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Вступ 

 

Надання якісних адміністративних послуг є визначальною парадигмою 

реалізації повноважень органів державної влади. У країнах Європейського Со-

юзу, де відкритість, прозорість і підзвітність є обов'язковими умовами роботи 

державних інститутів, уже створена відповідна нормативно-правова база, роз-

роблені концепції та програми забезпечення стандартів якості таких послуг. В 

Україні стан реалізації адміністративної реформи навіть не відповідає вимогам, 

що містяться в Концепції адміністративної реформи в Україні. Задля поліпшен-

ня стану публічного адміністрування в Україні виникає необхідність усесто-

роннього наукового дослідження інституту надання адміністративних послуг. У 

свою чергу, актуальність теми надання якісних адміністративних послуг харак-

теризується результатом якості здійснення владних повноважень уповноваже-

ним суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов 

реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів 

за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення 

реєстрації тощо).  

Особливо актуальними є проблеми віднесення окремих видів адміністра-

тивних послуг до платних, обґрунтованості розмірів плати за них, прозорості 

цього процесу. 

Питання формування публічного адміністрування, розвиток системи на-

дання адміністративних послуг, забезпечення належної якості їх надання аналі-

зували такі науковці, як А. Авер’янов, В. Бакуменко, І. Грицяк, В. Загорський, 

І. Коліушко, А. Колодій, М. Лахижа, В. Мартиненко, П. Надолішний, О. Обо-

ленський, О. Черчатий, Ю. Шаров та ін. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка напрямів щодо удо-

сконалення надання якісних адміністративних послуг органами публічної влади 

в Україні.  

Об’єкт дослідження – процес забезпечення надання якісних адміністрати-

вних послуг в органах публічної влади на прикладі Мереф’янської міської ради. 
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Предметом дослідження є удосконалення процесу забезпечення надання 

якісних адміністративних послуг як інструменту публічного адміністрування в 

Мереф’янській міській раді.  

При проведенні дослідження застосовувалися загальнонаукові та конкрет-

но-наукові методи: структурно-логічний аналіз – для побудови логіки та структу-

ри дослідження; логічного узагальнення – для визначення сутності понять; статис-

тичний аналіз – для вивчення, групування, порівняння, оцінки й інтерпретації фа-

ктичних даних, що характеризують якість надання адміністративних послуг орга-

нами публічної влади; графічний – для наочнення емпіричних даних та схематич-

ного подання основних теоретичних і практичних положень роботи, а також ме-

тод аналізу ієрархій, економіко-математичні методи, зокрема, кластерний аналіз.  

Наукова новизна одержаного результату полягає в тому, що ця робота є ком-

плексним дослідженням, присвяченим розв’язанню проблем забезпечення надання 

якісних адміністративних послуг в органах публічної влади на прикладі Ме-

реф’янської міської ради. У результаті дослідження сформульовано та обґрунтова-

но низку положень, що мають важливе теоретичне та практичне значення, а саме: 

запропоновано новий підхід до забезпечення надання адміністративних послуг; для 

визначення напрямів удосконалення якості надання адміністративних послуг в регіонах 

України було проведено групування регіонів України за якістю надання адміністратив-

них послуг на основі використання кластерного аналізу, за результатами якого методом 

k-середніх було отримано сталі визначення внесків кожного з напрямків адміністратив-

них установ щодо покращення якості надання адміністративних послуг; для визначення 

впровадження найбільш актуального заходу щодо покращення якості роботи органів 

влади було застосовано метод аналізу ієрархій, за допомогою якого було виявлено оп-

тимальні напрями публічного адміністрування якості адміністративних послуг; запро-

поновано впровадження державно-приватного партнерства для покращення якості 

надання адміністративних послуг. Застосування перелічених аспектів в форматі си-

стеми призведе до побудови ефективного механізму забезпечення надання якісних 

адміністративних послуг. 
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Розділ 1 

Теоретичні основи забезпечення надання якісних адміністративних послуг 

як інструменту публічного адміністрування в органах публічної влади 

 

1.1. Сутність і види публічних послуг як інструменту якісного публічного 

адміністрування 

 

Надання послуг складає невід’ємну частину суспільного виробництва будь-

якої країни. Під послугою загалом мається на увазі діяльність одного суб’єкта, що 

здійснюється за ініціативою іншого з метою задоволення потреб останнього. Вказа-

на діяльність стає можливою лише за наявності двох обов’язкових умов: потреби в 

отриманні такої послуги та об’єктивної можливості її надати. Первісно послуги на-

лежали до сфери цивільно-правового регулювання. Однак, починаючи з 80-х років 

ХХ ст. в деяких західних державах (Великобританія, США) відбулася зміна пріори-

тетів вже у сфері відносин між громадянами (підданими) цих країн та органами 

державної влади. Останні основним у своїй діяльності почали вважати саме надання 

якісних адміністративних послуг, беручи до уваги те, що людина, її права, свободи 

та законні інтереси є найвищою соціальною цінністю. Очевидно, у даній переорієн-

тації не останню роль відіграли і економічні детермінанти. Саме зміна у відносинах 

між органами держави та громадянами, за яких останні є «споживачами» адмініст-

ративних послуг надавала додаткові можливості для розвитку приватного бізнесу. 

Так, В. Авер’янов, підтверджуючи правомірність і термінологічну визначе-

ність поняття «послуги» з боку органів виконавчої влади, звертає увагу на певну не-

доречність характеристики цих послуг як «управлінських» (чи «адміністративних»). 

Натомість акцентує увагу не на «владно-організаційному» аспекті відповідних дій, а 

на їх «виконавсько-зобов’язальному» аспекті і вважає, що розглядуваний вид діяль-

ності органів виконавчої влади правильніше визначити як «виконавські послуги» 

[1]. І. Коліушко і В. Тимощук вважають доцільнішим використання визначення 

«адміністративні послуги», звертаючи увагу, що так зване «широке» розуміння по-

няття управлінських послуг фактично тотожне поняттю «державні послуги», яке 
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фактично охоплює також послуги, за надання яких органи державної влади та орга-

ни місцевого самоврядування несуть опосередковану відповідальність, хоча безпо-

середньо їх не надають (наприклад, медична допомога). Також звернено увагу, що 

управлінська послуга має кінцеву форму індивідуального адміністративного акту і є 

результатом адміністративного провадження, тому доцільне використання терміна 

«адміністративні послуги» [6]. Деякі вчені наголошують, що не всяка розпорядча 

діяльність, навіть спрямована на реалізацію прав і свобод громадян, є послугою. 

Адже вся діяльність органів виконавчої влади, їх посадових і службових осіб має 

призначенням забезпечувати права й свободи громадян та інших осіб. Автор визна-

чає управлінську послугу як створення організаційних умов для реалізації свого 

права громадянином або іншим суб’єктом адміністративно-правових відносин [2]. 

У чинному вітчизняному законодавстві, яке регулює надання послуг, нині мо-

жна знайти велику кількість суміжних понять. Зокрема, в різних нормативно-

правових актах можна зустріти такі терміни, як «публічні послуги», «державні 

управлінські послуги», «адміністративні послуги». Слід відмітити, що перший тер-

мін є чи не одним з найновіших у вітчизняному адміністративному законодавстві. 

Зокрема, він закріплений в підпункті «б» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобі-

гання корупції», в якому робиться вказівка на осіб, які не є державними службовця-

ми, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги 

[17]. У більш ранніх нормативно-правових актах, таких, як, наприклад, Концепція 

адміністративної реформи, вживається формулювання типу «державні управлінські 

послуги». У пп. 1 п. 4 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Типового 

положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу ви-

конавчої влади» передбачено, що територіальні органи відповідно до покладених на 

них завдань надають адміністративні послуги [20]. З огляду на таку термінологічну 

плутанину виникає необхідність в розмежуванні даних понять. Не виключено, що 

ототожнення вказаних термінів відбувається через те, що в законодавстві вони дуже 

часто вживаються поряд. Наприклад, у Концепції розвитку системи надання адмініс-

тративних послуг органами виконавчої влади, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р, в самій назві вказівка робиться на 
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адміністративні послуги, однак у Загальних положеннях Концепції зазначається, що 

послуги, які надаються органами державної влади, органами місцевого самовряду-

вання, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, 

становлять сферу публічних послуг [9]. Також Концепцією передбачено поділ публі-

чних послуг залежно від суб’єкта, що надає, на державні та муніципальні послуги. 

