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ПРОГРАМА СЛУХАНЬ  

 

Відкриття. 

Звіт центральних органів виконавчої влади щодо стану реалізації 

законодавства про адміністративні послуги. 

Практика організації надання адміністративних послуг. 

Загальне обговорення, підведення підсумків, закриття. 

 

*** 

Відкриття 

 

Перший заступник голови Комітету, народний депутат України 

О.Ледовських у своєму вступному слові привітала учасників слухань з питань 

стану реалізації законодавства про адміністративні послуги. Перший заступник 

зазначила, що Комітет традиційно приділяє значну увагу питанню організації 
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надання адміністративних послуг, і в цьому сенсі вибір місця проведення слухань 

не є випадковим. Київський міський дозвільний центр є одним з кращих зразків 

організації надання адміністративних послуг, а Н.Шамрай не тільки очолює цей 

Центр, а і виступає головою громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

центрів надання адміністративних послуг», яка, як ми сподіваємося, зможе стати 

потужним лобістом в питаннях створення належних умов та якості надання 

адміністративних послуг громадянам України, представляючи спільну позицію 

представників центрів надання адміністративних послуг у відносинах з органами 

державної влади. 

О.Ледовських підкреслила, що сьогоднішні слухання не є першими за цим 

напрямком роботи Комітету. Вперше Комітет провів аналогічні слухання в грудні 

2015 року у м. Вінниці, а в березні цього року - в м. Рівному. Крім цього, в рамках 

виконання контрольних повноважень Комітет розглянув питання про хід 

впровадження реформи децентралізації влади та стан її виконання в частині 

передачі органам місцевого самоврядування повноважень у сферах державної 

реєстрації, державного архітектурно-будівельного контролю та державного 

земельного кадастру, за наслідками чого Комітет прийняв Заяву до відповідних 

органів виконавчої влади щодо незадовільного виконання вимог законодавства 

України. 

За наслідками проведеної роботи О.Ледовських констатувала, що не 

дивлячись на реалізовані за останній час системні кроки органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, спрямовані на децентралізацію надання 

адміністративних послуг та створення належних умов діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, наявні і проблемні питання, які потребують 

законодавчого регулювання. 

О.Ледовських звернула увагу, що завданням слухань є визначення основних 

проблемних питань у діяльності центрів надання адміністративних послуг та 

шляхів їх вирішення. З цією метою буде надано слово представникам 

центральних органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг, 

провідним експертам у цій сфері. 

Привітавши учасників слухань керівник Проекту «Реформа управління на 

сході України», що впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Т.Журавель подякував Комітету за активну позицію 

у реформі системи надання адміністративних послуг, основною метою якої є 

надання якісних, швидких та зручних для громадян послуг.  

Т.Журавель підкреслив, що за останні кілька років були прийняті 

системоутворюючі законодавчі акти у сфері надання адміністративних послуг. 

Разом з тим, найбільше проблем та викликів виникає на етапі впровадження 

законодавства і дуже важливо проводити такі заходи для контролю реалізації 

законодавства різними суб’єктами правовідносин. Іноді, як вказав Т.Журавель, 

варто зупинитися та проаналізувати на якому етапі ми знаходимося, що вже 

зроблено, і що ще треба зробити для усунення проблем.       

 

*** 
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Звіт центральних органів виконавчої влади щодо стану реалізації 

законодавства про адміністративні послуги 

 

 

СЛУХАЛИ:  
- голову Державного агентства України з питань електронного урядування 

О.Риженко; 

- начальника відділу розвитку системи надання адміністративних послуг 

Департаменту розвитку бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України О.Каменчука; 

- заступника начальника відділу реєстрації та еміграції Департаменту з 

питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби 

України Г.Суботенко; 

- директора Департаменту державного земельного кадастру Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру І.Славіна; 

- директора Департаменту нормативно-правового забезпечення Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України С.Шевченко; 

- виконуючого обов’язки директора Головного сервісного центру Міністерства 

внутрішніх справ України В.Криклія. 

 

Питання заслухано. 

 

*** 

 

Практика організації надання адміністративних послуг 

 

СЛУХАЛИ:  

-  заступника голови Правління Центру політико-правових реформ, старшого 

наукового співробітника Інституту держави та права ім. В.М.Корецького НАН 

України В.Тимощука; 

- провідного експерта з питань адміністративних послуг Проекту «Реформа 

управління на сході України», що впроваджується Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH О.Кубаря; 

- програмного координатора Програми Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво» І.Парасюка; 

- керівника проекту Європейського Союзу «ЦНАП як інноваційний 

інструмент взаємодії влади та громади» Р.Матвійчука; 

- експерта шведсько-українського проекту «Верховенство права в місцевому 

самоврядуванні України» А.Єзерова; 

- директора Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація), голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація центрів 

надання адміністративних послуг» Н.Шамрай. 

 

Питання заслухано. 
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*** 

 

Підведення підсумків, закриття 

 

Керівник Проекту «Реформа управління на сході України», що 

впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH Т.Журавель подякував учасникам слухань за активну дискусію, що у свою 

чергу свідчить про інтерес всіх зацікавлених суб’єктів до процесу реформи 

системи надання адміністративних послуг і вказав, що саме в таких дискусіях і 

окреслюються пропозиції для вирішення проблемних питань. 

Завершуючи слухання голова підкомітету з питань адміністративних послуг, 

державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

О.Дехтярчук подякував учасникам слухань, партнерам Комітету: проекту 

«Реформа управління на сході України», проекту Академії Фольке Бернадотта 

«Місцеве самоврядування та верховенство права» та програмі Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, 

демократичність», а також директору Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація), голові громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація центрів надання адміністративних послуг» Н.Шамрай за гостинність та 

можливість провести захід в стінах Київського центру надання адміністративних 

послуг. 

О.Дехтярчук зазначив, що учасники слухань, які підготували пропозиції до 

проекту рекомендацій слухань - можуть подати їх в електронній формі на адресу 

Комітету. Голова підкомітету наголосив, що всі висловлені під час слухань 

пропозиції будуть вивчені та обговорені на засіданні підкомітету з питань 

адміністративних послуг, державних символів та нагород, який запропонує 

розглянути їх на одному із засідань Комітету за участі учасників слухань. 

 

 

 

Перший заступник Голови Комітету     ______________      О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

Голова  підкомітету з питань  

адміністративних послуг,  

державних символів та нагород             _______________       О.ДЕХТЯРЧУК 


