Разом з тим, вебпортал як потужний інструмент подальшого 

удосконалення сфери надання адміністративних послуг, зокрема, її 

цифровізації, потребує модернізації.  

У 2020 році зареєстровано 41,3 тис. «особистих кабінетів» заявників; 

надано 16,2 тис. послуг в електронному вигляді; надано 7,5 тис. електронних 

консультацій; надіслано 431 тис. sms-повідомлень заявникам щодо отримання 

результату розгляду справи.  
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Загалом у 2020 році надано майже 834 тис. адміністративних послуг, що 

на 25,2% менше порівняно з 2019 роком, в тому числі через: 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг – 94,8 тис.; 

Управління (Центри) надання адміністративних послуг – 739,2 тис.  

Кількість прийнятих справ ЦНАП міста Києва у 2020 році, одиниць 

 
Динаміка кількості наданих 

адміністративних послуг  

за 2018–2020 рр. у м. Києві, тис. од. 

Надходження від надання 

адміністративних послуг, млн грн 

  
Зменшення кількості  наданих адміністративних послуг та надходжень 

від їх надання відбулось внаслідок обмежень, пов’язаних з карантинними 

заходами. 

Розширено також перелік електронних послуг, надаваних через 

особистий кабінет на вебпорталі. Проте, частка надаваних послуг 

у електронному вигляді у 2019–2020 роках становила 17,8% (15 видів послуг), 

що є  недостатнім для такого мегаполісу як Київ. 

Задля створення комфортних умов для споживачів послуг, зниження 

корупційних ризиків, підвищення рівня біологічної безпеки та нормалізації 

епідемічного стану, уникнення зайвого контактування та скупчення людей 

впроваджено систему дистанційного надання адміністративних послуг. 
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Зокрема,  під час карантинних обмежень всі ЦНАП працювали за звичайним 

графіком шляхом організації надання адміністративних послуг через 

поштовий зв’язок або онлайн, створення єдиної системи сall-центру за 

принципом єдиної «гарячої лінії». 

Разом з тим, дистанційне надання послуг потребує як підвищення 

професійного рівня адміністраторів, так і розвитку цифрових навичок 

населення, оскільки за загальною оцінкою цифрової грамотності населення 

відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору 

в Україні на період до 2030 року 53 відсотки громадян мають рівень цифрової 

грамотності, нижчий за базовий. 

Для зручності заявників у 2020 році запроваджено надання «швидких» 

послуг за одне звернення до ЦНАП та комплексних послуг за життєвими 

обставинами, зокрема, «єМалятко» (послуга передбачає спрощення отримання 

послуг батькам новонароджених), «ID–14» (послуга передбачає одночасно 

з оформленням  першого паспорту  (з  14 років) реєстрацію  в  державному  

реєстрі фізичних осіб-платників податків з подальшим внесенням 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків у паспорт (за 

умови, що заявник має зареєстроване місце проживання)), зміна прізвища (в 

результаті послуги заявник отримає: паспорт громадянина України, 

закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу), послуга для іноземців щодо тимчасового проживання 

та працевлаштування (в результаті послуги заявник отримає посвідку на 

тимчасове проживання та дозвіл на застосування праці іноземців).  

Проте, за недостатності таких видів послуг, відбуваються значні 

втрати часу заявників через збільшення кількості відвідувань.  

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для 

України» в ЦНАП міста Києва забезпечено надання адміністративних послуг 

з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та 

паспорта громадянина України у формі ID-картки,  для чого облаштовано 

44 робочі станції для надання таких адміністративних послуг.  

Проте, наявна кількість обладнаних робочих місць не забезпечує повною 

мірою потреби такого мегаполісу, як Київ, у цих послугах та потребує 

зміцнення матеріально-технічної  бази ЦНАП. Крім того, задля 

оптимального завантаження робочих місць потрібно збільшення чисельності 

адміністраторів. 
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Розширено мережу ЦНАП міста Києва: відкрито територіальні підрозділи 

ЦНАП у Солом’янському районі та у новозбудованому житловому масиві 

«Варшавський» Подільського району. 

Проведено заходи з покращення матеріально-технічної бази центрів 

надання адміністративних послуг м. Києва: 

 реконструйовано приміщення ЦНАП Шевченківського району; 

 збільшено загальну площу ЦНАП Печерського району та проведено 

ремонтні роботи. 