Отже, питання розмежування понять «публічні», «адміністративні», «державні» пос-

луги потребує детального розгляду. Отже, будь-які послуги – це діяльність щодо за-

доволення певних потреб особи, яка здійснюється за її зверненням. Тут є цілком ви-

правдане запозичення категорійного апарату і навіть цілих правових механізмів з 

приватного права, тим більше, що цей випадок – не виняток, запозиченням зі сфери 

приватного права є, наприклад, інститут «публічно-правового договору». 

Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором або ін-

шими суб’єктами під відповідальність публічної влади і за рахунок публічних кош-

тів. За ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги, треба розрізняти:  

державні послуги – це послуги, що надаються органами державної влади 

та державними підприємствами, установами та організаціями. До державних 

послуг також належать послуги, які надаються недержавними організаціями в 

порядку виконання делегованих повноважень. У цьому випадку на перше місце 

для визначення природи послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, 

а суб’єкт, який несе відповідальність за надання цієї послуги, та джерело фінан-

сування надання даного виду послуг, тобто вид бюджету; 

управлінські послуги – це послуги, що надаються органами виконавчої вла-

ди та органами місцевого самоврядування в межах відповідних повноважень [7]; 

муніципальні послуги – послуги, що надаються органами місцевого само-

врядування, комунальними підприємствами, установами та організаціями [10]. 

Для підвищення ефективності публічного управління та адміністрування не-

обхідно акцентувати увагу на діяльності органів публічної влади, саме цьому слугує 

категорія «адміністративних послуг». Згідно Закону України «Про адміністративні 

послуги», адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної осо-
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би, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи 

відповідно до Закону [16]. До адміністративних послуг прирівнюється надання орга-

ном виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної Рес-

публіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами, держав-

ним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації витягів та виписок із реєстрів, до-

відок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких 

суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи ко-

ристуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт. 

Отже, у роботі розглянуто сутність, особливості трактування і види публічних 

послуг як інструменту якісного публічного адміністрування. Визначено, що для підви-

щення дієвості публічного управління та адміністрування слід робити акцент на діяль-

ності органів публічної влади, для чого й слугує категорія «адміністративна послуга». 

 

1.2. Особливості надання адміністративних послуг в органах влади України 

та їх класифікація  

 

Адміністративні послуги, як окремий різновид публічних, можуть надавати-

ся лише вказаними вище адміністративними органами шляхом реалізації їх ком-

петенції, причому будь-якій фізичній або юридичній особі за умови її звернення у 

встановленому законом порядку. Особливості надання адміністративних послуг 

зумовлені рядом ознак: метою; суб’єктним складом; об’єктом; способом захисту; 

юридичним фактом; змістом правовідносин; юридичними наслідками (за [11]). 

Ознаки адміністративних послуг та їх характеристика представлені у додатку А. 

На основі вказаних особливостей адміністративні послуги можна визна-

чити як публічну, суспільно значущу діяльність, спрямовану на сприяння реалі-

зації прав, свобод та законних інтересів громадян, що здійснюється у формі 

правовідносин між суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними вла-

дних управлінських функцій та суб’єктом звернення (споживачем послуги).  

Сьогодні вважається за доцільне зосередитися на виробленні єдиної докт-

рини адміністративних послуг та її запровадженні у життя. Це можна зробити, на-



9 

приклад, шляхом прийняття програмного документа уряду (як, наприклад, проект 

Концепції «Адміністративні послуги – нова якість держави», підготовлений 

Центром політико-правових реформ [10]), який став би базисом для наведення по-

рядку в цій сфері. Класифікація адміністративних послуг представлена на рис. 1.1. 
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Видача дозволів, в тому числі акредитація, атестація, 

сертифікація 

Реєстрація з веденням реєстрів, у тому числі легалізація суб’єктів 

Легалізація актів та верифікація

Адміністративні послуги з централізованим регулюванням (закони, акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів 

виконавчої влади)

Адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади)

Адміністративні послуги зі «змішаним» регулюванням (коли йдеться 

водночас централізоване і локальне регулювання)

Основні направлені на задоволення конкретної потреби (патентування) 

Факультативна послуга є додатковою до основної (публікація відомостей 
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Державні надаються органами виконавчої влади, державними 

підприємствами, установами та організаціями, а також іншими органами 

на виконання делегованих державою владних повноважень 

Муніципальні послуги, в свою чергу, можуть надаватися виключно 

органами місцевого самоврядування на виконання тільки їх власних 

повноважень
 

Рис. 1.1. Класифікація адміністративних послуг  

 

Слід зауважити, що державні та муніципальні послуги будуть адміністратив-

ними лише в разі здійснення відповідними суб’єктами (адміністративними органа-

ми) владних управлінських функцій, інакше це вже будуть інші послуги, передбаче-

ні законодавством (наприклад, соціальні послуги, що регулюються Законом України 

«Про соціальні послуги», та які визначені як комплекс правових, економічних, пси-

хологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на 
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окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обстави-

нах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх 

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя [21]. 

Найголовнішою ознакою демократичного суспільства і правової держави є ві-

льне й ефективне здійснення людиною належних їй прав і свобод. Принципово нова 

роль держави у відносинах з людиною визначена Конституцією України, згідно з 

якою, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-

ності держави [8], та проведенню адміністративної реформи в Україні, що забезпе-

чить ефективну роботу всіх підсистем і ланок державно-управлінського механізму. 

Шляхом послідовного здійснення адміністративної реформи буде розв'язана одна з 

ключових проблем державного управління – проблема невизначеності інституційно-

владних повноважень і організаційно-кадрових принципів діяльності органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування. Нова модель суспільного управління повинна 

базуватися на визнанні таких пріоритетів, як орієнтація на клієнта – споживача адмі-

ністративних послуг, підвищення гнучкості управління, готовності до змін, впрова-

дження ринкових методів, досягнень й інструментів менеджменту та маркетингу, вті-

лення нової організаційної культури суспільного управління, досягнення раціональ-

ного балансу політичних і адміністративних факторів управління. Спираючись на на-

ціональні цінності, враховуючи вітчизняні реалії, доцільно орієнтуватися на спільні 

принципи державного управління для країн – членів Європейського Союзу, завдяки 

чому відкривається можливість інтеграції в Європейський адміністративний простір.  

 

1.3. Фактори, що впливають на забезпечення якості надання адміністративних 

послуг в органах влади 

 

Сучасні вимоги до організації роботи виконавчих органів кінцевим результа-

том мають спрощення всіх дозвільних процедур, прозорість та відкритість в діяль-

ності влади, ліквідацію будь яких підстав до корупційних дій. Усе це має забезпе-

чуватися у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Існує п’ять умов для 

успіху при створенні ефективно діючого ЦНАП: політична воля, бачення та реаліс-
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тичний план заходів, належна підготовча робота, адекватне приміщення, а також 

технічне і програмне забезпечення. Додержання цих умов сприятиме розвитку сфе-

ри надання адміністративних послуг, стане вищою якість, що спонукатиме грома-

дян до активного звертання саме до ЦНАПів, швидше та точніше буде використо-

вуватися інформація, що посприяє покращенню клімату в соціумі держави.  

В Україні розвиток адміністративних послуг тісно пов'язаний з розвитком 

інформаційного суспільства, що передбачає орієнтоване на інтереси людей, відк-

рите для всіх і спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку високоте-

хнологічне суспільство, в якому кожен громадянин має можливість створювати і 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися 

та обмінюватися ними.  

До основних факторів впливу на забезпечення якості надання адміністратив-

них послуг слід віднести: інформаційні, корупційні, несистематизовані (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

 

Фактори, що впливають на забезпечення якості надання адміністративних послуг 

 

№ 

з/п 
Фактори Характеристика фактору 

1 Інформаційний 

дублювання інформації у різних державних інформаційних системах; 

відсутність єдиних стандартів та несумісність ресурсів, склад-

ність доступу до інформації; 

слабка захищеність державних реєстрів та інформації, у тому чи-

слі персональної; 

2 Корупційний 
високий рівень корупції у державних органах, органах місцевого 

самоврядування та у системі судочинства; 

3 
Несистематизова-

ний 

використання нестандартизованих, несистематизованих та неуні-

фікованих даних, протоколів обміну і відсутність єдиних класи-

фікаторів, довідників, а також доступу до них; 

обмеженість застосування автоматизованих систем пошуку та 

аналітичної обробки інформації. 

