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Виконано.
2012 р.
7 жовтня 2012 року набув чинності Закон України "Про адміністративні послуги", який
визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб
у сфері надання адміністративних послуг, встановив основні вимоги до регулювання надання
адміністративних послуг, організаційного забезпечення їх надання, створення центрів надання
адміністративних послуг, функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг,
ведення Реєстру адміністративних послуг.
Крім того, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про перелік
адміністративних послуг та плату (адміністративний збір)за їх надання". На засіданні Кабінету
Міністрів України 27.11.2013 (протокол № 68) законопроект схвалено та доручено
Мінекономрозвитку доопрацювати його. На сьогодні Мінекономрозвитку доопрацьовує
законопроект з урахуванням результатів обговорення під час засідання Кабінету Міністрів
України та найближчим часом подасть його до Кабінету Міністрів України для внесення на
розгляд Верховної Ради України.
Також Мінекономрозвитку розроблено проект Закону "Про посилення відповідальності
посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення
законодавства у сфері надання адміністративних послуг", який поданий Кабінетом Міністрів
України для розгляду Верховною Радою (реєстр. № 2191а від 01.06.2013). Комітетом з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 04.09.2013 прийнято рішення
рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у першому читанні за
основу.
протягом Виконано.
2013 р.
Кабінетом Міністрів прийнято постанови:
1) від 03.01.2013 № 13 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу
адміністративних послуг";
2) від 11.07.2013 № 5 5 6 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 січня 2013 р . № із» ;
3) від 30.01.2013 № 5 7 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних
послуг";
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
1) від 24.07.2013 №614-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми
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створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період
до 2017 року";
2) від 11.09.2013 № 718-р "Про затвердження Плану заходів щодо створення Єдиного
державного порталу адміністративних послуг".
Крім того, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" центральні органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують створення та
функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних
адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб'єктів
звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під'їзних шляхів та місць паркування.
Виконано.
Відповідно до пункту 88.1.6. Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" Мінекономрозвитку у 2012 році було розроблено пілотну версію
Єдиного державного порталу адміністративних послуг, функціональні можливості якої
передбачають доступ до інформації про адміністративні послуги; органи, що надають такі
послуги; нормативно-правові акти, що регулюють питання надання адміністративних послуг у
відповідній сфері суспільних відносин (Ьйр://роз1и§у.§оу.иа).
Виконується.
Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 24.07.2013 №614-р "Про
схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної
системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року".
Згідно з Концепцією реалізація Державної цільової програми буде здійснюватися,
зокрема, за напрямом розширення функціональних можливостей та забезпечення функціонування
Порталу.
Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 11.09.2013 № 718-р
"Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних
послуг".
До зазначеного плану включені заходи, реалізація яких спрямована на поетапне створення
Порталу з метою введення його в промислову експлуатацію та забезпечення його належного
функціонування відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".
При цьому повноцінне функціонування Порталу (зокрема, можливість подання суб'єктами
звернення заяви, отримання інформації про хід розгляду заяви та отримання результатів надання
адміністративних послуг через Інтернет), як це передбачено Законом, можливо після
впровадження системи електронної взаємодії органів державної влади, головним виконавцем якої
визначено Держінформнауки (пункт 249 Національного Плану дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава").
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Виконується.
За інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, на сьогодні у регіонах України створено та
розпочали роботу 419 центрів надання адміністративних послуг, з яких 1 - республіканський в
Автономній Республіці Крим, 121 - міських, 265 - районних, 10 - районних у містах Києві та
Севастополі, 1 - обласний, 21 - центрів, які одночасно є регіональними і міськими (у тому числі
11 територіальних підрозділів).
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