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РЕЗЮМЕ
Коаліція громадських організацій з моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ)
об’єднала шість неурядових організацій з різних регіонів від сходу до заходу та від півночі до
півдня України, та працювала з вересня 2008 року до березня 2009 року. Загальною ціллю діяльності громадських організацій – партнерів по коаліції було вдосконалення роботи ЄДЦ,
усунення чинників, які сприяють корупції та непрозорості у дозвільній системі.
Об’єктом моніторингу стала дозвільна система у сфері господарської діяльності, що передбачає створення єдиних дозвільних центрів в рамках виконкомів міських рад та районних державних адміністрацій. Предметом моніторингу було визначено єдині дозвільні центри у 17 містах
та районах Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської областей та Автономної Республіки Крим.
Громадський моніторинг торкався сфер: 1) нормативно-правового забезпечення діяльності
ЄДЦ, 2) обсягу послуг, які надаються ЄДЦ, 3) взаємодії адміністраторів та місцевих дозвільних
органів в рамках ЄДЦ; 4) кадрового забезпечення ЄДЦ, 5) якості послуг ЄДЦ, 6) політики місцевої влади щодо ЄДЦ.
Результати громадського моніторингу були використані для впровадження змін у місцевих
регулюваннях, що стосуються дозвільної системи та функціонування ЄДЦ. У кожному регіоні
було проведено кампанії громадського представництва, спрямовані на фахову підготовку, публічну презентацію та впровадження місцевих нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

ВИСНОВКИ
1. Єдині дозвільні центри як явище позитивно сприймаються як суб’єктами господарювання, так і представниками дозвільних органів. Потрібними дозвільні центри вважають
майже 80% опитаних підприємців та 65% представників дозвільних органів. Респонденти
дали досить високу оцінку діяльності ЄДЦ (4,1 бали за п’ятибальною шкалою).
2. В роботі ЄДЦ поєднуються ознаки єдиного офісу (прийом суб’єктів господарювання
представниками дозвільних органів у стінах єдиного приміщення ) та єдиного вікна (прийом/видача документів адміністраторами, які контактують з відповідними дозвільними
органами). Це випливає із положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо вибору заявника між зверненнями до адміністратора та зверненнями до дозвільного органу. У більшості досліджуваних дозвільних центрах (14 з 17)
прийом здійснюють як адміністратори, так і представники дозвільних органів. У трьох
дозвільних центрах прийом документів та їх обробку здійснюють виключно адміністратори. З одного боку, це є відходом від передбаченої Законом моделі функціонування ЄДЦ.
Водночас, мінімізація безпосередніх контактів суб’єктів господарювання з дозвільними
органами значно зменшує можливості для корупції.
3. Як показав моніторинг, порядок здійснення дозвільних процедур (зокрема, вичерпний перелік необхідних документів, порядок документообігу, підстави відмов у видачі
документів дозвільного характеру) у багатьох випадках чітко не врегульований актами
законодавства.. Це дозволяє дозвільним органам на свій розсуд визначати порядок отримання документів дозвільного характеру, перелік документів, які подаються дозвільному
органу, підстави для відмови тощо. Позитивною практикою в цих умовах є затвердження
місцевими органами влади технічних регламентів для дозвільних процедур. Існування таких
технічних регламентів було виявлено у 5 з 17 досліджених ЄДЦ. Як показав моніторинг,
у цих ЄДЦ спостерігається менше скарг на урегульованість процедур та взаємодію дозвільних органів. Дана практика, безперечно сприяє впорядкуванню дозвільних процедур
та зменшенню рівня корупції в дозвільній сфері.
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4. До основних проблем функціонування ЄДЦ належить невизначеність його правового статусу. Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» не містить
згадування про дозвільні центри. Натомість в статті 4 закону зазначено, що «видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності». Тут же йдеться про те, що представники дозвільних органів
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні. Типове положення про
адміністратора та порядок його взаємодії у сфері господарської діяльності визначає дозвільний центр лише як приміщення для прийому суб’єктів господарювання адміністратором
та представниками дозвільних органів. Це перешкоджає наданню ЄДЦ статусу виконавчого (робочого, координаційного) органу міської ради або районної державної адміністрації та
суб’єкта правовідносин загалом. Невизначеність статусу єдиних дозвільних центрів як чинник, що перешкоджає ефективній роботі центрів, зазначався також у коментарях значної
частини адміністраторів. Така невизначеність заважає налагодженню адекватних відносин
між ЄДЦ дозвільними органами та суб’єктами господарювання у правовій площині та фактично унеможливлює оскарження дій ЄДЦ отримувачами послуг.
5. Невиконання вимог частини 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», що проявляється у видачі документів дозвільного характеру, не
передбачених законом, є загальнопоширеною практикою в Україні. Фактично в усіх досліджених єдиних дозвільних центрах зафіксовано видачу документів дозвільного характеру,
що не мають законодавчого підґрунтя. Всього моніторингом виявлено близько 500 найменувань документів дозвільного характеру. В той час, як в проекті Закону України
«Про перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності», що був
прийнятий у першому читанні 13 січня 2009 року, зазначено лише 167 видів документів
дозвільного характеру, передбачених конкретними законами України. Разом з тим, слід
зауважити, що у різних дозвільних центрах трапляються різні інтерпретації одного й того
самого дозволу. Це все є наслідком відсутності законодавчо визначеного переліку (реєстру) документів дозвільного характеру. Така практика, що створює широкі корупційні
можливості для місцевих дозвільних органів, має бути невідкладно припинена.
6. Держкомпідприємництвом активно просувається впровадження автоматизованої загальнодержавної системи «Реєстр документів дозвільного характеру» (АЗС РДДХ). Це програмне
забезпечення використовується в більшості з досліджених дозвільних центрів (в 11 з 17).
Проте, лише третина адміністраторів (8 з 23), які користуються АЗС РДДХ, задоволені цією
системою, решта мають до неї суттєві зауваження. Серед причин незадоволення – відсутність
засобів контролю за рухом дозвільних справ та відстеження строків підготовки та видачі
документів дозвільного характеру дозвільними органами, неможливість забезпечити зв’язки
кінцевого документу дозвільного характеру з проміжними. Слід зазначити, що паралельно на
місцевому рівні розроблені альтернативні програмні продукти, які успішно використовуються адміністраторами та задовольняють потреби функціонування ЄДЦ.
7. Роботу досліджуваних ЄДЦ забезпечують 38 адміністраторів. З огляду на те, що у відповідних містах та районах кількість суб’єктів господарювання складає понад 248 тисяч, кількість адміністраторів у ЄДЦ є явно недостатньою. Адже, виходячи з цього 1 адміністратор у
досліджених ЄДЦ припадає в середньому на 6552 суб’єкти господарювання. Навантаження
на адміністраторів ЄДЦ, особливо в обласних центрах, є значним, якщо врахувати що переважна більшість суб’єктів господарювання (79% опитаних або 417 з 528) при отриманні
документів дозвільного характеру так чи інакше звертається до адміністраторів. Найбільш
вагомим навантаженням, попри прийняття та видачу документів, складають ведення баз
даних та консультування заявників. Не сприяє залученню на посади адміністраторів кваліфікованих кадрів недостатній рівень оплати працівників (місячний оклад до 900 грн), а також те, що посада адміністратора відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» прирівняна до посади
провідного спеціаліста.
8. За оцінками респондентів з числа суб’єктів господарювання, ЄДЦ досить ефективно виконує функцію стримування корупції. Майже половина питаних суб’єктів господарювання (46%
або 245 опитаних) 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 Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої
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влади. Однак, деякі заходи можна і доцільно здійснити на місцевому рівні (оптимізація дозвільних процедур, мінімізація безпосередніх контактів заявників та дозвільних органів тощо)
Такий висновок підтверджується даними досліджень Проекту «Гідна Україна». Наприклад,
за даними національного дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики та отримання дозволів, проведеного Проектом «Гідна Україна» у листопаді 2007 р. – березні 2008 р.
серед антикорупційних заходів, які насамперед належить вжити урядові, найбільша кількість
респондентів (від 69 % до 78%) назвала поліпшення законодавчої бази1.
9. У значній мірі ефективність роботи дозвільних центрів залежить від політичної волі
місцевої влади, її бажання йти назустріч підприємцям та реально просувати послуги дозвільних центрів. В ході дослідження виявлено низку випадків, коли ефективні моделі
функціонування дозвільних центрів (спільні засідання, організований виїзд на об’єкти,
оприлюднення інформації про діяльність дозвільних центрів) здійснювалося саме завдяки
позиції місцевої влади або перших осіб. З одного боку, це є позитивним явищем як прояв
місцевих ініціатив та кращих практик. Це також було відмічено більшістю адміністраторів
(30 з 33), представників дозвільних органів (87 з 108) та територіальних представництв
Держкомпідприємництва (7 з 12). З іншого боку, очевидним є те, що стандарти діяльності
дозвільних центрів та механізм взаємодії адміністраторів та дозвільних органів доцільно
якісно прописати в нормативно-правових актах центрального рівня.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Слід на законодавчому рівні прямо заборонити вимагання та видачу документів дозвільного
характеру, що не передбачені законами України, а також встановити, що господарська діяльність
(її окремі види) не вимагають одержання будь-яких дозволів, погоджень, висновків тощо, якщо інше
прямо не передбачено законом.
Внести зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», передбачивши законодавче визначення дозвільного центру як робочого (виконавчого) органу міської
ради, районної державної адміністрації. Відповідно, адміністратори мають бути наділені реальними
важелями адміністративного впливу на місцеві дозвільні органи та їх представників у ЄДЦ.
У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» чітко прописати, що
видача документів дозвільного характеру здійснюється виключно через дозвільний центр, у межах
якого заявнику надається вибір між зверненням до адміністратора і зверненням до представника відповідного дозвільного органу.
Законодавчо передбачити видачу через дозвільні центри проміжних висновків, погоджень тощо,
що є передумовами для видачі документів дозвільного погодження (для цього поряд з терміном «документ дозвільного характеру» ввести термін «дозвільно-погоджувальна процедура»). Законодавчо
передбачити, що складні дозвільно-погоджувальні процедури за участю двох та більше дозвільних органів здійснюються через дозвільний центр без участі заявника.
Забезпечити затвердження центральними органами виконавчої влади типових технічних регламентів окремих дозвільно-погоджувальних процедур, в яких визначити вичерпні переліки документів,
що подаються для одержання документів дозвільного характеру, дозвільні органи, задіяні у процедурі
та порядок їх взаємодії, вичерпний перелік проміжних висновків та погоджень, строки здійснення процедури, вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру.
Держкомпідприємництву України доцільно суттєво допрацювати й вдосконалити автоматизовану загальнодержавну систему «Реєстр документів дозвільного характеру» та привести її у
відповідність з вимогами національних НПА, врахувати зауваження адміністраторів для подальшої
інсталяції у ЄДЦ на безоплатній основі.
Передбачити у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» можливість
подання заяви про видачу документа дозвільного характеру у вигляді електронного документа, засвіченого електронним цифровим підписом, до якої додаються скановані копії необхідних документів.
1 – Національне базове дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: отримання документів дозвільного
характеру на будівництво та операції з землею. Базове дослідження 2008, с.22 (Проект «Сприяння активній участі
громадян у протидії корупції «Гідна Україна»)
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ВСТУП
Підприємництво сьогодні є частиною буття мільйонів громадян України. Вигоди від
нього є очевидними – самозайнятість, створення робочих місць, надходження до бюджету.
Та слід визнати, що на початках становлення ринкових відносин в Україні підприємці розцінювалися виключно як платники податків та «годувальники» чиновників, що породжувало численні варіанти корупційних схем. Згодом суспільство та держава дозріли до розуміння того, що підприємництво заслуговує на створення цивілізованих умов для діяльності,
прозорих правил та зняття невиправданих бар’єрів. Одним з кардинальних кроків у цьому
напрямку стало виникнення «єдиних реєстраційних вікон» або «реєстраційних палат», в
яких підприємці могли б отримати увесь пакет документів, пов’язаний із започаткуванням
діяльності. Перша в Україні реєстраційна палата створена за принципом організаційної
єдності, почала діяти у березні 2002 року в Івано-Франківську, після цього «єдині реєстраційні офіси» були створені у інших містах України, а згодом практика комплексної
реєстрації юридичних та фізичних осіб за принципом «єдиного вікна» була покладена в
основу відповідного Закону.
Єдині дозвільні центри вбачалися як наступний етап структурних змін. ЄДЦ – скорочена
«робоча» назва єдиних дозвільних центрів, що спеціалізуються на видачі документів дозвільного
характеру. Водночас ЄДЦ – досить провокативна абревіатура, що вже тривалий час використовується в контексті умов господарювання в Україні та породжує дискусії та суперечки в колах
фахівців, підприємців, представників влади.
Ідеологія дозвільних центрів не є новою, а запозичена з досвіду країн з розвиненою ринковою економікою. Її сутність полягає в тому, щоб зібрати в одному приміщенні представників
різних органів, що видають підприємцям різного роду дозволи, погодження, висновки, тим
самим позбавивши суб’єктів господарювання необхідності самостійно відвідувати ці органи.
Та на практичне втілення цього доброго задуму, як зазвичай, наклалася ціла низка чинників,
не останнє місце серед яких займають місцеві особливості та політична воля місцевих органів
влади.
Початково ЄДЦ впроваджувались в окремих містах держави так само, як продукт політичної
волі прогресивних місцевих влад, що співпрацювали з проектами міжнародної технічної допомоги, зокрема, при сприянні Агентства США з міжнародного розвитку. Ситуація відчутно змінилась після того, як у січні 2006 року набрав чинності Закон України «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності». І хоч вказаний Закон безпосередньо не передбачав створення
дозвільних центрів, ЄДЦ стали створюватись «згори» практично в кожному місті обласного значення, в кожному районі та районах в містах Києві та Севастополі. Сьогодні Держкомпідприємництво України констатує створення близько 680 ЄДЦ.
Однак, що стоїть за цією статистикою результатів адміністративних зусиль? Чи дійсно ЄДЦ
стали дієвою допомогою бізнесу та перепоною для корупції, поширення якої у дозвільній системі на сьогодні є фактом, практично загальновідомим?
У листопаді 2007 – березні 2008 в рамках проекту «Гідна Україна» проводилося опитування українських підприємств, спрямоване на дослідження проблеми корупції у сфері видачі
документів дозвільного характеру щодо окремих процедур (будівництва та земельних відносин). Як показали результати дослідження, при звертаннях до ЄДЦ тривалість процедур
та кількість кроків, необхідних для видачі дозволів, є значно меншими, ніж при використанні традиційної схеми отримання документів дозвільного характеру. Більшість компаній
поділяє думку, що ЄДЦ можуть стати ефективними у подоланні корупції. Однак, на думку
респондентів, робота єдиних дозвільних центрів потребує значного покращення. Зокрема,
респонденти відзначали те, що процедури отримання дозволів через ЄДЦ залишаються невиправдано тривалими, не знято необхідність додатково самостійно звертатися до дозвільних органів, діапазон послуг, що надаються через ЄДЦ, є обмеженим, бракує інформації
щодо роботи дозвільних центрів тощо.
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ВСТУП
Коаліція з 6 громадських організацій, роботу якої координувала Івано-Франківська громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи», поставила собі за завдання поглиблено дослідити роботу ЄДЦ в різних регіонах держави, виявити та вжити можливих заходів до
усунення перешкод, які залишають простір для корупційних зловживань у дозвільній системі.
Саме для цього було проведено незалежний громадський моніторинг роботи ЄДЦ у семи регіонах України, який являв собою комплексний аналіз інформації про роботу ЄДЦ задля розробки
рекомендацій та пропозицій щодо належного функціонування ЄДЦ та зниження рівня корупції
в дозвільній системі. Здійснена кампанія громадського моніторингу, стала першим досвідом
системного моніторингу діяльності ЄДЦ та фаховим підґрунтям для кампаній громадського
представництва нормотворчого характеру в семи областях України.
Організації – представники коаліції з незалежного моніторингу ЄДЦ сподіваються, що результати їхньої роботи будуть цікавими для організацій громадянського суспільства, фахівців,
працівників місцевих органів влади та дозвільних органів. Є всі підстави вважати, що цей спільний доробок створить передумови для структурних змін у роботі ЄДЦ на місцевому, а в перспективі – також на національному рівні.
Відповідно, цей звіт презентує результати громадського моніторингу єдиних дозвільних центрів, проведеного коаліцією організацій громадянського суспільства у семи регіонах України.
Звіт складається з п’яти розділів та семи додатків.
Перший розділ містить опис методології та порядку виконання двох складових проекту, а
саме громадського моніторингу та кампанії громадського представництва. Тут наведено методи
та способи проведення громадського моніторингу та кампанії громадського представництва, а
також їх цілі, завдання, основні обмеження тощо
У другому розділі представлено результати громадського моніторингу та кампаній з громадського представництва.
Третій розділ складається з двох частин. Перша частина містить результати та висновки кампанії громадського моніторингу, а друга частина описує напрацювання за результатами кампанії
громадського представництва.
У четвертому розділі представлені рекомендації, розроблені коаліцією громадських організацій, які адресовані Держкомпідприємництву України, місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування та спрямовані на покращення діяльності ЄДЦ.
Останній, п’ятий розділ, присвячено планам коаліції громадських організацій щодо подальшого вдосконалення роботи ЄДЦ та мінімізації корупційних проявів у дозвільній системі.
В додатках подано перелік та контактну інформацію організацій-парнерів коаліції з моніторингу роботи ЄДЦ, зразки письмових запитів, структуру анкет та інші документи.
Звіт містить 11 таблиць, 2 рисунки та 16 графіків, в яких представлена узагальнена інформація, отримана в результаті проведення громадського моніторингу та кампаній з громадського
представництва, спрямованих на покращення діяльності ЄДЦ.
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РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Цей розділ містить опис методів та інструментів, які застосовувалися коаліцією в її публічній
діяльності. Оскільки така діяльність складалася з
двох частин, а саме громадський моніторинг і кампанії громадського представництва, – тут подано
опис методології окремо кожної з цих частин.

1.1. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ
ЄДИНИХ ДОЗВІЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
1.1.1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ
Метою громадського моніторингу роботи ЄДЦ став комплексний аналіз інформації про роботу ЄДЦ задля розробки рекомендацій та пропозицій щодо належного функціонування ЄДЦ
та зниження рівня корупції в дозвільній системі.
Завданнями моніторингу стали:
1) визначення перепон (недоліків), що створюють можливості для розвитку корупційних
проявів, та кращих практик у таких сферах:
•нормативно-правове забезпечення діяльності ЄДЦ;
•обсяг послуг;
•кадрове забезпечення діяльності ЄДЦ;
•забезпечення взаємодії у рамках ЄДЦ;
•якість послуг ЄДЦ;
•місцева політика щодо ЄДЦ.
2) розробка рекомендацій щодо вдосконалення роботи ЄДЦ.
Об’єктом моніторингу стала дозвільна система у сфері господарської діяльності, що передбачає створення єдиних дозвільних центрів в рамках виконкомів міських рад та районних державних адміністрацій.
Предметом моніторингу було визначено єдині дозвільні центри у 17 містах та районах семи
регіонів України.
1.1.2. ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
Виходячи із мети та завдань моніторингу, його проведення складалось з таких етапів: 1)
підготовка кампанії громадського моніторингу в рамках коаліції; 2) проведення громадського
моніторингу роботи ЄДЦ; 3) узагальнення результатів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення роботи єдиних дозвільних центрів.
Перший етап. Підготовка кампанії громадського моніторингу в рамках коаліції
На згаданому етапі було налагоджено координацію між громадськими організаціями –членами коаліції з питань роботи ЄДЦ. До коаліції увійшло шість організації з різних регіонів
України. Їх об’єднала наявність досвіду та власного бачення щодо дозвільної системи, а також
те, що їх громадські ініціативи були підтримані проектом «Гідна Україна». Інформацію про громадські організації-партнерів коаліції подано у Додатку 7 до цього звіту. Організаційне становлення коаліції відбулося на установчій зустрічі 01-02 жовтня 2008 року. В ході цієї зустрічі був
узгоджений формат роботи коаліції, порядок взаємодії між партнерами. Важливим результатом
установчої зустрічі стало погодження єдиного інструментарію громадського моніторингу, що
містив методи моніторингу та вказував питання, які слід з’ясувати в ході дослідження, а також
відображав основні домовленості партнерів коаліції щодо понятійного апарату, порядку проведення моніторингу. Також коаліцією було створено інтернет-ресурс www.rirc.if.ua.
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Другий етап. Проведення громадського моніторингу роботи ЄДЦ.
Громадський моніторинг виконувався у 17 містах та районах Івано-Франківської, Київської,
Луганської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської областей та Автономної Республіки Крим
і тривав з жовтня до грудня 2008 року. У ході громадського моніторингу було здійснене дослідження
нормативно-правового забезпечення діяльності єдиних дозвільних центрів, обсягу та якості послуг,
що надаються дозвільними центрами, кадрового забезпечення, забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів у рамках ЄДЦ, а також рівня підтримки дозвільних центрів з боку органів місцевої
влади. Після цього результати дослідження були опрацьовані та представлені громадськості на публічних заходах, які відбулися у грудні 2008 – січні 2009 року в кожному з регіонів. Підсумки дослідження стали основою для розробки фахових пропозицій щодо діяльності дозвільних центрів.
Третій етап. Узагальнення результатів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення місцевих
та центральних нормативних актів у галузі функціонування єдиних дозвільних центрів.
На підставі даних, одержаних в ході моніторингу були визначені основні тенденції, проблеми, а також виокремлені кращі практики у сфері роботи ЄДЦ. Результати також стали підставою для розроблення фахових рекомендацій та проектів нормативно-правових актів, які були
передані місцевим органам влади для провадження.
1.1.3. ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ТА ВИБІРКА
Виходячи з положень Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»,
цільовими групами громадського моніторингу діяльності ЄДЦ були:
•суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), які отримували документ(и) дозвільного характеру та/або перебувають в процесі проходження дозвільних процедур;
•працівники органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та інших
організацій, які причетні до здійснення дозвільних процедур, зокрема адміністратори ЄДЦ;
•керівництво місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (голови та заступники голів районних державних адміністрацій, керівники
відповідних структурних підрозділів, міські голови та їх заступники);
•представники дозвільних органів, залучених до роботи ЄДЦ;
•працівники територіальних представництв Держкомпідприємництва України.
Моніторингу підлягали ЄДЦ, які діють в регіонах, де працюють члени коаліції. Один з партнерів коаліції обрав об’єктом моніторингу ЄДЦ у двох регіонах. На вибір ЄДЦ, щодо яких проводився моніторинг, вплинуло намагання охопити різі типи ЄДЦ, зокрема:
•ЄДЦ, що різняться за територією діяльністю (районні та міські);
•ЄДЦ, що різняться місцем розташування (розташовані в обласних центрах та в інших
населених пунктах);
•ЄДЦ, що різняться за досвідом роботи.
Характеристика вибірки ЄДЦ подана в наведеній нижче таблиці.
Таблиця 1. ЄДЦ, що стали об’єктом моніторингу
Регіон

Загальна кількість

в т.ч міські

Івано-Франківська область

1

1

Київська область

2

2

в т.ч районні

Луганська область

4

3

Миколаївська область

2

2

Хмельницька область

5

2

3
1

Чернігівська область

2

1

АР Крим

1

1

Всього

17

12

1

5
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Слід зазначити, що діяльність ЄДЦ у м. Свердловську Луганської області поширюється на
територію міста та району, оскільки Свердловський район (єдиний в Україні) перебуває в адміністративній юрисдикції міської ради.
Рисунок 1. – Карта України із зазначенням міст та районів, на територію
яких поширюється діяльність досліджуваних ЄДЦ

У містах (районах), де розташовані досліджувані ЄДЦ, сумарно проживає 2 млн. 540 тисяч чоловік, що складає понад 5 % населення України та співрозмірно з кількістю офіційно зареєстрованих
мешканців Києва. У вказаних адміністративних одиницях зареєстровано понад 248 тисяч суб’єктів
господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Найбільше число мешканців – у
м. Луганську, проте за кількістю зареєстрованих суб’єктів господарювання лідирує м. Миколаїв.
Найменше мешканців з досліджених адміністивно-територіальних одиниць має м. Славутич, однак
найменше суб’єктів господарювання зареєстровано у Корюківському районі. Характеристику адміністративно-територіальних одиниць, де проводився моніторинг, подано у таблиці 2.
Таблиця 2. Характеристика адміністративно-територіальних одиниць,
в яких проводився моніторинг роботи ЄДЦ