 

Актуальною проблемою нинішнього етапу реформування сфери адміністра-

тивних послуг є забезпечення належної якості надання адміністративних послуг 

громадянам. Якість адміністративної послуги – це сукупність характеристик адмі-
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ністративної послуги, що визначають її здатність задовольняти встановлені або очі-

кувані потреби замовника. У системі надання адміністративних послуг в Україні є 

суттєві недоліки: населення не має необхідної і повної інформації про цей процес; 

не використовує усі можливості для отримання послуг у разі такої необхідності 

(наприклад, усі можливості мережі Інтернет – від пошуку потрібної інформації на 

сайті до он-лайн консультування і отримання відповідей на електронну пошту). Не 

останню роль відіграє і проблема обтяжливого бюрократичного порядку отримання 

адміністративних послуг, вимагання від громадян довідок та інших документів.  

На сьогодні стандартами якості адміністративних послуг є конкретні вимоги 

щодо надання адміністративної послуги, визначені у методиках процесів надання 

послуг кожного органу державної влади, де також передбачені й очікувані резуль-

тати надання послуги, як цього вимагають стандарт ISO серії 9001 [3] та Програма 

запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади [19]. Вимо-

ги щодо стандарту виконавця визначаються у посадових інструкціях державних 

службовців, що розробляються з урахуванням вимог Довідника типових профе-

сійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців [4]. 

Отже, для розроблення та впровадження управління якістю надання адмі-

ністративних послуг необхідно здійснити: вивчення потреб та очікувань спо-

живачів щодо якості надання адміністративних послуг і проведення відповідно-

го аналізу; розробку на основі проведеного аналізу політики, цілей органу дер-

жавної влади у сфері якості та кількісних і якісних показників їх реалізації; ви-

значення процесів, ресурсів та відповідальності, необхідних для досягнення ці-

лей у сфері якості; установлення методів, які дають змогу вимірювати результа-

тивність та ефективність кожного процесу; використання результатів цих вимі-

рювань для визначення результативності та ефективності кожного процесу; ви-

значення засобів, які дають змогу запобігати невідповідностям і усувати їхні 

причини; запровадження та застосування процесу постійного поліпшення сис-

теми управління якістю. Це сприятиме чіткій організації та функціонуванню 

системи, її постійному поліпшенню для забезпечення якості, ефективності та 

результативності надання адміністративних послуг. 
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Розділ 2 

Аналіз забезпечення надання адміністративних послуг в органах публічної  

влади України (на прикладі діяльності Мереф’янської міської ради) 

 

2.1. Аналіз забезпечення надання адміністративних послуг в органах публічної 

влади в Україні 

 

Майбутнє правового регулювання адміністративних послуг пов'язується з до-

опрацюванням і прийняттям Адміністративно-процедурного кодексу України [22; 

23] – масштабного зводу «належного врядування», необхідність якого задекларована 

Концепцією 1998 року. У додатку Б проведено аналіз переліку адміністративних по-

слуг в публічних органах влади України. 

Аналіз забезпечення надання адміністративних послуг в органах публічної влади 

в Україні показав, що в країні так і не напрацьована особлива етика місцевого управ-

ління. Як серед широкої громадськості, так і у середовищі чиновників структур публіч-

ної влади відсутнє розуміння головної стратегічної мети їхньої діяльності – надання по-

слуг громадянам. Доктрина адміністративних послуг ще взагалі не знайшла належного 

опрацювання навіть на рівні вітчизняної науки. А це – одна з головних засад діяльності 

ефективної публічної адміністрації. Оцінку якості надання адміністративних послуг дає 

населення [2]. Серед опитаних громадян щодо якості надання адміністративних послуг 

є різні оцінки, що вказують на безперервне покращення. Отже, реформи публічної ад-

міністрації в Україні «знизу» не мають поки що достатнього підґрунтя та суспільного 

запиту, реформи ж «зверху» є фактично неможливими, в силу специфіки сучасної по-

літичної кон’юнктури. Якщо такий стан справ збережеться і на далі, то реальне набли-

ження адміністративної системи до європейських стандартів буде тривати довгий час.  

 

2.2. Оцінка надання адміністративних послуг в регіонах України 

 

За даними  Міністерства економічного розвитку та торгівлі [14], в Україні на 

сьогодні було створено 746 ЦНАП, 454 з яких утворено районними державними ад-

міністраціями, 292 – органами місцевого самоврядування, також 71 ЦНАП вже пра-

http://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&title=InformatsiiniTaAnalitichniMaterialiZPitanStvorenniaTsentrivNadanniaAdministrativnikhPoslugDokumenti
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цюють в об’єднаних територіальних громадах. Якщо зробити аналіз діяльності 

ЦНАП, то з усіх ЦНАП в Україні більше половини функціонують не досить ефекти-

вно (оцінка «погано») і перебувають у незадовільному стані, а тільки 24 % функціо-

нують ефективно (оцінка «добре»). Крім того, лише 11,1 % ЦНАП користуються 

електронним документообігом, а 87 % ЦНАП взагалі немає електронної черги. Про 

інші «досягнення» технічного прогресу як, наприклад, Wi-Fi, – його немає у 98,8 % 

ЦНАП. Доступ до Земельного кадастру є лише у 12,3 % ЦНАП, а демографічний ре-

єстр – у 3,5 %. Загалом, протягом останніх двох років зростання кількості ЦНАП від-

бувалось за рахунок створення нових центрів органами місцевого самоврядування. 

Основним стимулом для цього стала реформа децентралізації: збільшення фінансо-

вих можливостей місцевого самоврядування, децентралізація повноважень з надання 

адміністративних послуг та передача з державного бюджету місцевим бюджетам 

плати за надання ряду адміністративних послуг. 

Слід зазначити, що у кожному місті є певні переваги, головними критеріями 

оцінки були: організація роботи; місце розташування ЦНАП, вимоги до приміщен-

ня та його облаштування, інші зручності; персонал; робота бек-офісу; аналіз діяль-

ності; вартість створення ЦНАП та його матеріально-технічного забезпечення (в 

грн). За цими критеріями і визначимо, в якому місті він краще розвинений. Оцінка 

експерта, технологічні картки (ТК) адміністративних послуг, прийом суб’єктів зве-

рнення щодо послуг органів влади, переданих до компетенції ЦНАП, та ін., тобто 

якість організації роботи в центрах надання адміністративних послуг в регіонах 

України представлено на рис. 2.1 [15]. 
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Рис. 2.1. Оцінка якості організації роботи в ЦНАП у регіонах України  
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З рис. 2.1 видно, що організація роботи найкраще надається в м. Харкові, 

також високу позицію займає м. Дніпро та м. Кривий Ріг. А найгірші обставини в 

столиці м. Київ та м. Житомир, в цих містах ще треба розвивати даний напрямок. 

Далі переглянемо місця розташування ЦНАП, вимоги до приміщення та 

його облаштування, інші зручності в представлених містах (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Оцінка зручності місця розташування ЦНАП за регіонами України  

 

Результати оцінки якісного та кількісного складу персоналу в ЦНАП у регіо-

нах України представлено на рис. 2.3. 

70

40

80

55 55

80 80

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

м. Івано-

Франківськ

м. Чернігів м. Кривий

Ріг

м. Житомир м. Київ м. Дніпро м. Харків м. Львів

 

Рис. 2.3. Оцінка якісного та кількісного складу персоналу в ЦНАП у регіонах 

України  

 

З рис. 2.3 видно, що на одній високій позиції знаходяться Харків, Дніпро і 

Кривий Ріг, що свідчить про те, що в організації працює висококваліфікований 

персонал та і ефективний керівник, який своєчасно дбає про заходи, що сприя-
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ють підвищенню кваліфікації персоналу. 

Четвертий критерій – це робота бек-офісу (організація надання послуг), точ-

ніше. Оцінка якості роботи бек-офісу в центрах надання адміністративних послуг 

по регіонах України представлена на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Оцінка якості роботи бек-офісу в ЦНАП за регіонами України  

 

З рис. 2.4 видно, що перше місто посідають міста Дніпро, Київ та Харків. У цих 

містах дуже гарно налагоджений механізм документообігу, швидкості оформлення та 

передачі запитуваних даних громадянам. Що стосується міст Львова, Житомира, Кри-

вого Рога та Чернігова, то персоналу необхідно налагоджувати зв’язки з іншими орга-

нами влади для доступу до різноманітної інформації, яка може цікавити громадян. 