Особливу увагу приділено створенню безбар’єрного середовища для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення, у тому числі, 

з урахуванням результатів моніторингу інклюзивності будівель і споруд 

ЦНАП м. Києва: 

 облаштовано місця, призначені для паркування транспортних засобів 

осіб з інвалідністю; встановлено тактильну тротуарну плитку, на вході – 

кнопку виклику адміністратора; приміщення оснащені пандусами та 

інвалідними візками; 

 для осіб з вадами слуху запроваджено послуги жестової мови;  

 для відвідувачів з вадами зору пристосовані електронні сервіси, 

приміщення облаштовані тактильними смугами, контрастним маркуванням, 

впроваджено друк необхідних матеріалів шрифтом Брайля; вебпортал містить 

версію для осіб з вадами зору; 

 створено дитячі куточки, кімнати матері та дитини. 

Оцінювання якості надаваних послуг відбувається шляхом щорічних 

соціологічних досліджень з подальшим аналізом результатів та вжиттям 

заходів з подолання виявлених проблем.  

Для підвищення професійного рівня адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг постійно проводяться навчальні заходи, зокрема, 

семінари з актуальних питань надання різних видів адміністративних послуг, 

тренінги з питань управління конфліктами, запобігання психоемоційному 

вигоранню. 

На постійній основі міською владою здійснюється контроль щодо 

дотримання термінів розгляду справ, роботи ЦНАП, спрощення процедур та 

підвищення якості  надання адміністративних послуг.  

Таким чином, протягом 2019–2021 року в місті Києві здійснено заходи, 

які сприяли підвищенню якості надання адміністративних послуг, спрощенню 

та оптимізації процедур їх надання, а також зручності їх отримання 

громадянами.  
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Разом з тим, подальший розвиток системи надання 

адміністративних послуг потребує вирішення низки проблемних питань.  

Основними з них є:  

 недостатність фінансових та матеріально-технічних ресурсів для 

забезпечення діяльності ЦНАП; 

 недостатня кількість послуг у електронному вигляді; 

 низький рівень цифрових навичок заявників;  

 недостатнє кадрове забезпечення ЦНАП; 

 недостатня кількість адміністративних послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання 

адміністративних послуг. 

Сучасний стан законодавчої бази 

Функціонування сфери надання адміністративних послуг відбувається  

відповідно до вимог Закону України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про 

адміністративні послуги» відповідно до законів України: «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV, «Про 

перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

від 19.05.2011 № 3392-VI; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі» від 03.11.2020 № 943-IX; постанов 

Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Примірного положення про 

центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 № 118; «Про 

затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних 

послуг» від 01.08.2013 № 588; розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі» від 03.11.2020 № 943-IX суттєво 

змінено ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги». Зокрема, щодо 

статусу ЦНАП, його ключових ознак та підходів до організації роботи. 

Наголос зроблено на наданні у ЦНАП широкого переліку адміністративних 

послуг, на відміну від інших суб’єктів, наприклад, таких як сервісні центри 

МВС чи центри обслуговування платників податків. Крім того, обов’язковими 
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вимогами Закону є: усі послуги, суб’єктом яких є органи місцевого 

самоврядування, мають надаватись виключно через ЦНАП; обов’язковими 

для надання через ЦНАП є також послуги з переліку Уряду України щодо 

послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

повноважень. Закон також дозволяє застосування різних моделей надання 

адміністративних послуг у ЦНАП, зокрема зазначимо, що оптимальним 

механізмом для Києва є надання послуг через адміністратора, шляхом його 

взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Важливим також 

є скасування спеціальних кваліфікаційних вимог до адміністраторів ЦНАП 

для роботи щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру 

(ДЗК), оскільки це не зміна ДЗК, а видача наявної інформації. Зазначена 

новела Закону дозволить надавати цю популярну послугу у значно більшій 

кількості точок доступу.  Також для зручності заявників передбачено 

покладання на персонал ЦНАП обов’язку складання заяв для суб’єктів 

звернень на вимогу особи та можливість направляти результати 

адміністративних послуг поштою, у тому числі за бажанням суб’єкта 

звернення та за його рахунок кур’єром. 

Загрози та ризики за відсутності вирішення проблем 

За відсутності вирішення виявлених проблем можуть виникнути загрози 

щодо зниження якості та повільного розширення спектру послуг у ЦНАП 

м. Києва, а саме: 

збільшення часу надання адміністративних послуг; 

погіршення комфортних умов для споживачів послуг; 

зниження рівня біологічної безпеки та погіршення епідемічного стану 

через скупчення людей у зоні очікування; 

виникнення соціальної напруги; 

недостатня кількість наймасовіших та затребуваних послуг. 