Регіон
Автономна
Республіка Крим

Чернігівська область

Київська область

12

Населення міста/
району

Кількість суб’єктів
господарювання

м. Євпаторія

119600

13311

м. Чернігів

298600

19475

Корюківський район

29900

1051

м. Бориспіль

56700

5617

м. Славутич

24400

2389

Місто/район
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Хмельницька область

Луганська область

Миколаївська область
Івано-Франківська
область

м. Хмельницький

240000

36258

м. Кам’янець-Подільський

100000

10875

Ярмолинецький район

33300

1817

Дунаєвецький район

69539

3358

Волочиський район

55704

2101

м. Луганськ

476100

42190

м. Краснодон

108000

6257

Свердловськ (місто-район)

115400

6683

Кремінський район

44756

1998

м. Миколаїв

512000

67000

м. Южноукраїнськ

42000

2600

м. Івано-Франківськ

235000

26000

1.1.4. ПРАВОВА ОСНОВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
Для здійснення моніторингу роботи ЄДЦ коаліція керувалася Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про боротьбу з корупцією», «Про об’єднання громадян», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності».
1.1.5. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ
Методологія дослідження являла собою сукупність методів, які застосовувалися учасниками коаліції залежно від конкретної ситуації та реальних можливостей отримання інформації. Факультативним методом було проведення фокус-груп за участю підприємців, представників дозвільних органів,
Держкомпідприємництва тощо. Далі наводиться опис використаних методів моніторингу.
Подання письмових запитів
Письмові запити до органів влади та місцевого самоврядування використовувались у випадках, коли відповідну інформацію було проблематично одержати іншим шляхом.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про об’єднання громадян» зареєстровані об'єднання
громадян користуються правом одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.
У ст.ст. 32, 33 Закону України «Про інформацію» під інформаційним запитом щодо доступу до
офіційних документів розуміється звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення
з офіційними документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Він подається у письмовій формі. Під запитом щодо надання письмової або усної інформації розуміється
звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої,
виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань. Також відповідно до
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб
місцевого самоврядування доводяться до відома населення, а на вимогу громадян їм може бути
видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Надсилання запитів використовувались партнерами коаліції для одержання інформації, копій
офіційних документів або отримання можливості ознайомитися з такими документами. Зразок
письмового запиту подається у Додатку 1.
Оскільки запити передбачали надання інформації протягом досить тривалого періоду (до 30
днів), цей засіб одержання інформації застосовувався у випадках, коли інформацію одержати
іншим чином було неможливо або вкрай важко.
Огляд засобів масової інформації та ресурсів мережі Інтернет
Цей метод використовувався для отримання текстів місцевих нормативно-правових актів, що
регламентують роботу єдиних дозвільних центрів.
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Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» нормативно-правові акти органів місцевого
самоврядування та районних державних адміністрацій підлягають оприлюдненню. Також
згідно зі ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті місцевими органами виконавчої влади,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також їх посадовими
особами, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації. Регуляторні
акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх відсутності
- у місцевих друкованих засобах масової інформації, визначених цими органами та посадовими
особами. Досить поширеною в Україні є практика розміщення актів місцевих органів влади
на офіційних веб-сторінках місцевої влади у мережі Інтернет.
Таким чином, друковані ЗМІ та Інтернет були одними з джерел отримання інформації про
нормативно-правові акти, а також про діяльність ЄДЦ в ході моніторингу.
Експертний аналіз
Експертний аналіз надавався залученими коаліцією експертами з питань, відповіді на які
потребують спеціальних знань та фахової підготовки (наприклад, виявлення положень НПА та
прогалин у регулюваннях, що створюють можливості для корупції).
Експертний аналіз відбивав суб’єктивну фахову позицію експертів. Виходячи за межі поставленого питання і порушуючи суміжні теми, експерт повинен був пояснити необхідність цього
(причинно-наслідковий зв’язок тощо). При формуванні висновків експерти вказували підстави
для висновків та обґрунтовували свої висновки.
Обстеження приміщення та спостереження за роботою єдиних дозвільних центрів
Метод спостереження полягав в особистому відвідуванні об’єктів дослідження (дозвільних
центрів, дозвільних органів) та в зборі інформації, виходячи з особистого досвіду. Для цього
була використана карта обстеження (Додаток 2), першу частину якої складали кількісні показники, а другу – якісні (оціночні) показники.
Інтерв’ю (анкетування)
В ході моніторингу планувалося проведення декількох типів інтерв’ю (анкетувань), а саме:
•інтерв’ю з адміністраторами ЄДЦ. При формуванні питань анкети було взято до уваги,
що саме адміністратори є особами, найбільш компетентними та інформованими з питань
діяльності ЄДЦ. Оскільки адміністратор за родом занять володіє найбільшим обсягом
інформації про практику діяльності ЄДЦ і його відповіді не могли бути передбачені учасниками коаліції, його опитування містило найбільшу кількість відкритих питань;
•інтерв’ю з представниками дозвільних органів. Питання для представників дозвільних органів були сформовані з врахуванням того, що коло функціональних інтересів респондентів обмежувалося питаннями взаємодії ЄДЦ та відповідного дозвільного органу. Було
передбачено опитати по одному представнику міських (районних) органів архітектури та
містобудування, земельних ресурсів, МНС, санітарно-епідеміологічної служби, також представників 3-4 інших місцевих дозвільних органів на вибір членів коаліції;
•інтерв’ю з керівником регіонального представництва Держкомпідприємництва або його заступником. Тут питання були сформовані з врахуванням компетенції Держкомпідприємництва
як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань дозвільної системи;
•інтерв’ю з представниками суб’єктів господарювання – юридичних осіб та фізичними особами – підприємцями. Коло питань для цього типу респондентів мали на меті з’ясувати
думки споживачів послуг ЄДЦ і враховували як імовірний брак спеціальних знань, так і обмеженість досвіду співпраці з ЄДЦ. Вибірка мала охопити 50-100 респондентів в обласних
центрах, 20-50 чол. у інших містах та в районах. Ця вибірка формувалася на підставі списку
отримувачів документів дозвільного характеру, наданих адміністраторами, баз даних, наявних у членів коаліції, тощо. Опитування представників суб’єктів господарювання в рамках
моніторингу не планувалося як репрезентативне або оціночне, але коаліція вважала, що воно
допоможе виявити проблемні питання у роботі ЄДЦ та можливі шляхи їх вирішення.

14

•Планувалося, що опитування буде проводитися інтерв’юерами (експертами проекту) на
підставі анкет (Додаток 3). При цьому інтерв’юери мали заповнювати анкети самостійно,
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ставлячи та роз’яснюючи респондентам питання. Запитання були сформульовані таким
чином, щоб виявити ставлення респондентів до корупції та заходів щодо подолання корупції, а також з’ясувати їх думку щодо реального та бажаного стану роботи ЄДЦ. Окремі
питання повторювалися у анкетах для усіх груп респондентів для того, щоб відповіді за
ними можна було співставити і виробити відповідні висновки.
1.1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Громадський моніторинг роботи єдиних дозвільних центрів проводився коаліцією громадських організацій. Коаліція була створена за підтримки проекту «Сприяння активній участі
громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна». До неї ввійшли шість регіональних громадських організацій, які мали досвід у реалізації антикорупційних програм та роботи в сфері
підтримки та сприяння розвитку бізнесу.
Загальне адміністрування діяльності коаліції здійснювалася координатором – ГО «Агентство
з розвитку приватної ініціативи». Координатор поєднував роботу в межах коаліції у своєму регіоні з виконанням адміністративних та консультативних завдань щодо інших партнерів коаліції.
Зокрема організація-координатор відповідала за
•здійснення аналізу діючого українського законодавства щодо роботи єдиних дозвільних центрів,
•підготовку проекту єдиного інструментарію громадського моніторингу,
•координацію роботи учасників коаліції через проведення установчої зустрічі з доопрацювання інструментарію громадського моніторингу,
•консультування партнерів в ході проведення моніторингу та кампанії з громадського
представництва;
•поширення узагальненої інформації щодо моніторингу та діяльності коаліції серед регіональних та національних ЗМІ,
•створення та підтримку функціонування Інтернет-платформи коаліції,
•виявлення та аналіз кращих практик в роботі єдиних дозвільних центрів,
•вироблення та узгодження концепції єдиної моделі проведення регіональних кампаній
громадського представництва,
•поширення досвіду та практик проекту серед інших громадських організацій України, що протидіють корупції при отриманні документів дозвільного характеру та інших зацікавлених осіб.
Діяльність партнерів коаліції у їхніх регіонах передбачало проведення громадського моніторингу діяльності єдиних дозвільних центрів. Крім того, ця діяльність спрямовувалась на вдосконалення місцевої нормативно правової бази щодо діяльності ЄДЦ шляхом впровадження нормативноправових актів та рекомендацій через регіональні кампанії громадського представництва.
Громадський моніторинг роботи єдиних дозвільних центрів, як вже зазначалося вище, проходив у три етапи, а саме: 1) підготовка кампанії громадського моніторингу в рамках коаліції;
2) проведення громадського моніторингу роботи ЄДЦ; 3) узагальнення результатів та розробка
рекомендацій щодо вдосконалення роботи єдиних дозвільних центрів.
На підготовчому етапі проведення громадського моніторингу експертами організаціїкоординатора було здійснено аналіз чинного українського законодавства та визначено законодавчі передумови функціонування ЄДЦ. Аналіз законодавства передував всім іншим етапам
діяльності коаліції, оскільки для планування роботи необхідно було з’ясувати юридичну базу
функціонування ЄДЦ та виявити напрямки її вдосконалення. Результати аналізу активно використовувались на подальших етапах діяльності коаліції.
Також в межах цього етапу координатором коаліції було розроблено інструментарій проведення громадського моніторингу, складовою частиною якого став єдиний термінологічний
апарат, який учасники коаліції узгодили між собою для забезпечення єдиного тлумачення та розуміння використовуваних термінів (Додаток 4). Аналіз законодавства та проект інструментарію
стали предметом конструктивного обговорення членами коаліції під час установчої зустрічі, яка
відбулася в м.Івано-Франківську 1-2 жовтня. В результаті цієї зустрічі коаліція отримала уніфіковану методологію та план проведення громадського моніторингу роботи ЄДЦ. Крім того,
учасниками коаліції було погоджено внутрішню систему комунікацій та звітування.
Громадський моніторинг проводився протягом 2-х місяців та здійснювався, як вже зазначалося, за шістьма тематичними напрямками, які, на думку учасників коаліції, характеризують
діяльність ЄДЦ в цілому.
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Нижче подано зведену таблицю інструментарію (напрямків, методів, джерел отримання інформації та критеріїв) громадського моніторингу роботи ЄДЦ, який було узгоджено членами
коаліції на початковому етапі моніторингу.
Таблиця 3. Зведена інформація інструментарію громадського моніторингу роботи ЄДЦ
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№
з/п

Напрям
моніторингу

Методи
моніторингу

1

Нормативноправове
забезпечення
ЄДЦ

Запити
до
міського голови та голови
РДА / пошук у
ЗМІ/інтернет
Експертний
аналіз

2

Обсяг послуг

3

Інструмент

Показники моніторингу

Форма «Інформація щодо місцевих нормативноправових
актів,
що регламентують
діяльність
ЄДЦ
та проходження
дозвільних процедур»

Врегульованість роботи ЄДЦ (перелік та тексти
НПА з питань діяльності ЄДЦ)
Відповідність ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (процедура прийняття та оприлюднення, наявність аналізу регуляторного впливу, відстеження, відповідність
принципам державної регуляторної політики)
Новації, не передбачені законодавством України, а
запроваджені на місцевому рівні
Норми НПА та прогалини регулювань, що створюють умови для корупції

Запити
до Форма «Кількісні
міських голів показники роботи
та голів РДА ЄДЦ»
Інтерв’ю з адміністраторами,
представниками дозвільних
органів, Держкомпідприємництва
та
суб’єктів господарювання
Експертний
аналіз

Види фактичних послуг ЄДЦ: прийом та видача документів, консультації, супутні послуги (копіювання заяв, тощо)
Кількість дозвільних документів, що видаються через ЄДЦ/кількість дозвільних процедур
Кількість виданих дозвільних документів за 9 місяців 2007
та 2008 року, поквартальна динаміка видачі дозвільних документів за 9 місяців 2007 року та 9 місяців 2008 року)
Порівняння переліку послуг, задекларованого в НПА
та переліку послуг, що реально надається
Випадки видачі документів дозвільного характеру,
непередбачених законом (конкретні дозволи)
Кількість відмов (за 9 місяців 2008 року, за 9 місяців 2007
року. Динаміка помісячна за 2007 та 9 місяців 2008 року)
Основні причини відмов

Порядок взаємо- Запити до місьдії ЄДЦ та до- кого голови та
звільних органів голови РДА,
Інтерв’ю з адміністраторами,
представниками дозвільних органів та
Держкомпідприємництва
Спостереження
Експертний
аналіз

Анкети
для
інтерв’ю з адміністраторами, представниками
дозвільних органів
та
Держкомпідприємництва
Форма
«Карта
спостереження»

Дозвільні органи, задіяні в ЄДЦ (кількість та перелік)
Формат участі дозвільних органів в ЄДЦ (фізична
присутність, час присутності тощо)
Спосіб документообігу (письмовий, електронний, періодичність документообігу та контроль за документообігом), проблеми документообігу
Матеріально-технічне забезпечення (забезпечення
ЄДЦ, робочих місць адміністраторів та представників дозвільних органів оргтехнікою, телефонним
зв’язком, електронними засобами комунікації тощо)
Програмне забезпечення, інформаційні технології
Виявлені порушення законодавства про дозвільну систему та боротьбу з корупцією, реагування на порушення
Вплив ЄДЦ на рівень корупції

4

Кадрове
забезпечення

Інтерв’ю
з
адміністраторами та представниками
дозвільних органів
Аналіз

Анкети
для
інтерв’ю з адміністраторами та
представниками
дозвільних органів

Фахова підготовка (освіта, стаж роботи)
Обов’язки адміністраторів та представників дозвільних органів (в рамках ЄДЦ, поза межами ЄДЦ)
Кількість адміністраторів
Структурний підрозділ міськвиконкому, РДА, який
забезпечує роботу ЄДЦ
Навантаження на одного адміністратора (кількість
вхідних пакетів, звітів, консультацій на місяць)
Заходи з навчання та підвищення кваліфікації

5

Якість
ЄДЦ

послуг Спостереження
Інтерв’ю
з
адміністраторами,
представниками
дозвільних
органів, Держкомпідприємництва
та
суб’єктів господарювання

Форма «Карта спостереження Анкети для інтерв’ю з
адміністраторами,
представниками
дозвільних органів, Держкомпідприємництва та
суб’єктів господарювання»

Доступність та зручність послуг ЄДЦ (місце розташування,
доступність та зрозумілість інформації, зручність графіку
роботи, наявність крісел, роздаткових матеріалів тощо)
Задоволеність послугами ЄДЦ
Вчасність надання послуг ЄДЦ,
Причини недотримання термінів
Поінформованість про послуги ЄДЦ (оцінка повноти наявної у респондентів інформації про роботу
ЄДЦ, джерела отримання такої інформації, оцінка
інформації на стендах, в мережі Інтернет )
Рівень довіри споживачів до ЄДЦ.
Поширеність корупції у дозвільній системі
Сприйняття щодо найбільш корумпованих дозвільних процедур
Найбільш корумповані суб’єкти взаємодії
Причини корупції у дозвільній системі
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Місцева політика Інтерв’ю
з
щодо діяльності адміністратоЄДЦ
рами,
представниками
дозвільних
органів, Держкомпідприємництва
та
суб’єктів господарювання
Запити до ОДА
та Держкомпідприємництва Експертний аналіз

Анкети
для
інтерв’ю з адміністраторами,
представниками
дозвільних органів, Держкомпідприємництва та
суб’єктів господарювання

Сприйняття ЄДЦ (усвідомлення потреби у функціонуванні ЄДЦ)
Характер реагування на проблемні питання (видання розпорядчих документів, наради, виділення
фінансування, дисциплінарні заходи, інші заходи,
ігнорування проблем тощо)
Заходи щодо вдосконалення та налагодження роботи ЄДЦ (перелік конкретних заходів місцевої
влади)
Наявність політичної волі до підтримки ЄДЦ
Зміст підтримки (політична, матеріально-технічна,
фінансова, адміністративно-організаційна, декларативна тощо)
Приклади найбільш вдалого та ефективного вирішення питань щодо діяльності ЄДЦ

У таблиці поряд з кожним напрямком подаються відповідні методи, які використовувались
під час громадського моніторингу коаліцією, а також перелік показників, характеристики яких
підлягали з’ясуванню в ході моніторингу.
Зазначені показники умовно поділялись на три групи, а саме: кількісні, якісні, показники
впроваджуваності.
Кількісні показники формувалися з використанням інформації, отриманої з відповідей органів влади, місцевих засобів масової інформації, інтернет-ресурсів, спостережень за роботою
ЄДЦ. Зокрема, такими показниками були кількість виданих дозвільних документів, кількість
відмов, динаміка видачі дозвільних документів (перших 9 місяців 2008 та перших 9 місяців 2007
років), кількість суб’єктів взаємодії, матеріально-технічне забезпечення роботи ЄДЦ, фахова
підготовка адміністраторів та представників дозвільних органів тощо.
Низка кількісних показників виводилась розрахунковим методом. Серед таких показників –
навантаження на одного адміністратора, тобто кількість дій (прийом вхідних та видача вихідних
пакетів, консультування заявників, оформлення звітності, які виконує один адміністратор за
певний проміжок часу (один місяць). Цей показник є інновацією коаліції. Як свідчить практика
роботи ЄДЦ, навантаження на адміністратора виходить за межі внутрішньої проблеми дозвільного центру і справляє неабиякий вплив на якість послуг, витрати часу заявників, документообіг і в кінцевому рахунку на задоволеність клієнтів ЄДЦ.
Інша когорта показників включала групу даних, які відображали оціночні судження респондентів або експертів щодо доступності та зручності, задоволеності, вчасності, поінформованості,
рівня довіри, рівня сприйняття тощо. Ці показники дозволяли проаналізувати якість послуг,
усвідомлення потрібності та підтримку ЄДЦ місцевою владою тощо.
Проведення збору даних за цими показниками планувалось переважно за допомогою інтерв’ю
(опитування) суб’єктів взаємодії в рамках роботи єдиних дозвільних центрів (суб’єктів моніторингу).
Всього, було опитано 528 суб’єктів господарювання – 373 фізичних осіб-підприємців та 155 юридичних осіб, користувачів послуг єдиних дозвільних центрів, 33 з 38 адміністраторів, що працюють в цих
дозвільних центрах, 108 представники дозвільних органів та 12 представників територіальних представництв Держкомпідприємництва. Також якісні показники випливали з карти досліджень ЄДЦ.
Показники впроваджуваності мали на меті з’ясувати стан дотримання на місцях основних
положень законодавства про дозвільну систему, зокрема щодо прийняття та оприлюднення місцевих нормативно-правових актів (НПА), що регламентують діяльність дозвільних центрів, існування документів дозвільного характеру, що не передбачені законом, інформування суб’єктів
господарювання про діяльність дозвільних центрів тощо. Джерелами отримання такої інформації були як відповіді на запити, так і інформація зібрана із ЗМІ, інтернету та сформована за
результатами особистого спостереження.
Кількісні та якісні показники, а також показники впроваджуваності доповнювали один одного та створювали комплексну картину щодо теми моніторингу.
Завершальною фазою моніторингу був експертний аналіз, який відобразив суб’єктивну фахову оцінку, надану експертами проекту. Наприклад, аналіз нормативно-правового забезпечення
дозволив оцінити характер та якість місцевих регулювань, який у значній мірі впливає на організацію роботи місцевого ЄДЦ. Експертна діяльність також дозволила виявити новації, не передбачені загальнодержавними документами, проте запроваджені на місцевому рівні. Результати
моніторингу НПА, як і передбачалося, стали основою для вдосконалення місцевої нормативної
бази функціонування ЄДЦ.
Результати громадського моніторингу були використані учасниками коаліції для підготовки
відповідних рекомендацій щодо вдосконалення роботи єдиних дозвільних центрів на місцях. Та17
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кож ці результати стали підґрунтям для подальшого розроблення, скасування чи внесення змін
у місцеві нормативно-правові акти, що регламентують діяльність єдиних дозвільних центрів.
Всі пропоновані зміни були спрямовані на забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів
господарювання місцевих громад та на зменшення рівня корупції у дозвільній сфері. Результати
громадського моніторингу були предметно обговорені в м. Івано-Франківську на підсумковій
зустрічі учасників коаліції 23-24 грудня 2008 року.
Після цього підсумки громадського моніторингу були оприлюднені партнерами коаліції, стали темою обговорення на публічних заходах з представниками місцевої влади та дозвільних
органів, а також використані в ході кампаній громадського представництва.
1.1.7. ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ
На перебігу та результатах громадського моніторингу роботи ЄДЦ позначився цілий ряд
обмежень. Ці обмеження доцільно поділити на зовнішні, тобто, зумовлені незалежними від виконавців обставинами, та внутрішні, тобто, безпосередньо пов’язані із самою моніторинговою
кампанією.
Зовнішні обмеження
Моніторинг стосувався дослідження роботи ЄДЦ на місцевому рівні. Разом з цим, дослідження показало, що основні проблеми функціонування ЄДЦ зосереджені у регулюваннях центрального рівня, і з цього випливає, що саме на центральному рівні слід домагатися впроваджувати структурні зміни, без таких змін місцеві реформи будуть недостатньо ефективні.
Єдиної методології роботи ЄДЦ в Україні практично не існує й діяльність ЄДЦ у значній
мірі залежить від місцевих практик (місцевих прецедентів). У свою чергу місцеві практики,
успішно апробовані в деяких містах та районах, не завжди можуть бути так само успішно впроваджені у інших місцевостях.
Досвід органів місцевого самоврядування в сфері організації роботи ЄДЦ не в повній мірі
може бути прийнятий райдержадміністраціями, які є частиною єдиної вертикалі державної виконавчої влади і тому з особливою обережністю ставляться до місцевих ініціатив не підкріплених центральними регулюваннями.
Внутрішні обмеження
Внаслідок обмеженості часового та організаційного ресурсу в ході моніторингу було досліджено 17 з 680 ЄДЦ у 7 з 27 регіонів України. Тому дослідження не претендує на репрезентативність у національному масштабі. Не є репрезентативними також опитування суб’єктів господарювання у досліджуваних місцевостях. Разом з тим коаліція покладалась на фаховий рівень
та досвід кожного з партнерів у тому, що результати дослідження дозволять виявити проблеми,
характерні для більшості ЄДЦ України та окреслити заходи на подолання таких проблем. Отож,
результати моніторингу у значній мірі є продуктом узгодженого бачення партнерів коаліції, виробленого на основі єдиного інструментарію громадського моніторингу.
На результатах моніторингу позначились різниця в досвіді роботи партнерів коаліції, а також
відсутність у більшості з них досвіду спільної роботи в минулому. Це зумовило деякі відмінності
в підході до організації та проведення моніторингу, в обробці та інтерпретації даних.

