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Суттєві кроки щодо впливу діяльності держави у розвитку 

адміністративних послуг були зроблені Кабінетом Міністрів України, що 

затвердив Концепцію розвитку надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади. Цей документ до цього часу є головним документом державної 

політики в напрямку руху реформи по наданню адміністративних послуг. 

Реформа виявила намір максимально зробити децентралізованим надання 

адміністративних послуг, щоб приблизити їх до населення певної 

адміністративно-територіального осередку.  

Наступним кроком – втілення найбільш ефективних способів надання 

адміністративних послуг. Прогресивною з таких форм та способів є запуск в дію 

універсальних центрів, що на практиці отримало прояв у «Центрах надання 

адміністративних послуг». Першочергова увага приділяється отриманню 
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критеріїв, що мають бути задіяні у стандартах адміністративних послуг, за якими 

в майбутньому слід оцінювати якість їх надання.  

Розуміючи, що послуги надаються суб’єктами адміністративних послуг, то 

можна отримати наступний критерій класифікації та процедуру щодо їх надання, 

а саме: послуги надані безпосередньо суб’єктами по наданню адміністративних 

послуг; послуги, які надаються безпосередньо через ЦНАП; послуги, що можуть 

надаватися за рахунок єдиного національного порталу державних 

адміністративних послуг. 

По складу суб’єктів адміністративних послуг виділяють державні та 

місцеві муніципальні адміністративні послуги. В свою чергу державними 

послугами є послуги, що дають органи державної влади за кошти державного 

бюджету, а від так муніципальними послугами є послуги, що дають місцевою 

владою за кошти місцевого бюджету. 

Те що вважається за змістом як надання адміністративних послуг або ще 

як кажуть муніципальних інформаційних послуг є відображенням 

інформаційних послуга разом з наданим інформаційним продуктом та є 

прогресивною характеристикою нових інформаційно-цифрових технологій. У 

провідних країнах інформаційні послуги залучені в ринкові відносини та займає 

місце як один з важливих елементів ринкової інфраструктури, що обслуговує, 

реалізує і розвиває ринкові відносин, а також постає як повноцінний, 

самостійний, спеціалізований сектор ринку, де пропонуються особливі продукти 

і послуги з надання муніципальних (адміністративних) інформаційних послуг.  

Сучасний інформаційний ринок муніципальних послуг включає три 

взаємодіючі області: інформаційна область; область електронних операцій 

(електронний документообіг); електронний зв'язок-комунікація. У полі 

електронних операцій послуги виступають безпосереднім чинником ринкової 

інфраструктури, сектор електронного зв’язку-комунікації знаходиться на стикові 

з галуззю зв'язку, а інформаційна область, належить до нематеріального 

виробництва. Ринок електронних операцій (електронний документообіг) 

складається з системи замовлення та надання різного набору документів.  
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Поява інформаційних муніципальних послуг розширила попит на 

інформаційні продукти. Зростає в кількості сам кошик послуг, додаються нові 

пропозиції, що диктує сьогодення. Список послуг, які можуть надаватися на 

місцях, динамічно розширюється. Мешканці громад мають можливість 

отримувати від місцевої влади зручні та якісні адміністративні послуги. Таким 

чином необхідно, щоб кожна  громада вирішила, завдяки якому способу швидко 

та зручно надавати ці послуги своїм мешканцям. Мешканці більш ніж 1000 

територіальних громад в Україні вже отримують необхідні їм послуги через 

ЦНАПи. Про це кажуть дані моніторингу проведеного Мінрегіоном станом на 

кінець 2021 року. Всього в Україні діє 1047 ЦНАПів, з яких 1003 – в 

територіальних громадах. До кінця 2021 року в громадах мали б почати роботу 

ще 73 центри надання адміністративних послуг. 

Послуги, що найчастіше замовляли: реєстрація місця проживання – 2 млн; 

послуги державного земельного кадастру – 1,4 млн; видавання довідки з 

реєстрації місця проживання – 957 тис.; довідка про склад сім’ї –573 тис.; 

оформлення паспортних документів – 545 тис.; державна реєстрація актів 

цивільного стану – 27 тис.; проведення реєстрації транспорту та видавання 

посвідчення водія – 8 тис. Зазначимо, що в центрі уваги проведення реформи 

місцевого самоврядування постає людина. Одним з важливих складових її 

комфорту та життя є отримання якісних адміністративно-комунальних послуг.  

Щодо світового досвіду то, як таке поняття «адміністративна чи то 

муніципальна  послуга» взагалі не має у європейському законодавстві, проте 

терміном «державна служба» закордонними науковцями визначається як 

послуги, які надаються населенню до відповідних суспільних запитів-інтересів. 

Також має місце застосування терміну «послуги загальних інтересів», де 

приймається те, що  державні органи інших країн розуміють це як послуги, що 

виявляють інтерес державних служб.  

Проаналізувавши, на даний час, стан справ ЦНАПів нашої держави 

можемо зробили певні висновки, наприклад, про те що потрібно покращувати 

систему якості надання адмінпослуг. Також провівши огляд веб-сайтів, можемо 
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дійти до висновку, що потрібно покращувати інформаційне поле (середовище) 

ЦНАПів, бо громади мало інформовані.  
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