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Метою статті є дослідження основних проблем, з якими стикається населення в процесі отримання адміністративних послуг, і запропонувати 
шляхи вирішення цих проблемних аспектів з метою вдосконалення організації надання адміністративних послуг для задоволення потреб населення. 
У статті розглянуто основні проблеми при отриманні адміністративних послуг, які було висвітлено на прикладі окремої адміністративної послуги 
«Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць». 
Наголошується на необхідності спрощення процедури отримання адміністративних послуг шляхом скасування зайвої та дубльованої документа-
ції, скорочення відвідувань суб’єктів, які надають адміністративні послуги через надання повноважень Центрам надання адміністративних послуг 
(ЦНАП). Обґрунтовується необхідність більш активного розгалуження мережі ЦНАП, розширення функцій і повноважень адміністраторів, які там 
працюють. Всі запропоновані заходи розроблено з метою якісного задоволення потреб населення та запобігання корупційним ризикам.
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предотвращения коррупционных проявлений

Целью статьи является исследование основных проблем, с которыми 
сталкивается население в процессе получения административных 
услуг, и предложение путей решения этих проблемных аспектов с це-
лью усовершенствования организации предоставления администра-
тивных услуг для удовлетворения потребностей населения. В статье 
рассмотрены основные проблемы при получении административных 
услуг, которые были продемонстрированы на примере отдельной 
административной услуги «Внесение в государственный земельный 
кадастр сведений (изменений к ним) о землях в границах территории 
административно-территориальных единиц». Акцент делается на 
необходимость упрощения процедуры получения административных 
услуг путем отмены лишней и дублированной документации, сокра-
щения посещений субъектов, которые предоставляют администра-
тивные услуги через предоставление полномочий Центрам предо-
ставления административных услуг (ЦНАП). Обосновывается необ-
ходимость более активного разветвления сети ЦНАП, расширение 
функций и полномочий администраторов, которые там работают. 
Все предложенные мероприятия разработаны с целью качественного 
удовлетворения потребностей населения и предотвращения корруп-
ционных рисков.
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The aim of the article is to study the major problems faced by the popula-
tion in the process of obtaining administrative services, and offer solutions 
to these problem areas in order to improve the organization of administra-
tive services to meet the needs of the population. The article describes the 
main problems in obtaining administrative services that were illustrated by a 
separate administrative services «Adding to the state land cadastre informa-
tion (amendments thereto) of land within the boundaries of administrative-
territorial units.» The emphasis is on the need to simplify the procedures for 
obtaining administrative services by eliminating unnecessary and redundant 
documentation, reducing visits to entities that provide administrative servic-
es through the provision of powers between the Centers for the provision of 
administrative services (CPAS). The necessity of more active CPAS branch net-
work, expanding the functions and powers of the administrators who work 
there was grounded. All proposed activities are designed to meet the quality 
needs of the population and prevent the risks of corruption.
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Практика надання адміністративних послуг в Укра-
їні свідчить про наявність великої кількості проблем 
у процесі отримання таких послуг громадянами. Цей 
факт підтверджується даними багатьох спеціальних до-
сліджень у сфері якості надання адміністративних послуг. 
Так, в оцінці якості надання адміністративних послуг 
думки населення України поділилися наступним чином: 
33 % дали задовільну оцінку, добру – 12 % і 32 % – погану. 
Крім того, 11 % населення давали хабарі за надання адмі-
ністративних послуг, вважаючи, що «так простіше і легше 
вирішити їхні проблеми» [14]. Ці результати свідчать про 
досить низьку якість надання адміністративних послуг 
і незадоволення суб’єктами надання останніх більшої 

частини населення України. При цьому серед найбільш 
негативних елементів при наданні адміністративних по-
слуг найчастіше було зазначено: великі черги, відсутність 
чітких пояснень щодо всіх обставин справи та потрібних 
документів, тяганина з розглядом справи. Тобто на пер-
ший план серед проблем в отриманні адміністративних 
послуг було поставлено складність і непрозорість проце-
су отримання адміністративної послуги та великий тер-
мін очікування результату.