1.2 МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КАМПАНІЙ
ГРОМАДСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
З досвіду світової практики демократичних ініціатив, громадське представництво передбачає діяльність, спрямовану на впровадження системних змін в суспільстві. Йдеться про процес, який веде
за собою комплексну зміну політики задля покращення становища тих чи інших суспільних груп. Не
дивлячись на те, що такі зміни та покращення в ряді випадків є об’єктивними та очевидними, вони
не завжди охоче ініціюються представниками місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування
і не завжди супроводжуються активним сприянням цих органів. Така неготовність місцевої влади до
системних змін може бути пов’язана як з хронічною завантаженістю влади виконанням різноманітних
адміністративних функцій, так і з тим, що владу нерідко задовольняє існуючий стан речей.
Тоді ініціювання та активне просування системних змін, що призводять до покращення політичного чи економічного клімату, адміністративних процедур тощо в умовах громадянського
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суспільства стає справою тих, хто передусім зацікавлений у таких змінах, а саме: споживачів
адміністративних послуг, суб’єктів господарювання та ін.
В ході ініціювання та просування змін у сфері видачі документів дозвільного характеру задля спрощення дозвільних процедур, ліквідації передумов для корупції партнери коаліції стали виразниками інтересів як суб’єктів господарювання, так і адміністраторів ЄДЦ. Водночас,
очевидним є те, що зміни до місцевих реуглювань не здатні докорінно покращити ситуацію в
дозвільній сфері. Це пов’язано з тим, що проблеми ЄДЦ, які були виявлені в ході моніторингу,
можуть бути ефективно вирішені лише на національному рівні.
В ході регіональних кампаній з розробки, подання до розгляду органам влади та прийняття
місцевих НПА партнери коаліції намагалися з одного боку привести місцеву нормативну базу у
відповідність з вимогами чинного законодавства, а з іншого – впровадити місцеві інновації, що
не передбачені законодавством, проте є корисними та важливими для ефективного функціонування ЄДЦ та якісного надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання.
1.2.1. ЦІЛІ, СУБ’ЄКТИ, ВИДИ, МЕТОДИ, ЕТАПИ КАМПАНІЙ
В контексті цілей завдань роботи коаліції суттю регіональних кампаній громадського представництва мали стати впровадження змін у місцевих регулюваннях, що стосуються дозвільної
системи та функціонування ЄДЦ. Кампанії в кожному регіоні мали бути спрямовані на фахову
підготовку, публічну презентацію та впровадження певних нормативно-правових актів, окрема
частина з яких носила характер регуляторних.
Загальною ціллю кампаній громадського представництва було вдосконалення роботи ЄДЦ,
усунення чинників, які сприяють корупції та непрозорості у дозвільній системі.
Суб’єктами (учасниками) кампаній стали громадські організації, які здійснювали моніторинг,
інші громадські організації, об’єднання підприємців, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, депутати місцевих рад, місцеві державні адміністрації та їх посадові особи, місцеві
дозвільні органи та їх посадові особи, представництва Держкомпідприємництва України в областях та в Автономній республіці Крим.
Види кампанії. Теорія громадського представництва розрізняє три моделі кампаній – кейс-кампанії
(кампанії, спрямовані на створення прецедентів в конкретній сфері діяльності), адміністративні кампанії
(кампанії, спрямовані на зміну процедур), та законодавчі/нормотворчі кампанії (кампанії спрямовані на
зміну правових норм). Кампанії громадського представництва коаліції з громадського моніторингу роботи
єдиних дозвільних центрів поєднували в собі ознаки адміністративної та нормотворчої кампанії. Також за
територіальною ознакою ці кампанії носили характер місцевих (міських, районних, обласних).
1.2.2. СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ КАМПАНІЙ
Стратегія розумілась коаліцією як загальна карта, яка зумовлює всі тактичні кроки і послідовність дій партнерів коаліції в напрямку досягнення чіткої мети. З огляду на особливості
кампаній, їх результат був досяжний лише у співпраці з місцевою владою та виробленні єдиної
узгодженої позиції з нею. Отже, стратегія регіональних кампаній учасників коаліції полягала в
узгодженні позицій різних зацікавлених сторін задля досягнення структурних змін.
1.2.3. МЕТОДИ КАМПАНІЙ
Методи кампаній громадського представництва, використані партнерами коаліції, являють собою сукупність засобів та інструментів досягнення поставлених цілей. Зокрема, до них належали:
•Створення коаліції;
•Залучення фахівців та зацікавлених осіб до розроблення проектів нормативно-правових актів;
•Оприлюднення проектів НПА та поширення інформації про них через ЗМІ, інтернетлистування, телефонні переговори;
•Проведення зустрічей та переговорів з представниками органів влади, адміністраторами,
представниками дозвільних органів та Держкомпідприємництва для вдосконалення проектів НПА та забезпечення підтримки зазначених проектів;
•Винесення проектів НПА на обговорення дорадчих органів (ради підприємців, колегії
місцевої держадміністрації тощо);
•Проведення публічних заходів (громадських слухань, круглих столів, засідань робочих груп);
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•Публічні звернення (виступи на засіданні міської ради, міськвиконкому, звернення та
публікації в ЗМІ тощо);
•Громадський тиск (факсові атаки, публікації в ЗМІ, тощо).
Етапи кампаній базувалися на вимогах Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», а також на місцевих практиках впровадження НПА.
Рисунок 2. Етапи регіональних кампаній громадського представництва

Моніторинг роботи ЄДЦ.
Узагальнення та оприлюднення результатів

• Визначення проблеми, її аналіз
та оцінка

e

• Аргументи на користь пропонованого НПА/регулювання; альтернативи та
їх аналіз

Розробка проекту НПА (у випадку, якщо НПА є регуляторним
актом, та підготовка аналізу впливу регуляторного акта)

g

e

• Ефект (регуляторний ефект), очікувані витрати/вигоди
• Механізми впровадження та показники впливу

Оприлюднення проекту НПА та супровідних документів

e
Проведення публічних заходів для презентації НПА, збір зауважень та пропозицій

g

e

• У формі громадських слухань чи
інших відкритих чи закритих громадських та фахових обговорень

Доопрацювання НПА та передання його компетентному органу
виконавчої влади або місцевого самоврядування.

e
Відповідний орган розглядає зауваження та приймає НПА

e
Презентація результатів кампанії громадянського представництва

1.2.4 ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Інформаційні повідомлення кампаній були окремо розроблені для кожної з цільових груп
(місцева влада, суб’єкти господарювання, дозвільні органи, Держкомпідприємництво, місцеві
громади). Оскільки предметом кампаній стало запровадження системних змін у функціонуванні
окремих ЄДЦ, пропонувалися такі повідомлення:
Для суб’єктів господарювання

«Дозвільна система – це також послуги, і вони повинні надаватись якісно».

Для дозвільних органів

«Розумної та законної альтернативи роботи в форматі ЄДЦ не існує».

Для місцевої влади

«Покращення роботи ЄДЦ сприятиме збільшенню довіри бізнесу до влади на
місцях і зніме зайві приводи для зростання соціальної напруги в період кризи».

Для територіального представни- «Місцева нормативно-правова база буде приведена у відповідність із законоцтва Держкомпідприємництва
давством України про дозвільну систему.
Для місцевих громад

«Бізнес, як роботодавець та наповнювач бюджету, заслуговує на спрощення
умов його роботи»

1.2.5 ВРАХУВАННЯ МІСЦЕВИХ РЕАЛІЙ ТА ВИКЛИКІВ
Не зважаючи на те, що стратегічне бачення кампаній для всієї коаліції було спільним, в
кожному конкретному випадку учасниками коаліції враховувалися місцеві реалії та особливості.
Такі місцеві особливості випливали з політичної волі місцевої влади, місцевих традицій та взаємовідносин суб’єктів кампанії.
У м. Івано-Франківську ЄДЦ був створений у вересні 2005 року як один з перших в Україні ще до набрання чинності Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності». Діяльність центру була багато в чому експериментальною. Громадська організація
«Агентство з розвитку приватної ініціативи» брало безпосередню участь у створенні дозвільного
центру, тому усвідомлювало посилену відповідальність за його функціонування. З огляду на це
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місцева кампанія громадського представництва стала результатом поєднання як даних незалежного моніторингу, так і власного бачення проблем ЄДЦ.
У зв’язку з необхідністю перегляду існуючих рішень, що регулюють діяльність ЄДЦ в мм.
Кам’янці-Подільському, Хмельницькому, а також Волочиському та Дунаєвецькому районах Асоціація «Поділля Перший» у своїй кампанії зробила акцент на юридичному обґрунтуванні перегляду
рішень, скасування дозволів, не передбачених законодавством. Тому Асоціація ставила акцент на
отриманні домовленостей не лише з Держкомпідприємництвом, але й з юридичними відділами виконкомів та райдержадміністрацій відповідних міст та районів. Останнє також пов’язане з тим, що
серед обраних «мішеней» відповідних кампаній були юридичні відділи місцевих органів влади.
Окрім необхідності внесення змін, які стосувалися процедур регулювання, Славутицька міська громадська організація «Лабораторія малого бізнесу» у впровадженні системних змін у сфері
видачі документів дозвільного характеру мала співпрацювати з управлінням якості виконавчого комітету м. Славутич. Результатом мало стати внесення змін до існуючих методик системи
управління якістю виконавчого комітету Славутицької міської ради у зв’язку зі створенням
нового підрозділу «Єдиний дозвільний центр». «Лабораторія малого бізнесу» вбачала в ефективній діяльності ЄДЦ можливість вплинути на політику формування концепції якості у загальній
системі надання послуг у м. Славутичі.
Особливістю діяльності ініціативної групи у м. Миколаїв був акцент на публічних заходах та
методах громадського тиску. В той же час рішення, яке повинно було бути прийняте виконавчим комітетом Миколаївської міської ради повинно задовільнити усі зацікавлені сторони. Тому
публічні заходи тут поєднувалися з перемовинами з чинними особами виконкому міської ради,
що особисто відповідальні за прийняття політичних рішень.
Головною особливістю луганської кампанії стало рішення регіональної координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Луганській ОДА (наказ Головного управління економіки ОДА)
«Про впровадження рекомендацій щодо покращень функціонування ЄДЦ». Прийняття такого документу,
на думку фахівців «Агентства стійкого розвитку Луганського регіону» мало стати підґрунтям для оперативного та «безболісного» впровадження системних змін у дозвільній системі Луганської області.
Особливістю кампанії молодіжної громадської організації «Всесвіт» стало те, що досвід роботи Євпаторійського ЄДЦ, який має порівняно тривалу та позитивну історію, планувалося передати ЄДЦ в Ленінському районі, де дозвільний центр щойно започаткувався. Тому круглий стіл,
організований МГО «Всесвіт» в м. Євпаторія за участю всіх зацікавлених сторін та фахівців мав
стати інструментом громадського впливу на осіб, що приймають рішення задля налагодження
функціонування ЄДЦ.
1.2.6 ОБМЕЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КАМПАНІЙ ГРОМАДСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
Слід зазначити, що всі кампанії планувалися та здійснювалися в умовах поглиблення економічної кризи. У цих умовах увага влади була зосереджена на інших питаннях, що турбували
громади в цілому. Разом з тим логічним прагненням влади на тлі економічної кризи виглядало
запобігання спаду ділової активності через ліквідацію невиправданих і неправомірних перепон
для господарської діяльності. Це було використано на користь кампаній.
Згідно із діючим законодавством громадські організації можуть вносити пропозиції органам
влади в т.ч. щодо прийняття та перегляду регуляторних актів, однак громадські організації не є
суб’єктами нормотворчої ініціативи (ст. 6 Закону України «Про державну регуляторну політику
у сфері господарської діяльності» ст.. 20 Закону України «Про об’єднання громадян»). Тому ініціювання певних НПА не обов’язково мало наслідком розгляд проекту НПА та його прийняття
місцевим органом виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
13 січня 2009 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Це зумовило
вичікувальну позицію місцевих органів влади з огляду на перспективу прийняття зазначеного
закону в цілому. Тому партнерам коаліції довелось докласти додаткових зусиль аби переконати
місцеву владу у необхідності оперативного удосконалення місцевого дозвільного середовища,
незалежно від долі вказаного законопроекту.
Стислі часові рамки кампанії громадського представництва не в повній мірі узгоджувались із
строками ініціювання, обговорення та прийняття регуляторних актів відповідно до Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» Наприклад, відповідно
до ст. 9 згаданого Закону строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
приймаються зауваження та пропозиції, не може бути меншим, ніж один місяць та більшим,
ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Внаслідок цього деякі етапи кампанії громадського представництва, що слідували за передачею проекту НПА місцевому органу влади, залишилися за межами кампанії.
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У цьому розділі представлені узагальнені результати, отримані під час громадського моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів у відповідності до сфер громадського моніторингу, а саме:
•нормативно-правове забезпечення діяльності ЄДЦ;
•обсяг послуг;
•кадрове забезпечення діяльності ЄДЦ;
•забезпечення взаємодії у рамках ЄДЦ;
•якість послуг ЄДЦ;
•місцеву політику щодо ЄДЦ.
Також розділ містить описи кращих практик діяльності ЄДЦ,
виявлених під час громадського моніторингу.

2.1 РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ЄДЦ
2.1.1 МОНІТОРИНГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Чинне законодавство надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування ряд повноважень у сфері забезпечення діяльності ЄДЦ. Відповідно до ЗУ «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» міські ради (виконавчі комітети) та райдержадміністрації затверджують порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні. Міські ради затверджують
порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в місті обласного значення. Порядок взаємодії
місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в районах затверджується відповідною районною державною адміністрацією. Вказані документи розробляються та затверджуються за погодженням з територіальним органом Держкомпідприємництва на підставі Типового положення про адміністратора та
порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської
діяльності, затвердженого наказом Держкомпідприємництва України від 05.12.2006 р. № 116.
Згадані вище місцеві нормативно-правові акти і є засадничими документами для функціонування ЄДЦ на місцях. Відповідно до Типового положення про адміністратора виконавчий
комітет міської ради, районна, районна в містах Києві та Севастополі держадміністрації вправі
затверджувати форму бланка погодження дозвільної процедури або визначати інші способи документообігу між учасниками дозвільного центру. Діяльність ЄДЦ в місті, районі може регламентуватись також іншими НПА місцевого рівня (технічними регламентами тощо).
В ході дослідження нормативно-правового забезпечення діяльності обраних ЄДЦ було досліджено та проаналізовано нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування територіальних громад та виконавчої влади. Було досліджено урегульованість роботи ЄДЦ, новації, не
передбачені законодавством України, але запроваджені на місцевому рівні, норми нормативноправових актів та прогалини регулювань, що створюють умови для корупції. Дані дослідження
подаються нижче.
Урегульованість роботи ЄДЦ
Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» передбачено
прийняття двох місцевих нормативних актів з питань ЄДЦ, а саме 1) Положення про
адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами
господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу, який затверджується міською радою або РДА; 2) Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних
органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, який затверджується міською радою (виконкомом) або РДА.
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В ході дослідження нормативно-правового забезпечення діяльності дозвільних центрів було досліджено та проаналізовано нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування територіальних громад та акти районних державних адміністрацій (всього 48 документів). Перелік проаналізованих нормативно-правових актів подано у Додатку 5.
Як виливає з дослідження, місцеву нормативно-правову базу ЄДЦ становлять рішення міських
рад, їх виконавчих комітетів, розпорядження міських голів та голів райдержадміністрацій.
У 4 досліджуваних містах (Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Луганськ, Бориспіль) та в Ярмолинецькому районі прийнято обидва порядки, передбачені Законом «Про дозвільну систему в сфері
господарської діяльності». При цьому у Кам’янці-Подільському та Хмельницькому положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та
територіальним органом затверджені міськвиконкомом, що не узгоджується з вимогами статті 5 Закону.
У 9 містах (районах) діє один з передбачених Законом документів. А в Івано-Франківську, Миколаєві, Євпаторії та Краснодоні не затверджено жодного з документів, передбачених Законом.
Новації, не передбачені законодавством України, а запроваджені на місцевому рівні

Заслуговують на увагу деякі новації на рівні регулювань, запроваджені на місцевому рівні. Крім
документів, передбачених Законом, найпоширенішим видом місцевих нормативно-правових актів з
питань ЄДЦ є їх регламенти (порядки) роботи ЄДЦ, що регулюють загальні процесуальні питання
діяльності центрів – такі акти запроваджені у 8 містах (районах).
Досить поширеною практикою є договірне регулювання питань діяльності ЄДЦ через укладення
договорів (угод, меморандумів) між органами місцевого самоврядування (РДА) та місцевими дозвільними органами.
У Кам’янці-Подільському та Краснодоні, Славутичі та Чернігові прийняті Положення про дозвільні центри, що стало можливим завдяки ширшим правам місцевого самоврядування порівнянні
з повноваженнями РДА.
У Кам’янці-Подільському затверджено перелік документів дозвільного характеру, що в деякій
мірі залагоджує відсутність подібного переліку, затвердженого на законодавчому рівні.
У мм. Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Славутичі, Чернігові, Краснодоні та Кремінському
районі запроваджено технічні регламенти для кожної дозвільно-погоджувальної процедури, які визначають
послідовність та порядок дій заявника, адміністратора і представника дозвільного органу. Первісно запровадження технічних регламентів узгоджувалось зі статтею 1 Закону України «Про стандартизацію», що
визначала технічний регламент як нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти
чи відтворює їх зміст. У Хмельницькому документ, що містить подібні регулювання, названий «Порядок
дозвільно-погоджувальних процедур для суб’єктів господарювання через дозвільний центр».
Прогресивною місцевою новацією є створення міської громадської постійно діючої узгоджувальної ради з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітектури та землевідведення та іншої господарської діяльності та запровадження регламенту надання електронних інформаційно-довідкових
послуг в рамках ЄДЦ у м. Славутичі.
Поряд з цим доцільно відзначити ряд місцевих новацій адміністративного характеру. Зокрема, у
Івано-Франківську графік роботи представників дозвільних органів у Дозвільному центрі затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради/розпорядженням міського голови. З метою посилення відповідальності представників дозвільних органів заведено журнал обліку відвідувань Дозвільного
центру м. Івано-Франківська представниками дозвільних органів. Також з метою прискорення розгляду вхідних пакетів заяви, адресовані міському голові, та необхідні документи не пізніше наступного
робочого дня після подання заявником адміністратору передаються адміністратором безпосередньо
представнику дозвільного органу, який відповідно до технічних регламентів забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури та підготовку документа дозвільного характеру. Рух вхідного пакета адміністратором контролюється за супровідним аркушем, де відображаються дані про заявника, реєстраційний номер, дата реєстрації та орієнтовна дата отримання документів Таким чином забезпечується
контроль за документообігом та мінімізуються випадки втрати документів, поданих заявниками.
У Кам’янці-Подільському запроваджено виготовлення пам’яток з технічними регламентами по
кожній процедурі та їх безкоштовне надання суб’єктам господарювання. Згідно з розпорядженням
міського голови за дозвільним центром закріплено 2 автомобілі для доставки пакетів вхідних документів до місцевих дозвільних органів.
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У Славутичі працює постійно діюча узгоджувальна рада з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітектури, землевідведення та іншої господарської діяльності. До складу ради входять представники дозвільних органів, адміністратори, громадськість та представники структур підтримки бізнесу.
Представники громадськості та структур підтримки бізнесу не мають вирішальних голосів, але виступають як спостерігачі та уповноважені представники громади. Крім цього, нормативно-правові акти, що
регулюють роботу ЄДЦ, уможливлюють звернення до нього мешканців міста, що не є підприємцями
(наприклад, з питань перепланування житлових приміщень та приватизації земельних ділянок).
В Борисполі послуги ЄДЦ активно просуваються та рекламуються шляхом виготовлення інформаційної брошури, буклетів, інформаційних карток для суб’єктів господарювання. Був знятий та
транслювався по місцевому телебаченню відеофільм щодо діяльності місцевого ЄДЦ.
Норми нормативно-правових актів та прогалини регулювань, що створюють умови для корупції
Як свідчать результати моніторингу, суб’єкти господарювання, адміністратори та представники дозвільних органів є солідарними у думці, що основні проблеми в регулюванні роботи
ЄДЦ, що створюють умови для корупції, зосереджені на рівні загальнодержавних нормативноправових документів. Зокрема:
1. Частина 1 статті 4 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» зазначає, що виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру, встановлюється: необхідність одержання документа дозвільного характеру, дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру, строк прийняття рішення
про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпний перелік підстав
для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру, можливість набуття
суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності за декларативним принципом. Водночас Закон не містить прямої вказівки
щодо відміни та заборони вимагання документів дозвільного характеру, не передбачених
законами України (зокрема тих, що були запроваджені до набрання чинності зазначеною
нормою Закону про дозвільну систему), що на практиці призводить до того, що документи
дозвільного характеру, не передбачені законами, продовжують видаватися та вимагатися.
2. Суб’єкти господарювання у певній мірі зацікавленні у прийнятті Закону, що визначить
перелік документів дозвільного характеру. Водночас існує реальна небезпека того, що документи, не включені до переліку, існуватимуть та вимагатимуться в подальшому, але не вважатимуться з якихось причин документами дозвільного характеру, що унеможливить їх видачу
через дозвільні центри та законсервує старі, нерідко корупційні схеми. Виходом є одночасна
заборона видавати та вимагати документи, не передбачені законодавством, та загальний дозвіл на діяльність без будь-яких дозволів, прямо не передбачених законодавством.
3. Відповідно до частини 4 статті 4 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської
діяльності» суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи,
представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні,
або за зверненням до адміністратора. При цьому Закон про дозвільну систему не передбачає звернення за видачею документів дозвільного характеру поза межами єдиного
приміщення, проте й не забороняє таке звернення. Оскільки дана норма містить припис
для суб’єкта господарювання (а не для дозвільного органу), то тут може бути застосовано загальноправовий принцип «дозволено все, що не заборонено законом». До того ж
тут йдеться про безпосереднє звернення у відповідні місцеві дозвільні органи, а не про
звернення до представників цих органів, які здійснюють прийом в одному приміщенні.
Вказані неузгодженості на практиці використовуються дозвільними органами для спонукання звернень суб’єктів господарювання в обхід ЄДЦ.
4. Стаття 1 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» встановлює, що
суб’єкт господарювання може в певних випадках набувати права на провадження певних
дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру за декларативним принципом шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Можливість набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних
дій щодо здійснення господарської діяльності за декларативним принципом визначається
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виключно законами України (стаття 4 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської
діяльності»). Однак на сьогодні декларативний принцип застосовується лише в галузі
державного пожежного нагляду. Для усунення передумов для корупції доцільно застосовувати вказаний принцип значно ширше, не обмежуючись випадками підтвердження
відповідності матеріально-технічної бази заявника вимогам законодавства.
5. Відповідно до частини другої статті 4 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» порядок видачі документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом. Такий порядок
має передбачати, зокрема, вичерпний перелік документів, які необхідно подати суб’єкту
господарювання для одержання документа дозвільного характеру, та строк дії документа
дозвільного характеру або необмеженість строку його дії. На сьогодні відсутній кодифікований акт КМУ, що врегульовує порядок видачі документів дозвільного характеру (аналог
місцевих технічних регламентів), зокрема тих, що передбачають участь у процедурі двох
та більше дозвільних органів. Це зумовлює довільне трактування порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами.
6. Законодавством не урегульовані юридичні наслідки неприйняття органом виконавчої
влади, місцевого самоврядування, дозвільним органом жодного рішення щодо документа
дозвільного характеру.
Також слід відзначити ряд норм, що запроваджені на місцевому рівні та сприяють поширенню корупції, зокрема:
•вимоги подання додаткових документів, крім тих, що передбачені законодавством;
•запровадження додаткових погоджень документів дозвільного характеру, крім тих, що
передбачені законодавством (наприклад, погодження акта вибору земельної ділянки депутатом міської ради в м. Івано-Франківську);
•прийняття рішення робочими та міжвідомчими колегіальними органами (містобудівельні ради, узгоджувальні комісії тощо), що не є суб’єктами права;
•невизначеність строків прийняття рішень,
•відсутність вичерпного переліку підстав відмов у видачі документів дозвільного характеру;
•нечіткість підстав відмов у видачі документів дозвільного характеру та їх скасування.
Висновки щодо аналізу нормативно-правового забезпечення роботи ЄДЦ
Норми Закону про дозвільну систему та інших НПА національного рівня є недостатньо
чіткими та створюють низку прогалин, в тому числі таких, що створюють умови для корупції.
Місцеві органи виконавчої влади (райдержадміністрації) та органи місцевого самоврядування
(міські ради, їх виконкоми, міські голови) намагаються ліквідувати вказані прогалини шляхом
прийняття місцевих нормативно-правових актів.
Проведений моніторинг діяльності ЄДЦ показав, що на місцевому рівні за період впровадження дозвільних центрів склалася практика (місцеві прецеденти) регулювання діяльності
дозвільної системи, що зокрема, характеризується наявністю договорів (меморандумів) між
органами місцевого самоврядування (райдержадміністраціями) та місцевими дозвільними органами та існуванням різноманітних процесуальних (процедурних) документів щодо роботи
ЄДЦ. Це стосується у більшій мірі міських рад та їх виконкомів, чиї повноваження як органів
місцевого самоврядування є дещо ширшими за повноваження райдержадміністрацій.
На нашу думку, позитивною практикою на тлі відсутності процедур видачі документів дозвільного характеру, прийнятих на загальнодержавному рівні є затвердження окремих технічних регламентів для кожної з дозвільних процедур. Дана практика, безперечно сприяє впорядкуванню дозвільних процедур.
Слід відзначити, що деякі місцеві новації демонструють більшу прогресивність місцевих
органів влади в порівнянні з центральними владними структурами (наприклад, у Славутичі
започатковано громадську узгоджувальну раду з питань надання дозволів у сфері будівництва,
архітектури, землевідведення та іншої господарської діяльності, а також регламент надання
електронних інформаційно-довідкових послуг в рамках ЄДЦ).
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Результати дослідження свідчать, що більшість проблем щодо нормативно-правового забезпечення роботи ЄДЦ зосереджені на центральному рівні. До основних таких проблем, на наш
погляд, належать:
•невизначеність статусу ЄДЦ (згадування про дозвільний центр у Законі «Про дозвільну систему
в сфері господарської діяльності» відсутнє, а у Типовому положенні про адміністратора він визначається лише як приміщення для прийому суб’єктів господарювання адміністратором та представниками дозвільних органів). Це перешкоджає наданню ЄДЦ статусу виконавчого (робочого,
координаційного) органу та суб’єкта правовідносин загалом;
•відсутність єдиних регламентів видачі документів дозвільного характеру (дозвільнопогоджувальних процедур);
•звуження предмета діяльності ЄДЦ виключно до видачі документів дозвільного характеру, якими є дозволи, висновки, погодження, свідоцтво тощо, що дають суб’єкту господарювання право
на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності. Таким чином, з предмета
такої діяльності, зокрема, вилучаються проміжні етапи дозвільної процедури, що самі по собі не
породжують право на провадження певних дій щодо господарської діяльності, однак є необхідними для одержання документів дозвільного характеру;
•відсутність реальних важелів впливу адміністраторів на місцеві дозвільні органи.
2.1.2 МОНІТОРИНГ ОБСЯГУ ПОСЛУГ ЄДЦ
Моніторинг обсягу послуг ЄДЦ здійснено на підставі нормативно-правових актів виконкомів
міських рад, місцевих райдержадміністрацій, статистичних та фактичних даних наданих органами
влади та місцевого самоврядування. Також використані матеріали анкетувань адміністраторів, представників дозвільних органів, голів територіальних представництв Держкомпідприємництва, а також представників суб’єктів господарювання міста, проаналізовано паспорти досліджуваних ЄДЦ.
Моніторинг обсягу послуг дав можливість оцінити ефективність діяльності ЄДЦ та рівень впроваджуваності на місцях Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
У ході дослідження обсягу послуг ЄДЦ було встановлено:
•Види фактичних послуг ЄДЦ, серед яких виділяються прийом та видача документів,
консультації, супутні послуги (копіювання заяв, тощо);
•Кількість дозвільних документів, що видаються через ЄДЦ/ кількість дозвільних процедур;
•Кількість виданих дозвільних документів за 9 місяців 2007 та за 9 місяців 2008 року, поквартальна динаміка видачі дозвільних документів за 9 місяців 2007 та за аналогічний період 2008 року;
•Порівняння переліку послуг, задекларованого в НПА та переліку послуг, що реально надається;
•Випадки видачі документів дозвільного характеру, не передбачених законом (конкретні дозволи);
•Кількість відмов (за 9 місяців 2007 року, за 9 місяців 2008 року) та основні причини відмов у видачі документів дозвільного характеру;
•Дії суб’єкта господарювання у разі відмови (оскарження, усунення недоліків та повторне звернення).
Види фактичних послуг ЄДЦ
Основними видами діяльності обраних ЄДЦ є видача документів дозвільного характеру. Попри це дозвільні центри надають інші супутні послуги, як-то:
•консультативно-інформаційна
погоджувальних процедур;