Результати оцінки частоти та якості аналізу діяльності ЦНАП за регіонами 

України подано на рис. 2.5, з якого видно, що випереджає м. Львів та м. Харків. У 

містах Київ, Чернігів та Житомир необхідно раціонально розподіляти обов’язки 

між працівниками, більше уваги звертати на скарги. 

65

55

70

55
50

65

85
90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

м. Івано-

Франківськ

м. Чернігів м. Кривий

Ріг

м. Житомир м. Київ м. Дніпро м. Харків м. Львів

 

Рис. 2.5. Оцінка частоти й якості аналізу діяльності ЦНАП за регіонами України  
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Оцінку організації і діяльності ЦНАП за всіма критеріями подано на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Оцінка організації та діяльності ЦНАП за всіма критеріями  

 

Отже, у роботі була проведена оцінка надання адміністративних послуг в регі-

онах України, в результаті якої було виявлено, що існуюча практика надання адміні-

стративних послуг має низку суттєвих недоліків, на які варто звернути увагу при ре-

формуванні цієї системи. До найбільш розповсюджених належать такі: неналежне 

законодавче регулювання питань надання послуг, часто органи, які надають послуги, 

ставляться до приватної особи як до прохача, виражають свою зневагу до неї. 

 

2.3. Аналіз забезпечення якості надання адміністративних послуг на  

прикладі Мереф’янської міської ради 

 

Основним функціональним видом діяльності Мереф’янської міської ради 

(ММР) є представлення інтересів територіальної громади та вчинення від її імені 

повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією України та ін-

шими законами. Забезпечення надання адміністративних послуг в ММР з 

01.03.2016 року займається створений ЦНАП, де працюють 3 особи (начальник та 

два адміністратори). Для визначення рівня надання адміністративних послуг в 

ММР було проведено опитування громадян за ключовими аспектами [13]. На 

рис. 2.7 подано результати відповіді респондентів щодо ясності і повноти інформа-

ції, яка була надана їм з приводу питання, яке вирішувалося у ЦНАП?». 

Згідно системи управління якістю ISO 9001:2001 при зверненні мешканців міста 
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посадові особи повинні чітко та зрозуміло роз’яснити процедуру отримання послуги. 

 

 

Рис. 2.7. Результати відповіді респондентів на запитання «Чи зрозумілою і по-

вною була надана Вам посадовими особами інформація з приводу Вашого питання?» 

 

У результаті проведеного соціологічного дослідження видно (рис. 2.8), що із 

опитаних жителів міста 67 %, які отримували послуги, графік та умови прийому 

громадян є зручними, 23 % опитаних вважають їх не досить зручними, а 10 % вва-

жають – зовсім не зручними. 

 

 
 

Рис. 2.8. Відповіді респондентів на запитання «Чи зручним для Вас був 

графік та умови прийому громадян міської ради?»  

 

На рис. 2.9 представлено відповіді респондентів щодо наявності незруч-

ностей у ЦНАП у процесі надання послуг. 

 

 
 

 

Рис. 2.9. Відповіді респондентів на запитання «Які були незручності для Вас?»  
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З рис. 2.9 видно, у чому були незручності у графіку прийому. 12 % опитаних, 

які вважають, що графік прийому є незручним, зазначили, в чому саме полягають не-

зручності. 37 % опитаних вказали на довгі черги, 33 % – на незручний час прийому, 

25 % – незручне місце для прийому громадян, 5 % вказали на інше. Серед іншого бу-

ло зазначено відсутність довідкових телефонів. Відповіді респондентів щодо витрат 

часу для отримання даної послуги від міської ради представлені на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Відповіді респондентів на запитання «Скільки часу Ви витратили 

для отримання даної послуги від міської ради?»  

 

З рис. 2.10 видно, скільки часу витратили респонденти для отримання пос-

луги від міської ради. Максимум респонденти затратили для отримання кінцевого 

результату 365 днів. Найбільше опитаних (18,6 %) отримали послугу за 30 днів. У 

середньому для отримання тої чи іншої послуги треба було затратити 20,8 днів. 

Відповіді респондентів щодо наявності затримок з боку посадових осіб в 

ході отриманні послуг представлені на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Відповіді респондентів на запитання «Чи були у вас затримки з 

боку посадових осіб в ході отриманні послуг?»  
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З рис. 2.11 можна побачити, чи були затримки у отримувачів послуг з боку по-

садових осіб в ході отримання послуг. Так, 82 % опитаних вважають, що затримок не 

було, 3 % респондентів зазначили, що затримки були частково, а ось 15 % респонде-

нтів відповіли, що мали труднощі з вини посадових осіб. Були і такі опитані, які в хо-

ді отримання послуги зверталися зі скаргами до суду, їх відсоток склав 1,5%. 

При отриманні послуги респонденти вказували з якими перешкодами та не-

зручностями вони зіткнулися. Відповіді респондентів на запитання «Чи були у вас 

затримки з боку посадових осіб в ході отриманні послуг?» наведені на рис. 2.12. 
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Умовні позначення: 1 – інше; 2 – хабарництво чиновників; 3 – непрофесійність чино-

вників; 4 – довгатривалість процедури; 5 – необхідність самостійно відвідувати центру; 6 – 

необхідність збирати велику кількість документів; 7 – відсутність можливості отримати ви-

черпну інформацію; 8 – відсутність чітко визначеної процедури 
 

Рис. 2.13. Відповіді респондентів на запитання «Чи були у вас затримки з 

боку посадових осіб в ході отриманні послуг?»  

 

Отже, була проведена оцінка якості надання адміністративних послуг у 

ММР. З приведених оцінок видно, що вона вирішує не досить широке коло питань і 

на даному етапі не проводиться ніяких заходів щодо поліпшення ситуації. Незва-

жаючи на те, що Мереф’янська міська рада виконує великий спектр послуг, веде 

активну взаємодію з громадянами, але все це здійснюється не на надсучасному рів-

ні. Щоб підвищити рівень надання адміністративних послуг в Мереф’янській місь-

кій раді, необхідно провести ряд заходів, що будуть запропоновані в наступному 

розділі. 
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Розділ 3 

Розробка напрямів удосконалення процедури надання якісних  

адміністративних послуг в Мереф’янській міській раді 

 

3.1. Пропозиції щодо визначення напрямів удосконалення якості надання 

адміністративних послуг в регіонах України 

 

З метою розробки пропозицій щодо визначення напрямів удосконалення 

якості надання адміністративних послуг в регіонах України, доцільно дослідити їх 

рівень якості надання послуг за допомогою кластерного аналізу. Існує декілька 

методів кластеризації об’єктів дослідження: деревоподібна кластеризація, метод k-

середніх та двоходова кластеризація. Результати кластеризації представлені за да-

ними моніторингу центрів надання адміністративних послуг на рис. 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1. Результати кластеризації регіонів України за якістю надання  

адміністративних послуг 

 

З рис. 3.1. видно, що обрана сукупність регіонів розподіляється на три клас-

тери: перший включає – два регіони, другий – шість регіонів і третій – чотири. Для 

визначення класу даних груп регіонів розглянемо середні значення ознак за класте-

рами і порівняємо їх із середніми значеннями за областю. Порівнюючи отримані 

середні значення за кластерами з наведеними статистичними даними, можна ствер-

джувати, що регіони першого кластера відносяться до групи з низьким рівнем на-

дання адміністративних послуг (Павлоград, Полтава), другий кластер – свідчить 
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про високий рівень (Суми, Харків, Чернігів, Кам’янське, Дніпро, Житомир, Київ), а 

третій є середнім за показниками (Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Кривий Ріг).  

Характеристика кластеризації регіонів за рівнем якості надання адміністратив-

них послуг подана у додатку В, який свідчать, що F-критерій відображає внесок кож-

ної з ознаки в розподіл об’єктів на групи: чім більше його значення, тим більший вне-

сок робить ознака в класифікацію об’єктів. На основі цього можна стверджувати, що 

найбільший внесок у формування кластерів робить п’ята ознака – своєчасність надан-

ня послуг, на другому місці – четверта ознака – наявний план підготовки та підвищен-

ня кваліфікації персоналу щодо фахової та психологічної підготовки, менший вплив 

має четверта ознака – повнота (достатність) переліку адміністративних послуг для 

ЦНАП. Друга, третя та шоста ознаки не впливають на класифікацію об’єктів, тому що 

p-рівень значущості F-критерія, що відповідає цій ознаці, більше 0,05, що не дозволяє 

відхилити припущення про статистичну незначущість даної ознаки в кластеризації і 

дуже низька міжгрупова дисперсія. Отримані результати підтверджуються середніми 

значеннями, розрахованими для кожного кластеру і відображеними на рис. 3.2. 