За результатами рейтингу «Doing business» 2014 р., 
основними проблемами надання адміністративних послуг 
в дозвільно-реєстраційній сфері були надвисокі втрати 
часу та вартість отримання відповідної послуги (табл. 1).

Таблиця 1

Показники легкості отримання адміністративних послуг в Україні порівняно з іншими групами країн*

Індикатор Україна Європа та центральна Азія ОеСР

отримання дозволу на будівництво

процедури (кількість) 10 18 13

Строк (дні) 73 192,2 147,1

вартість (% від величини середньодушового доходу) 607,1 327,1 84,1

реєстрація власності

процедури (кількість) 8 6 5

Строк (дні) 45 26,5 24,1

вартість (% від величини середньодушового доходу) 1,9 2,8 4,4

підключення до системи електропостачання

процедури (кількість) 10 6 5

Строк (дні) 277 146 89

вартість (% від величини середньодушового доходу) 178 486,6 79,1

реєстрація підприємств

процедури (кількість) 6 5 5

Строк (дні) 21 12,8 11,1

вартість (% від величини середньодушового доходу) 1,3 6,7 3,6

*складено за даними джерела [18]

Тому створення зручних, зрозумілих і доступних 
умов для отримання громадянами адміністративних по-
слуг є однією з головних задач, що мають вирішуватися ор-
ганами державної влади та місцевого самоврядування.

Реалізація цієї задачі надзвичайно актуальна для 
України на сучасному етапі розвитку, де система надання 
адміністративних послуг є непрозорою, нераціональною та 
повільною. Однак необхідно зазначити, що в 2014 р. Укра-
їна вже зробила перші позитивні кроки в реформуванні 
системи надання адміністративних послуг, зокрема при-
йняла пропозицію Грузії щодо модернізації реєстраційної 
системи в Україні. При цьому, на думку екс-заступника 
міністра юстиції Грузії Георгія Вашадзе, «...нині одним із 

найголовніших завдань для України є створення єдиних 
центрів адмінпослуг. Наша концепція передбачає можли-
вість цілодобового доступу громадян до необхідних послуг 
та зведення максимально комфортних для населення буді-
вель адмінцентрів з продуманою внутрішньою логістикою, 
яка унеможливить утворення черг» [13]. Безумовно, обра-
ний вектор змін є слушним і перспективним, але створення 
мережі центрів, на наш погляд, – це тільки одна з умов ре-
організації системи надання адміністративних послуг.

Незважаючи на суттєві напрацювання в сфері теорії 
та практики адміністративних послуг, процес організації їх 
надання залишається предметом особливого дослідницько-
го інтересу в сучасному науковому дискурсі. Теоретичним 



83Проблеми економіки № 3, 2014

економіка та управління національним господарством

і практичним аспектам організації надання адміністратив-
них послуг присвячено багато наукових робіт вітчизняних 
вчених, таких як: В. Б. Аверьянов, М. М. Білинська, В. М. Ва- 
куленко, В. М. Гаращук, Н. В. Гнидюк, Н. Т. Гончарук, І. П. Ко- 
лісниченко, А. В. Кірмач, І. Б. Коліушко, Н. Р. Нижник,  
О. Ю. Оболенський, Г. М. Писаренко, Л. Л. Прокопенко,  
Р. М. Рудніцька, В. М. Сороко, В. П. Тимощук, О. М. Чемерис 
та інші. Цій проблематиці також присвячено досліджен-
ня таких зарубіжних учених, як: Г. Ф. Васильєва, К. В. Да- 
видова, А. М. Міронов, А. Ф. Ноздрачьов, Е. В. Талапіна,  
В. Браун, В. Вайс, Ц. Грамм, О. Майер, Х. Эриксен тощо.

Метою дослідження є виявлення основних проблем, 
з якими стикається населення в процесі отримання адмі-
ністративних послуг, та запропонувати шляхи вирішення 
цих проблемних аспектів з метою удосконалення організа-
ції надання адміністративних послуг для задоволення по-
треб населення.

