
Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

розпорядження г олови районної державної адміністрації 
" Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при 

Бериславській районній державній адміністрації 
Херсонської області "

1. Вид та назва проекту регуляторного акта.

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження 
Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Бериславській районній 
державній адміністрації Херсонської області "

2. Виконавець заходів з відстеження.

Відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної 
адміністрації управління економічного розвитку та інфраструктури районної 
державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Прийняття Бериславською районною державною адміністрацією Херсонської 
області розпорядження голови "Про затвердження Регламенту Центру надання 
адміністративних послуг при Бериславській районній державній адміністрації 
Херсонської області" чітко визначило порядок організації роботи та взаємодії 
учасників Центру -  адміністраторів, територіальних органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. їх посадових 
та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку 
адміністративних п ослугу  Центрі, а саме:

забезпечило можливість отримання суб'єктами господарювання та 
населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного 
вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та 
осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування 
прийому;

забезпечило вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до 
інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних 
послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду 
заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

надало можливість отримувати фахові консультації від адміністраторів з 
гнань надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП, у визначений графіком 
їх роботи час;

мінімізувало корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності 
безпосереднього спілкування суб'єктів звернень з представниками адміністративних 
органів.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

З 01 січня 2018 року до 20 березня 2018 року



5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів.

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний 
метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстсжувалася результативність, а також  
способи.одержання даних.

Показниками результативності є дані суб’єктів надання адміністративних 
послуг за І півріччя 2015 року та 2016 років та показники за 2015 року - 2018 
роки, а саме:

-  кількість суб ’єктів надання адміністративних послуг у Бериславському районі 
Херсонської області;

-  кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності 
надаватимуть адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг 
Бериславської районної державної адміністрації Херсонської області;

-  кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
-  кількість наданих адміністративних послуг;
-  середній термін розгляду звернення;
-  кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості 

надання адміністративних послуг;
-к ількість відмов щодо надання адміністративних послуг через ЦНАП;
-  кількість звернень одержувачів адміністративних послуг On-line .

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів 
господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту -  Бериславський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.
Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або 

фізичними особами зменшиться.
На підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у 

подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна 
буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання 
адміністративних послуг показники результативності становлять:

Показники
результативності

Повторне
відстеження

(1 п івр іччя 2015
року)

Повторне
відстеження

(1 півріччя 2016 
року)

Періодичне
відстеження

(за20І5рок)

Періодичне
відстеження

(за 2016 року)

Періодичне
відстеження

(за20!7року)

Кількість звернень
одержувачів
адміністративних

1621 2049 3742 4 8 0 6 6147



послуг через ЦНАП

Кількість надання 
адміністративних 
послуг через ЦНАП

1933 1512 3574 4707 6007

Кількість відмов 
щодо надання 
адміпісз ративпих 
послуг через ЦНАП

99 60 153 96 141

Кількість скарг 
одержувачів послуг 
з приводу 
порушення- порядку- 
та якості

0 0 0 1 1

Середній термін 
розгляду звернення

10 робочих 
днів
(Надання
через
ЦНАГІ)

7 робочих 
днів
(Надання
через
ЦНАП)

7 робочих 
днів (Надання 
через ЦНАП)

7 7

Кількість звернень
одержувачів 

. .адміністративних 
послуг через Оп-Ііпе

162 (за 
2017 рік)

142
(станом на 
15.03.18)

Кількіоть заяв
зареєстрованих в
електронному
вигляді в програмі
електронного
документообігу
АСКОД

2510 4862

На підставі порівняння отриманих показників від початку організації ЦНАПу 
в 2014 році і на даний час (показники з 2015 року по 2017 рік включно), можна 
зробити висновок, що постійно зростає кількість одержувачів послуг через ЦНАП та 
якість їх надання (відсутні скарги, зменшується кількість відмов, 90% яких 
обумовлені відсутністю в районі нормативно-грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення). Ведеться робота по застосуванню в районі 
електронного документообігу (адміністратори ЦНАПу працюють в програмі 
електронного документообігу АСКОД в частині реєстрації заяв).

2017 рік став початком запровадження сучасних форм надання 
адміністративних послуг, що підвищує якість їх надання та зручність для населення. 
Так, за 2017 рік було надано 162 послуги в режимі On-line, за 2,5 місяця 2018 року - 
142, що свідчить про актуальність застосування сучасних форм одержання 
населенням адміністративних послуг.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення 
Бериславського району Херсонської області вимушені були багаторазово звертатись 
до різних суб’єктів надання адміністративних послуг, навіть у рамках отримання 
однієї послуги, вистоювати черги для прийому їх працівниками суб’єктів надання 
адміністративних послуг та очікувати результат надання адміністративних послуг 
иевизначений період часу. На даний час кардинально змінилася ситуація.



Звертаючись до ЦНАГіу для одержання адміністративних послуг, заявник знає і 
впевнений, що послуга буде надана у визначені терміни, а про результат надання 
буде оповіщено у зручний для нього спосіб.

ЦНАП працює відповідно до Регламенту, графік роботи відповідає вимогам, 
встановленим чинним законодавством.

Отже, можна стверджувати про значні досягнення очікуваних результатів та 
цілей регулювання.

Голова Бериславської 
районної державної адміністрації 
Херсонської області

27 березня 2018 року