 

 

Умовні позначення: 1 – повнота переліку адміністративних послуг; 2 – додаткові при-

йомні години; 3 – основний офіс – територіальна доступність; 4 – наявний план підготовки та 

підвищення кваліфікації; 5 – своєчасність надання послуг; 6 – проводить опитування чи ан-

кетування громадян щодо рівня якості надання адміністративних послуг. 
 

Рис. 3.2. Середні значення досліджуваних ознак (фактори впливу на 

якість надання адміністративних послуг) за кластерами 

 

Отже, за результатами кластерного аналізу методом k-середніх було отримано 

сталі визначення внесків кожного з напрямків адміністративних установ щодо покра-
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щення якості надання адміністративних послуг. Проведений кластерний аналіз на ос-

нові шести ознак дозволив отримати задовільні результати кластеризації за міжгрупо-

вою і внутрішньогруповою дисперсією і розділити регіони на три групи. До першої 

групи з найнижчими показниками ввійшли такі регіони: Тернопіль, Івано-Франківськ, 

Кривий Ріг, Львів. До другої групи ввійшли: Павлоград і Полтава. До третьої групи з 

найвищими показниками ввійшли: Суми, Харків, Чернігів, Кам’янське, Дніпро, Жи-

томир, Київ. Зіставляючи отримані кластери з первинними даним можна стверджува-

ти, що третьому кластеру властива висока якість надання адміністративних послуг, 

другому – середня і першому – низька. Щоб вирішити питання з недостатністю при-

йомних годин, необхідно збільшити кількість посад адміністраторів щонайменше до 

двох – трьох. Але при цьому необхідно враховувати і обмеження 40-годинного робо-

чого тижня за трудовим законодавством, і такі фактори, як: перебування працівників у 

відпустці, на лікарняному, на курсах підвищення кваліфікації тощо. Але так само зро-

зуміло, що питання збільшення штатної численності є дуже проблемним, і потрібно 

перш за все шукати варіанти перерозподілу обов’язків у межах існуючого штату.  

Таким чином, з метою визначення напрямів удосконалення якості надання адмі-

ністративних послуг в регіонах України було проведено групування регіонів України за 

якістю надання адміністративних послуг на основі використання кластерного аналізу, 

за результатами якого методом k-середніх було отримано сталі визначення внесків ко-

жного з напрямків адміністративних установ щодо покращення якості надання адмініс-

тративних послуг. У роботі було виявлено, що якість надання адміністративних послуг 

потребує ще досить великих змін і покращень. Проведений кластерний аналіз на основі 

шести ознак дозволив отримати задовільні результати кластеризації за міжгруповою і 

внутрішньогруповою дисперсією і розділити регіони на три групи. До першої, як з не-

високою якістю групи ввійшли такі регіони: Тернопіль, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, 

Львів. До другої групи, яка має дещо вищу якість, увійшли: Павлоград і Полтава. До 

третьої групи регіонів, котрі надають найбільш якісні адміністративні послуги, ввійш-

ли: Суми, Харків, Чернігів, Кам’янське, Дніпро, Житомир, Київ. Оскільки по всіх регі-

онах України найбільш вразливими моментами є недостатня кількість прийомних го-

дин, відсутність плану підготовки та підвищення кваліфікації, не проводиться опиту-
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вання громадян щодо рівня якості надання адміністративних послуг, було запропоно-

вано: для вирішення питання з недостатністю прийомних годин здійснити перерозпо-

діл обов’язків у межах існуючого штату адміністраторів, тому що питання збільшення 

штатної численності посад адміністраторів є дуже проблемним; з метою ознайомлення 

з думкою громадян щодо роботи ЦНАП, необхідно проводити моніторинг діяльності 

ЦНАП та якості надання адміністративних послуг, що надасть змогу здійснити ком-

плексний громадський моніторинг діяльності ЦНАП та мультиплікацію досвіду такого 

моніторингу для інших громадських організацій України. 

 

3.2. Рекомендації щодо забезпечення надання якісних адміністративних 

послуг в Мереф’янській міській раді 

 

Для забезпечення якісних адміністративних послуг в ММР пропонується про-

вести SWOT-аналіз. На основі вивчення особливостей роботи міської ради, пропону-

ється провести SWOT-аналіз для виявлення сильних та слабких сторін, можливостей 

та загроз роботи міської ради. Результати SWOT-аналізу представлено у додатку Д, з 

якого видно, що сильні сторони ММР (висококваліфікований персонал; налагоджені 

взаємозв’язки з іншими структурами; наявність інтернет-приймальні; зручне місцез-

находження, та наявність транспортної розв’язки та ін.) покликані забезпечити його 

прискорене просування до досягнення стратегічних цілей, у той час як його «слабкі» 

(не досить добре розподілені обов’язки; незначне фінансування з боку влади; не до-

сить заповнена Інтернет-сторінка; недостатньо прийомних годин) викликають галь-

мування. Тут також природно враховувати можливості (покращення ситуації в краї-

ні; збільшення кількості звернень громадян; покращення правової бази щодо роботи 

адміністративних центрів; бажання інших структур співпрацювати; фінансова допо-

мога з боку приватних підприємств) й загрози зовнішнього середовища (несприятли-

ва ситуація в країні; відсутність дотування коштів; не надання потрібних документів 

від інших структур; неналежне законодавче регулювання; підвищення рівня корупції 

в країні), без яких неможливо вірно визначити сценарії розвитку установи. 

SWOT-аналіз надав можливість підкреслити, що великий вплив на якість 

роботи має влада, законодавче регулювання та фінансування. Установа досить 
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слабо розвивається через ситуацію в країні, що сприяє гальмуванню розвитку 

ММР, оскільки вона направляє всі свої зусилля на допомогу українській армії. 

Для покращення якості надання адміністративних послуг пропонується: мі-

німізувати обсяг (номенклатуру) адміністративних послуг, та залишити лише ті по-

слуги, які зумовлені публічними інтересами; максимально децентралізувати надан-

ня адміністративних послуг; виробити стандарти надання адміністративних послуг.  

Проблема вибору пріоритетних напрямів підвищення якості надання адмініс-

тративних послуг в ММР полягає в розв’язанні дилеми: що є більш ефективним та 

реальним у впровадженні. Для визначення пропонується застосувати метод аналізу 

ієрархій, щоб прийняття оптимальне рішення щодо вибору пріоритетних напрямів 

для покращення якості надання адміністративних послуг. Згідно з процедурою ви-

користання метод аналізу ієрархій, вибір найважливішої операційної цілі представ-

лено на рис. 3.3, де відображено співвідношення критеріїв та цілей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Рис. 3.3. Вибір найважливішої операційної цілі для ММР 

 

Відповідно до процедури використання методу аналізу ієрархій, шкалу віднос-

ної важливості, матрицю парних порівнянь напрямів управління за обраними критері-

ями та визначення питомої ваги всіх порівняльних альтернатив подамо в додатку Е. 
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Таким чином, для визначення впровадження найбільш актуального заходу 

щодо покращення якості роботи ММР було застосовано метод аналізу ієрархій, за 

допомогою якого було виявлено, що оптимальним напрямом управління для ММР є 

співпраця з іншими структурами, оскільки оцінка цієї альтернативи є найвищою 

(0,41). Впровадження цього напрямку посприяє розвитку діяльності ММР, покра-

щенню роботи підпорядкованих структур, створення комфортного клімату серед 

державного апарату міста та підприємцями та розвитку державного-приватного пар-

тнерства. Збільшення асортименту послуг надасть ММР більшої популярності, потік 

нових звернень зможе полегшити життя громадян міста і покращити репутацію ор-

ганів місцевого самоврядування, а впровадження «єдиного вікна» спростить роботу 

ММР, а також посприяє спрощенню звернень громадян, оскільки всю необхідну ін-

формацію можна буде отримати в одному місці. 