підтримка

щодо

порядку

здійснення

дозвільно-

•видача бланків заяв;
•допомога в заповненні бланків заяв;
•прийняття та перевірка вхідних пакетів;
•інформування про банківські реквізити для оплати (у разі платності підготовки документів);
•спільний виїзд представників дозвільних органів для обстеження об’єктів на місці;
•інформування заявника про стан розгляду поданих документів (на звернення заявника);
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•повідомлення заявника про результат розгляду документів та прийняте рішення (засобами телефонного зв’язку);
•видача вихідних пакетів;
•копіювання документів.
Всього за наслідками моніторингу у 17 ЄДЦ зафіксовано близько 490 варіантів назв документів
дозвільного характеру (ДДХ). Кількість назв документів дозвільного характеру, які видаються ЄДЦ
у різних містах та районах є різною – від 77 в м. Кам’янці-Подільському до 7 в м.Свердловську.
Однак, вказані цифри не відповідають реальній кількості видів документів дозвільного характеру, що видаються досліджуваними ЄДЦ. Як відомо, на сьогодні перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності на законодавчому рівні не затверджено, то
ж говорити про точну кількість видів документів дозвільного характеру неможливо. Наслідком
цього є не тільки існування значної кількості документів дозвільного характеру, не передбачених законами, а й численні варіанти найменувань одного і того ж самого документу в різних
ЄДЦ, а інколи в рамках одного і того ж ЄДЦ. Наприклад, дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі
у різних містах та районах має найменування «дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі і послуг»,
«дозвіл на розміщення об’єктів роздрібної торгівлі», «дозвіл на виносну торгівлю», «дозвіл на
дрібнороздрібну торгівлю», «дозвіл на розміщення сезонних об’єктів виносної торгівлі» тощо.
Серед варіантів назв даного дозволу зустрічаються і досить специфічні, наприклад, «дозвіл на
розміщення відділу в торговельному об’єкті, кафетерію в навчальних закладах, установах, на
промислових підприємствах, об’єктах роздрібної торгівлі для споживання, організоване через
кафетерійну стійку», або «дозвіл на розміщення столиків біля закладів торгівлі, ресторанного
господарства, продовольчого магазину та павільйону», «дозвіл на перереєстрацію тимчасового
закладу торгівлі», «переоформлення договору жилого найму під розміщення МАФ». Непоодиноким є випадки, коли в одному місті видається кілька видів дозволу на розміщення об’єктів
торгівлі. Так, у м. Хмельницькому видається до 14 видів згаданого дозволу.
Задекларована велика кількість документів дозвільного характеру, які видаються дозвільними
центрами, не завжди є позитивним явищем, оскільки це може бути наслідком подрібнення дозвільної процедури на окремі ланки, або запровадження на місцевому рівні документів дозвільного характеру, не передбачених законом. І перше і друге мало сприяє господарській активності
і не дає результатів, які очікувались від запровадження ЄДЦ.
Дозволи, що видаються в досліджених ЄДЦ, правомірно згрупувати за такими сферами господарської діяльності:
•торгівля;
•місцеві податки та збори;
•реклама;
•надання земельних ділянок (в т.ч. вибір та відведення земельних ділянок, затвердження
та погодження проектів землеустрою) та землекористування;
•проектування та будівництво (в т.ч. надання вихідних даних, виконання будівельних
робіт тощо);
•початок роботи та провадження окремих видів робіт;
•оренда та приватизація державного і комунального майна;
•реконструкція приміщень, переведення житлових приміщень у нежитлові;
•прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
•водокористування;
•екологія та природокористування.
Найбільшу кількість документів дозвільного характеру, що видаються досліджуваними ЄДЦ,
стосується сфер будівництва, надання земельних ділянок, початку роботи взагалі та окремих видів
робіт й торгівлі. У м Кам’янці-Подільському видається 25 видів документів дозвільного характеру,
пов’язаних з будівництвом. Разом з цим у м. Свердловську Луганської обл. та Волочиському районі Хмельницької обл. видається лише один вид документу, пов’язаний з будівництвом. Земельні
відносини, що представлені у ЄДЦ м. Івано-Франківська понад двадцятьма видами документів
дозвільного характеру, практично відсутні як напрямок роботи ЄДЦ м. Миколаєва.
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Рідше за інші видаються дозволи у сфері оренди та приватизації державного і комунального
майна, місцевих податків і зборів, реконструкції приміщень.
Крім цього окремими ЄДЦ практикується видача документів, які по суті не пов’язані з господарською діяльністю. Наприклад, в Ярмолинецькому районі Хмельницької області видається дозвіл на
придбання, зберігання та перевезення мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів, пневматичної та холодної зброї. Також у місті Славутичі Київської області видаються
дозволи на переобладнання, добудову житлових приміщень громадянам, що не є підприємцями.
Деякі ЄДЦ (наприклад м. Євпаторія) взагалі не здійснюють видачу дозволів, що надаються
шляхом прийняття колегіальних рішень.
Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через ЄДЦ, не завжди затверджується на
місцевому рівні. Місцеві переліки затверджені лише в меншості досліджених ЄДЦ (Івано-Франківськ,
Кам’янець–Подільський, Свердловськ, Краснодон). У інших ЄДЦ перелік документів дозвільного характеру сформувався в процесі діяльності та був запропонований дозвільними органами. Як правило,
перелік документів дозвільного характеру відображається в паспорті ЄДЦ. Слід зазначити, що закон
не вимагає затвердження на місцевому рівні подібних переліків. Окремі місцеві органи влади мотивують недоцільність затвердження таких переліків тим, що це обмежує можливості для оперативного
зменшення або збільшення переліку документів дозвільного характеру. Також ряд місцевих органів
влади резонно вважають, що такий перелік має бути затверджений на національному рівні. Сфери
видачі документів дозвільного характеру та їх кількість у досліджуваних ЄДЦ подано у Таблиці 4.

м. Івано-Франківськ

м. Євпаторія

м. Миколаїв

м. Южноукраїнськ

Дунаєвецький район

м. Камянець-Подільський

Волочиський район

Ярмолинецький район

м. Хмельницький

м. Луганськ

м. Краснодон

м. Свердловськ

Кремінський район

м. Славутич

м. Бориспіль

Корюківський район

м. Чернігів

Таблиця 4. Сфери видачі документів дозвільного характеру у досліджуваних ЄДЦ

Торгівля

9

5

7

10

3

8

1

4

13

0

2

0

0

0

0

1

1

Мсіцеві податки і збори

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

0

1

4

2

1

8

0

1

1

1

1

1

0

1

7

0

1

Вибір земельної
ділянки

23

7

0

3

9

17

3

15

7

7

6

3

9

2

2

4

2

Проектування
будівництва,
виконання
різних
робіт,
пов’язаних
з
будівництвом

9

12

2

2

17

25

1

15

6

10

13

1

2

9

7

8

1

Дозволи на початок
роботи
та окремі види
робіт

4

2

3

2

5

5

4

5

10

1

7

2

1

2

2

1

5

Оренда майна

0

0

0

1

3

3

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Реконструкція
приміщень

1

0

2

1

10

4

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Приватизація
комунального
майна

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прийняття
в
експлуатацію

1

2

0

0

3

4

1

3

3

2

3

0

0

0

0

0

1

Печатки
штампи

0

1

0

0

0

1

2

1

2

1

0

0

1

0

0

0

0

Сфери
видачі
документів
дозвільного
характеру

28

і

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Землекористування

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Водокористування

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Екологія
та
природокористування

0

0

0

0

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

Зброя

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього

47

30

18

21

56

79

16

46

51

24

32

7

13

15

18

14

13

В рамках моніторингу також було проаналізовано кількісні показники видачі документів дозвільного характеру досліджуваними ЄДЦ (Таблиця 5).
Таблиця 5. Кількісні показники роботи досліджуваних ЄДЦ
Видано ДДХ
(9 місяців)

Надано відмов (9
місяців)

Всього надано документів (9
місяців)

2007

2008

2007

2008

2007

2008

м. Івано-Франківськ

2693

1855

435

413

3128

2268

м. Євпаторія

3420

7396

0

0

3420

7396

м. Миколаїв

7783

9218

1156

464

8939

9682

м. Южноукраїнськ

934

563

12

3

946

566

Дунаєвецький район

129

189

0

0

129

189

м. Кам’янець-Подільський

2001

1718

349

249

2350

1967

Волочиський район

22

147

0

2

22

149

Ярмолинцецький район

0

137

0

6

0

143

м. Хмельницький

1453

7778

27

231

1480

8009

м. Луганськ

2150

2698

1

18

2151

2716

м. Краснодон

0

180

0

17

0

197

м. Свердловськ

2

47

0

0

2

47

100

28

0

2

100

30

Кремінський район
м. Славутич

0

36

0

4

0

40

м. Бориспіль

167

168

54

46

221

214

Корюківський район

60

62

2

2

62

64

м. Чернігів

647

541

50

130

697

671

21561

32761

2086

1587

23647

34348

Всього

Як показує дослідження, лідерами за кількістю виданих документів дозвільного характеру
є ЄДЦ мм. Миколаєва, Хмельницького та Євпаторії. При цьому кількісні показники напряму
не залежать ні від асортименту документів дозвільного характеру, що видаються ЄДЦ, ні від
кількості діючих суб’єктів господарювання у відповідному районі чи місті. Так, звертає на себе
увагу, що кількість документів дозвільного характеру, виданих у м.Євпаторії, у 4,3 рази перевищує кількість дозволів, виданих у м. Кам’янці-Подільському, незважаючи на те, що ці міста є
приблизно рівними за кількістю населення, а кількість видів дозволів, що видаються у ЄДЦ м.
Кам’янця-Подільського, у 2,6 рази більша за аналогічний показник для м. Євпаторії.
У більшості ЄДЦ спостерігається позитивна кількісна динаміка видачі документів дозвільного характеру. Натомість ЄДЦ мм. Івано-Франківська, Чернігова, Южноукраїнська, Борисполя,
Кам’янця-Подільського, Кремінського району за 9 місяців 2008 року видали менше дозволів,
ніж за аналогічний період 2007 року.
Видача документів дозвільного характеру, не передбачених законом
Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру, встановлюється: необхідність одержання документа дозвільного характеру, дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, платність або
29

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
безоплатність видачі документа дозвільного характеру, строк прийняття рішення про видачу або
відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.
Разом з цим, загально поширюваною практикою є видача документів дозвільного характеру,
не передбачених законом. Фактично існують та не скасовані відомчі нормативно-правові акти
та інші документи, що містять вимоги отримання дозвільних документів. Такі акти суперечать
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», проте ними керуються
територіальні та місцеві підрозділи центральних органів виконавчої влади, які у свою чергу вимагають їх одержання від суб’єктів господарювання.
Серед документів дозвільного характеру, що видаються дослідженими ЄДЦ, виявлено низку
дозволів, не передбачених законами України, зокрема:
•Дозвіл (ордер) на організацію будівельного майданчика при встановленні постійної огорожі;
•Дозвіл (ордер) на встановлення тимчасової огорожі будівельних риштувань при ремонті
будівель і споруд та його продовження;
•Дозвіл (ордер) на тимчасове складування будівельних матеріалів за межами будівельного
майданчика та його продовження;
•Погодження асортиментного переліку продукції;
•Дозвіл на проведення проектно-пошукових робіт (дозвіл на збір матеріалів погодження
місця розташування об’єкта);
•Видача (погодження) акта обстеження земельної ділянки;
•Висновки при викупі земельної ділянки, на якій розміщені об’єкти;
•Висновок на переоформлення права користування (власності) земельною ділянкою при
зміні власника об’єкта без зміни цільового призначення земельної ділянки (функціонального призначення об’єкта) на землю;
•Дозвіл на розміщення малих архітектурних форм (переофромлення договору житлового
найму під розміщення МАФ, передача в найм елементу газону, тротуару під розміщення
МАФ);
•Прив’язка до місцевості газопроводу низького та високого тиску;
•Дозвіл на розміщення об’єктів у сфері грального бізнесу;
•Дозвіл на роботу з мікроорганізмами І-ІV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК.
Крім того, дискусійним є існування «дозволу на розміщення об’єктів торгівлі», що в окремих містах та районах має назву «дозвіл на виносну торгівлю», «дозвіл на здійснення одноразової торгівлі», «дозвіл на облаштування літнього майданчика», «дозвіл на розміщення стаціонарного об’єкта торгівлі», «дозвіл на встановлення пересувних лотків швидкого харчування»,
«дозвіл на перереєстрацію тимчасового закладу торгівлі». Держкомпідприємництво України
вважає, що виходячи з положень частини 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності» відсутні правові підстави для вимог отримання дозволу на
розміщення об’єкту торгівлі суб’єктами господарювання а також для відповідальності за відсутність такого дозволу.
13 січня 2009 року Верховна Рада України у першому читанні схвалила проект Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», яким передбачено 167 видів дозволів, що випливають з вимог чинних законів України. Даний документ
не набрав чинності і на даний час не може розглядатись як акт законодавства. Однак, перелік
документів дозвільного характеру, інкорпорований з чинних законів, дає підстави вважати, що з
близько 490 найменувань документів дозвільного характеру, що зафіксовані в ході моніторингу,
більшість не має законодавчих підстав.
Звертає на себе увагу те, що більшість опитаних адміністраторів ЄДЦ та представників дозвільних органів заперечують факти видачі документів дозвільного характеру, не передбачених
законом. Так, лише 5 з 33 адміністраторів та 9 з 78 представників дозвільних органів, визнали,
що деякі документів дозвільного характеру, які вимагаються та видаються, не мають законодавчого підґрунтя.
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Відмови у видачі документи дозвільного характеру та їх основні причини
Протягом 9-ти місяців 2008 року заявникам дозвільних центрів, що досліджувалися надано 1587
(2086 за аналогічний період 2007 року) відмов у видачі дозвільно-погоджувальних документів. Тобто,
кількість відмов становить лише близько 5 % від загальної кількості вихідних пакетів документів (34
348). При цьому взагалі не зафіксовано відмов у містах Свердловську, Євпаторії та в Дунаєвецькому
районі. Спеціалісти вказаних ЄДЦ пояснюють це «вибраковкою» документів ще на стадії подання.
Крім того, у місті Євпаторії це обумовлюють тим, що в переліку документів дозвільного характеру
немає дозволів, що передбачають колегіальний розгляд на сесії чи виконкомі.
Лідерами за питомою часткою відмов є Бориспіль (22%), Чернігів (9%) та Івано-Франківськ (18%).
Найбільш поширеними причинами відмов у видачі документів дозвільного характеру, виявленими під час моніторингу, є:
•відхилення на засіданні колегіального органу;
•повернення документів безпосередньо дозвільним органом на доопрацювання;
•відкликання заяви заявником;
•відсутність всіх необхідних документів у складі вхідного пакету;
•порушення та недотримання державних стандартів та норм;
•неусунення попередніх недоліків;
•неналежно оформлені документи;
•необхідність звернення за місцем реєстрації суб’єкта господарювання;
•необхідність звернення до територіального органу в обласному центрі;
На думку адміністраторів, опитаних в ході моніторингу, відмови у видачі документів дозвільного характеру найчастіше є чітко обґрунтованими, а найбільш поширеною причиною таких
відмов є неналежне оформлення документів, що подаються заявниками. При цьому переважна більшість адміністраторів не погодилась з твердженням про те, що справжньою причиною
очікування (вимагання) неофіційних платежів представниками дозвільних органів є помилки
чиновників або бюрократична плутанина.
Графік 1. Основні причини відмов у видачі документів дозвільного характеру

Які, на Вашу думку, основні причини відмов у видачі дозвільних документів?
Оцінка поширеності причини, де 1 – зовсім не поширена, а 4 – дуже поширена

зовсім не поширена

1

Причина відмови

дуже поширена

4

поширеність

Неналежне оформлення документів зі
сторони заявників

2,9

Чітка правова обґрунтованість відмови

2,3

Важко
відповісти
20%
8%

Небажання дозвільних органів працювати
через ЄДЦ

1,9

12%

Очікування або вимагання дозвільними
органами неофіційних платежів

1,9

24%

Просто бюрократична плутанина, помилки
чиновників

1,4

16%

На думку експертів, неприйнятною є практика відмови у видачі документів дозвільного характеру через відхилення на засіданні колегіальних органів (міської ради, виконкому, містобудівельної ради тощо), коли рішення не набирає потрібної кількості голосів. У таких випадках
фактично не приймається жодного рішення і заявникові неможливо офіційно роз’яснити при31
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чини неприйняття рішення про видачу документів дозвільного характеру. Колективна відповідальність колегіальних органів, що виключає персональну відповідальність посадовців, створює
широкий простір для зловживань та корупції.
Висновки щодо аналізу обсягу послуг ЄДЦ
Основним напрямком послуг ЄДЦ є прийняття документів від заявників та видача їм документів дозвільного характеру.
Переліки документів дозвільного характеру в кожному ЄДЦ відрізняються та мають свої
особливості порівняно з документами, що видаються в інших ЄДЦ. На сьогодні на загальнодержавному рівні відсутня не лише єдина регламентація порядку видачі документів дозвільного
характеру, а й єдиний перелік документів дозвільного характеру та їх уніфіковані назви. Це робить фактично неможливим визначення загальної кількості документів дозвільного характеру,
що видаються насправді як в межах ЄДЦ, так і безпосередньо дозвільними органами поза межами ЄДЦ. Вказана ситуація не сприяє прозорості дозвільної діяльності на місцевому рівні.
Невиконання вимог частини І статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», що проявляється у видачі документів дозвільного характеру, не передбачених законом,
є загальнопоширеною практикою в Україні. Така практика на думку виконавців моніторингу, має
бути невідкладно припинена, що вимагає невідкладних змін до місцевих нормативних актів.
Серед проаналізованих причин відмов, такими що сприяють поширенню корупції, зокрема є
відсутність у вхідних пакетах всіх необхідних документів та немотивоване неприйняття рішення
колегіальним органом. Колективна відповідальність колегіальних органів, що виключає персональну відповідальність посадовців, створює широкий простір для зловживань та корупції.
2.1.3 МОНІТОРИНГ ВЗАЄМОДІЇ ЄДЦ ТА ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ
Як вже зазначалось, до повноважень міської ради (райдержадміністрації) належить затвердження порядку взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в місті (районі). Для цілей моніторингу
важливо було встановити рівень фактичного виконання адміністратором та дозвільними органами зазначеного порядку взаємодії, з’ясування реальних механізмів такої взаємодії, адже саме
взаємодія адміністраторів та дозвільних органів, яка випливає з вимог статті 5 Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», становить сутність діяльності ЄДЦ.
Моніторинг забезпечення взаємодії учасників ЄДЦ дав змогу встановити:
•Кількість та перелік дозвільних органів, задіяних у ЄДЦ;
•Формат участі дозвільних органів в ЄДЦ, а саме час присутності (дні тижня та години),
контакт із заявниками (прийом документів, консультування);
•Спосіб документообігу (письмовий, електронний, періодичність документообігу та
контроль за документообігом);
•Матеріально-технічне забезпечення (забезпечення ЄДЦ, робочих місць адміністраторів
та представників дозвільних органів оргтехнікою, телефонним зв’язком, електронними
засобами комунікації тощо);
•Програмне забезпечення, інформаційні технології.
Дозвільні органи, задіяні в рамках ЄДЦ
Як виявив моніторинг у стінах ЄДЦ присутні представники різних дозвільних органів. Вказані дозвільні органи правомірно класифікувати таким чином:
За територіальною ознакою:
•місцеві (міські, районні, міськрайонні, міжрайонні),
•територіальні (обласні, органи Автономної Республіки Крим).
•За організаційно-правовою ознакою:
•місцеві органи виконавчої влади,
•органи місцевого самоврядування,
•державні та комунальні установи і організації,
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•державні та комунальні підприємства,
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Таблиця 6. Дозвільні органи, представлені в досліджуваних ЄДЦ