Для попередження названих загроз необхідним є:  

 збільшення фінансових та матеріально-технічних ресурсів для 

забезпечення діяльності ЦНАП; 

 впровадження інтегрованих баз даних суб’єктів надання 

адміністративних послуг задля підвищення ефективності роботи 

адміністраторів; 

 поетапне розширення спектру адміністративних послуг, що надаються 

через центри надання адміністративних послуг, із забезпеченням збільшення 
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чисельності адміністраторів, облаштуванням необхідної кількості робочих 

місць та покращенням матеріально-технічного забезпечення ЦНАП; 

 розширення переліку надаваних послуг у електронному вигляді, 

зокрема, «швидких послуг»; 

 підвищення рівня цифрових навичок заявників;  

 кадрове забезпечення ЦНАП щодо чисельності та професійної 

підготовки адміністраторів, зокрема, з урахуванням гендерного балансу; 

 створення єдиної системи управління потоками мережі ЦНАП. 

Існуюча вітчизняна практика вирішення зазначеної проблеми 

Розширення переліку адміністративних послуг, передбачене нормативно-

правовими документами центральних органів влади, включає 412 

адміністративних послуг, і найбільших зусиль потребує організація надання 

послуг соціального характеру. Зазначимо, що у 2017 році в Святошинському 

районі –  одному з найбільших районів  м. Києва – в приміщенні Управління 

праці та соціального захисту населення Святошинського району відкрито 

перший Центр соціальних служб «Прозорий офіс» з надання соціальних 

послуг. У Центрі розташовані служби соціального спрямування, зокрема: 

районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту 

населення, управління Пенсійного фонду України, де забезпечується 

у повному обсязі комплексне вирішення питань надання соціально-побутових, 

інформаційних, консультативних, юридичних послуг та працевлаштування. 

Загалом у Центрі надається 97 соціальних послуг. 

У Центрі також забезпечено максимальні умови для надання послуг 

особам з інвалідністю: на першому поверсі створено прозорий офіс «open 

space», діє електронна черга, розміщено інформаційні матеріали шрифтом 

Брайля, для громадян з вадами слуху впроваджено звукове оповіщення 

електронної черги тощо. Центр облаштовано необхідним обладнанням; 

працює дитяча ігрова зона, кімната матері і дитини. 

На нашу думку, Центр соціальних послуг у Святошинському районі 

є вдалим прикладом як для інших районів м. Києва, так і для інших міст 

України. 

Висновки, пропозиції та їх обґрунтування 

Система надання адміністративних послуг у м. Києві на сьогодні 

стабільно функціонує та динамічно розвивається у напрямку впровадження 

нових форматів надання послуг, спрощення процедур їх надання, розширення 

спектру електронних послуг та впровадження нових електронних сервісів.  

Проте, зміни нормативно-правової бази, яка регулює сферу надання 
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адміністративних послуг, зростаючі потреби та очікування населення щодо 

наймасовіших та найзатребуваніших якісних адміністративних послуг, 

приєднання об’єднаних територіальних громад до Київської агломерації 

зумовлюють необхідність подальшого розвитку та удосконалення системи 

надання адміністративних послуг у м. Києві. 

Пропозиції щодо подальшого розвитку та удосконалення системи 

надання адміністративних послуг у м. Києві: 

1. Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази ЦНАП на 

території міста Києва.  

2. Розвиток нових форматів надання послуг, зокрема, електронних, із 

забезпеченням адаптації населення до нових форм їх надання. 

Зокрема, забезпечення інтегрованого надання послуг, які можуть 

випливати з життєвої ситуації (народження дитини, зміна місця проживання 

тощо). Наявність комплексних послуг за життєвими обставинами та 

збільшення їх кількості дозволить за один візит отримати декілька послуг, що 

суттєво скоротить час на отримання послуг заявниками та підвищить якісний 

рівень взаємодії громадян з державою. 

Крім того, розширення переліку, збільшення кількості надаваних послуг 

у електронному вигляді та підвищення рівня цифрової обізнаності 

користувачів послуг, зокрема, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, 

малозабезпечених сімей, інших вразливих груп населення шляхом 

облаштування зон самообслуговування з організацією навчання суб’єктів 

звернення щодо користування онлайн сервісами сприятиме збільшенню 

кількості отримувачів адміністративних послуг завдяки підвищенню 

цифрових навичок заявників.  

