
Огляд діяльності коаліції
З жовтня 2008 до березня 2009 рр. силами коаліції громадських 

організацій у семи регіонах України за підтримки проекту «Сприяння 
активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна» здійсню-
валася громадська кампанія з моніторингу роботи єдиних дозвільних 
центрів (ЄДЦ) та ініціювання й впровадження нормативно-правових 
актів, що спрямовані на покращення ситуації у системі видачі дозволів 
та погоджень у сфері господарської діяльності на місцевому рівні.

Метою громадського моніторингу роботи ЄДЦ став комплексний аналіз 
їх роботи задля вироблення рекомендацій та пропозицій щодо належного 
функціонування ЄДЦ та зниження рівня корупції в дозвільній системі.

Моніторинг здійснювався у Івано-Франківській, Київській, Луганській, 
Миколаївській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Автономній Республіці 
Крим. Об’єктом моніторингу стала робота 17 дозвільних центрів у зазначених 
регіонах з 680 дозвільних центрів в 27 регіонах Україні. Хоча проведене дослі-
дження не було репрезентативним, проте воно стало першим ґрунтовним 
аналізом роботи ЄДЦ після їхнього створення в Україні (2005-2008).

Географія моніторингу

Регіон Місто/район
Кіль-
кість 

населен-
ня

Кількість 
суб’єктів 

господарю-
вання

Автономна
Республіка

Крим
м. Євпаторія 119600 13311

Чернігівська
область

м. Чернігів 298600 19475

Корюківський р-н 29900 1051

Київська
область

м. Бориспіль 56700 5617

м. Славутич 24400 2389

Хмельницька
область

м. Хмельницький 240000 36258

м. Кам’янець-
Подільський 100000 10875

Ярмолинецький р-н 33300 1817

Дунаєвецький р-н 69539 3358

Волочиський р-н 55704 2101

Луганська об-
ласть

м. Луганськ 476100 42190

м. Краснодон 108000 6257

Свердловськ 
(місто-район) 115400 6683

Кремінський р-н 44756 1998

Миколаївська
область

м. Миколаїв 512000 67000

м. Южноукраїнськ 42000 2600

Івано-
Франківська 

область
м. Івано-Франківськ 235000 26000

ІнформацІйний
Коаліції з моніторингу роботи єдиних 

дозвільних центрів (ЄДЦ) Вересень 2008 – березень 2009 рр. Історія успіху

До читачів
Вітаємо читачів на шпальтах бюлетеню коаліції з моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів. Цей бюлетень ілюструє шлях партнерських громадських організацій у здійсненні 

громадської моніторингової кампанії, спрямованої на визначення перепон (недоліків) у діяльності ЄДЦ, що створюють можливості для розвитку корупційних проявів, виявлення 
напрямків вдосконалення роботи ЄДЦ. Бюлетень описує історію діяльності коаліції, її успіхи, а також анонсує діяльність усіх ОГС партнерів по коаліції.

Щиро Ваші,     Колектив ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», координатора коаліції.

1-2 жовтня 2008 р. – Установча зустріч коаліції на Івано-
Франківщині.

До коаліції увійшли:
Громадська організація  • «Агентство стійкого розвитку Луганського 
регіону» (м. Луганськ)
Громадська організація  • «Фонд розвитку міста Миколаєва» (м. Ми-
колаїв)
МГО •  «Всесвіт» (м. Євпаторія, Автономна республіка Крим)
Міська громадська організація  • «Лабораторія малого бізнесу» (м. Сла-
вутич Київської обл.)
Асоціація •  «Поділля Перший» (м. Хмельницький)
Громадська організація  • «Агентство з розвитку приватної ініціативи» 
(м. Івано-Франківськ)

Для поінформування про діяльність коаліції, а також для оприлюднення 
важливих результатів цієї діяльності був оновлений веб-ресурс: www.rirc.if.ua.

Першочерговим завданням коаліції було визначення перепон (недоліків) 
у діяльності ЄДЦ, що створюють можливості для розвитку корупційних 
проявів, виявлення напрямків вдосконалення роботи ЄДЦ, а також про-
моція кращих практик у їх впровадженні.