•суб’єкти господарювання інших форм власності (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо).
Статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначає як
дозвільні органи: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи,
а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру. Тобто, підприємства, установи та організації різних організаційноправових форм можуть вважатись дозвільними органами, якщо вони уповноважені законодавством на видачу документів дозвільного характеру. Зокрема, це стосується підприємств, що
обслуговують інженерні мережі, канали зв’язку та видають технічні умови на проектування.
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Дозвільні ограни за галузевою ознакою:
•архітектура та містобудування,
•торгівля,
•житлово-комунальне господарство,
•управління державним та комунальним майном,
•земельні ресурси,
•санітарно-епідеміологічна служба,
•пожежний нагляд,
•екологія та охорона навколишнього природного середовища,
•охорона культурної спадщини,
•органи внутрішніх справ,
•технічна інвентаризація,
•ветеринарна медицина,
•газопостачання та газифікація,
•теплопостачання,
•водопостачання та водовідведення,
•постачання електроенергії,
•зв’язок,
•охорона праці.
Поодинокими є випадки присутності в межах ЄДЦ організацій зеленого господарства, органів статистики, торговельного порту, вугільновидобувного підприємства, а також селищної
ради.
До дозвільних органів, задіяних у межах ЄДЦ, як правило, також належить сам місцевий
орган виконавчої влади (райдержадміністрація, її структурний підрозділ) або орган місцевого
самоврядування (міська рада, її виконавчий комітет, інший виконавчий орган ради) при якому
діє ЄДЦ.
В середньому в роботі одного дослідженого ЄДЦ задіяно 10-15 дозвільних органів. Найбільше
дозвільних органів задіяно в роботі ЄДЦ мп. Хмельницького (41), Миколаєва (27) та Кам’янцяПодільського (26). Найменше число дозвільних органів представлено у ЄДЦ мм.Славутича (8),
Чернігова і Борисполя (7).
Найчастіше у форматі ЄДЦ присутні санітарно-епідеміологічні станції, органи архітектури та
містобудування, земельних ресурсів та пожежної безпеки.
Формат участі дозвільних органів в ДЦ
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачає для ЄДЦ
модель «єдиного офісу» при якій представники різних дозвільних органів здійснюють прийом
заявників у єдиному приміщенні. Однак на практиці основна модель єдиного офісу поєднується
з принципом «єдиного вікна», що передбачає прийом документів адміністратором з подальшою
передачею до дозвільного органу особисто або кур’єром.
У більшості ЄДЦ виконується норма законодавства, що надає заявникові можливість вибору
між поданням документів адміністратору та зверненням до представника відповідного дозвільного органу. Переважна більшість як опитаних адміністраторів, так і представників дозвільних
органів визнала, що представники дозвільних органів поряд з прийомом заявників здійснюють
прийом вхідних пакетів документів.
Разом з тим, в окремих ЄДЦ (мм. Івано-Франківськ, Хмельницький, Волочиський район)
прийом вхідних пакетів здійснюють виключно адміністратори, а представники дозвільних
органів ведуть суто консультування заявників. Це пояснюється представниками місцевої
влади як один з засобів протидії корупції через мінімізацію контактів суб’єктів господарювання з дозвільниками. У той же час така практика не зовсім узгоджується з вимогами
Закону та вимагає наявність якісних технічних регламентів та належної фахової підготовки
адміністратора.
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Графік роботи ЄДЦ, як правило, залежить від кількісних показників роботи. Проте, і тут
спостерігаються винятки. Для низки ЄДЦ у районах та невеликих містах (Волочиський та Корюківський райони, м. Свердловськ), виправданою є робота один раз на тиждень. Дозвільні
органи у ЄДЦ м. Краснодона та Кремінського району збираються по мірі надходження вхідних
пакетів. В інших ЄДЦ представники дозвільних органів та адміністратори ведуть прийом 2-3
рази на тиждень. Щоденний прийом представниками дозвільних органів запроваджується у м.
Миколаєві (зараз прийом ведеться 1 раз на тиждень). У деяких ЄДЦ (мм.Івано-Франківськ,
Славутич), представники дозвільних органів здійснюють прийом у різні дні тижня згідно з графіком, при цьому заявники мають змогу щоденно подати документи адміністраторам.
Разом з тим, явно недостатнім, на нашу думку, є прийняття заявниками представниками дозвільних органів один раз на тиждень у м. Луганську та два рази на тиждень – у м. Чернігові.
Такий графік навряд чи відповідає потребам великих міст – обласних центрів.
Як правило, прийом заявників триває неповний робочий день, інша частина робочого часу
відводиться для опрацювання документів. Лише у Луганську та Миколаєві представники дозвільних органів приймають у ЄДЦ протягом повного робочого дня.
Дозвільні процедури, у яких задіяно два і більше дозвільних органи, здійснюються шляхом
обміну документів або колегіального розгляду. Про це повідомили більшість опитаних адміністраторів. Разом з тим, кожний п’ятий адміністратор повідомив, що такі процедури вимагають
самостійного звернення заявників до кожного дозвільного органу.
Більшість опитаних адміністраторів (76%) та значна частина представників Держкомпідприємництва (42%) визнає існування проблем, що заважають співпраці адміністраторів та працівників
дозвільних органів. Основними причинами цих проблем опитані назвали відсутність чіткої регламентації дозвільних процедур на законодавчому рівні, відсутність єдиних (центральних чи місцевих) вимог щодо видачі документів дозвільного характеру та нехтування існуючими вимогами
законодавства. Серед названих проблем у взаємодії – неякісна підготовка документів дозвільного
характеру, порушення строків видачі дозволів, бажання видавати дозволи поза межами ЄДЦ.
Разом з тим, жоден з опитаних представників дозвільних органів не визнав існування проблем у взаємодії в рамках ЄДЦ. Вони або прямо заперечують наявність таких проблем або не
помічали їх.
На думку представників Держкомпідприємництва, взаємодії в межах Дозвільного центру
найбільше перешкоджає відсутність єдиних вимог щодо надання документів дозвільного характеру (відсутність місцевих нормативно-правових актів, які чітко та прозоро регламентують
здійснення дозвільних процедур).
Організація документообігу
Через юридичну та технічну неврегульованість питань електронного документообігу та електронного цифрового підпису документообіг у ЄДЦ здійснюється у паперовому форматі.
Опитування адміністраторів та представників дозвільних органів показало, що найпоширенішими схемами документообігу є доставка документів адміністратором, доставка представниками дозвільних органів та обмін документами під час спільних засідань.
Це означає, що значна частина робочого часу адміністраторів затрачається на ручний документообіг, що навряд є виправданим і абсолютно не сприяє ефективності роботи ЄДЦ.
Також ситуація інспірує невирішеність питання з електронним документообігом та електронним цифровим підписом.
Під час інтерв’ю з адміністраторами було виявлено різні схеми контролю за документообігом.
Так, у м. Івано-Франківську контроль здійснюється шляхом ведення електронної бази даних та
щотижневого інформування дозвільних органів про порушення термінів підготовки та видачі документів. Також періодично інформація про порушення термінів подається заступнику міського
голови з питань економіки У мм. Євпаторії та Миколаєві засобом контролю вважають журнал
реєстрації документації у ЄДЦ. У м.Краснодоні запроваджено в якості механізму контролю за
документообігом ведення картки обліку видачі документів дозвільного характеру. В рамках ЄДЦ
м. Хмельницького запроваджено лист проходження дозвільної справи, в якому фіксується дата
передачі справи до дозвільного органу дата прийняття рішення щодо документів дозвільного
характеру. Серед проблем у документообігу опитані адміністратори зазначили, зокрема, такі:
•відсутність електронного документообігу,
•витрачання часу і зусиль на документообіг силами адміністраторів та працівників дозвільних органів,
•недостатня частота проведення засідань ЄДЦ,
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•відсутність (брак) кур’єрів,
•небажання працівників дозвільних органів самостійно забирати вхідні пакети.
Однією з поширених проблем документообігу є фактичне затягування дозвільними органами
видачі документів дозвільного характеру при тому, що самі документи реєструються датою, що
не виходить за межі строків їх видачі, передбачених законодавством. Такі маніпуляції перекладають проблему та відповідальність за порушення термінів на адміністраторів, що стає предметом реагування зі сторони представництва Держкомпідприємництва.
Пропозиції щодо вдосконалення документообігу, попри поширену тезу про необхідність
електронного документообігу, полягають у ліквідації об’ємних архівів дозвільних справ при
ЄДЦ, збільшення чисельності адміністраторів, запровадження посад кур’єрів, надання адміністраторам контрольних функцій.
Матеріально-технічне забезпечення
Як показало опитування 33 адміністраторів, більшість з них (19) задовольняє рівень
матеріально-технічного забезпечення роботи ЄДЦ. Ним задоволена також більшість опитаних
представників дозвільних органів.
Серед нарікань на матеріально-технічну базу найбільш частими є зауваження щодо площі приміщення ЄДЦ, забезпечення комп’ютерами та іншою оргтехнікою, а також побажання створити
комп’ютерну мережу між ЄДЦ та дозвільними органами. Присутнє також невдоволення щодо
забезпечення канцелярським приладдям, обмеженням дзвінків на мобільні телефони (м. Хмельницький), відсутністю транспорту для виїзду на об’єкти (м.Чернігів, Корюківський район).
Переважна більшість досліджених ЄДЦ мають окремі приміщення. Разом з тим, ЄДЦ
мм.Южноукраїнська та Свердловська не мають окремого приміщення.
Нижче (Таблиця 7) подано характеристику матеріально-технічної бази досліджених ЄДЦ.
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Сканери

Копіювальний
апарат

Телефон

10

5

1

1

1

1

+

м. Євпаторія

3

2

1

1

2

1

+

м. Миколаїв

2

2

1

1

2

1

+

м. Южноукраїнськ

1

1

0

1

1

1

+

Дунаєвецький район

1

1

1

0

1

1

+

м. Кам’янець-Подільський

3

2

2

1

3

1

+

Волочиський район

1

1

1

1

1

1

+

Ярмолинецький район

1

1

1

0

1

0

+

м. Хмельницький

8

5

1

2

4

1

+

м. Луганськ

3

3

1

1

2

0

+

м. Красно дон

1

1

1

1

1

0

+

м. Свердловськ

1

0

0

0

1

0

-

Інтернет

Принтери

м. Івано-Франківськ

Факс

ПК

Таблиця 7. Технічне забезпечення досліджуваних ЄДЦ (кількість одиниць)

Кремінський район

3

1

0

1

1

0

+

м. Славутич

2

1

1

1

1

0

+

м. Бориспіль

1

1

0

1

1

1

+

Корюківський район

1

1

1

1

1

1

+

м. Чернігів

3

1

1

3

1

+

Всього

45

29

13

15

27

11

15

На 1 ДЦ

2,6

1,7

0,8

0,8

1,6

0,6

На 1 адміністратора

1,2

0,8

0,3

0,4

0,7

0,3
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Як випливає з наведеної таблиці, найкраще забезпечено діяльність ЄДЦ мм. ІваноФранківська, Євпаторії, Кам’янця-Подільського, Хмельницького, Миколаєва, Чернігова. Всі
досліджені ЄДЦ обладнані комп’ютерами. Разом з тим в одному з ЄДЦ немає жодного принтера, у чотирьох – сканера, у двох – жодного копіра, шість ЄДЦ не мають факсів, в одному
ЄДЦ відсутній вихід в Інтернет. Найбільш проблемним є забезпечення роботи ЄДЦ м. Свердловська.
В ході опитування з’ясувалось, що тільки 11% (58) респондентів з числа суб’єктів господарювання, 18% (6) опитаних адміністраторів та 21% (23) представників дозвільних органів переконані, що на діяльність ЄДЦ позитивно вплине підвищення заробітної плати службовцям.
Програмне забезпечення, інформаційні технології
Адміністратори досліджених ЄДЦ користуються різним програмним забезпеченням. Найпоширенішою програмою, що використовується ЄДЦ, є автоматизована загальнодержавна система «Реєстр документів дозвільного характеру» (АЗС РДДХ).
У ЄДЦ м. Івано-Франківська використовується програма «Єдиний дозвільний офіс» розроблена у 2005 році на замовлення проекту БІЗПРО Коломийським бізнес-центром (ІваноФранківська обл.). ЄДЦ м. Славутича використовує програмне забезпечення «Гріс-дозвільний
центр».
З 2009 року у ЄДЦ м.Хмельницького впроваджуватиметься інформаційний продукт «Єдиний
реєстр дозвільних справ», розроблений Асоціацією «Поділля Перший» та доступний як адміністраторам та працівникам дозвільних органів, так і широкому колу користувачів, в тому числі
через мережу Інтернет.
У ЄДЦ м.Кам’янця-Подільського, Дунаєвецького та Ярмолинецького районів адміністратори
ведуть електронний реєстр у файлах Microsoft Excel.
Автоматизована загальнодержавна система «Реєстр документів дозвільного характеру» (АЗС
РДДХ) розроблена державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» на виконання
наказу Держкомпідприємництва України від 18.04.2006р № 39 «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру». Впровадження
даного програмного забезпеченння здійснюється на підставі договорів між ДП «Інформаційноресурсний центр» та відповідними міськими радами (районними держадміністраціями). Разом з
тим, впровадження згаданої АЗС пов’язане з низкою проблем.
Згідно з частиною 4 статті 5 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»
адміністратор здійснює контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру. Проте при роботі з АЗС РДДХ
неможливо здійснювати такий контроль, оскільки програмне забезпечення не передбачає формування звітних документів, які би відображали строки розгляду та видачі документів дозвільного характеру. Також АЗС РДДХ не забезпечує відстеження порядку проходження суб’єктом
господарювання комплексних процедур, особливо це стосується відведення земельних ділянок.
Така ситуація ускладнює роботу з великою кількістю дозвільної документації, що передбачає
контроль за послідовним та/або «паралельним» здійсненням дозвільно-погоджувальних процедур.
Крім цього, система вимагає обов’язкового введення паспортних даних заявника, що прямо
суперечить частині 4 статті 7 Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»,
якою забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством, а також Тимчасовим порядком формування, ведення
та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженому наказом Держкомпідприємництва.
Як показує опитування, лише третина адміністраторів, що користуються АЗС РДДХ (8 з 23),
задоволені цією системою.
Інформація про досліджені ЄДЦ, як правило, розміщена на офіційних сайтах відповідних
міст та районів. Зміст, обсяг та подача інформації про ЄДЦ промовисто свідчить про реальну
політичну волю міської чи районної влади щодо просування ЄДЦ та його послуг. На більшості
з указаних сайтів розміщено місцеві нормативні акти, що регламентують діяльність ЄДЦ, на
деяких – бланки заяв (клопотань). Інформативністю та інноваційнійстю відрізняється подання
інформації про ЄДЦ на сайті м. Славутича.
Послугам одного ЄДЦ – у м. Хмельницькому присвячена окрема веб-сторінка, де можна
отримати вичерпну інформацію про дозвільні процедури, а також про рух конкретних дозвільних справ. Разом з тим, інформація про ЄДЦ м. Луганська на сайті міської ради є короткою та
явно недостатньою.
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Таблиця 8. Інформаційні ресурси про місцеві ЄДЦ
Місто/район

Веб сторінка

м. Івано-Франківськ

www.mvk.if.ua

м. Євпаторія

www.kalamit.info

м. Миколаїв

www.gorsovet.mk.ua

м. Южноукраїнськ

www.yuzhnoukrainsk.osp-ua.info

Дунаєвецький район

http://rda.dn.khm.ua

м. Камянець-Подільський

http://kp.rel.com.ua.city

Волочиський район

http://.voladm.ic.kmua

Ярмолинецький район

www.yarm-adm.km.ua

м. Хмельницький

www.khmelnytsky.com

м. Луганськ

www.gorod.lugansk.ua/pages

м. Краснодон

www.krasnodon.org.ua

м. Свердловськ

www.sverdlovsk.lg.ua

Кремінський район

www.rda.krem.lg.ua

м. Славутич

www.investing.org.ua

м. Бориспіль

http://borispol-rada.gov.ua/

Корюківський район

http://koradm.cg.gov.ua/

м. Чернігів

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/

Виявлені порушення законодавства про дозвільну систему та боротьбу з корупцією,
реагування на порушення
Одним із завдань моніторингу роботи ЄДЦ було виявлення порушень дозвільного та антикорупційного законодавства. Через обмеженість часу та ресурсів моніторингу, а також небажання місцевої влади (а подекуди – також представників Держкомпідпрнємництва) поширювати
інформацію про порушення законодавства, не в усіх регіонах, де проводився моніторинг, була
змога отримати інформацію про виявлені порушення. Партнери коаліції у Миколаївській та
Хмельницькій областях задекларували відсутність порушень у досліджених ними ЄДЦ.
Слід зазначити, що лише 11 опитаних адміністраторів визнали існування порушень в роботі ЄДЦ.
Решта 22 адміністратори заперечують існування порушень або не помічали їх. Серед опитаних працівників дозвільних органів наявність порушень у роботі ЄДЦ не визнана жодним респондентом.
За свідченнями адміністраторів, у роботі окремих ЄДЦ зафіксовані такі порушення (Таблиця 9):
Таблиця 9. Зафіксовані порушення та вжиті заходи
Місто (район)

38

Вказані порушення

Вжиті заходи

Івано-Франківськ

Порушення термінів розгляду документів, втрата
Обговорення на засіданнях міськвиконкодокументів, прийняття вхідних пакетів та видача
му, апаратних нарадах у міського голови,
документів дозвільного характеру безпосередньо
нарадах у заступників міського голови
в дозвільних органах

м. Євпаторія

Ухилення дозвільних органів від роботи в Робочі наради та листування з керівниками
ЄДЦ
дозвільних органів

м. Хмельницький

Вимоги документів, непередбачені законо- Доповідні керівництву міськвиконкому, зудавством, порушення строків видачі доку- стрічі та бесіди з представниками дозвільментів дозвільного характеру
них органів

Кремінський район

Ухилення дозвільних органів від роботи в Проведення засідання у першого заступника
ЄДЦ
РДА з роз’ясненням вимог законодавства

м. Бориспіль

Порушення термінів видачі документів до- Повідомлення керівників дозвільних оргазвільного характеру
нів

м. Чернігів

Необґрунтовані відмови; несвоєчасна підготовка та
Листування з дозвільними органами
видача документів дозвільного характеру, ухилення
дозвільних органів від роботи в ЄДЦ

м. Славутич

Видача документів дозвільного характеру, що не пеприскорення оформлення видачі докуменредбачені законом; порушення термінів; Ухилення
тів у телефонному режимі
дозвільних органів від роботи в ЄДЦ
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Аналіз впливу ЄДЦ на рівень корупції
Підставами для аналізу стали результати опитування суб’єктів господарювання, адміністраторів та представників дозвільних органів.
Позитивним є те, що лише 8% (42) респондентів з числа суб’єктів господарювання вважають, що ЄДЦ
сприяє корупції, в той час як майже половина (46%, 245) визнає антикорупційний вплив ЄДЦ. Третина
опитаних клієнтів ЄДЦ (30%, 159) вважає, що наявність центрів суттєво не впливає на рівень корупції.
Відповідаючи на запитання про ініціативу корупції, більше третини суб’єктів господарювання вказало на дозвільні органи (23% або 122 респонденти зазначило, що ініціатива корупції походить від працівників дозвільних органів, а 16% або 82 респондента – від керівників дозвільних
органів), майже така ж кількість опитаних (38%, 199) зазначила, що корупційні схеми закладені
на рівні законодавства. Цікаво, що 24% (125) опитаних визнало ініціювання корупції з боку
самих заявників, і тільки 5% (26) вказали на адміністраторів як ініціаторів корупції.
Питання про дозвільні органи, в яких корупція є найбільш поширеною, було задане представникам суб’єктів господарювання, адміністраторам, представникам Держкомпідприємництва
та працівникам самих дозвільних органів.
Слід сказати, що серед адміністраторів та суб’єктів господарювання найбільшою виявилася
питома частка тих, що не змогли назвати найбільш корумпованого органу.
Суб’єкти господарювання вважають найбільш корумпованими місцеві підрозділи МНС (пожежна безпека) – це зазначило 20,64% (109) респондентів. Місцеві та регіональні органи земельних ресурсів вважають найбільш корумпованими відповідно 17,42% (92) та 13,83% (73). Найменш
корумпованими, на думку опитаних підприємців, є орган Держгірпромнагляду 2,46% (13) та адміністратори ЄДЦ (2,08%, 11). Такий низький корупційний рейтинг Держгірпромнагляду можливо
пояснюється тим, що даний орган є регіональним та присутній лише в 5-ти досліджених ЄДЦ.
Місцевий орган пожежної безпеки також має сумнівне лідерство в оцінках корумпованості. Це відзначили 5 з 33 опитаних адміністраторів. Аналогічну кількість згадувань має обласне
управління земельних ресурсів. Жоден з адміністраторів не вказав на корумпованість органів
житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища.
Представники дозвільних органів вважають найбільш корумпованими місцеві органи земельних ресурсів (14,81%, 16) та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (11,11%,
12). Органи МНС займають передостанню позицію (1,85%, 2). Жоден працівник дозвільних
органів не вказав на корумпованість адміністраторів.
Представники Держкомпідприємництва, теоретично найбільш обізнані з ситуацією, вважають
найбільш корумпованими місцеві органи земельних ресурсів (про це зазначили всі представники
Держкомпідприємництва), місцеві органи архітектури (7 з 12) та Держархбудконтроль (5 з 12).
Жоден з опитаних представників Держкомпідприємництва не зазначив в числі корумпованих
представників Держгірпромнагляду, органів охорони культурної спадщини та адміністраторів.
Графік 2. Думка суб’єктів господарювання щодо поширеності корупції серед дозвільних органів

39

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Графік 3. Думка адміністраторів щодо поширеності корупції серед дозвільних органів

Графік 4. Думка представників дозвільних органів щодо поширеності корупції серед дозвільних органів

40

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Графік 5. Думка представників Держкомпідприємництва щодо поширеності корупції серед дозвільних органів

