ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ
У ЦНАП
На даний час значною проблемою є відсутність Закону України «Про Перелік
адміністративних послуг та плату(адміністративний збір) за їх надання», що
призводить до неузгодженостей із визначенням вартості адміністративних послуг.
Однак, найбільшою проблемою є відсутність єдиного переліку адміністративних
послуг які надаються у ЦНАП, що не дозволяє реалізувати весь потенціал ЦНАП, а
також призводить до значних відмінностей у переліках послуг різних ЦНАП. Наразі
зазначену проблему частково розв’язали за допомогою актів Кабінету Міністрів
України, однак має бути прийняти й відповідний закон, який остаточно врегулює
перелік послуг, які можна отримати у ЦНАП.
З метою виправлення негативної ситуації, пов’язаної із значною
непропорційністю переліків послуг, що надаються у ЦНАП для суб’єктів
господарювання та громадян, а також для збільшення кількості послуг для населення
було видано розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» від 16 травня 2014 р. № 523-р.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» від 16 травня 2014 р. № 523-р органам місцевого
самоврядування рекомендувалося керуватися цим розпорядженням у своїй діяльності
із забезпечення функціонування ЦНАП. Однак рекомендація не має обов’язкового
характеру, як норма закону, тому органи місцевого самоврядування не поспішають із
виконанням «рекомендованих» удосконалень у процесі надання адміністративних
послуг.
Місцеві державні адміністрації, при яких були утворені ЦНАП, мали
забезпечити розширення переліку адміністративних послуг у 4 етапи, зокрема, не
пізніше 1 червня, 1 вересня, 1 жовтня 2014 р. та 1 січня 2015 р.
З 1 жовтня 2014 р. мала відбутися «мала революція» у сфері надання
адміністративних послуг і перелік послуг, що надаються через ЦНАП, мав бути
доповнений послугами для громадян. Відтак, ЦНАП мають стати орієнтованими не
лише на суб’єктів господарювання, а також і на громадян. Зокрема, до переліку
послуг мають бути додані такі послуги:
– державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати
підприємцем;
– видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців;
– державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
– включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
або про його закриття;
– державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
– видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та
змін до них;
– державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
злиття, приєднання, поділу або перетворення;

– державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною
особою – підприємцем за її рішенням;
– реєстрація громадського об’єднання;
– прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;
– видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання
та/або статуту;
– внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений
підрозділ громадського об’єднання;
– прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни
у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої
представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого
громадського об’єднання;
– прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання,
мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання,
утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;
– внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо
саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення
діяльності громадського об’єднання;
– державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою
сферою розповсюдження;
– перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою
розповсюдження;
– видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;
– визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення
засновника;
– оформлення та видача паспорта громадянина України;
– оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість
пошкодженого, втраченого або викраденого;
– вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку;
– реєстрація місця проживання особи;
– зняття з реєстрації місця проживання особи;
– реєстрація місця перебування особи;
– оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця
перебування особи.
З 1 січня 2015 р. перелік послуг, що надаються через ЦНАП, мав бути
доповнений такими послугами:
– державна реєстрація:права власності на нерухоме майно, інших речових прав
на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна);
– видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно;
– оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за
кордон (у тому числі термінове оформлення);
– оформлення та видача проїзного документа дитини;
– державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про
земельну ділянку;
– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею
витягу;
– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про
землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;
– державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;
– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами, з видачею витягу;
– виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;
– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
– землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
– обмеження у використанні земель;
– земельну ділянку;
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної
документації;
– Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю);
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом
її цільового призначення (використання);
– видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного
фонду документації із землеустрою;
– видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
– видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерівземлевпорядників;
– видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки;
– видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.
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