3. Оптимізація процедур надання адміністративних послуг, зокрема, 

шляхом створення інтегрованої системи баз даних суб’єктів надання 

адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, що належать до 

сфери управління таких суб’єктів, та забезпечення доступу суб’єктів надання 

адміністративних послуг та адміністраторів до такої інтегрованої системи баз 

даних. Це дозволить суттєво знизити час надання адміністративних послуг та 

психологічне та емоційне навантаження на працівників ЦНАП та заявників. 

4. Кадрове забезпечення системи надання адміністративних послуг, 

зокрема, з урахуванням гендерного балансу. Здійснення цього завдання 

можливо шляхом визначення необхідної чисельності адміністраторів у сфері  

надання адміністративних послуг міста Києва. Особливої ваги це питання 

набуває у зв’язку з розширенням переліку адміністративних послуг, які 
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надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання 

делегованих повноважень, та дотриманням принципу екстериторіальності 

у наданні послуг.  

Схема визначення кількості адміністраторів має враховувати вимоги 

Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 818 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо рекомендованої 

кількості адміністраторів; забезпечувати оптимальне завантаження наявного 

робочого місця адміністратора (з врахуванням листків непрацездатності, 

щорічних та додаткових відпусток, відпусток на навчання, без збереження 

заробітної плати за згодою сторін тощо), враховувати чисельність працюючих 

на рецепції та у call-центрі. 

5. Забезпечення професійної підготовки адміністраторів, постійного 

проведення навчань та посилення їх мотивації як елемент підвищення 

професійного рівня задля досягнення високої якості надання адміністративних 

послуг і задоволеності заявників. Один із шляхів виконання цього завдання 

може полягати  у створенні системи навчання адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг, яка передбачатиме відкриття: 

 корпоративного університету адміністраторів для теоретичної 

підготовки адміністраторів;  

 тренінг-центру на базі Д(Ц)НАП для набуття адміністраторами 

необхідних при роботі з заявниками цифрових навичок та цифрових 

компетентностей, практичних навичок володіння програмним забезпеченням.  

Запровадження єдиної системи навчання адміністраторів забезпечить високий 

рівень професійної підготовки адміністраторів, підвищить їх 

конкурентоспроможність, постійне підвищення кваліфікації та високі 

стандарти надання послуг. 

6. Забезпечення екстериторіальності у наданні адміністративних послуг 

мешканцям міста Києва та мешканцям Київської агломерації можливо шляхом 

здійснення інфраструктурного та правового забезпечення екстериторіальності 

обслуговування заявників, тобто, забезпечення свободи доступу в отриманні 

адміністративних послуг, сервісів та інформації незалежно від місця реєстрації 

та місцезнаходження, зокрема, шляхом інтеграції ЦНАП об’єднаних 

територіальних громад, які входять до Київської агломерації, до вебпорталу як 

надійного захищеного електронного транспортного коридору між ЦНАП та 

суб’єктами надання адміністративних послуг. Крім того, використання 

вебпорталу дозволить забезпечити: 

 уніфікацію надання адміністративних послуг; 
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 оптимізацію процедур отримання адміністративних послуг; 

 можливість формування статистичних даних та аналітичних звітів; 

 контроль за дотриманням термінів розгляду справ; 

 єдиний стандарт надання адміністративних послуг; 

 єдину систему формування протоколів про адміністративні 

правопорушення. 

Така схема взаємодії дозволить суттєво скоротити як витрати ЦНАП 

об’єднаних територіальних громад на надання адміністративних послуг, так 

і затрати часу заявників. 

7. Створення системи контролю якості надання адміністративних послуг, 

зокрема, спираючись на результати проведених соціологічних досліджень та 

забезпечення зворотного зв’язку із споживачами адміністративних послуг, із 

застосуванням різних його форм; систематичне проведення аудиту та 

оцінювання якості надання адміністративних послуг і задоволеності заявників 

рівнем їх обслуговування з залученням до цієї роботи незалежних експертів та 

громадськості; забезпечення оперативного реагування на виявлені недоліки, 

визначення напрямів для вдосконалення надання послуг відповідно до потреб 

споживачів. 

8. Поетапне розширення спектру адміністративних послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання 

адміністративних послуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг». Бажано створення центрів соціальних служб «Прозорий офіс» 

у кожному районі міста, які працюватимуть за досвідом пілотного проєкту 

у Святошинському районі, а також створення, за потреби, при такому центрі 

територіального підрозділу районного ЦНАП.  

Розширення спектру адміністративних послуг потребує надання 

належним чином облаштованих приміщень, їх інфраструктурне забезпечення,  

збільшення чисельності адміністраторів відповідної професійної підготовки. 

 