Висновки за результатами моніторингу взаємодії ЄДЦ та дозвільних органів
В досліджених ЄДЦ в середньому представлені 10-15 дозвільних органів. У взаємодії дозвільних органів в рамках ЄДЦ на практиці поєднані принцип єдиного офісу (особиста присутність
представників дозвільних органів) та принцип єдиного вікна (прийом вхідних та видача вихідних
пакетів адміністратором, який контактує з представниками окремих дозвільних органів).
У плані матеріально-технічного забезпечення найкращою є ситуація в обласних центрах та
містах з населенням 100 тис. чоловік і більше. Всі досліджені ЄДЦ комп’ютеризовані, однак
існують певні проблеми із забезпеченням оргтехнікою та виходом в Інтернет.
Інформація про досліджені ЄДЦ, як правило, розміщена на офіційних сайтах відповідних
міст та районів. Зміст, обсяг та подача інформації про ЄДЦ промовисто свідчить про реальну
політичну волю міської чи районної влади щодо просування ЄДЦ та його послуг.
На центральному рівні активно лобіюється впровадження автоматизованої загальнодержавної системи «Реєстр документів дозвільного характеру» (АЗС РДДХ), її використання потребує
додаткових коштів місцевих бюджетів, значних додаткових зусиль адміністраторів. Попри це
АЗС РДДХ не узгоджується з вимогами чинного законодавства та не задовольняє більшість
опитаних адміністраторів.
За оцінками респондентів з числа суб’єктів господарювання, ЄДЦ досить ефективно виконує функцію стримування корупції. Майже половина опитаних вважає, що ЄДЦ є антикорупційною інституцією, й майже третина опитаних вважає, що наявність ЄДЦ суттєво не впливає
на рівень корупції.
2.1.4 МОНІТОРИНГ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДЦ
Характер діяльності ЄДЦ, якість послуг, рівень доброчесності у значній мірі залежить від
кадрового потенціалу, закладеного на рівні адміністрування ЄДЦ. Тому в цілях проведення моніторингу важливим було з’ясувати питання кадрового забезпечення діяльності ЄДЦ.
З цією метою засобами моніторингу було встановлено кількість адміністраторів, рівень, кваліфікації адміністраторів, стаж роботи (плинність кадрів). Значимість такої інформації випливає
з того, що часті зміни адміністраторів негативно впливають на роботу в цілому, оскільки новопризначеним адміністраторам потрібен час, щоб освоїти посадові функції, що відображається
на продуктивності праці.
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Особливо важливим показником, на думку коаліції, стало навантаження на одного адміністратора, йдеться про кількість дій (прийом вхідних та видача вихідних пакетів, консультування
заявників, оформлення звітності), які виконує один адміністратор.
Як свідчить практика роботи ЄДЦ, навантаження на адміністратора виходить за межі внутрішньої проблеми дозвільного центру і справляє неабиякий вплив на якість послуг, витрати
часу заявників, документообіг і в кінцевому рахунку на задоволеність клієнтів ЄДЦ.
Окремо було досліджено наявність заходів з підвищення кваліфікації працівників ЄДЦ.
Адміністратори ЄДЦ, їх кількість та фахова підготовка
За даними Держкомпідприємництва України в більшості міст та районів держави кількість
адміністраторів складає 1 – 2 особи, у містах обласного значення – 3 – 7 осіб1,
У досліджених ЄДЦ в середньому працюють 2-3 адміністратора. Найбільша їх кількість відзначена у мм.Хмельницькому (8) та Миколаєві (5). Досить нелогічним є те, що у ЄДЦ найбільшого з досліджених міст (Луганська) працює лише 2 адміністратори. Для порівняння, стільки ж
адміністраторів працює у м. Славутичі.
Також у м. Славутичі один з адміністраторів суміщає функції з посадою державного реєстратора.
Більшість адміністраторів досліджених ЄДЦ мають економічну (16), юридичну (8) або технічну (6) освіту.
Як показало опитування, переважна більшість адміністраторів ЄДЦ має стаж роботи понад
один рік, а значна частина – понад два роки. Враховуючи те, що Закон України «Про дозвільну
систему в сфері господарської діяльності» впроваджується в Україні лише з січня 2006 року, це
є досить позитивним показником, що засвідчує невисоку плинність кадрів на посадах адміністраторів.
Структурний підрозділ виконкому міської ради, який забезпечує роботу ЄДЦ
Типове положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з
питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затверджене наказом Держкомпідприємництва України від 05.12.2005 р. № 116, визначає дозвільний центр як приміщення, у якому
працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратор.
Визначення ЄДЦ як приміщення перешкоджає наданню йому статусу робочого або виконавчого органу у складі райдержадміністрації (виконкому міської ради), не кажучи вже про надання
статусу юридичної особи.
Виходячи із зазначеного, досліджені ЄДЦ перебувають у складі різних відділів та управлінь
райдержадміністрацій (міськвиконкомів). У виконкомі Луганської міської ради у складі управління реєстрації та міського реєстру створений відділ з питань дозвільної системи в сфері дозвільної
системи. Окремий відділ видачі документів дозвільного характеру існує в управлінні торгівлі та
підприємництва Євпаторійської міськради. У Миколаївському міськвиконкомі сформовано окремий відділ адміністраторів, прямо підпорядкований заступнику міського голови. У м. Кам’янціПодільському ЄДЦ є структурним підрозділом управління економіки міської ради. В інших райдержадміністраціях (міськвиконкомах) ЄДЦ віднесені до відання управлінь (відділів) з питань
економіки, інших підрозділів економічного блоку або до апарату (організаційного відділу). ЄДЦ
м.Чернігова безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови.
Обов’язки адміністраторів та представників дозвільних органів
Адміністратори та представники дозвільних органів, які здійснюють діяльність в досліджуваних ЄДЦ, забезпечують консультування суб’єктів господарювання та осіб, які мають намір
започаткувати власну справу, з питань здійснення дозвільних процедур; прийняття від суб’єктів
господарювання вхідних пакетів та надання вихідних пакетів дозвільних документів; підготовку
пропозицій органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам з подальшого реформування дозвільних процедур з метою реалізації основних принципів
державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
Обов’язки адміністраторів та представників дозвільних офісів закріплені у їх посадових інструкціях.
– Звіт про діяльність Держкомпідприємництва України за 9 місяців 2007 року, затверджений рішенням колегії
Держкомпідприємництва України від 24.09.2007 року №1
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Навантаження на одного адміністратора
Показник навантаження на одного адміністратора виведений розрахунково, виходячи з кількості вхідних та вихідних пакетів, які в середньому приймає/видає один адміністратор протягом
одного місяця у досліджуваних ЄДЦ. При цьому при виведенні даного показника не враховувалася кількість наданих консультацій заявникам, так як облік таких консультацій здійснюється
лише в окремих ЄДЦ. Попри це навантаження на одного адміністратора є показовим індикатором, що впливає на ефективність роботи конкретних ЄДЦ. Для обрахунку навантаження
бралися кількісні показники роботи ЄДЦ за 9 місяців 2008 року.
Середнє навантаження на 1 адміністратора склало 127 вхідних та вихідних пакетів в місяць.
Найбільше середнє навантаження на 1 адміністратора ЄДЦ зафіксовано у мм.Миколаєві, Євпаторії та Луганську. Найменший показник навантаження адміністраторів зафіксовано у Ярмолинецькому й Кремінському районах та місті Свердловську. Як правило, навантаження на
адміністраторів ЄДЦ обласних центрів (крім Чернігова) є вищим, ніж аналогічний показник для
ЄДЦ у інших містах та районах. А адміністратори ЄДЦ у містах є більш завантаженими, ніж їх
колеги у районних ЄДЦ.
Таблиця 10. Середнє навантаження на 1 адміністратора
Навантаження на одного адміністратора (пакетів в міс)
Кількість
працюючих
адміністраторів

Вхідних пакетів
в міс

Вихідних
пакетів в міс

Всього
(вхідних
і вихідних)

м. Івано-Франківськ

3

112

101

213,00

м. Євпаторія

3

250

150

400,00

м. Миколаїв

5

215

205

420,00

м. Южноукраїнськ

1

63

63

126,00

Дунаєвецький район

1

22,78

21,00

43,78

м. Кам’янець-Подільський

3

85,00

72,89

157,89

Волочиський район

1

14,78

16,56

31,33

Ярмолинцецький район

1

11,89

15,89

27,78

м. Хмельницький

8

120,00

111,22

231,22

м. Луганськ

2

150

149

299,00

м. Краснодон

1

22

20

42,00

м. Свердловськ

1

6

6

12,00

Кремінський район

1

3

4

7,00

м. Славутич

2

5,61

3,00

8,61

м. Бориспіль

1

26,33

23,78

50,11

Корюківський район

1

16,22

16,22

32,44

м. Чернігів

3

39,89

22,74

62,63

Всього

38

127,34

Опитаним адміністраторам пропонувалось самостійно оцінити їх завантаженість в розрізі
окремих функцій. Більшість адміністраторів вважають значним навантаження з прийому та видачі документів, ведення баз даних і контактів з дозвільними органами, а також консультування
заявників. При чому, половина опитаних адміністраторів визнала навантаження з консультування заявників надмірним. Зазвичай, не складає значного навантаження звітність до облдержадміністрацій та відповіді на запити обласних органів.
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Таблиця 11. Відповіді адміністраторів щодо навантаження в розрізі окремих функцій
малозначне
Дії адміністраторів

значне

надмірне

к-сть
відповідей

%

к-сть
відповідей

%

к-сть
відповідей

%

Прийом та видача документів

3

4,41%

24

17,27%

5

7,94%

Контакти з дозвільними органами

4

5,88%

24

17,27%

3

4,76%

Ведення баз даних

2

2,94%

20

14,39%

9

14,29%

Організація документообігу

2

2,94%

18

12,95%

11

17,46%

Звітність до держкомпідприємництва

12

17,65%

16

11,51%

3

4,76%

Консультування заявників

3

4,41%

15

10,79%

13

20,63%

Відповіді на запити Держкомпідприємництва

15

22,06%

10

7,19%

5

7,94%

Звітність до ОДА

15

22,06%

6

4,32%

8

12,70%

Відповіді на запити ОДА

12

17,65%

6

4,32%

6

9,52%

Заходи з навчання та підвищення кваліфікації
Як засвідчило опитування адміністраторів, лише 11 з них за час перебування на посаді відвідували навчальні заходи. 22 інших опитаних адміністраторів навчальних заходів не відвідували.
Дещо кращою є ситуація з навчанням працівників дозвільних органів – серед 108 опитаних
59 проходили навчання за час перебування на посадах.
Разом з тим, практично всі регіональні представники Держкомпідприємництва подали відомості про проведення навчальних заходів (нарад, семінарів).
Висновки щодо кадрового забезпечення ЄДЦ
Роботу досліджуваних дозвільних центрів забезпечують 38 адміністраторів. З огляду на те, що
у досліджених містах та районах кількість суб’єктів господарювання складає понад 248 тисяч цей
показник є явно недостатнім. Адже, виходячи з цього 1 адміністратор припадає на 6552 суб’єкти
господарювання.
Визначення ЄДЦ як приміщення перешкоджає наданню йому статусу робочого або виконавчого
органу у складі райдержадміністрації (виконкому міської ради), не кажучи вже про надання статусу
юридичної особи. Лише у деяких міськвиконкомах ЄДЦ виділені в окремі структурні підрозділи у
складі управлінь або в безпосередньому підпорядкуванні одного із заступників міського голови.
Як правило, попри основні обов’язки, адміністратори також виконують інші функції (в т.ч.
кур’єрські функції, підготовка документів, не пов’язаних з діяльністю дозвільного центру), що не
сприяє ефективності функціонування ЄДЦ.
Навантаження на адміністраторів ЄДЦ особливо в обласних центрах є значним. Найбільшу частину загального навантаження крім прийняття та видачі документів, складають ведення баз даних
та консультування заявників.
Не сприяє закріпленню на посадах адміністраторів фахівців недостатній рівень оплати працівників, а також, те що посаду адміністратора відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» прирівняно до посади провідного спеціаліста.
Також слід відзначити недостатність та несистематичний характер заходів органів влади з підвищення кваліфікації адміністраторів.
2.1.5 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЄДЦ
Поряд з аналізом кількісних показників роботи ЄДЦ для цілей моніторингу важливим було
з’ясування якості послуг, що надаються ЄДЦ. Такі показники допомагають встановити, чи задоволені клієнти ЄДЦ – суб’єкти господарювання.
Моніторинг якості являв собою збір та співставлення оцінок респондентів, що представляють надавачів (адміністраторів, представників дозвільних органів) та споживачів (суб’єктів
господарювання) послуг.
Для цілей моніторингу було відібрано окремі показники, що, на думку учасників коаліції,
дозволяли оцінити якість послуг ЄДЦ:
•доступність та зручність послуг ЄДЦ (місце розташування, доступність та зрозумілість
інформації, зручність графіку роботи, наявність крісел, роздаткових матеріалів тощо);
•задоволеність послугами ЄДЦ;
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•вчасність надання послуг ЄДЦ;
•причини недотримання термінів;
•поінформованість про послуги ЄДЦ (оцінка повноти наявної у респондентів інформації про роботу ЄДЦ, джерела отримання такої інформації, оцінка інформації на стендах, в мережі Інтернет );
•рівень довіри споживачів до ЄДЦ;
•рівень сприйняття щодо найбільш корумпованих дозвільних процедур, найбільш корумпованих суб’єктів взаємодії;
•причини корупції у дозвільній системі.
Саме моніторинг якості послуг ЄДЦ став підставою для вироблення рекомендацій щодо покращення роботи ЄДЦ на місцевому та національному рівнях.
Графік 6. Оцінка послуг ЄДЦ

найгірша оцінка

1

5

найкраща оцінка

Оцінки різних суб’єктів

Загальна оцінка

СГ

Адм.

ДО

ДКП

Зручність та легкодоступність місця розташування ЄДЦ
Доступність та зручність
для відвідувачів приміщення

4,6

4,5

4,5

4,8

4,5

Просторість та освітленість
приміщення

4,5

4,4

4,7

4,5

4,1

Організація роботи по прийому відвідувачів

4,5

4,4

4,4

4,8

4,5

Облаштованість приміщення
столами для відвідувачів

4,4

4,3

4,3

4,7

4,3

Облаштованість приміщення стільцями для відвідувачів

4,4

4,2

4,5

4,6

4,2

4,2

4,8

4,8

4,6

4,5

4,3

4,8

4,8

4,3

Актуальність друкованої
інформації

4,4

4,2

4,5

4,6

4,9

Обсяг інформації про ЄДЦ

4,4

4,4

4,6

4,6

4,1

3,9

3,7

4,4

3,7

3,4

3,0

3,8

3,3

Формат спілкування адміністраторів та учасників ЄДЦ з відвідувачами
Наявність вивісок про
графік роботи

4,6

Наявність стендів
з інформацією та бланками

Наявність інформаційних
вивісок

3,9

Наявність окремої діючої веб сторінки

3,6

Наявність книги відгуків, скриньки
пропозицій

3,5

3,5

2,3

4,1

3,1
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При оцінюванні за 5-тибальною шкалою доступності місця розташування ЄДЦ та зручності
приміщення ЄДЦ всі респонденти (суб’єкти господарювання, адміністратори, представники дозвільних органів, представництво Держкомпідприємництва) досить високо оцінили дані позиції
– середній бал по всіх показниках склав 4,3.
Найвищими оцінками (близько 4,6) оцінили респонденти доступність та зручність для відвідувачів приміщення ЄДЦ (цим показником найбільше задоволені опитані підприємці), а також
наявність вивісок про графік роботи. На 4,5 оцінені площа та освітленість приміщення, організація роботи з прийому відвідувачів, наявність стендів з інформацією та бланками (при цьому
обсяг інформації про ЄДЦ та актуальність друкованої інформації оцінено на 4,4).
Також по 4,4 оцінено такий показник зручності приміщень ЄДЦ як облаштованість приміщення столами та стільцями для відвідувачів.
Наявність інформаційних вивісок про функціонування ЄДЦ при вході до будинку (приміщення) оцінено респондентами в середньому на 3,9.
Доволі критично оцінено наявність веб-сторінки (середня оцінка 3,6). Стан висвітлення роботи ЄДЦ в інтернеті подано вище в розділі 2.1.3. Зокрема, дана позиція отримала найнижчу
оцінку суб’єктів господарювання та представників дозвільних органів. Водночас, значна частина
респондентів не знають/не цікавились про існування веб-сторінки, де можна отримати інформацію
про роботу ЄДЦ.
Найнижчою оцінкою 3,5 в частині питань про доступність та зручність ЄДЦ оцінено наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо. Щоправда, значна частина респондентів не
знають/не цікавились наявністю книги відгуків і пропозицій.
В коментарях підприємців висловлено пропозиції щодо зосередження в приміщенні ЄДЦ
супутніх послуг, наприклад, копіювання, розміщення банківської установи, з тим, щоб уникнути пошуку таких послуг поза межами ЄДЦ. При цьому в м.Євпаторія суб’єкти господарювання
відмітили зручність розміщення поряд з ЄДЦ державних реєстраторів та установи банку.
Графік 7. Задоволеність послугами ЄДЦ
найгірша оцінка

1

5

найкраща оцінка

оцінка

4,4

Суб’єкти господарювання

Адміністратори ЄДЦ

Дозвільні органи

Держкомпідприємництво

Загальна оцінка

4,1
4,0
3,7

4,1

Респонденти досить високо оцінили якість послуг ЄДЦ. Середня оцінка роботи ЄДЦ всіх
респондентів склала 4,1 за 5-ти бальною шкалою. При цьому зазначена оцінка суб’єктів господарювання (4,4) виявилася вищою за оцінку роботи ЄДЦ самими адміністраторами (4,1).
Представники дозвільних органів оцінили роботу ЄДЦ на 4. Найнижча оцінка була виставлена
представниками Держкомпідприємництва (3,7).
Більшість респондентів з числа суб’єктів господарювання (52%, 276) для отримання документів дозвільного характеру обмежилась двома відвіданнями ЄДЦ. Разом з тим, майже кожен
четвертий суб’єкт господарювання (23%, 121) відвідував ЄДЦ чотири і більше рази з одного
питання і майже кожен п’ятий звертався в ЄДЦ для вирішення певного питання в середньому
тричі (21%, 115).
Закон «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» не передбачає безпосередніх
звернень заявників до дозвільних органів. Однак, третина опитаних суб’єктів господарювання вдавалась до самостійного відвідування дозвільних органів після звернення до ЄДЦ,
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що свідчить про серйозність питання отримання дозволів поза ЄДЦ. Разом з тим, більше
половини респондентів (57%, 297) серед 344, що дали відповідь на це питання, уникнуло
самостійного звернення в дозвільні органи після звернення до ЄДЦ. Цікаво, що ініціаторами безпосередніх звернень до ЄДЦ найчастіше виступали самі підприємці (60,2%, 207),
а третину опитаних (29%, 98) спонукали до цього представники дозвільних органів. Адміністраторів в якості ініціаторів звернення до дозвільних органів назвали 5% (17) суб’єктів
господарювання.
Найбільше звернень респондентів через ЄДЦ припало на такі дозвільні органи:
•міська санепідемстанція – 15,8% (259) від загальної кількості респондентів, які звертались до дозвільних органів через ЄДЦ;
•архітектура та містобудування – 14,2% (234);
•міські органи земельних ресурсів – 13,6% (224);
•пожежна охорона – 13,0% (214);
•міське житлового-комунальне господарство – 11,8% (193);
•торгівля – 10,5% (173);
•охорона навколишнього природного середовища – 8,1% (133);
•державна архітектурно-будівельна інспекція – 6,8% (111);
•охорона культурної спадщини – 4% (66);
•інші – 2,1% (35).
Графік 8. Звернення суб’єктів господарювання до дозвільних органів

Кожен п’ятий респондент (21,02%, 111) звертався у зазначені дозвільні органи виключно напряму. Приблизно кожен четвертий з опитаних (25,19%, 133) звертався до дозвільних органів виключно через ЄДЦ. 40,15% (212) опитаних суб’єктів господарювання
звертались у дозвільні органи як напряму, так і через адміністраторів. І нарешті 13,64%
(72) респондентів подавали документи через адміністратора, проте далі звертались безпосередньо в дозвільні органи.
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Графік 9. Спосіб звернення суб’єктів господарювання до дозвільних органів

З метою отримання розширеної інформації про проблеми, зауваження і пропозиції
щодо роботи ЄДЦ всім респондентам було запропоновано прокоментувати свої думки
з приводу діяльності ЄДЦ.
Серед найбільших проблем щодо функціонування ЄДЦ, які обмежують ефективність
роботи ЄДЦ, опитані суб’єкти господарювання найчастіше називали відсутність всіх
дозвільних органів в ЄДЦ, відсутність щоденного прийому та відсутність працівників
дозвільних органів у задекларовані години прийому.
Надані суб’єктами господарювання коментарі свідчать про достатню кваліфікацію адміністраторів та задоволеність суб’єктами господарювання роботою адміністраторів в окремих містах (Євпаторія, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський).
Водночас, незначними зауваженнями суб’єктів господарювання в більшості міст та
районів стали зауваження щодо режиму роботи ЄДЦ (на думку суб’єктів господарювання дозвільні органи повинні збиратися в ЄДЦ частіше). Також нарікання
суб’єктів господарювання стосуються необхідності додатково звертатися в дозвільні
органи.
Є побажання суб’єктів господарювання щодо повноцінної реалізації принципу «єдиного вікна» з тим, щоб заявник подавав пакет документів з декількома заявами для
кількох дозвільних органів, а адміністратор самостійно без участі заявника оформляв всі
проміжні документи і видавав суб’єкту господарювання кінцевий документ дозвільного
характеру.
Незадоволені суб’єкти господарювання також необхідністю оформлення декількох
видів заяв та оформлення додаткових документів для підтвердження повноважень, що
випливає з вимог загальнодержавних нормативно-правових актів.
Вчасність надання послуг ЄДЦ. Причини недотримання строків
Окремо здійснювалось дослідження такого чинника, як вчасність підготовки та надання документів дозвільного характеру. При цьому встановлено, що суб’єкти господарювання в основному не цікавляться законодавчо визначеними термінами підготовки та видачі документів.
Питання прискорення підготовки необхідних документів, зазвичай, здійснюється підприємцями
в «ручному» режимі шляхом особистого відвідання дозвільних органів. Значна частина питань
потребує вирішення на засіданнях. Як свідчать результати опитування, засідання колегіальних
органів (сесія міської ради, засідання виконкому) відбуваються несистематично або порушені
питання не розглядаються, що і призводить до затягування процесу підготовки документів дозвільного характеру.
Як засвідчили результати опитування, майже дві третини респондентів (61,7%, 326) не мали
негативного досвіду невчасного отримання документів дозвільного характеру. Близько п’ятої
частини респондентів (21%, 111) не звертали увагу/не зауважили на випадки порушення термінів підготовки та видачі документів дозвільного характеру в ЄДЦ. І 17,2% або 91 суб’єкт гос48
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подарювання, зазначили, що стикалися з випадками порушення термінів підготовки та видачі
документів дозвільного характеру.
Серед причин недотримання строків найчастіше зазначаються затягування, несвоєчасне
прийняття рішень дозвільними органами (особливо колегіальними), бюрократична тяганина, несвоєчасна оплата за документ дозвільного характеру зі сторони суб’єктів господарювання.
При опитуванні адміністраторів та представників дозвільних органів щодо випадків та причин порушення термінів підготовки та видачі дозвільних документів більше половини опитаних
адміністраторів (17) підтвердили наявність випадків порушення термінів підготовки та видачі
документів дозвільного характеру.
Натомість лише 8,8% (9) опитаних представників дозвільних органів зазначили, що терміни підготовки та видачі документів дозвільного характеру порушуються. 5% (5) респондентівпредставників дозвільних органів відзначили, що облік дотримання/недотримання термінів не
ведеться. І 87,94% (94) заперечили порушення термінів підготовки та видачі документів дозвільного характеру.
При аналізі коментованих адміністраторами причин порушення строків підготовки та видачі документів дозвільного характеру зафіксовано затримку розгляду документів колегіальними
органами; факти несвоєчасної оплати за надані послуги та підготовку документів дозвільного
характеру. Останній факт пов’язаний з тим, що, наприклад, органи державної пожежної служби, не передають підготовлений документ дозвільного характеру в ЄДЦ до моменту поступлення
коштів на розрахунковий рахунок.
Однією з проблем документообігу є фактичне затягування дозвільними органами видачі документів дозвільного характеру при тому, що самі документи реєструються датою, що не виходить за межі строків їх видачі, передбачених законодавством. Такі маніпуляції перекладають
проблему та відповідальність за порушення термінів на адміністраторів, що стає предметом
реагування зі сторони посадовців Держкомпідприємництва.
Відмови у видачі документів дозвільного характеру, на думку більшості адміністраторів, містять чітке обґрунтування. Разом з тим, більшість адміністраторів заперечують, що відмови у
видачі дозволів можуть бути обумовлені небажанням дозвільних органів працювати через ЄДЦ
або очікуванням неофіційних платежів.
При дослідженні питання наявності порушень в процесі взаємодії адміністраторів та дозвільних органів наявність таких порушень відзначила третина адміністраторів (11). Стільки ж
адміністраторів не помічали таких порушень і 7 вважають, що порушень в процесі взаємодії з
дозвільними органами не існує.
При цьому жоден з опитаних представників дозвільних органів не вважає, що існують проблеми в процесі взаємодії з адміністраторами. А 75 (69%) представників дозвільних органів
прямо констатують відсутність таких проблем.
Серед названих адміністраторами ЄДЦ причин неефективної взаємодії – порушення термінів
розгляду та передачі документів, втрата документів, прийом та видача документів безпосередньо
в ЄДЦ, небажання дозвільних органів працювати в ЄДЦ, необгрунтовані відмови.
Поінформованість про ЄДЦ
Більше половини суб’єктів господарювання (51,7%, 273) відзначили наявність достатнього
обсягу інформації, розміщеної на стендах ЄДЦ. 11,9% (63) суб’єктів господарювання вважають
таку інформацію недостатньою і 36,3% (192) не зауважували розміщену на стендах в ЄДЦ інформацію.
При дослідженні джерел інформації про ЄДЦ виявлено, що найбільша частина респондентів
(35%, 189) дізналися про роботу ЄДЦ саме від підприємців. Кожен десятий респондент довідався про ЄДЦ відповідно із ЗМІ та мережі Інтернет (9,4% або 51; 9,6% або 52). Лише 4,8% (26)
респондентів довідалися про роботу ЄДЦ з інформаційних вивісок, розміщених в приміщенні
дозвільних органів, а 4% (22) отримали інформацію з інших джерел (друзі, проектанти, працівники дозвільних органів тощо).
Основними джерелами інформації про дозвільні процедури є поради, консультації третіх осіб
та інформаційні стенди в приміщенні ЄДЦ (такі відповіді надали відповідно 27,6% або 194 та
27,2% або 191 респондентів). Кожен п’ятий суб’єкт господарювання (21,4% або 151) дізнався
про дозвільні процедури з інформаційних стендів, розміщених в приміщенні дозвільних органів.
11,4% (80) та 9,7% (68) респондентів в якості джерел інформації відзначили відповідно вебсторінку в мережі інтернет та ЗМІ.
28% (99) суб’єктів господарювання, що дали відповідь на це питання, вважають, що корупція
радше поширена в дозвільній сфері. Такої ж думки притримується 2 із 12 опитаних представни-
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ків Держкомпідприємництва, і менше 4% адміністраторів та представників дозвільних органів.
Натомість 65% працівників дозвільних органів, а також більша половина представників Держкомпідприємництва, стверджують, що корупція у дозвільній системі відсутня. Цю думку поділяє
19% (70) опитаних підприємців, проте її не поділяє жоден (!) опитаний адміністратор. Відповідь
«не знаю» дали на це питання 19 адміністраторів, 155 (42,7%) підприємців, 22 (23,9%) представників дозвільних органів та кожен четвертий працівник Держкомпідприємництва.
Графік 10. Ставлення респондентів до корупції
зовсім не поширена
Суб’єкти
господарювання

(363)

Адміністратори
ЄДЦ

(26)

Дозвільні органи

(92)

19%

Держкомпідприємництво

(12)

Всі разом

(497)

радше
не поширена

радше
поширена

важко
відповісти
43%

11%

27%

23%

4%

65%

8%

3%

58%

8%

17%

28%

11%

21%

0%

73%

24%

17%

40%

Графік 11. Вирішення питання отримання дозволів шляхом сплати неофіційних платежів

Чи доводилося вирішувати питання отримання документів дозвільного характеру шляхом сплати неофіційних платежів?