 

3.3. Застосування державно-приватного партнерства у процесі забезпечення 

надання якісних адміністративних послуг Мереф’янською міською радою 

 

Державно-приватне партнерство як правовий інститут з’явився в Україні в 

2010 р. у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державно-приватне партнерст-

во» [12] і розглядається як одна з умов успішного соціально-економічного розвитку 

країни. Одним із його напрямів є розробка та впровадження моделі публічно-

приватного партнерства (ППП) у відносинах влади, бізнесу, структур громадянсько-

го суспільства. Водночас проблема ефективного застосування можливостей та спро-

можностей публічного і приватного секторів в умовах перманентних кризових явищ, 

складної соціально-економічної ситуації є неоднозначною та багатоаспектною. При-

клад застосування засад ППП в європейських країнах показує наявність принаймні 

трьох переваг: уряди звільняються від обов’язків з надання послуг населенню, пере-

даючи їх в інші сектори; шукають шляхи підвищення ефективності діяльності дер-

жавного апарату; впроваджують різні інновації в соціально-економічній сфері. 

Отже, загальна ідеологія ППП побудована на відносинах рівностатусних 

суб’єктів – держави, суб’єктів громадянського суспільства та бізнесу, які можуть бу-

ти представлені різними інституційними структурами. Вихідним положенням сучас-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102404.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102404.html
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ної теорії ППП є забезпечення надання якісних суспільно необхідних послуг. Оскіль-

ки особливе значення ППП має для економіки регіонів, де на його основі розвива-

ються місцеві ринки капіталу, товарів та послуг, то цей факт може сприяти розвитку 

м. Харкова, який володіє великим потенціалом. З огляду на вищесказане, доцільно 

удосконалити запропоновані вище визначення та вживати термін «публічно-

приватне партнерство» у такому значенні: «ППП є сукупністю взаємовідносин дер-

жави, яка в управлінні застосовує методи, принципи та механізми, що змінюються у 

відповідності до зміни економічних відносин та трансформуються за формами від 

державного управління до публічного адміністрування, державно-приватного парт-

нерства, ППП, й створює оптимальні та рівні умови всім суб’єктам громадянського 

суспільства і приватного бізнесу, зацікавленого в реалізації на конкурентних засадах 

своїх можливостей та переваг з метою отримання ефективного результату і справед-

ливого партнерського розподілу прибутку» [12]. Переваги та недоліки державного-

приватного партнерства представлені в табл. Ж.1 додатку Ж.  

Слід зазначити, що через посередництво інституту концесії створюються умо-

ви для залучення приватних коштів для утримання, реконструкції та створення ново-

го об’єкту державної чи комунальної власності, зокрема інфраструктури. Беручи до 

уваги, що концесії вважаються найбільш привабливим інструментом для вирішення 

масштабних тривалих інфраструктурних проектів в Україні, є доцільним визначити 

переваги та недоліки цієї форми ДПП у вітчизняних умовах (табл. Ж.2 додатку Ж).  

Таким чином, з метою забезпечення надання якісних адміністративних пос-

луг ММР у роботі також було запропоновано впровадження державно-приватного 

партнерства, на основі якого розвиваються місцеві ринки капіталу, товарів та пос-

луг, що може посприяти також і розвитку м. Харкова в цілому. ДПП створює опти-

мальні рівні умови всім суб’єктам громадянського суспільства і приватного бізнесу, 

зацікавленого в реалізації на конкурентних засадах своїх можливостей та переваг з 

метою отримання ефективного результату і справедливого партнерського розподілу 

прибутку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Система надання адміністративних послуг є важливою складовою системи 

публічного управління та адміністрування. Адміністративні послуги є одним із ос-

новних засобів регулювання відносин між державою і громадянами, забезпечення 

прав, свобод і обов`язків громадян. 

У роботі розглянуто теоретичні основи забезпечення надання адміністратив-

них послуг як інструменту публічного адміністрування в органах публічної влади 

України. Визначено особливості надання адміністративних послуг, які зумовлені 

рядом ознак. Під якістю управління в рамках публічної влади розуміється результат 

ефективної управлінської діяльності, що задовольняє вимоги й потреби споживачів 

незалежно від нормативних, кадрових змін, політичних та економічних обставин. 

До основних факторів, що впливають на якість адміністративних послуг, віднесено: 

інформаційні, корупційні, несистематизовані. 

Проведено аналіз забезпечення надання адміністративних послуг в органах 

публічної влади в Україні. Виявлено, що децентралізована держава з місцевою та 

регіональною автономією на сьогодні стала важливою формою західно-

європейської державної організації. Надзвичайно гострою проблемою є відсутність 

чіткого розподілу повноважень, їх дублювання як між різними рівнями місцевих 

органів виконавчої влади, так і місцевого самоврядування.  

У роботі була проведена оцінка надання адміністративних послуг в регіонах 

України, в результаті якої було виявлено, що існуюча практика надання адміністра-

тивних послуг має низку суттєвих недоліків, на які варто звернути увагу при рефор-

муванні цієї системи. До найбільш розповсюджених належать такі: неналежне зако-

нодавче регулювання питань надання послуг, часто органи, які надають послуги, ста-

вляться до приватної особи як до прохача, виражають свою зневагу до неї. 

У роботі також була проведена оцінка якості надання адміністративних послуг 

у ММР. З приведених оцінок видно, що вона вирішує не досить широке коло питань 

і на даному етапі не проводиться ніяких заходів щодо поліпшення ситуації. Незва-

жаючи на те, що ММР виконує великий спектр послуг, веде активну взаємодію з 
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громадянами, але все це здійснюється не на надсучасному рівні. Щоб підвищити рі-

вень надання адміністративних послуг в ММР, необхідно провести ряд заходів.  

Для визначення напрямів удосконалення якості надання адміністративних послуг 

в регіонах України було проведено групування регіонів України за якістю надання ад-

міністративних послуг на основі використання кластерного аналізу, за результатами 

якого методом k-середніх було отримано сталі визначення внесків кожного з напрямків 

адміністративних установ щодо покращення якості надання адміністративних послуг. 

Проведений кластерний аналіз дозволив отримати задовільні результати кластеризації і 

розділити регіони на три групи: з невисокою якістю; ті, що мають дещо вищу якість; ті, 

які надають найбільш якісні адміністративні послуги. Найбільш вразливими моментами 

ЦНАП виявлені; недостатня кількість прийомних годин, відсутність плану підготовки 

та підвищення кваліфікації, не проводиться опитування громадян щодо рівня якості на-

дання адміністративних послуг. Для цього запропоновано: для вирішення питання з не-

достатністю прийомних годин здійснити перерозподіл обов’язків у межах існуючого 

штату адміністраторів; з метою ознайомлення з думкою громадян щодо роботи ЦНАП, 

необхідно проводити моніторинг діяльності ЦНАП та якості надання адміністративних 

послуг, що дасть змогу здійснити громадський моніторинг діяльності ЦНАП і мультип-

лікацію досвіду такого моніторингу для інших громадських організацій країни. 

Для визначення впровадження найбільш актуального заходу щодо покращення 

якості роботи ММР було застосовано метод аналізу ієрархій, за допомогою якого було 

виявлено, що оптимальним напрямом управління для ММР є співпраця з іншими струк-

турами. Впровадження цього напрямку сприятиме розвитку діяльності ММР, покра-

щенню роботи підпорядкованих структур, створення комфортного клімату серед ММР 

та підприємцями та розвитку ДПП, а впровадження «єдиного вікна» спростить роботу 

ММР та спростить звернення громадян. Для забезпечення надання якісних адміністра-

тивних послуг ММР було запропоновано впровадження ДПП, на основі якого розвива-

ються місцеві ринки капіталу, товарів та послуг, що може посприяти також і розвитку м. 

Харкова в цілому. ДПП створить оптимальні рівні умови всім суб’єктам громадянсько-

го суспільства і приватного бізнесу, зацікавленого в реалізації на конкурентних засадах 

своїх можливостей та переваг з метою отримання партнерського розподілу прибутку. 
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Додаток А 

 

Ознаки адміністративних послуг та їх характеристика 

 

Ознака  

адміністративної  

послуги 

Характеристика адміністративної послуги 

Мета здійснення функцій держави шляхом сприяння уповноваженими 

адміністративними органами реалізації прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, а також реєстрації та облі-

ку цих змін. 

Суб’єктний склад однією стороною, який надає послуги, є обов’язково орган дер-

жавної влади чи місцевого самоврядування, або інший суб’єкт, 

якому були делеговані відповідні повноваження. 

Об’єкт послуга, що надається, може бути надана тільки конкретним 

суб’єктом без існування будь-якої альтернативи (наприклад, ви-

дати посвідчення на право керування транспортним засобом має 

право, відповідно до законодавства, тільки територіальні сервісні 

центри Міністерства внутрішніх справ). 