Закон України «Про адміністративні послуги» дає 
офіціальне визначення адміністративної послуги як резуль-
тату здійснення владних повноважень суб’єктом надання 
адміністративних послуг за заявою фізичної або юридич-
ної особи, спрямованого на набуття, зміну чи припинення 
прав та / або обов’язків такої особи відповідно до закону 
[2]. Такі дослідники, як І. Коліушко [9] та В. Петьовка [10] 
погоджуються із законодавцем і дотримуються підходу до 
визначення адміністративної послуги, де остання виступає 
як результат здійснення владних повноважень органами 
державної влади щодо громадян, підприємств, організацій. 
В. Сороко [16], В. П. Тимощук та А. В. Юрмач [17] дають 
визначення адміністративної послуги в рамках підходу, де 
адміністративна послуга визначається як діяльність дер-
жавного органу з приводу забезпечення прав, інтересів 
і свобод громадян, підприємств, організацій. Крім того, іс-
нує підхід, за яким такі автори, як І. І. Котюк [7] та Г. М. Пи-
саренко [9] сутністю адміністративної послуги вважають 
процес реалізації фізичною або юридичною особою своїх 
суб’єктивних прав. Узагальнюючи існуючи підходи до ви-
значення адміністративної послуги, можна зазначити, що 
адміністративна послуга здійснюється в процесі реалізації 
своїх владних повноважень суб’єктом надання адміністра-
тивних послуг для забезпечення прав, інтересів і свобод 
громадян, підприємств, організацій.

Якщо з визначенням адміністративної послуги осо-
бливих проблем не виникає, то з вичерпним та єдиним пе-
реліком адміністративних послуг, що надаються в Україні, 
справа виглядає інакше. На сьогодні жодним нормативно-
правовим актом не затверджено вичерпний перелік адмі-
ністративних послуг, і складається ситуація, коли суб’єкти 
надання адміністративних послуг самостійно вирішують, 
які саме адміністративні послуги вони надають (табл. 2).

Невизначеність із вичерпним переліком адміністра-
тивних послуг, які мають надаватись населенню суб’єктами 
надання адміністративних послуг, призводить до неузго-
дженості дій між останніми та неповне забезпечення по-
треб у адміністративних послугах населення. Крім того, 
такий обсяг зарегульованості життя громадянина свідчить 
про те, що в Україні надзвичайно складно набути, змінити 
чи припинити будь-які права та обов’язки.

Про гострі проблеми в організації надання адміні-
стративних послуг населенню свідчить така адміністратив-

на послуга, як «Внесення до державного земельного када-
стру відомостей (змін до них) про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць», яка по суті 
означає внесення відомостей або змін до цих відомостей 
до державного земельного кадастру для здійснення будь-
яких господарсько-правових операцій із земельною част-
кою (рис. 1).

Регламентується надання цієї адміністративної по-
слуги Земельним кодексом України [1], Законом України 
«Про адміністративні послуги» [2], Законом України «Про 
Державний земельний кадастр» [3] та Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України [4] .

Якщо громадянин хоче внести відомості до Держав-
ного земельного кадастру або змінити відомості, то він 
повинен отримати витяг, який підтверджує внесення цих 
відомостей або змін до них, тобто витяг – це і є результат 
надання адміністративної послуги. Однак, перш ніж отри-
мати витяг, громадянин стикнеться з проблемами, що міс-
тяться на рис. 2.

Фактично виходить, що ця адміністративна послу-
га подрібнена на 5 – 6 дрібних послуг, тобто витрати часу 
та коштів для однієї адміністративної послуги непомірно 
великі, а також досить значними є корупційні ризики – на 
кожному етапі отримання адміністративної послуги грома-
дянин стикається з посадовими особами та новими вимо-
гами щодо необхідних документів для отримання послуги.

