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Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги»  

щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг  

(реєстр. № 6388 від 14.04.2017 р.) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 

А.Парубія розглянув проект Закону України про внесення змін до                        

Закону України «Про адміністративні послуги» щодо удосконалення                  

порядку надання адміністративних послуг (реєстр. № 6388 від 14.04.2017 р.), 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

Законопроектом пропонується поширити дію Закону на відносини щодо 

набуття прав на конкурсних засадах та стосовно суб’єктів, обмежених у 

цивільному обігу, здійснення регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, визначити поняття і можливість надання адміністративних послуг за 

декларативним принципом, а також положення щодо погоджувальних процедур 

під час надання адміністративних послуг, визначити типовий перелік підстав 

для відмови у наданні адміністративних послуг, а також для анулювання 

результату наданої адміністративної послуги, визначити повноваження 

керівника центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). 

Крім того, законопроектом передбачається визначити механізм, 

відповідно до якого у разі прийняття узгодженого рішення між районною 

державною адміністрацією та міською або селищною радою населеного пункту, 

який є адміністративним центром району, щодо забезпечення надання 

адміністративних послуг через ЦНАП утворений відповідною радою, центр 

надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації 

ліквідовується.   
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у висновку від 6 червня 2017 року № 16/3-450/6388 висловлює низку 

зауважень до законопроекту. Зокрема, на думку Головного управління 

передбачена законопроектом процедура анулювання результату наданої 

адміністративної послуги не може бути підтримана, оскільки результатом 

наданої адміністративної послуги є юридичний факт, який припиняється з 

настанням іншого юридичного факту (припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця чи юридичної особи). У цих випадках необхідності в 

анулюванні результату наданої раніше адміністративної послуги немає.     

Виходячи з вищенаведеного, Головне управління пропонує за 

результатами розгляду в першому читанні повернути законопроект суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Крім того до Комітету надійшов лист Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» від 30 травня 2017 року               

№ 5-220 в якому рекомендується прийняти законопроект за основу.   

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука, беручи до уваги висновок 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених 

на засідання осіб, та всебічно обговоривши питання, Комітет  у х в а л и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1            

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги» 

щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг                                  

(реєстр. № 6388 від 14.04.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України,                   

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                 C.ВЛАСЕНКО 

 