Спосіб захисту оскарження дій органів державної влади можливе в порядку ад-

міністративному, тобто до вищестоящого органу, або ж у порядку 

адміністративного судочинства. Для порівняння, дії нотаріуса 

можуть бути оскаржені тільки до суду загальної юрисдикції в по-

рядку цивільного судочинства. 

Юридичний факт на підставі якого виникають дані правовідносини – це звернення 

(клопотання), обов’язково у встановленому законом порядку, фі-

зичної або юридичної особи до уповноваженого суб’єкта. 

Зміст  

правовідносин  

що виникають між їх учасниками. Після подання такого звернен-

ня у органа державної влади виникає обов’язок розглянути його, а 

суб’єкт звернення має право вимагати його своєчасного розгляду. 

Юридичні наслідки після надання адміністративної послуги відбувається зміна у пра-

вовому статусі особи, яка звернулася до уповноваженого 

суб’єкта. Засвідчуються вказані зміни відповідним індивідуально-

правовим актом. 
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Додаток Б 

Аналіз переліку адміністративних послуг в публічних органах влади 

України [50] 

 

Орган публічної 

влади України 
Перелік адміністративних послуг 

1 2 

Міська рада 

Видача довідки про користування земельною ділянкою. 

Видача виписки з рішень засідання виконкому та сесії міської ради. 

Оформлення права власності на будинок. 

Видача рішення про вилучення земельної ділянки з користування за 

згодою власника. 

Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділян-

ки. 

Затвердження технічної документації щодо відведення земельної 

ділянки для передачі в оренду. 

Надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ді-

лянки у власність для будівництва та обслуговування житлового буди-

нку, господарських будівель і споруд. 

Надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ді-

лянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встано-

влення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-

лянки та надання (передачу) її у власність (користування). 

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведен-

ня земельної ділянки. 

Видача довідок – характеристик на громадян. 

Прийняття рішення про передачу(надання) земельних ділянок для 

розміщення об'єкта містобудування. 

Видача дозволу на розміщення реклами. 

Державна 

фіскальна служба 

Видача ліцензії.  

Видача дубліката ліцензії. 

Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бю-

джету, що контролюються органами доходів і зборів. 

Видача торгового патенту. 

Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарсь-

ким товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогоспо-

дарського податку. 

Державна  

міграційна служба 

Видача свідоцтва платника єдиного податку. 

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат 

платникам єдиного податку. 

Реєстрація книги обліку доходів і витрат. 

Видача паспорта громадянина України особам, які досягли 16-

річного віку 

Вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при до-

сягненні 25- та 45-річного віку. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Продовження додатка Б 

1 2 

Державна  

міграційна слу-

жба 

Обмін паспорта громадянина України у зв'язку зі зміною прізвища, 

ім'я, або по батькові. 

Видача паспорта громадянина України замість утраченого. 

Видача паспорта громадянина України замість викраденого. 

Обмін паспорта громадянина України у зв'язку із встановленням роз-

біжностей у записах. 

Обмін паспорта громадянина України у разі непридатності для корис-

тування. 

Національна ко-

місія з цінних 

паперів та фон-

дового ринку 

(НКЦПФР) 

 

Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів). 

Переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів). 

Видача копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку (ринку цінних паперів). 

Видача дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів). 

Реєстрація Правил (змін до Правил) Центрального депозитарію цінних 

паперів. 

Реєстрація Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльно-

сті та інших внутрішніх документів (змін до них) особи, яка провадить 

клірингову діяльність. 

Реєстрація правил (змін до правил) фондової біржі. 

Держземагенство 

України  

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою. 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцін-

ку земельної ділянки. 

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність зе-

мель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями. 

Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем. 

Районна держав-

на адміністрація 

Проведення державної реєстрації юридичної особи. 

Видача довідки з реєстру документів дозвільного характеру. 

Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

Видача посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомо-

гу. 

Видача висновків про можливість створення прийомної сім'ї, дитячого 

будинку сімейного типу. 

Міністерство  

охорони здо-

ров’я  (МОЗ) 

Проведення державної реєстрації харчових продуктів спеціального діє-

тичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних 

добавок.Проведення державної реєстрації дезінфекційних засобів. 

Ліцензування на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дерати-

заційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю). 

Ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та 

її компонентів, виготовлення з них препаратів. 

Ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, вклю-

чених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-

сорів. 

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Закінчення додатка Б 

 

1 2 

Міністерство  

охорони здоров’я  

(МОЗ) 

Державна акредитація закладів охорони здоров'я. 

Видача направлень на проходження атестації і експертизи цілитель-

ських здібностей. 

Видача дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з 

території України або транзиту через територію України наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Ліцензування господарської діяльності з медичної практики. 

Видача посвідчення про державну реєстрацію лікарських засобів. 

Київська міська 

державна  

адміністрація 

(КМДА) 

Видача державного номерного знака. 

Вклеюванння до паспорта громадянина України фотокартки при до-

сягненні 25- і 45-річного віку. 

Присвоєння II–III спортивних розрядів. 

Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються. 

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки. 

Видача довідки про участь в приватизації житла державного житло-

вого фонду. 

Усиновлення дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з вироб-

ництва теплової енергії. 

Видача свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з терито-

рії України. Дозвіл на розміщення відходів. 

Державна слу-

жба гірничого на-

гляду та промис-

лової безпеки 

України  

та Державна ін-

спекція техноген-

ної безпеки Укра-

їни 

Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин. 

Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового 

призначення. 

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

Визначення уповноважених організацій у сфері проведення огляду 

машин. 
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Додаток В 

 

Характеристика кластеризації регіонів за рівнем якості надання  

адміністративних послуг 

 

Фактори 

Міжгру-

пова дис-

персія  

Ступінь 

свободи 

Внутріш-

ньогрупова 

дисперсія 

Ступінь 

свободи 

F-

критерій 

p-рівень 

значущості 

F-критерія 

1. Повнота (дос-

татність) перелі-

ку адмінпослуг 

для ЦНАП 

157,0897 2 197,8333 10 3,97025 0,043805 

2. Додаткові 

прийомні години 
81,3077 2 205,0000 10 1,98311 0,188193 

3. Основний 

офіс –  територі-

альна доступ-

ність 

4,8077 2 37,5000 10 0,64103 0,547091 

4. Наявний план 

підготовки та 

підвищення ква-

ліфікації персо-

налу щодо фахо-

вої та психологі-

чної підготовки 

124,5192 2 56,2500 10 11,06838 0,002917 

5. Своєчасність 

надання послуг 
973,5577 2 168,7500 10 28,84615 0,000070 

6. Проводиться 

опитування чи 

анкетування 

громадян щодо 

якості послуг 

ЦНАП (змістов-

на оцінка експе-

рта за даними 

від представника 

ЦНАП) 

12,5000 2 637,5000 10 0,09804 0,907474 
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Додаток Д 

 

SWOT-аналіз Мереф’янської міської ради 

 

Зовнішнє середовище  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє середовище  

Можливості Загрози 

1) покращення ситуації в кра-

їні; 

2) дотування коштів в розви-

ток адмістративних центрів в 

малих містах; 

3) збільшення кількості звер-

нень громадян; 

4) покращення правової бази 

щодо роботи адміністратив-

них центрів; 

5) бажання інших структур 

співпрацювати; 

6) фінансова допомога з боку 

приватних підприємств.  

1) несприятлива ситуа-

ція в країні; 

2) відсутність дотування 

коштів; 

3) не надання потрібних 

документів від інших 

структур; 

4) неналежне законодав-

че регулювання; 

5) підвищення рівня ко-

рупції в країні. 

Сильні сторони Налагодити співпрацю з ін-

шими структурами, підпри-

ємствами, установами.  

Збільшити кількість запитів 

завдяки широкому асортиме-

нту надаваних послуг. 

Створити «єдине вікно». 

Зробити більш зручною ро-

боту інтернет-сторінки. 

 

Усунення корупції в мі-

ській раді, завдяки робо-

ті висококваліфіковано-

го персоналу та система-

тичній перевірці. 

Налагодження схеми на-

дання адміністративних 

послуг. 

1) висококваліфікований пер-

сонал; 

2) налагоджені взаємозв’язки 

з іншими структурами; 

3) наявність інтернет-прий-

мальні; 

4) зручне місцезнаходження, 

та наявність транспортної  

розв’язки; 

5) надання швидкої відповіді 

на запити; 

6) гарне відношення до гро-

мадян. 