Для більш детального аналізу проблем необхідним 
є розгляд діючої технології отримання адміністративної 
послуги. Для цього можна весь процес отримання послу-
ги поділити на три етапи. На кожному з них громадянин 
стикається з проблемними аспектами. На першому етапі 
«Збір та підготовка документів» сутність проблем полягає 
в наступному:

1. Відсутність типової форми заяви, яку повинен по-
дати громадянин, та вільного доступу до неї. Вка-
зано, що заява до органу виконавчої влади пода-
ється у довільній або типовій формі, якщо остання 
розроблена органом. Однак, типову форму розро-
блено не в усіх органах і не розміщено на сайтах 
центрів надання адміністративних послуг. Отже, 
заявник не знає, як повинна виглядати заява і що 
повинна містити в собі, тому виникає проблема 

Таблиця 2

Кількість адміністративних послуг за даними різних 
джерел*

джерело, яке наводить дані щодо 
кількості адміністративних послуг  

в Україні

Кількість 
адмініст-
ративних 

послуг

міністерство економічного розвитку  
і торгівлі в Україні 1130

Закон України «про перелік адміністратив- 
них послуг та плату (адміністративний 
збір) за їх надання»

1003

реєстр адміністративних послуг 129

*складено за даними джерел [12; 6; 8]
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Рис. 1. Сутність адміністративної послуги «Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)  
про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць»

Рис. 2. Проблеми, які ускладнюють процес отримання адміністративної послуги

Земельна ділянка – об’єкт цивільних прав

Мета отримання адміністративної послуги:
для здійснення цивільно-правових угод відомості про земельну ділянку повинні міститися у Державному 

земельному кадастрі

Назва адміністративної послуги та її складові:
«Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць»

Виготовлення технічної 
документації

Реєстрація земельної 
ділянки (присвоєння 

кадастрового номеру)

Нормативна-грошова 
оцінка

Реєстрація права 
власності на земельну 

ділянку

Умови, за яких необхідно вносити дані в Державний земельний кадастр:
якщо формується нова земельна ділянка, якщо необхідно визначити розмір орендної плати або земельного 

податку або якщо змінюються: межі земельної ділянки, цільове призначення, склад угідь, склад об’єктів 
нерухомості на земельній ділянці

Проблеми, які виникають у процесі отримання витягу як результату адміністративної послуги

при наявності «електронної черги», яка існує в деяких органах надання адміністративних послуг і на яку треба 
встати тільки для того, щоб подати заяву та необхідні документи, цей строк (8,5 місяців) може збільшитись 
на 2 – 3 місяці в середньому

очевидною є корупційна складова внаслідок неодноразового прямого контакту громадянина з посадовими 
особами органів виконавчої влади

необхідність подання великої кількості заяв і копій документів на різних етапах отримання послуги (6 різних заяв)

відсутність єдиного, заздалегідь відомого, вичерпного переліку документів, необхідних для отримання послуги

значні витрати часу на багаторазове відвідування органів виконавчої влади (приблизно 12 відвідувань)

«технологічна» тривалість отримання послуги може складати до 8,5 місяців (очікування рішення органу вико-
навчої влади на дозвіл виготовлення технічної документації – 30 календарних днів, виготовлення технічної доку-
ментації – до 6 місяців, реєстрація земельної ділянки (привласнення кадастрового номера) – до 14 календарних 
днів, реєстрація прав власності – до 5 робочих днів, отримання витягу про нормативно-грошову оцінку – 
до 7 робочих днів, отримання витягу на підтвердження внесення змін у Державному земельному кадастрі – 
до 14 календарних днів)

неправильного написання заяви та неодноразо-
вого відвідування органу виконавчої влади.

2. Через те, що на законодавчому рівні прописано 
норму, яка визначає підставою для розробки тех-

нічної документації, без якої неможливо отрима-
ти цю адміністративну послугу, рішення органу 
виконавчої влади, за результатами опитування, на 
практиці розробник цієї документації не візьметь-
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ся за її виготовлення без цього рішення. Тому 
проблема є в тому, що, згідно з законодавством, 
громадяни та розробник мають право укласти 
договір на виготовлення технічної документації 
у випадку ненадходження до громадянина рішен-
ня в визначений термін, однак на практиці роз-
робники «перестраховуються» та відмовляються 
укладати договір без рішення через відсутність 
усталеної практики виготовлення документації 
без рішення та через те, що сьогодні складно до-
вести, що заява була подана громадянином та за-
лишилась без відповіді у встановлений термін.

