
ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту
розпорядження голови Чугуївської районної державної адміністрації

від 24.09.2014 № 481 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які
надаються через Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській

районній державній адміністрації Харківської області» із змінами 

1. Вид  та  назва  регуляторного  акта,  результативність  якого
відстежується дата його прийняття та номер

розпорядження  голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
від 24.09.2014 № 481 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які
надаються  через  Центр  надання  адміністративних  послуг  при  Чугуївській
районній державній адміністрації Харківської області» (із змінами).

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ з  питань надання адміністративних послуг Чугуївської  районної

державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта
Оптимізація,  удосконалення  процесу  та  розширення  переліку  надання

адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру, які
надаються місцевими і територіальними органами державної виконавчої влади,
органами  місцевого  самоврядування,  удосконалення  їх  взаємодії  у  сфері
організації  надання  адміністративних  послуг  та  приведення  переліку
адміністративних  послуг  до  вимог  Закону  України  «Про  адміністративні
послуги»,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  16  травня
2014 року  №523-р «Деякі  питання  надання  адміністративних послуг  органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Вересень 2017 року. 

5. Тип відстеження
Періодичне відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Результати відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та

адміністративних  показників,  наданих  суб’єктами  надання  адміністративних
послуг  та  за  допомогою  опитування  фізичних  та  юридичних  осіб,  які
звертались за отриманням адміністративних послуг. 

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

Аналіз статистичних даних та даних, отриманих шляхом опитування та
моніторингу, які включають в себе:



- кількість  адміністративних  послуг  згідно  Переліку  затвердженого
розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації;
- кількість  наданих  адміністративних  послуг,  у  тому  числі  документів
дозвільного характеру;
- кількість суб’єктів звернень в розрізі надавачів послуг;
- витрати часу на отримання адміністративних послуг;
- відповідність  термінів  надання  адміністративних  послуг  визначених  в
інформаційних та технологічних картках адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Згідно  проведеного  аналізу  та  узагальнення  даних  Центру  надання

адміністративних послуг показники результативності за вересень 2017 року:
-  кількість  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  Центр,

відповідно  до  переліку  адміністративних  послуг,  які  затверджуються  цим
розпорядженням – 58;

-  кількість  наданих  адміністративних  послуг,  у  тому  числі  документів
дозвільного характеру – 295 (з початку року – 2995);

-  кількість  суб’єктів  надання  адміністративних  послуг,  які  залучені  за
принципом організаційної  єдності  до надання адміністративних послуг через
Центр – 9;

- середній термін розгляду звернення – 9 днів;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

з  основних  положень  акта  –  достатній,  оскільки  проект  розпорядження
розміщено  на  офіційному  веб-сайті  Чугуївської  районної  державної
адміністрації;

-  реалізація  акта  не  впливає  на  розмір  доходної  частини  державного
бюджету та не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з боку
суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб.

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта  та  ступеня
досягнення визначених цілей

Аналіз  кількісних  та  якісних  показників  результативності  даного
регуляторного акту вказує на ефективність його впровадження та досягнення
цілей його прийняття, але з моменту його прийняття в законодавстві України
відбулися  кардинальні  зміни  щодо  функціонування  дозвільної  системи  та
системи надання адміністративних послуг. 

Враховуючи  вищевикладене,  даний  регуляторний  акт  потребує
скасування в зв’язку з втратою актуальності.

Начальник відділу з питань 
надання адміністративних послуг 
районної державної адміністрації                                          М.В. ГОРОВЕНКО