7) систематичні перевірки ро-

боти міської ради; 

8) велика кількість надаваних 

послуг; 

9) наявність інтернет-

сторінки. 

Слабкі сторони Компенсувати недостатнє 

фінансування з боку влади 

спонсорською допомогою від 

підприємств. 

Збільшити кількість прийом-

них годин на приймання та 

обробку звернень. 

 

Виконання плану за ра-

хунок прискорення під-

готування відповідей на 

запити, за рахунок вчас-

но отриманої інформа-

цію від інших структур. 

1) не досить добре розподілені 

обов’язки; 

2) незначне фінансування з 

боку влади; 

3) часте невиконання плану; 

4) не досить заповнена Інтер-

нет сторінка. 

5) недостатньо прийомних го-

дин. 
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 
 

Шкала відносної важливості 
 

Інтенсивність 
відносної  

важливості 

 
Означення 

 
Пояснення 

1 Рівнозначна важливість 
досягнення мети 

Рівний внесок двох видів діяльності в досяг-
нення мети 

3 Поміркова перевага од-
ного над іншим 

Досвід та переконаність дають суттєву перева-
гу одного виду діяльності над іншим 

5 Суттєва або поміркована 
значна перевага 

Досвід та переконання дають значну перевагу 
одного виду діяльності над іншим 

7 Значна перевага Одному виду діяльності надається  настільки зна-
чна перевага, що вона є практично переважною 

9 Занадто значна перевага Перевага одного виду діяльності над іншим не 
викликає сумніву 

2, 4, 6, 8 Проміжні значення між 
двома сусідніми переко-
наннями  

Застосовується у компромісних випадках 

 

Таблиця Е.2 
 

Матриця парних порівнянь існуючих критеріїв 
 

Критерії 
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К1. Складність реалізації напряму 
управління 

1,00 3,00 3,00 1,00 1,73 0,41 

К2. Витратність реалізації напря-
му управління 

0,33 1,00 2,00 1,00 0,90 0,21 

К3. Результативність реалізації 
напряму управління 

0,33 0,50 1,00 1,00 0,64 0,15 

К4. Тривалість впровадження 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,23 

Сума 2,67 5,50 7,00 4,00 4,27 1,00 

ʎ  4,23 

 ІП = (ʎ -n)/(n-1) 0,08 

ВП 0,90 
ОП = ІП / ВП × 100 8,34 
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Продовження додатку Е 

 

Таблиця Е.3 

 

Матриця парних порівнянь напрямів управління  

за обраними критеріями 

 

Складність реалізації  

напряму управління 
Ц
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Ц1.Співпраця з іншими 

структурами 
1,00 6,00 2,00 9,00 9,00 9,00 4,54 0,51 

Ц2. Збільшення асортиме-

нту послуг 
0,17 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 1,68 0,19 

Ц3. Впровадження «єди-

ного вікна» 
0,50 0,33 1,00 3,00 2,00 5,00 1,31 0,15 

Ц4. Усунення корупції 0,11 0,33 0,33 1,00 1,00 2,00 0,54 0,06 

Ц5. Збільшення кількості 

прийомних годин 
0,11 0,20 0,50 1,00 1,00 2,00 0,53 0,06 

Ц6. Контроль за виконан-

ням плану 
0,11 0,33 0,20 0,50 0,50 1,00 0,35 0,04 

Сума  2,00 8,20 7,03 17,5 18,50 22,0 8,95 1,00 

ʎ  6,60 

 
ІП = (ʎ -n)/(n-1) 0,12 

ВП 1,24 

ОП = ІП/ВП × 100 9,61 
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Додаток Ж 

 

Таблиця Ж.1 

 

Переваги та недоліки державного-приватного партнерства 

 

Переваги 

 

Недоліки 

органи місцевого самоврядування і 

створені ними підприємства, згідно з Зако-

ном України «Про місцеве самоврядування» 

(№ 280 від 21 травня 1997 року), несуть ві-

дповідальність за своєчасність і якість на-

даних послуг населенню, навіть при умові 

безпосереднього виконання частини функ-

цій приватними підприємствами. Таким чи-

ном, інтереси громадян не ставляться під 

загрозу у випадку передавання виконання 

частини функцій бізнесу; 

існування можливості для органу мі-

сцевого самоврядування розробити для 

приватного партнера детально обсяг робіт 

за контрактом, враховуючи необхідність 

підтримання на належному технічному рів-

ні комунального майна, за допомогою якого 

будуть надаватися послуги; існування мож-

ливості у контракті чітко визначити межі 

відповідальності приватного партнера. 

у випадку незадовільного виконання 

робіт приватним партнером і розірвання 

контракту комунальним підприємством, усі 

послуги знову повинні надаватися структу-

рами, створеними органами місцевого са-

моврядування. Це може привести до потре-

би працевлаштування нових працівників, а, 

отже, збільшення видатків комунального 

підприємства чи місцевого бюджету; 

у випадку недбало складеного конт-

ракту перед комунальним підприємством 

може виникнути ризик неналежного вико-

ристання майна приватним партнером, а 

перед органом місцевого самоврядування та 

громадянами – надмірного підвищення вар-

тості послуг. 
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Продовження додатка Ж 
 

Таблиця Ж.2 
 

Переваги та недоліки державного-приватного партнерства  

інфраструктурних проектів 
 

Переваги 

 

Недоліки 

1 2 

Можливість залучення приватних капіта-

ловкладень у державну чи комунальну ін-

фраструктуру; 

використання потенціалу приватного ме-

неджменту, технічної експертизи і залучен-

ня технологічних «ноу-хау» в публічний 

сектор економіки і соціальну сферу; 

можливість у майбутньому зменшити вар-

тість послуг, що надаються населенню, як-

що концесіонер зробить капіталовкладення 

в більш сучасне обладнання чи інфраструк-

туру, тобто будуть обраними як тип конце-

сії варіанти «реконструкція експлуатація 

передача» або «будівництво-реконструкція-

передача»; 

об’єкти, які передаються в концесію, не 

підлягають приватизації протягом дії кон-

цесійного договору. 

Концесії наразі є новою практикою для 

України, тому управлінці, зокрема на міс-

цевому рівні, відчувають відсутність досві-

ду і професійних навичок щодо укладення 

концесійних договорів і управління конце-

сіями, а тому й не наважуються ініціювати 

відповідні конкурси; 

високий рівень фінансового ризику для при-

ватного партнера, оскільки його доходи від 

надання платних послуг споживачам чи рівень 

поетапної компенсації витрат державою чи 

органом місцевого самоврядування повинні 

компенсувати капітальні витрати, що в умовах 

низької платоспроможності більшості насе-

лення та незадовільного фінансового стану 

місцевих органів влади та самоврядування, є 

недостатньо прогнозованим; 
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Закінчення додатка Ж 

Продовження табл. Ж.2 

 

1 2 

 як результат дії попередніх чинників, є 

ймовірним, що концесіонер виявиться не-

платоспроможним, тож об’єкт, зданий у 

концесію, у випадку необхідності його ка-

пітального будівництва/спорудження, ви-

явиться у незавершеному стані; 

високий рівень залежності концесіонера 

від нестабільних і мінливих умов для ве-

дення підприємницької діяльності в Украї-

ні, що в умовах тривалості концесійного 

договору наражає його на додаткові ризики; 

потребує доповнень типовий договір про 

концесію, затверджений урядовою постано-

вою, зокрема ряд експертів пропонує пе-

редбачати такі умови: 

зобов’язання щодо захисту природного 

середовища; 

порядок фінансування будівництва об’єктів 

згідно з призначенням на території земельних 

ділянок, які передаються концесіонеру; 

види і розмір платежів за концесію і поря-

док їх здійснення; 

форми участі концесіонера в управлінні кон-

цесійним підприємством і контроль за його 

діяльністю; 

пільги і гарантії, які надаються концесіонеру; 

правові наслідки припинення або розірван-

ня концесійного договору стосовно поліп-

шень об’єкта концесії, які можна чи не мо-

жна відокремити від нього; 

питання власності на вироблену продукцію 

і прибутки, які отримані концесіонером у 

результаті експлуатації об’єктів концесії; 

порядок припинення діяльності концесійно-

го підприємства, якщо воно було створено; 

неприпустимість односторонньої зміни 

умов концесійного договору. 

 