3. За результатами опитування, не завжди розробни-
ки подають цю технічну документацію до держав-
ного кадастрового реєстратора (що передбачено 
законодавством), зазвичай вони віддають її грома-
дянину, і він вже самостійно працює з нею далі. У 
ході перевірки державним кадастровим реєстрато-
ром технічної документації виникають зауваження 
до неї та знаходяться помилки, що є підставою для 
відмови у наданні адміністративної послуги. Тому 
необхідно, щоб розробник працював до кінцевого 
результату з технічною документацією.

4. В Україні йде перехід на електронний документо-
обіг, то навіщо подавати ще й паперовий варіант 
технічної документації, чого на сьогодні вимагає 
чинне законодавство. Крім того, у разі розбіж-
ностей між паперовим та електронним варіантом, 
перевага надається паперовому варіанту, що су-
перечить порядку організації електронного доку-
ментообігу.

5. За даними офіційного сайту Державного агентства 
земельних ресурсів України (далі – Держземаген-
ство), у 2013 р. в Україні на 100 % завершено про-
ведення нормативної грошової оцінки земель усіх 
населених пунктів [11], тому дані про нормативно-
грошову оцінку містяться в базі даних органів 
Державного агентства земельних ресурсів Укра-
їни. Виникає питання, навіщо громадянину звер-
татися за витягом про нормативно-грошову оцін-
ку до Державного агентства земельних ресурсів 
України, щоб потім подати цей витяг знов до Дер-
жавного агентства земельних ресурсів України. 
Державний кадастровий реєстратор може отри-
мати необхідні дані шляхом перевірки технічної 
документації про нормативно-грошову оцінку.

Не тільки на першому етапі, а це стосується кожно-
го етапу, де відбувається подання документів, є проблема 
щодо вимоги до розбірливості заповнення документів, 
при цьому критерії розбірливості не встановлено. Тому 
може бути відмовлено у прийнятті документів через їх 
нерозбірливе заповнення. Отже, необхідно передбачити 
комп’ютерне заповнення документів, зокрема, особисто 
посадовими особами.

На другому етапі, який полягає у поданні всіх зібра-
них документів Державному кадастровому реєстратору, 
ситуація виглядає краще, однак на даному етапі громадя-
нин може стикнутися з проблемою відмови в прийнятті 
документів через їх невичерпний перелік або неправиль-
не оформлення, також деякі суб’єкти надання адміністра-

тивних послуг запроваджують електронні черги на подачу 
заяви та документів, очікування в цій черзі може тривати 
впродовж невизначеного терміну.

На третьому етапі, коли громадянин повинен отри-
мати результат, основною проблемою є дублювання під-
став для відмови у прийнятті заяви з документами та у від-
мові в наданні послуги через те, що йде дублювання підстав 
для подання документів та для отримання витягу.

Тому з метою вирішення цих проблемних питань 
було запропоновано новий механізм надання адміністра-
тивної послуги «Внесення до державного земельного када-
стру відомостей (змін до них) про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць», який повинен 
здійснюватись за допомогою Центрів надання адміністра-
тивних послуг, що були створені з метою спрощення ме-
ханізмів і скорочення термінів отримання у відповідних 
установах адміністративних послуг, зокрема документів 
дозвільного характеру.

Перший крок запропонованого механізму полягає 
у консультації для з’ясування переліку документів, які не-
обхідно подати до Центру надання адміністративних по-
слуг, що схематично зображено на рис. 3.

На другому етапі громадянин має подати докумен-
ти в ЦНАП адміністратору, що схематично зображено на 
рис. 4.

Третій крок запропонованого порядку відображає 
сам механізм надання адміністративної послуги. Детальні-
ше це можна побачити на рис. 5.

І четвертий крок полягає в отриманні громадянином 
витягу та технічної документації електронною поштою при 
впровадженні електронного документообігу.

Проблемні питання, які можливо вирішити за до-
помогою запровадження нового механізму, містяться на 
рис.  6.