Близько 76% (404) опитаних підприємців стверджують, що не вносили неофіційні платежі
(в т.ч. спонсорські та благодійні внески). Лише близько 22,5% (119) респондентів підтвердили
наявність такого досвіду.
З тих респондентів, які не вирішували питання отримання документів дозвільного характеру
шляхом здійснення неофіційних платежів, близько 76% (309) не здійснювали таких платежів,
оскільки їх не вимагали та/або респондента влаштовували умови надання дозволів. Майже п’ята
частина суб’єктів господарювання не здійснювали неофіційних платежів через власні переконання (23,5%, 95).
Серед тих (119), хто вносив неофіційні платежі, близько 43% (51) бажали прискорити
вирішення свого питання, 27.7% (33) прагнули «позитивно вирішити питання», біля 18,8%
(20) у такий спосіб хотіли віддячити за добре обслуговування і майже 12,6% (15) заплатили,
тому що вимагали. Тобто ініціатива корупції у більшості випадків походила від самих підприємців.
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Графік 12. Дозвільні органи, в яких респонденти – суб’єкти господарювання, вирішували питання
отримання дозволів шляхом сплати неофіційних платежів

Як показало опитування, найчастіше доводилось здійснювати неофіційні платежі при отриманні дозволів в органах пожежного нагляду, санепідемстанціях та органах архітектури та містобудування. Найменше з неофіційними платежами пов’язані органи охорони культурної спадщини та адміністратори ЄДЦ.
Найбільш корумповані дозвільні процедури
Найбільше можливостей для корупції, на думку всіх респондентів (суб’єктів господарювання,
адміністраторів, представників дозвільних органів, представництва Держкомпідприємництва),
створюють процедури, пов’язані з відведенням земельних ділянок (оренда землі, переоформлення права користування/власності землею тощо).
Суб’єкти господарювання серед найбільш корумпованих дозвільних процедур відзначили ті,
в яких задіяні органи державної санітарно-епідеміологічної служби та державного пожежного
нагляду. Дозвільні процедури по лінії санітарно-епідеміологічної служби в якості найбільш корумпованих відзначили й представники Держкомпідприємництва.
Також, на думку адміністраторів, представників дозвільних органів та Держкомпідприємництва, найбільше можливостей для корупції виникає при здійсненні дозвільних процедур,
пов’язаних з отриманням дозволів на будівництво (реконструкцію, переобладнання) та прийняття об’єктів в експлуатацію.
Представники дозвільних органів відзначили корупційну небезпеку дозвільних процедур при
розміщення об’єктів торгівлі.
В межах запропонованого переліку документів дозвільного характеру респонденти взагалі
зовсім не зазначили як корумповані дозволи у сфері утилізації та поводження з відходами; дозволи на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Серед названих корумпованих процедур відсутня також видача ветеринарних сертифікатів та свідоцтв.
Найбільш корумповані суб’єкти взаємодії
Думки респондентів-суб’єктів господарювання щодо поширеності корупції у дозвільній сфері мають суттєві відмінності у різних групах респондентів.
На думку суб’єктів господарювання, найбільш корумпованими суб’єктами взаємодії представленими в ЄДЦ є управління МНС (пожежна безпека) (14,57% або 109), а також місцевий та
територіальний органи земельних ресурсів, відповідно 12,3 і 9,76 % (92 і 73). Найменший рівень
корупції, на думку підприємців, присутній в органі культурної спадщини та Держгірпромнагляді
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(біля 2% в обох випадках). Корумпованість адміністраторів відмітило лише 1,5 % (11) опитаних
підприємців. Разом з тим, близько 17,51% (131) опитаних суб’єктів господарювання не змогли
назвати найбільш корумпований орган.
Орган пожежної безпеки лідирує за рівнем корупції і в рейтингу, складеному за відповідями адміністраторів, поділяючи першість з територіальним управлінням земельних ресурсів (це зазначило 5 з
33 адміністраторів). Місцеве управління земельних ресурсів та місцеве управління архітектури вважають корумпованими 4 адміністратори. Ніхто з адміністраторів не назвав серед корумпованих структур органи житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища.
Ймовірно, це пояснюється тим, що дані органи присутні лише у деяких з досліджених ЄДЦ.
10 з опитаних адміністраторів не змогли назвати найбільш корумпованого суб’єкта взаємодії.
На думку опитаних представників самих дозвільних органів, корупція найбільш присутня у
діяльності місцевого управління земельних ресурсів (15,7%, 16) та органу держархбудконтролю (11,7%,12). А найменш корумпованими є структури житлово-комунального господарства
(2,94%,3) та пожежна охорона (1,96 %, 2). Такий показник органів пожежної охорони разюче
суперечить думці адміністраторів та суб’єктів господарювання.
Близько 21 % (22) опитаних працівників дозвільних органів не назвали найбільш корумпованих суб’єктів взаємодії.
Працівники Держкомпідприємництва виявилися найбільш обізнаними з питаннями корумпованості. Відповідь «не знаю» не дав жоден представник комітету. Разом з тим, на думку
представників спеціально уповноваженого органу, найбільш корумпованим є місцевий орган
земельних ресурсів. Це зазначили всі 9 представників Держкомпідприємництва, що давали відповіді на питання. Далі йде місцевий орган архітектури (7 відповідей), та орган держархбудконтролю (5 відповідей). Жоден з опитаних представників комітету не вважає корумпованими
органи Держгірпромнагляду та охорони культурної спадщини.
Слід зазначити, що жоден з представників Держкомпідприємництва, адміністраторів та дозвільних органів не назвав серед найбільш корумпованих суб’єктів взаємодії адміністраторів ЄДЦ.
Причини корупції у дозвільній системі
Графік 13. Оцінка респондентами чинників, що сприяють корупції (корупційним діянням) у сфері
отримання документів дозвільного характеру

Оцінка за 5-ти бальною шкалою, де 5 – означає, що чинник безпосередньо поширює корупцію, а 1 – що чинник майже не пов’язаний з корупцією.
майже не пов’язаний
з поширенням корупції

1

5

Загальна оцінка

Оцінки різних суб’єктів
СГ

Адм.

ДО

ДКП

недосконалість вимог щодо подання документів, здійснення певних дій

3,5

3,4

3,9

2,9

4,3

низька заробітна платня адміністраторів
та представників дозвільних органів

3,4

3,6

2,4

3,4

4,1

відсутність необхідної інформації про
дозвільні процедури

3,1

2,9

2,7

2,6

3,9

відсутність контролю за
проходженням дозвільних процедур з
боку державних органів

3,1

3,3

3,2

2,5

3,4

3,3

3,0

2,7

4,0

недостатня відповідальність за
порушення порядку видачі
документів дозвільного характеру

52

безпосередньо
поширює корупцію

2,9
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відсутність можливості контролю за
проходженням дозвільних
процедур зі сторони заявника

2,9

2,9

2,6

2,7

3,4

Провокування корупції
(корупційних дій) з боку заявників

2,9

3,2

3,0

2,7

2,1

необхідність відвідування інших дозвільних органів після звернення в
ЄДЦ

2,8

3,1

3,4

2,3

3,0

відсутність (невизначеність)
офіційної плати за видачу
документів дозвільного характеру

2,8

3,3

2,4

2,6

3,1

відсутність (недостатність)
інформації про порядок
проходження дозвільних процедур

2,8

3,0

2,7

2,1

3,6

відмова в прийнятті документів без зазначення причини відмови

2,1

2,6

2,6

2,6

4,0

низький професійний рівень
адміністраторів

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

низький професійний рівень
працівників дозвільних органів

2,1

2,4

2,0

2,0

1,8

При опитуванні суб’єктів господарювання, адміністраторів, представників дозвільних органів
та Держкомпідприємництва ставилось завдання з’ясувати причини корупції.
Найбільш вагомою причиною поширеності корупції в дозвільній сфері всі зазначені групи респондентів вважають недосконалість вимог щодо подання документів/здійснення певних
дій (середня оцінка по всіх респондентах за 5-бальною шкалою – 3,5). Також високу оцінку в
якості чинника, що сприяє корупції, отримала недостатня оплата праці адміністраторів та представників дозвільних органів (3,4). Оцінку 3,1 отримали такі чинники, як відсутність необхідної
інформації про дозвільні процедури та відсутність контролю за проходженням дозвільних процедур з боку державних органів.
Респонденти оцінили в середньому на 2,8-2,9 бали більшість чинників, серед яких:
•відсутність можливості контролю за проходженням дозвільних процедур зі сторони заявника,
•недостатня відповідальність за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру,
•провокування корупції (корупційних дій) з боку заявників,
•необхідність відвідування дозвільних органів після звернення в ЄДЦ,
•відсутність (недостатність) інформації про порядок проходження дозвільних процедур,
•відсутність (невизначеність) офіційної плати за видачу документів дозвільного характеру.
•Менш значними корупційними чинниками (середній бал 2,1) респонденти вважають
відмови в прийнятті документів без зазначення причин, низький професійний рівень
адміністраторів та працівників дозвільних органів.
Висновки за результатами моніторингу якості послуг ЄДЦ
Системний аналіз показників моніторингу щодо якості послуг досліджуваних ЄДЦ свідчить,
що серед суб’єктів господарювання переважають досить позитивні оцінки якості послуг ЄДЦ.
Разом з тим, серйозними проблемами є необхідність безпосереднього звернення до дозвільних органів після звернення до ЄДЦ. Поширеність таких явищ породжує необхідність
вдосконалення існуючих механізмів роботи ЄДЦ. При цьому слід зазначити, що у більшості
випадків ініціатива звернення у дозвільні органи попри ЄДЦ походить від самих підприємців.
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Слід зазначити, що рівень сприйняття поширеності корупції у дозвільній сфері ненабагато
перевищує корупційний досвід. Серед тих, хто має такий досвід, більшість вносили неофіційні
платежі добровільно і лише незначна частина пристала на вимагання з боку чиновників.
Найбільш корумпованими визнані дозвільні процедури за участю органів державної
санітарно-епідеміологічної служби та державного пожежного нагляду. Разом з тим, найбільше
можливостей для корупції створюють дозвільні процедури у сфері земельних відносин.
Також, загальновизнаною проблемою є порушення строків видачі документів дозвільного
характеру при розгляді питань колегіальними органами (рада, її виконком тощо), а також
неприйняття жодного рішення в результаті розгляду питання, що практично унеможливлює
встановлення причин відмови у видачі документів дозвільного характеру.
Серед відзначених респондентами причин корупції більшість належать до компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.
Разом з цим, деякі заходи можна і доцільно здійснити на місцевому рівні (оптимізація дозвільних процедур, мінімізація безпосередніх контактів заявників та дозвільних органів тощо).
2.1.6 МОНІТОРИНГ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЄДЦ
У поєднанні з наведеними вище показниками було проаналізовано політику місцевої влади
щодо підтримки діяльності ЄДЦ. У цьому контексті об’єктом моніторингу став рівень усвідомлення місцевою владою необхідності ЄДЦ, рівень та характер реальної підтримки діяльності
ЄДЦ. При цьому суб’єктами місцевої політики щодо ЄДЦ вважалися міські ради, райдержадміністрації, обласні державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та регіональні представництва Держкомпідприємництва України.
Місцева політика є вагомим чинником, що в певній мірі визначає ефективність роботи ЄДЦ.
Для керівництва місцевих органів влади підтримка ЄДЦ є політичним питанням, що впливає на підтримку з боку громадян, зокрема, представників бізнесу. Ця теза, зокрема стосується
міських рад та міських голів, що не входять до державної виконавчої вертикалі та обираються
відповідними територіальними громадами.
В ході моніторингу політичної волі місцевої влади було досліджено:
•сприйняття ЄДЦ (усвідомлення потреби у функціонуванні ЄДЦ);
•характер реагування на проблемні питання (видання розпорядчих документів, наради, виділення фінансування, дисциплінарні заходи, інші заходи, ігнорування проблем тощо);
•наявність політичної волі до підтримки ЄДЦ;
•заходи щодо вдосконалення та налагодження роботи ЄДЦ (перелік конкретних заходів
місцевої влади);
•приклади найбільш вдалого та ефективного вирішення питань щодо діяльності ЄДЦ.
Сприйняття ЄДЦ (усвідомлення потреби у функціонуванні ЄДЦ)
В рамках моніторингу суб’єктам господарювання, адміністраторам, представникам дозвільних органів та Держкомпідприємництва було задане питання «Чи потрібне існування ЄДЦ?».
Графік 15. Сприйняття ЄДЦ (усвідомлення потреби у функціонуванні ЄДЦ)

Чи потрібне, на Вашу думку, існування єдиних дозвільних центрів?
Так
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Суб’єкти
господарювання

(528)

Адміністратори
ЄДЦ

(33)

Дозвільні органи

(108)

Держкомпідприємництво

(12)

Всі разом

(681)

Ні
80%
88%

2%

6%
14%

67%
78%

7%

0%

66%

17%
4%

Потрібне, але
не в даний час

10%
8%
7%

Не знаю
11%
6%
10%
8%
11%
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Переважна більшість опитаних (78%, 531) вважають, що ЄДЦ в Україні потрібні. Найбільше
прихильників ЄДЦ – серед адміністраторів (87,9%, 29), найменше – в середовищі дозвільних
органів (65,7%, 71).
Жоден адміністратор прямо не вказав на непотрібність ЄДЦ. Натомість непотрібними ЄДЦ вважають 2% (12) опитаних підприємців (один з них в коментарях зауважив, що ЄДЦ непотрібні в нинішньому вигляді), 2 посадовця Держкомпідприємництва та 13,9 % (15) представників дозвільних органів.
Ще 7,2 % (49) опитаних зауважили, що ЄДЦ потрібні, але не в даний час. Серед представників дозвільних органів таку думку підтримали 10,2% або 11 респондентів (найвищий показник),
найменше згодні з такою тезою представники Держкомпідприємництва (1 респондент).
Заходи щодо вдосконалення та налагодження роботи ЄДЦ. Характер реагування на
проблемні питання
Як показав системний аналіз, реагування на проблеми дозвільних центрів з боку обласної
влади носить характер
•декларацій про підтримку;
•проведення семінарів, нарад;
•видання розпоряджень, окремих доручень;
•притягнення до відповідальності порушників законодавства;
•видання методичних матеріалів, тощо;
•бюджетної підтримки, тощо.
Так, головою Івано-Франківської облдержадміністрації видано розпорядження від 27.06.2008
р. №386 «Про роботу дозвільних органів, адміністраторів райдержадміністрацій і виконкомів
міських рад з питань видачі документів дозвільного характеру та дотримання ними вимог Закону
«Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності».
Розпорядженням голови Хмельницької ОДА від 06.03.2008 №111/2008-р створено робочу
групу з питань сприяння забезпеченню реалізації в області положень Закону про дозвільну систему, робочою групою проведено виїзні перевірки стану організації діяльності дозвільних центрів
в районах та містах обласного значення. Результати виїзних перевірок були розглянуті на засіданні колегії ОДА та прийнято розпорядження голови ОДА від 2.07.2008 №356/2008-р, в якому
дані конкретні завдання головам РДА, міським головам, керівникам дозвільних органів до 1
жовтня 2008 року забезпечити стовідсоткову готовність дозвільних центрів до видачі документів
дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
У Миколаївській ОДА підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації
«Про удосконалення функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності» Згідно даного проекту розпорядження має бути посилений контроль за виконання законодавства
в дозвільній сфері господарської діяльності, участі представників міських і районних структур
в роботі дозвільних центрів, забезпечення в постійному режимі розгляду на щотижневих апаратних нарадах питань, що стосуються видачі документів дозвільного характеру, забезпечення
цільового використання засобів для дозвільних центрів і адміністраторів.
Більшість опитаних представників Держкомпідприємництва повідомило про систематичні
регіональні або міжрегіональні семінари та навчання для адміністраторів, на яких обговорюються практичні питання роботи ЄДЦ, поточні зміни у законодавстві.
З метою уніфікації та стандартизації здійснення дозвільних процедур представництвом Держкомпідприємництва в Івано-Франківській області спільно з облдержадміністрацією випущено
методичний посібник «Як отримати документи дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності» накладом 1000 примірників.
З метою розповсюдження досвіду створення Дозвільних центрів в м. Славутич був розроблений посібник «Отримання дозволів-крок за кроком», який був розповсюджений майже по всіх
регіонах України. Також надрукований Посібник для користувача, метою якого є поширення
інформації про наявність електронних інформаційно-довідкових послуг та процедуру користування даними послугами.
В ході моніторингу з’ясовувалась думка адміністраторів, представників дозвільних органів та
посадовців Держкомпідприємництва щодо сприяння влади діяльності ЄДЦ. Наявність такого
сприяння визнали 90,9 %(30) адміністраторів, 80,6% (87) представників дозвільних органів та
58,3% (7) представників Держкомпідприємництва, і лише від 3% до 8% кажуть, що такого сприяння немає.
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Графік 16. Оцінка сприяння влади діяльності ЄДЦ

Чи сприяє керівництво (міськвиконкому, РДА) діяльності ЄДЦ?
Так
Адміністратори ЄДЦ

(33)

Дозвільні органи

(108)

Держкомпідприємництво

(12)

Всі разом

(153)