бюлетень



 
проводити 
додаткову 

інформаційну 
роботу серед СГ; 

8,69%
підвищити ЗП 
чиновникам; 

13,44%

Підвищити 
доступність 

інформації про 
діяльність ЄДЦ; 

7,82%

покращити НПА 
базу щодо 
дозвільної 
системи на 

державному і 
місцевому 

рівнях; 24,32%

посилити 
відповідальність 
учасників ЄДЦ за 

корупційні дії; 
16,14%

спростити 
дозвільні 

процедури; 
28,63%

інше; 0,95%

Створення дозвільних 
центрів стало практич-
но повсюдним явищем 
після набрання чинності 
Законом України «Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльнос-
ті». ЄДЦ функціонують 
практично у всіх районах, 
містах обласного, респу-
бліканського (Автономна 
Республіка Крим) зна-
чення та районах в містах 
Києві та Севастополі (всього в Україні діє біля 680 ЄДЦ).

Для проведення моніторингу учасниками Коаліції було погоджено 
Єдиний інструментарій проведення громадського моніторингу роботи 
єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ). Текст інструментарію доступний на 
веб-сторінці коаліції: www.rirc.if.ua.

У ході громадського моніторингу було досліджено
нормативно-правове забезпечення діяльності єдиних дозвільних  •
центрів
обсяг послуг •
якість послуг, що надаються дозвільними центрами •
кадрове забезпечення ЄДЦ •
забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів у рамках ЄДЦ •
рівень підтримки дозвільних центрів з боку органів місцевої влади.  •

23-24 грудня 2008 
р. зустріч партнерів 
коаліції за результа-
тами моніторингу на 
Івано-Франківщині. 
В ході зустрічей було 
визначено, які НПА 
будуть розроблятися та 
впроваджуватися задля 
покращення діяльності 

ЄДЦ, зменшення простору для корупції у сфері видачі дозвільних документів 
через ЄДЦ та ін. Загалом було ініційовано 17 проектів місцевих НПА, спря-
мованих на вдосконалення роботи 14 з 17 ЄДЦ.

За підсум-
ками діяльнос-
ті коаліції: мо-
ніторингу ЄДЦ 
т а  к а м п а н і ї 
громадського 
п р е д с т а в н и -

цтва (розробка та прийняття 
НПА) напрацьовано ґрунтовний 
аналітичний звіт, презентація 
якого відбулася 6 березня 2009 
р. в м. Києві. Учасниками зустрі-
чі стали партнери по коаліції, 
представники Центрального 
офісу проекту «Сприяння ак-
тивній участі громадян у про-
тидії корупції «Гідна Україна», 
народні депутати, представни-
ки Держкомпідприємництва 
України, представники органів 
місцевого самоврядування об-
раних регіонів,  аналітичних 
центрів та проектів технічної 
допомоги для розвитку грома-
дянського суспільства в Україні. 

Представники про-
фільного коміте т у 
Верховної ради Укра-
їни запропонували 
коаліції співпрацю 
в напрямку впрова-
дження сис темних 
змін у дозвільній сис-
темі в Україні на на-
ціональному рівні.

Головні результати діяльності коаліції 
Як показав громадський моніторинг, єдині дозвільні центри як явище 

позитивно сприймаються як суб’єктами господарювання, так і представни-
ками дозвільних органів. Майже 80% опитаних підприємців та 65% пред-
ставників дозвільних органів вважають існування дозвільних центрів 
виправданим. Респонденти дали досить високу оцінку діяльності ЄДЦ 
(4,1 бали за п’ятибальною шкалою).

Моніторинг засвідчив, що видача документів дозвільного характеру, не  •
передбачених законом, є загальнопоширеною практикою в Україні. 

З результатів проведеного дослідження випливає, що  • кількість адмі-
ністраторів у ЄДЦ є явно недостатньою (у досліджених ЄДЦ один адміні-
стратор припадає в середньому на 6552 суб’єкти господарювання). 

За оцінками респондентів з числа суб’єктів господарювання, ЄДЦ досить  •
ефективно виконує функцію стримування корупції. Майже половина опита-
них суб’єктів господарювання (46%) вважає, що ЄДЦ є дієвою інституцією, 
яка протидіє корупції. Разом з цим, третина опитаних (30%) вважає, що 
наявність ЄДЦ суттєво не впливає на рівень корупції. Серед відзначених 
респондентами причин корупції більшість належать до компетенції Верхо-
вної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів 
виконавчої влади.

З результатів моніторингу випливає, що  • у значній мірі ефективність 
роботи дозвільних центрів залежить від політичної волі місцевої влади, 
її бажання йти назустріч підприємцям та реально просувати послуги до-
звільних центрів. 

Що збільшить поінформованість про ЄДЦ 
і покращить якість послуг?