Отже, у ході дослідження було виявлено, що сьо-
годні існує велика кількість практичних проблем надання 
адміністративних послуг через недосконале законодавство 
в даній сфері. Серед найгостріших проблем можна виокре-
мити наступні: 

відсутність єдиного реєстру адміністративних по- 
слуг в Україні, які можуть отримувати громадяни 
від суб’єктів надання адміністративних послуг на 
законодавчому рівні, через що кожен суб’єкт на-
дання адміністративних послуг самостійно визна-
чає перелік послуг, який він надає, що призводить 
до недоступності деяких послуг для широкого 
кола населення;
непрозорість і незрозумілість механізму отри- 
мання адміністративної послуги громадянином 
від суб’єктів надання цих послуг;
відсутність достатньої інформованості громадян  
щодо отримання адміністративних послуг через 
відсутність єдиного чіткого механізму надання 
для кожної послуги;
складний процес отримання адміністративної по- 
слуги;
довготривалий процес отримання адміністратив- 
ної послуги та очікування результатів;
великі корупційні ризики для громадян через до- 
сить тісний контакт із посадовими особами та 
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складність процедури отримання адміністратив-
ної послуги;
незавершеність створення мережі ЦНАП і невід- 
повідність задач, через які вони створювались, 
з їхнім сьогоднішнім функціонуванням.

Запропонований механізм отримання адміністра-
тивної послуги «Внесення до державного земельного када-
стру відомостей (змін до них) про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць» розрахований 
на те, що ЦНАП будуть працювати в повному обсязі та 
згідно з цілями, покладеними на них при створенні.

Проблемними питаннями залишаються фактична 
робота ЦНАП у режимі «єдиного вікна», тобто тільки на 
збір документів, а не на повноцінне надання адміністра-
тивної послуги в повному обсязі, незатверджений єдиний 
перелік адміністративних послуг, які мають надаватися че-
рез ЦНАП. Наприклад, адміністративну послугу, яку було 
розглянуто раніше, громадянин не може отримати через 
ЦНАП, а повинен звертатися до територіального органу 
Державного агентства земельних ресурсів України.

Тому пріоритетом у реформі має бути вдосконалення 
власне процедури надання адміністративних послуг. Це – 
насамперед затвердження переліку найбільш поширених 
для населення адміністративних послуг, які надаються 
через ЦНАП, розширення функцій і повноважень адміні-
страторів ЦНАП і налагодження механізму взаємодії між 
ЦНАП та суб’єктами, що задіяні в наданні різних видів ад-
міністративних послуг.
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стративної реформи в Україні : [монографія] / і. Б. коліушко. – к. :  
Факт, 2002. – 260 с.

Громадянин
Консультація по телефону

Консультація за допомогою 
Skype (у розробці)

Консультація в ЦНАП

Консультація за допомогою 
мережі Інтернет

ЦНАП

звертається за 
консультацією

Рис. 3. Шляхи отримання консультації громадянином в цНАП

Громадянин

Адміністратор ЦНАП

Пі
дп

ис

Складання заяви

Згода на використання або збір 
персональних даних про 

громадянина

Надання 
документів

 паспорт для фізичних осіб (копію робить адміністратор);
 ідентифікаційний код для фізичних осіб (копію робить адміністратор);
 довідка з ЄДРПОУ (копію робить адміністратор);
 рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про 

виділення земельної ділянки;
 технічний паспорт з Бюро технічної інвентаризації, якщо на земельній 

ділянці є об’єкти нерухомості (копію робить адміністратор);
 документ, який підтверджує право власності на об’єкт нерухомості, 

якщо є цей об’єкт (копію робить адміністратор);
 документ, що підтверджує оплату послуг щодо:

 надання витягу з Державного реєстру прав – 120 грн,
 сплати державного мита – 119 грн;
 сплату коштів за розробку певного виду технічної документації.

Сплата коштів за послуги повинна здійснюватись через термінал з пере-
ліком послуг і встановленими цінами на них

Рис. 4. Порядок подання документів адміністратору цНАП
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Пропонується вважати подання 
технічної документації до 
державного кадастрового 
реєстратора в Держземагенство 
підставою для реєстрації 
земельної ділянки та реєстрації 
права власності на неї (замість 
ще двох заяв щодо реєстрації 
земельної ділянки та реєстрації 
права власності)

Пропонується виключити витяг 
з технічної документації про нор-
мативно-грошову оцінку земель з 
переліку документів,  які необхід-
ні для отримання послуги, що 
містяться в Інформаційні картці. 
При наданні адміністративної 
послуги державний кадастровий 
реєстратор може перевірити 
дані щодо нормативно-грошової 
оцінки в базі даних, навіщо для 
цього спочатку брати у нього 
витяг, а потім приносити йому ж.