 



Результати громадського моніторингу були використані для впрова-
дження змін у місцевих регулюваннях, що стосуються дозвільної системи 
та функціонування ЄДЦ. У кожному регіоні були проведені кампанії 
громадського представництва, спрямовані на фахову підготовку, публічну 
презентацію та впровадження місцевих нормативно-правових актів органів 
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань 
діяльності дозвільних центрів.
Нормативно-правові акти, прияйняті у грудні 2008 – лютому 2009 рр. За сприяння 
ОГС, партнерів коаліції

Ініціатор Вид та назва НПА

ГО «Агентство 
з розвитку 
приватної 
ініціативи» 

Рішення виконкому Івано-Франківської міської 
ради «Про порядок взаємодії представників міс-
цевих дозвільних органів, які здійснюють прийом 
суб’єктів господарювання в одному приміщенні 
(в дозвільному центрі Івано-Франківська)» ) від 
24.02.2009 №83
Рішення виконкому Івано-Франківської міської 
ради для подальшого розгляду на сесії про 
затвердження «Програми оптимізації надан-
ня адміністративних послуг в місті Івано-
Франківську» від 24.02.2009 №89

ГО «Фонд 
розвитку міста 
Миколаєва» 

Рішення виконкому Миколаївської міської ради 
«Про затвердження «Порядку взаємодії представ-
ників місцевих дозвільних органів, які здійсню-
ють прийом суб’єктів господарювання в одному 
приміщенні» від 23.01.2009 р. №178 

МГО «Лабораторія
малого бізнесу» м. 
Славутич 

Рішення виконкому Славутицької міської ради 
Київської області «Про впровадження в роботу 
Дозвільного центру уніфікованих форм докумен-
тів» від 18.02.2009 №83

ГО «Агентство 
стійкого 
розвитку 
Луганського 
регіону»

Рішення Краснодонської міської ради «Про за-
твердження Порядку взаємодії представників 
місцевих дозвільних органів, які здійснюють 
прийом суб’єктів господарювання в одному при-
міщенні» від 28.11.2008 р., №34/2297
Рішення Свердловської міської ради «Про за-
твердження Порядку взаємодії представників 
місцевих дозвільних органів, які здійснюють 
прийом суб’єктів господарювання в одному 
приміщенні – Єдиному дозвільному офісі» від 
25.11.2008 р. №479 
Наказ начальника головного управління еко-
номіки Луганської облдержадміністрації №29 
від 09.02.09. «Про підсумки колегії Головного 
управління економіки 04.02.09» (щодо врахуван-
ня аналітичного звіту за підсумками роботи ЄДЦ 
у Луганській області)

Інформація про партнерів коаліції
Хмельницька обласна громадська організація Асоціація «ПОДІЛЛя 

ПеРший”.
Дата реєстрації: 29 липня 1998 року Веб-сторінка: www.ppngo.org 

м. Хмельницький вул. Свободи, 36 оф. 601

Асоціація відіграє провідну роль в регіональному розвитку України 
шляхом впровадження кластерної моделі розвитку. Одним із головних 

пріоритетів діяльності Асоціації є 
реалізація проектів направлених на 
розвиток територіальних громад. З 
1999 року на базі Асоціації створений 
та постійно працює Центр Соціально-
Економічних Досліджень Подільсько-
го регіону. З 2001 року Асоціація є чле-
ном Асоціації агенцій регіонального 
розвитку України (ААРРУ). За період 
своєї діяльності, з 1998 по 2006 рік, 
Асоціація спрямувала на соціально-
економічні проекти в Хмельницькій 
області близько 1 млн. грн.

Громадська організація «АГеНтСтВО СтІйКОГО РОЗВитКУ 
ЛУГАНСьКОГО РеГІОНУ» 

Дата реєстрації 19 липня 2006 року сайт : www.open.lg.ua
м. Луганськ, вул. Братів Палкіних, 45 а, оф. 24

Організація була 
с тв ор ена гру пою 
експертів, які пра-
цювали над поліп-
шенням економічної 
ситуації в Луганській 
області. Місія орга-
нізації: «Ми разом 
задля того, щоб в 
партнерстві зробити 
нашу територію при-
вабливою для життя та праці. Наша сила – це досвід і репутація людей, які 
прагнуть досягти спільної мети і формують цінності організації». Діяль-
ність Агентства спрямована на місцевий економічний розвиток, розвиток 
громадянського суспільства, покращення ефективності діяльності бізнесу. 
Експерти АСР є членами обласної Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва Луганської області при Луганській облдержадміністрації. 
АСР виступив консультантом у створенні стратегічних планів 11 адміні-
стративних одиниць Луганської, Харківської та Чернігівської областей. З 
2001 до 2005 рр. Агентство надало експертно-консультаційну допомогу ряду 
міст та районів в рамках проектів BIZPRO та DFID «Соціально-економічне 
відродження Донбасу. Україна». За ініціативи АСР було створено 7 до-
звільних центрів у Луганській області. Експерти АСР є членами обласної 
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва Луганської області 
при Луганській облдержадміністрації. 