Передача необхідної інформації 
до державного реєстратора 
прав в державну реєстраційну 
службу для автоматичної реєст-
рації прав на земельну ділянку

Реєстрація права на земельну ді-
лянку у строк, який не переви-
щує 5 робочих днів з дня надход-
ження заяви та не пізніше наступ-
ного робочого дня після реєстра-
ції прав на земельну ділянку

Надання інформації державному 
кадастровому реєстратору про 
державну реєстрацію прав на 
земельну ділянку

Пересилання витягу про держав-
ну реєстрацію прав на нерухоме 
майно до ЦНАП для подальшої їх 
передачі громадянину

не пізніше ніж на наступний 
робочий день після реєстрації 
земельної ділянки

Розробник

Подача
технічної 

документації

Протягом 
14 днів

Державному кадастровому 
реєстратору в Держземагенстві

Отримання Витягу на підтвердження реєст-
рації земельної ділянки та його передача до 
адміністратора в ЦНАП разом з примірни-
ком технічної документації, який повинен 
залишатись у громадянина (електронний 
примірник)

На підставі отриманих докумен-
тів, надання до ЦНАП витягу 
з Державного земельного кадаст-
ру на підтвердження внесення 
відомостей до Державного зе-
мельного кадастру

 заява, яку ЦНАП передав через 
електронний документообіг до 
Держземагенства державному 
кадастровому реєстратору; 

 технічна документація;
 дані з технічної документації 

про нормативно-грошову 
оцінку земель;

 квитанція про сплату адміні-
стративної послуги 

Інформування адміністратором 
громадянина, щодо можливості 
отримання витягу та примірнику 
технічної документації

Рис. 5. Механізм надання адміністративної послуги

14. оцінки населенням України якості надання адміні-
стративних послуг. Фонд «демократичні ініціативи ім. ілька ку-
черіва» [електронний ресурс]. – режим доступу : http://dif.org.
ua/ua/publications/press-relizy/nnihihihui.htm

15. писаренко г. м. адміністративні послуги в Україні: 
організаційно-правові аспекти : автореф. … канд. юрид. наук : 
12.00.07 / г. м. писаренко. – одеса, 2006. – 20 с.

16. Сороко в. концептуальний підхід до проблеми за-
провадження інституту надання державних послуг у практику 
діяльності державних службовців / в. Сороко // вісник держав-
ної служби. – 2004. – № 3. – С. 11 – 19.

17. тимощук в. п. оцінка якості адміністративних послуг / 
в. п. тимощук, а. в. Юрмач. – к. : Факт, 2005. – 88 с.

18. Doing Business 2014: Ease of doing business in 
Ukraine [електронний ресурс]. – режим доступу : http://russian.
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/#starting-a-
business
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Рис. 6. Проблемні питання, які вирішуються за умови впровадження запропонованого механізму надання 
адміністративної послуги

Проблемні питання, які можливо вирішити за допомогою запровадження нового механізму

1. Суттєве скорочення витрат часу. Громадянин підписує одну заяву в ЦНАП на отримання адміністративної 
послуги замість заповнення та поетапного надання 6 заяв

2. При запропонованому механізмі суб’єкт відвідує ЦНАП максимум 3 рази, на відміну від 12 відвідувань 
при діючому механізмі:

1 – отримати консультацію особисто (якщо за допомогою мережі Інтернет, то взагалі не треба йти 
до ЦНАП)

2 – для підписання заяви та надання необхідних документів

3 – для отримання витягу (якщо суб’єкт бажає отримати витяг поштою, то взагалі не треба йти 
до ЦНАП). Отже, суб’єкт може з’явитися в ЦНАП лише 1 раз

3. Мінімальний контакт громадянина з посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, 
що сприяє зниженню корупційних проявів

4. За умови електронного документообігу між органами виконавчої влади (що передбачено Концепцією 
Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністратив-
них послуг на період до 2017 року [5]) суттєво можна скоротити час на виконання послуг
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