Євпаторійська молодіжна громадська організація »ВСеСВІт” 
Дата реєстрації 10 листопада 1999 року

АРК Крим, м. Євпаторія вул. Інтернаціональна, 133

Першим напрям-
ком роботи організа-
ції було формування 
мережі партнерських 
комп’ютерних клу-
бів для налагоджен-
ня інформаційного 
співробітництва різ-
них регіонів Криму. 
Наступним кроком 
стала активна участь 
у тренінгових програмах з підготовки громадських лідерів та формування 
волонтерських ресурсних центрів. Активісти організації створили Асо-
ціацію кримських журналістів локальних ЗМІ. У 2007-2008 роках МГО 
«Всесвіт» виконувала функції Кримського регіонального інформаційно-
ресурсного центру проекту сприяння підвищенню активності громадян у 
протидії корупції «Гідна Україна» (MSI – USAID). В той же період організація 
координувала діяльність проекту USETI (USAID) на території Криму та 
Севастополя. З 2008 року МГО «Всесвіт» здійснює моніторинг бюджетної 
політики Головного управління інвестиційної політики і зовнішньоеконо-
мічних зв’язків м. Євпаторії протягом 2009-2010 років.

Міська громадська організація «ЛАбОРАтОРІя МАЛОГО бІЗНеСУ» 
м. Славутича

Дата реєстрації 10 липня 2002 року Веб-сторінка на сайті
«Славутицький регіон» http://www.investing.org.ua/lmb_u

Київська обл. м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2

Організація бере активну участь у сприянні процесу диверсифікації 
(розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з 
основними видами діяльності сфери) економіки міста Славутича шляхом 
залучення громадян, громадських організацій, підприємців, усіх структур 



підтримки бізнесу для 
більш повного вико-
ристання природного, 
економічного, трудово-
го, науково-технічного 
й іншого потенціалу 
регіону, прискорення 
процесів соціально-
економічного розвитку 
міста. Одним з най-
важливіших видів ді-

яльності Лабораторії є захист законних прав громадян шляхом надання 
консультаційних послуг, в т. ч. за допомогою «гарячих ліній», волонтерів, 
місцевих інформаційних ресурсів, впровадження нових сучасних методів 
та механізмів вдосконалення сфери розвитку підприємництва та прове-
дення заходів що спрямовані на боротьбу з корупцією (в т. ч. створення 
інформаційно-довідкового дата-центру з оформлення дозвільних доку-
ментів). За підсумками 2004 року МГО «ЛМБ» визнана лауреатом міського 
конкурсу «Славутичанин року» за кращий проект (створення Гарячої Лінії 
для НПО). Завдяки досвіду міської громадської організації «Лабораторії 
малого бізнесу» та партнерів дає можливість забезпечити високу якість 
реалізації проекту та досягнення встановлених цілей.

Миколаївська міська громадська організація «ФОНД РОЗВитКУ 
МІСтА МиКОЛАЄВА»

Дата реєстрації 28 квітня 1995 року
м. Миколаїв, вул. Севастопольська 15, кв 3.; а. с 54

Метою ФРММ є 
сприяння розвитку 
міської  грома ди у 
взаємодії з бізнесом, 
міською владою та 
організаціями грома-
дянського суспільства 
для вирішення про-
блем міста Миколаєва. 
Своєю місією Фонд 
визначив: «Єднання 
зусиль громади для 
процвітання м. Мико-

лаєва, його становлення як економічного, політичного і культурного центру 
Причорномор’я, через розробку і впровадження механізмів міжсекторного 
партнерства для вирішення пріоритетних проблем громад м. Миколаєва та 
регіону». Фонд є інформаційним партнером МФ «Відродження у Миколаїв-
ської області, Регіональним партнером МФ ім. Стефана Баторія (Варшава) 
в рамках Програми «Громадські ініціативи у Східної Європі». Фонд зміг 
надати технічну підтримку для впровадження ряду місцевих ініціатив. У 
2007 році виступив засновником та координатором Миколаївської обласної 
антикорупційної коаліції «ПОЧИН», а також засновником міжрегіональної 
коаліції «Інформаційно – методичний центр саморганізації населення», 
з участю якого розроблена та впроваджена методика участі організацій 
громадянського сусрільства у формуванні «Плану соціально-економічного 
розвитку міста» Фонд є членом міжнародного «Партнерства фондов местных 
сообществ» – www.p-cf.org., що об’єднує фонди розвитку громад з Росії, 
України, Казахстану, Литви.

Івано-Франківська обласна громадська організація «АГеНтСтВО З 
РОЗВитКУ ПРиВАтНОї ІНІЦІАтиВи», координатор коаліції 

Дата реєстрації 21 жовтня 2000 року
Веб-сторінка: www.rirc.if.ua

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, оф. 12

АРПІ скеровує свої 
зусилля на забезпе-
чення незворотності 
демократичних пе-
ретворень в Івано-
Франківській області 
шляхом підтримки 
приватних ініціатив 
фізичних та юридич-
них осіб у соціально 
важливих для регіону 
сферах. Основними напрямками діяльності організації є впровадження 
регуляторної політики в сфері господарської діяльності, побудова кон-
структивного діалогу між бізнесом, владою та громадськістю; розробка 
та впровадження проектів та програм місцевого розвитку та розвитку 
підприємництва; консультаційна допомога суб’єктам господарювання та 
організаціям громадянського суспільства. В рамках проекту BIZPRO, 2002-
2005 р., АРПІ виконувала функції регіонального партнера з впровадження 
реформ задля покращення правового та регуляторного клімату в регіоні 
через встановлення чітких, зрозумілих та прозорих правил та вимог до 
ведення підприємницької діяльності. В результаті проекту було створено 
Дозвільні центри в містах Івано-Франківськ, Калуш, Коломия та впровадже-
но програму «регуляторної гільйотини» (швидкої дерегуляції), проведено 
низку навчань з питань регуляторної політики та забезпечення прозорості 
дій влади. Регіональний інформаційно-ресурсний центр (РІРЦ) проекту 
«Гідна Україна» працював на базі ГО «Агентство з розвитку приватної 
ініціативи» з квітня 2006 до вересня 2008 рр., поширивши свою діяльність 
на Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Тернопільську області. 
З серпня 2008 по березень 2009 року АРПІ є координатором коаліції з мо-
ніторингу роботи ЄДЦ в 6-ти обраних регіонах України, а також виступає 
учасником коаліції з моніторингу використання державних субвенцій на 
ліквідацію наслідків повені влітку 2008 року в Тлумацькому та Галицькому 
районах Івано-Франківської області. 

За 4 роки ефективної тренінгової практики АРПІ зібрало банк даних 
ОГС зі 185 організацій та створює Інститут громадського лобіювання та 
громадської дипломатії, який реалізує освітну для ОГС у формі тренінгів, 
акумулює та поширює напрацьований досвід, сприяє подальшим демо-
кратичним перетворенням в Україні. Створення Інституту на базі АРПІ 
здійснюється за підтримки програми «Матра КАП» Посольства королівства 
Нідерланди.

ГО «Агентство з розвитку 
приватної ініціативи»

Адреса: вул. Дністровська, 26, 
оф. 12, м. Івано-Франківськ, 76018.

тел/факс 8(0342)50-46-05, 

e-mail: initiative@sbedif.if.ua, 
веб-сторінка: www.rirc.if.ua.

Видання цього бюлетеня відбулося в рамках діяльності коаліції  з громадського моніторингу роботи єдиних 
дозвільних центрів. Громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (директор Оксана Фе-
дорович) є координатором коаліції громадських організацій з громадського моніторингу ЄДЦ в рамках проекту 
«Гідна Україна». Першочерговим завданням коаліції є визначення  перепон (недоліків) у діяльності ЄДЦ, що 
створюють можливості для розвитку корупційних проявів, виявлення напрямків вдосконалення роботи ЄДЦ, 
а також промоція кращих практик у їх впровадженні.

Цей бюлетень став можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID), Корпорацію Виклики Тисячоліття (MCC) та Менеджмент Сістемс 
Інтернешнл (MSI). Зміст даного бюлетня є виключно відповідальністю ГО «Агентство з розвитку приватної 
ініціативи» та не обов’язково відображає погляди USAID, MCC, MSI та уряду США. 