Ні
91%
80%
59%

3%
3%
8%

81%

3%

Сприяння
не помічав

інше

6%
16%

1%

8%
13%

25%
3%

Досить цікавими є відповіді на питання про сприяння роботі ЄДЦ органів Держкомпідприємництва.
Більше половини опитаних адміністраторів (60,6%, 20) вважають роль Держкомпідприємництва сприятливою, в той час як на думку 12,1% (4) адміністраторів, що відповіли на питання, цей орган лише
заважає роботі. Серед представників дозвільних органів сприяння Держкомпідприємництва роботі ЄДЦ
вбачають 25% (27), жоден не вважає, що комітет чимось заважає діяльності ЄДЦ. Найбільша ж частка
(65,7%, 71)) тих, хто не помічав якоїсь активності спеціально уповноваженого органу. Можливо, це пояснюється обмеженістю прямих контактів дозвільних органів з Держкомпідприємництвом.
Як показав моніторинг, місцеві органи влади поставились до налагодження функціонування
ЄДЦ більш відповідально та ініціативно, аніж центральні органи виконавчої влади. Відмінність
у підходах фахівці пояснюють тим, що місцеві підходи ґрунтуються на відповідальності за розвиток відповідної території. У той же час, рішення та дії центральних органів влади найчастіше
обумовлюються відомчим інтересом, який у певних ситуаціях не є публічним (так званий пошук
«ренти», «альтернативних джерел доходу» тощо).
Політична воля до підтримки ЄДЦ
Дозвільні центри, зокрема, створені до набрання чинності Законом «Про дозвільну систему
в сфері господарської діяльності», тобто до січня 2006 року (мм. Івано-Франківськ, Кам’янецьПодільський, Корюківський район) стали продуктом саме політичної волі місцевої влади, що
свідомо погоджувалась на експеримент в дозвільній сфері.
Проявом політичної волі також стало підписання меморандумів (угод) про співпрацю у дозвільній сфері між органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади
та дозвільними органами.
Як певний вияв політичної волі можна розцінити відображення питань роботи ЄДЦ у місцевих
програмах економічного розвитку, розвитку підприємництва тощо. На даному етапі політична воля,
на думку експертів, обмежується виконанням рішень центральних органів влади, на цьому тлі, однак, відчувається брак проявів самостійної політичної волі та підтримання функціонування ЄДЦ.
При цьому органи місцевого самоврядування, як правило, є морально більш готовими до новацій та
експериментів, ніж місцеві органи виконавчої влади, включені до єдиної державної вертикалі.
Висновки за результатами аналізу місцевої політики щодо ЄДЦ
Моніторинг в частині місцевої політики показав, що ЄДЦ є не лише реалією, що випливає
з вимог національного законодавства, а й усвідомленою потребою.
Політична воля до створення ЄДЦ більш яскраво проявлялась на місцевому рівні до набрання чинності Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності». В
подальший період ЄДЦ перетворились у загальнопоширену практику, що попри позитив, принесло також нівелювання місцевої ініціативи перед адміністративними важелями. Нині діяльність місцевої влади з налагодження роботи ЄДЦ у ряді міст та районів зводиться до виконання
директив «вищестоящих» органів у цілях подальшого звітування. Однак і після впровадження
Закону проявлялись непоодинокі приклади політичної волі місцевої влади, коли створення
ЄДЦ з формальності перетворювалося в усвідомлений процес, спрямований на дієве покращення умов господарської діяльності.
Заходи з налагодження підтримки ЄДЦ в більшості регіонів вкладаються в досить обмежений інструментарій (видання розпорядчих документів, семінари, наради, випуск методичної
друкованої продукції тощо). Однак, в ряді випадків вдалося зафіксувати приклади вдалого,
нестандартного вирішення питань функціонування ЄДЦ. Ряд таких кращих практик описані
в даному звіті.
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2.1.7 КРАЩІ ПРАКТИКИ В РОБОТІ ЄДЦ
Кращі практики, які були виявлені під час моніторингу, демонструють результати впровадження інновацій на місцевому рівні або ж відображають кроки, які закріплюють просування
ЄДЦ на місцевому рівні за шістьма сферами дослідження в межах моніторингу. Слід зазначити, що кращі практики вдалося виявити не в усіх регіонах, і не в усіх сферах моніторингу.
Нижче подаються описи практик, виявлених у п’яти з сімнадцяти досліджених ЄДЦ у сферах
нормативно-правового забезпечення діяльності ЄДЦ, забезпечення якості послуг ЄДЦ, взаємодії дозвільних органів у рамках ЄДЦ, місцевої політики зі сприяння діяльності ЄДЦ.
Нормативно-правове забезпечення діяльності ЄДЦ
Одною з основних проблем у галузі нормативно-правового забезпечення в діяльності ЄДЦ є
відсутність чіткої регламентації окремих дозвільних процедур. Також нерідко норми, що регламентують кожну процедуру, знаходяться в різних актах різного рівня, тому потрібен тривалий
час, щоб співставити ці норми і визначити логічну послідовність дій.
В цій ситуації ефективним вирішенням проблеми є запровадження технічних регламентів для
кожної дозвільної процедури, які визначають послідовність та порядок дій заявника, адміністратора
і представників дозвільних органів. Такі технічні регламенти запроваджено в мм. Івано-Франківську,
Кам’янці-Подільському, Славутичі, Чернігові, Краснодоні та Кремінському районі.
Запровадження технічних регламентів було обумовлено нормами статті 1 Закону України
«Про стандартизацію», що визначала технічний регламент як нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи
послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст. Запровадження
технічних регламентів дає адміністраторам, працівникам дозвільних органів та заявникам цілісне уявлення про дозвільну процедуру.
Рішенням виконкому Івано-Франківської міської ради було затверджено 27 технічних регламентів для кожної дозвільної процедури. У зазначених регламентах визначається вичерпний
перелік документів, порядок руху вхідного пакету без участі заявника, строки процедури та її
окремих складових (висновків, погоджень, тощо), вичерпні підстави для відмови у видачі документів дозвільного характеру. Важливим є об’єднання видачі кількох документів дозвільного
характеру в єдину процедуру. Наприклад, процедура укладення договору оренди земельної ділянки включає отримання рішення про передачу земельної ділянки в оренду, грошову оцінку
ділянки та укладення самого договору оренди землі.
Регламенти стали практичним керівництвом в роботі суб’єктів взаємодії. На їх основі були
розроблені інформаційні матеріали для суб’єктів господарювання, які подані на стендах у дозвільному центрі м. Івано-Франківська та на офіційному сайті міської ради.
Забезпечення якості послуг ЄДЦ
У м. Славутичі запроваджено елементи електронного документообігу між адміністратором та
дозвільними органами. Завдяки електронному документообігу налагоджується зв’язок між заявниками та дозвільними органами, що сприяє відкритості та прозорості процедур та скороченню термінів оформлення документів. Дозвільні органи отримали змогу формувати бази даних
землевпорядних та містобудівних документів за заявниками або об’єктами. Слід зазначити, що
повноцінному запровадженню електронного документообігу заважає неврегульованість питань
такого документообігу, а також електронного цифрового підпису на законодавчому рівні.
Впровадження електронного документообігу регламентується рішенням Славутицької міської ради Київської області «Про затвердження регламенту надання електронних інформаційнодовідкових послуг в рамках Центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в м. Славутичі» від 18.07.2008 р. № 653-24-V
„Регламент надання електронних інформаційно-довідкових послуг в рамках Центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в м. Славутичі” покликаний завдяки інформаційним технологіям покращити якість послуг Центру з видачі документів дозвільного
характеру у м.Славутич, уможливлюють відстеження проходження дозвільних процедур заявниками.
В рамках електронного документообігу у м.Славутичі забезпечується:
•єдині правила оформлення та алгоритму видачі дозвільних документів для оптимізації
дозвільної системи для підприємців та жителів міста;
•ведення електронних баз даних документів та інформації в дозвільній сфері для користування дозвільними органами, підприємцями та жителями міста;
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•система інформаційного зв’язку між дозвільними органами для швидкого та ефективного прийняття рішень;
•система оперативних консультацій в дозвільній сфері для підприємців та жителів міста;
•інформаційна система зворотного зв’язку та моніторингу між владою, дозвільними органами, підприємцями та жителями міста з метою формування довіри з боку підприємців
та жителів до роботи дозвільної системи.
Іншим прикладом у забезпеченні якості послуг,що надаються ЄДЦ, є підхід до інформування
заявників у Кремінському районі Луганської області, де інформаційні стенди про діяльність ЄДЦ
та дозвільні процедури розміщені не тільки в районному ЄДЦ, але й у Кремінській міській, Красноріченській селищній та в усіх 16-ти сільських радах району. Це дозволяє суб’єктам господарювання отримати інформацію про ЄДЦ і дозвільні процедури, не покидаючи власного населеного
пункту, де вони діють. Такий підхід дозволяє підприємцям зекономити свій час та кошти.
Забезпечення взаємодії дозвільних органів в рамках ЄДЦ
Залежність від кожного підпису та погодження на різних рівнях влади, спричинене відсутністю прозорих та чітко визначених процедур щодо підготовки необхідного пакету документів
для отримання необхідних дозволів, роблять шлях отримання дозволу довгим та складним. Цей
шлях невизначений в часових та фінансових витратах, адже на кожному етапі можна отримати
від чиновника різного рівня відмову або істотне затягування процесу вирішення питань.
Задля узгодження цих суперечностей та законодавчих прогалин на місцевому рівні у м.Славутич
був впроваджений механізм взаємодії дозвільних органів та адміністратора: Міська громадська
постійно діюча узгоджувальна рада з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітектури
та землевідведення та іншої господарської діяльності. Головною метою Узгоджувальної ради є
створення прозорих та спрощених процедур у сфері видачі документів дозвільного характеру,
сприяння врегулюванню спірних питань в даній сфері, формування умов інвестиційної привабливості міста, залучення громадськості до процесів прийняття важливих рішень з питань дозвільної системи. Положення про Міську громадську постійно діючу узгоджувальну раду з питань
надання дозволів у сфері будівництва, архітектури та землевідведення та іншої господарської діяльності було прийняте рішенням Славутицької міської ради „Про спрощення дозвільних процедур у
сфері господарської діяльності в м. Славутичі” від 21.03.2008 р. № 488-20-V.
Головою ради є заступник міського голови, члени ради – адміністратори ЄДЦ, представники
дозвільних органів, громадськості, структур підтримки бізнесу. Узгоджувальна рада збирається щовівторка (один раз на тиждень або за потребою) задля розгляду питань, пов’язаних з видачею усіх
дозволів, що здійснюються через ЄДЦ. Узгоджувальна рада вирішує спірні питання при видачі дозволів, обговорює питання вдосконалення НПА та системи видачі дозволів. Члени ради обмінюються
інформацією щодо прийняття чи скасування на законодавчому рівні вимог (нормативів) для отримання документів дозвільного характеру, передового досвіду у сфері містобудування, землевідведення,
землекористування, дозвільної сфери. Діяльність погоджувальної ради суттєво спрощує проходження
дозвільних процедур. Наприклад: якщо для оформлення акта погодження місця застосування об’єкту,
який підписується керівниками дев’яти міських дозвільних органів, раніше вимагалось 10 робочих
днів і більше, то зараз ця дозвільна процедура потребує не більше 5 робочих днів.
Місцева політика щодо ЄДЦ
Організація роботи ЄДЦ є тією площиною, де має змогу проявитися політична воля місцевої
влади. Інколи це виявляється у нестандартних, неординарних підходах, які демонструють інноваційність, прогресивність мислення.
У місті Кам’янці-Подільському питання видачі документів дозвільного характеру розглядається щопонеділка на нарадах у міськвиконкомі. При цьому у разі порушень окремими дозвільними органами строків видачі документів дозвільного характеру керівнику відповідного
дозвільного органу спрямовується подання за підписом заступника міського голови, що може
мати наслідком позбавлення премії та накладення дисциплінарних стягнень на винних осіб. Запровадження такої практики стимулює та дисциплінує дозвільні органи та сприяє дотриманню
термінів видачі документів. Також у м.Кам’янці–Подільському розпорядженням міського голови за ЄДЦ закріплено два автомобіля, які забезпечують виїзд представників дозвільних органів
на обє’кти для спільних обстежень, а також виконують кур’єрські послуги, пов’язані з документообігом та взаємодією між дозвільними органами.
Прикладом ефективного впливу місцевої політики на покращення бізнес-середовища є
швидке дерегулювання, що відбулося у місті Євпаторії. У квітні 2007 року представник Єв58
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паторійської міської санітарно-епідеміологічної станції необґрунтовано відмовив у прийнятті
документів від фізичної особи – підприємця, керуючись наказом головного державного санітарного лікаря Євпаторійської санепідемстанції. У зв’язку з цим адміністратор ЄДЦ невідкладно
звернувся до заступника Євпаторійського міського голови та повідомив про існування наказу
головного державного санітарного лікаря, який суперечить чинному законодавству України та
порушує принцип рівності суб’єктів господарювання. Наступного дня з цього приводу було
проведено оперативну нараду за участю заступника Євпаторійського міського голови, адміністраторів ЄДЦ, та головного державного санітарного лікаря міста. Керівник санепідемстанції
погодився з незаконністю та необґрунтованістю згаданого наказу. Невдовзі наказ було скасовано. Це дозволило фізичним особам підприємцям безперешкодно звертатися за документами
дозвільного характеру до санепідемстанції.

2.2 РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНИХ КАМПАНІЙ ГРОМАДСЬКОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА
Предметом кампаній громадського представництва учасників коаліції стало запровадження
нормативно-правових актів місцевого рівня, до яких належали рішення міських рад, їх виконкомів, розпорядження міського голови та голів райдержадміністрацій.
Всі зазначені нормативно-правові акти безпосередньо стосуються порядку діяльності ЄДЦ,
повноважень адміністраторів, порядку їх взаємодії з дозвільними органами та суб’єктами господарювання. Одним з основних завдань запровадження вказаних регулювань є протидія корупції у
дозвільній сфері. Діяльність коаліції була спрямована на те, щоб місцеві НПА поряд з положеннями, що відтворюють приписи національного законодавства, містили також норми, що на практиці
вдосконалять роботу місцевих дозвільних центрів та сприятимуть зниженню рівня корупції.
У цьому розділі описується діяльність партнерів коаліції з розроблення та просування проектів НПА, покращення, які зумовлюють прийняття цих НПА, конкретні заходи та їх результати,
очікуваний ефект такої діяльності для суб’єктів господарювання, місцевої влади та місцевих
громад, а також ризики, що виникали в ході просування змін. Зведена інформація про ініційовані НПА подана в Додатку 6.
Кампанія громадського представництва громадської організації «Агентства з розвитку
приватної ініціативи» (м. Івано-Франківськ)
В межах регіональної кампанії громадського представництва було ініційовано проекти рішення виконкому Івано-Франківської міської ради про затвердження порядку взаємодії представників
місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні
та рішення виконкому про затвердження регламенту Дозвільного центру м. Івано-Франківська».
Проте, в ході роботи над проектами вказаних рішень з метою оптимізації місцевої нормативноправової бази, уникнення дублювання окремих положень та колізій між двома актами, було
вирішено розробити єдиний комплексний документ, що регламентуватиме всі аспекти діяльності Дозвільного центру, а саме проект рішення виконкому Івано-Франківської міської ради «Про
затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб’єктів господарювання в одному приміщенні (в Дозвільному центрі м. Івано-Франківська)». Затвердження такого порядку міською радою або її виконавчим комітетом передбачено частиною
четвертою ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Запропонований до прийняття проект Порядку взаємодії є комплексним документом, що
регулює організаційні питання функціонування Дозвільного центру м. Івано-Франківська; діяльність адміністратора, місцевих дозвільних органів; їхню взаємодію із суб’єктами господарювання; координацію діяльності дозвільних органів в рамках Дозвільного центру, організацію документообігу та порядок здійснення контролю за належністю здійснення дозвільних процедур;
взаємодію адміністратора з представництвом Держкомпідприємництва в Івано-Франківській
області тощо.
Планується, що затверджений Порядок взаємодії діятиме замість низки раніше прийнятих
рішень виконкому міської ради, зокрема, рішень про затвердження порядку проходження документів для отримання дозволів суб’єктами підприємницької діяльності та про затвердження
Регламенту роботи Дозвільного центру, а інші акти виконкому діятимуть в частині, що не суперечать вказаному порядку. Таким чином пропонується, що Порядок стане основним місцевим кодифікованим документом щодо діяльності Дозвільного центру.
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Важливими елементами пропонованого регулювання є норми, що вдосконалюють роботу
дозвільного центру та є більш прогресивними, ніж норми законодавства та загальнопоширена
практика, а саме положення щодо:
•передачі заяв, адресованих міському голові, безпосередньо до дозвільного органу, який
відповідно до законодавства забезпечує здійснення дозвільних процедур та підготовку документів дозвільного характеру (оминаючи канцелярію міського голови);
•звільнення заявників від відповідальності за подання та достовірність документів, не
передбачених законодавством або рішеннями органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади, прийнятих відповідно до законодавства;
• права адміністраторів проводити опитування (анкетування) суб’єктів господарювання,
які звертаються в Дозвільний центр для отримання документів дозвільного характеру, з
метою оцінювання діяльності адміністратора, дозвільних органів, забезпечення реалізації
основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
•щотижневого формування адміністратором переліку дозвільних процедур в розрізі заявників, щодо яких порушено терміни розгляду підготовки та видачі вихідних пакетів для
подання посадової особи виконкому, яка спрямовує діяльність відповідального підрозділу, та керівникам відповідних дозвільних органів;
•діяльності постійної комісії з моніторингу дотримання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності адміністратором, дозвільними органами та періодичного проведення вказаною постійною комісією моніторингу роботи Дозвільного центру.
При опрацюванні зазначеного документу з’ясувалося, що виконавчий комітет міської ради
має намір поширити практику діяльності Дозвільного центру щодо видачі документів дозвільного і погоджувального характеру для надання інших адміністративних послуг для юридичних
осіб і населення міста. Відтак спільно з відділом підтримки та розвитку підприємництва міськвиконкому було розроблено проект рішення виконкому Івано-Франківської міської ради «Про
затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг».
Також в ході регіональної кампанії «Агентством з розвитку приватної ініціативи» розроблено проект рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
07.12.2006р. «Про порядок справляння місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської
міської ради». Відповідно до даного проекту рішення скасовується дозвіл на розміщення стаціонарних об’єктів торгівлі. Ця норма є більш прогресивною, ніж зміни, внесені ст. 11 Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» до ст. 17 Декрету Кабінету Міністрів
України «Про місцеві податки і збори», згідно з якими збір за видачу дозволу на розміщення стаціонарних об’єктів торгівлі сплачується суб’єктами господарювання одноразово. Таким чином,
для підприємців буде спрощена процедура відкриття об’єктів торгівлі.
Спільно з відділом підтримки та розвитку підприємництва міськвиконкому було забезпечено
проходження щодо вказаних проектів рішень процедур, передбачених законодавством для проектів регуляторних актів.
Згадані проекти рішень ради та виконкому були презентовані на круглому столі за участю
представників міської влади, дозвільних органів та суб’єктів господарювання, що відбувся 5
лютого 2009 р., а також винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської
ради, яке відбудеться в другій половині лютого. Очікується, що проект рішення міської ради
після схвалення виконкомом буде винесено на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
Кампанія громадського представництва громадської організації «Агентство стійкого
розвитку Луганського регіону» (Луганська обл.)
Одночасно з проведенням моніторингу роботи ЄДЦ в Луганській області, організація ініціювала проекти НПА, що вдосконалюють діяльність місцевих ЄДЦ.
Так, у м. Краснодоні було запропоновано до прийняття проект рішення Краснодонської міської
ради «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють
прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні». Цим документом затверджується новий,
вдосконалений порядок взаємодії дозвільних органів. В НПА пропонується оптимізувати документообіг між дозвільними органами. Зокрема, передбачається формування окремого пакету документів для кожного дозвільного органу, задіяного у відповідній процедурі. Для фіксування руху
документів запроваджуються аркуш погодження з дозвільними органами та аркуш запровадження
видачі погоджень, де чітко фіксуються дати входу та виходу документів з дозвільного органу.
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Обговорення проекту НПА відбувалося під час робочих зустрічей адміністратора офісу та
експертів «Агентства стійкого розвитку Луганського регіону» стосовно організації та проведення
моніторингу діяльності ЄДЦ у м. Краснодоні.
Запропонований Порядок взаємодії зі згаданими додатками затверджений рішенням Краснодонської міської ради від 28 листопада 2008 р., № 34/2297
Партнер коаліції сподівається, що завдяки прийнятому документу, ЄДЦ у м. Краснодоні
може побудувати більш ефективну співпрацю з дозвільними органами, а застосування нових
бланків узгоджень значно прискорять проходження процедур, що взагалі підвищить ефективність роботи ЄДЦ в цілому.
Також було ініційовано проект Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні – Єдиному дозвільному офісі», що
був затверджений рішенням Свердловської міської ради від 25 листопада 2008 р. № 479. Слід зазначити, що до цього часу у м. Свердловську не існувало окремого документу що регламентував би
взаємодію представників дозвільних органів.
Прийняттю вказаного документу передували робочі зустрічі експертів Агентства з адміністратором ЄДЦ, начальником управління економіки міської ради та заступником міського голови,
який координує напрямок економіки. На цих зустрічах обговорювалися питання пов’язані з покращенням роботи ЄДЦ та було прийнято рішення про необхідність розроблення проекту Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, оскільки відсутність чітко прописаного
механізму такої взаємодії перешкоджає ефективному функціонуванню місцевого ЄДЦ.
Затверджений Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів допоможе побудувати більш ефективну взаємодію представників дозвільних органів в рамках участі у роботі ЄДЦ.
Це сприятиме підвищенню якості послуг, які надає ЄДЦ суб’єктам господарювання. Прийняття
документа є початком роботи з удосконалення роботи ЄДЦ та його взаємодії зі службами, адже
за дуже короткий час неможливо для кожної служби розробити та впровадити чіткі й зрозумілі
правила стосунків з ЄДЦ
У Кремінському районі ініційовано перегляд Регламенту роботи ЄДЦ. До цього часу ЄДЦ
Кремінського району керується Регламентом роботи, який був затверджений ще у грудні 2005 р.
Свого часу ЄДЦ у Кремінському районі був створений за участю експертів «Агентства стійкого
розвитку Луганського регіону», яке активно долучилося до розроблення документів, що регламентують його роботу. На сьогодні деякі розділи Регламенту роботи ЄДЦ втратили актуальність,
що зумовлює потребу у внесенні змін до документу.
Нині сформована робоча група з перегляду Регламенту роботи ЄДЦ Кремінського району.
Склад робочої групи затверджено розпорядженням голови Кремінської райдержадміністрації від 3
лютого 2009 р. № 66. Для більш ефективної роботи з перегляду Регламенту роботи ЄДЦ до складу
групи увійшли як представники дозвільних органів так і керівники РДА. Створена за допомогою
експертів «Агентства стійкого розвитку Луганського регіону» робоча група розробить зміни до
Регламенту роботи ЄДЦ Кремінського району, після чого нову редакцію Регламенту буде подано
на затвердження голові райдержадміністрації. В Агентстві стійкого розвитку Луганського регіону
переконані, що перегляд Регламенту роботи буде сприяти вдосконаленню роботи ЄДЦ Кремінського району з урахуванням останніх змін в законодавстві та у відомчих нормативних актах.
Загалом політика впровадження системних змін у роботі ЄДЦ Луганської області має комплексний характер. Про це свідчить Наказ начальника головного управління економіки Луганської
обалдержадмінстрації №29 від 09.02.09 “Про підсумки колегії Головоного управління економіки
04.02.09”. Цим наказом доручено економічним підрозділам міст та районів Луганської області
вивчити Аналітичний звіт за підсумками моніторингу ЄДЦ, проведеного «Агентством стійкого
розвитку Луганського регіону» та врахувати їхні рекомендації у подальшій роботі.
Кампанія громадського представництва Хмельницької обласної Асоціації “Поділля
Перший” (Хмельницька область)
За результатами моніторингу роботи ЄДЦ у двох містах та трьох районах Хмельницької області Асоціація ініціювала проекти чотирьох НПА.
У місті Хмельницькому прийматиметься рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження
Положення про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб’єктів господарювання в одному приміщенні». Основна мета нового Положення створити умови
для роботи представників дозвільних органів в єдиному приміщенні дозвільного центру, включаючи державних реєстраторів. Розпочались роботи по переобладнанню приміщення дозвільного центру для роботи адміністраторів та представників дозвільних органів в одному приміщенні
за принципом єдиного вікна. Виділено вже 11тис.грн. з міського бюджету для таких робіт. В
планах проведення спільних засідань (комісій) для погодження багатоступеневих дозволів, на-
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дання консультацій для заявників представниками дозвільних органів в приміщенні ЄДЦ. Не
можна сказати, що ініціатива прийняття згаданого НПА позбавлена ризиків . Основний супротив цій ініціативі на сьогодні виявляють СЕС, “Подільська археологія”.
Крім того будуть прийняті розпорядження голів Волочиської, Дунаєвецької та Ярмолинецької РДА «Про затвердження Положення про Єдиний дозвільний центр, Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, що здійснюють видачу документів дозвільного характеру за
принципом організаційної єдності через Єдиний дозвільний центр та Переліку документів дозвільного характеру».
В основу усіх запропонованих проектів НПА покладений модульний Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, розроблений експертами Асоціації. Суттєвими особливостями цього документу є:
•Приведення у відповідність переліку дозвільних документів, що задекларовані місцевою владою, переліку документів дозвільного характеру, що фактично видаються.
(переліки документів не оновлювались з 2006-2007 років). Теперішня невідповідність
між задекларованим та реальним переліком документів дозвільного характеру може
слугувати підставою для вимоги скасування виданих дозволів (або відмов в отриманні
дозволів).
•Приведення у відповідність з вимогами чинних регулювань порядку видачі окремих документів дозвільного характеру, оскільки несвоєчасне оновлення НПА, що стосуються
видачі документів дозвільного характеру, призводить до дезінформації заявників, затягування строків видачі документів дозвільного характеру, повторного звернення за консультаціями тощо.
•Врегулювання питань контролю за діяльністю адміністраторів, представників дозвільних
органів через запровадження постійного контролю, зокрема, за дотриманням строків та
процедур видачі документів дозвільного характеру, запровадження механізму постійного
моніторингу змін умов та процедур видачі документів дозвільного характеру та приведення місцевих регулювань у відповідність до змін у чинному законодавстві.
•Впорядкування організаційної структури частини ЄДЦ у відповідності з законодавством
— обов’язкове визначення посади особи, що займається прийманням та видачею документів дозвільного характеру як адміністратора.
•Визначення обов’язкової інформації, яка має бути розміщена в приміщенні дозвільного
центру (на стендах) та на сайтах дозвільних центрів.
Важливо зазначити також те, що до розроблених згаданих документів ЄДЦ мало визначення
як дорадчо-консультативний та дорадчий орган при виконкомі міської ради (райдержадміністрації).
Одночасно пропонованими НПА передбачається внесення змін до таких НПА:
•Розпорядження голови Волочиської РДА від 17.02.2006 №79/2006-р “Про запровадження
спрощеної процедури надання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в сфері господарської діяльності”.
•Розпорядження голови Дунаєвецької РДА від 03.03.2006 №157/2006-р “Про затвердження Положення про адміністратора та Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів”).
•Передбачається також скасування таких застарілих НПА:
•Розпорядження голови Ярмолинецької РДА від 24.03.2006 №199/2006-р “Про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють
прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні”.
•Рішення виконкому Хмельницької міської ради від 14.09.2006 р. № 642 «Про затвердження Положення про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні»
Експерти Асоціації «Поділля Перший» вважають, що прийняття та впровадження ініційованих НПА дозволить впорядкувати переліки документів дозвільного характеру та порядок їх
видачі, оптимізує організацію роботи ЄДЦ, створить дієві механізми контролю за роботою адміністраторів та представників дозвільних органів. Ініційовані НПА також здатні нейтралізувати
негативні явища у сфері видачі документів дозвільного характеру (в т.ч. корупцію), покращити
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обслуговування заявників, рівень їх поінформованості про роботу ЄДЦ та про дозвільні процедури.
Водночас експерти вважають, що затвердження ініційованих НПА може бути відтерміновано
через очікування змін в актах центральних органів виконавчої влади, зумовлених змінами у законодавстві України щодо земельних відносин та будівництва.
Кампанія громадського представництва громадської організації «Фонд розвитку міста
Миколаєва» (м. Миколаїв)
Предметом кампанії громадського представництва Фонду розвитку м. Миколаєва став проект
рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про затвердження Порядку взаємодії представників
місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні».
Досі у м. Миколаєві не існувало документу щодо взаємодії дозвільних органів – на міському
рівні був затверджений лише порядок роботи Єдиного дозвільного центру.
Розроблення, просування та прийняття Порядку взаємодії мало на меті підвищити рівень
відкритості та забезпечити рівність суб’єктів господарювання під час проходження дозвільних
процедур у місті та спростити отримання документів дозвільного характеру та документів, які
необхідні для отримання документів дозвільного характеру.
Вказаним документом визначено перелік дозвільних органів, представлених у ЄДЦ, врегульовано порядок організації та проведення спільного обстеження за участю представників місцевих дозвільних та погоджувальних органів.
Важливим елементом регулювання є прописаний механізм контролю та удосконалення системи прийому підприємців. Зокрема, передбачено розгляд на щотижневих апаратних нарадах
за участю керівників місцевих дозвільних органів зведеної інформації щодо проблемних питань
у діяльності ЄДЦ. Також, заступнику міського голови доручено забезпечити безумовну участь
представників місцевих дозвільних органів у роботі ЄДЦ, а в разі неприйняття окремими місцевими дозвільними органами участі у роботі ЄДЦ інформувати про це Миколаївського міського
голову та представництво Держкомпідприємництва України у Миколаївській області.
Також, виконавчі органи міської ради, діяльність яких пов’язана з видачею документів дозвільного характеру, зобов’язано заборонити приймати та видавати суб’єктам господарювання
документи дозвільного характеру за межами ЄДЦ, а прийом та видачу документів дозвільного
характеру здійснювати через відділ адміністраторів виконкому або у межах ЄДЦ, як це передбачено частиною четвертою ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської
діяльності».
Основним розробником проекту рішення виступив відділ адміністраторів міськвиконкому.
Фонд розвитку м. Миколаєва взяв активну участь у доопрацюванні проекту з врахуванням результатів проведеного ним моніторингу. Паралельно партнер коаліцій працював над формуванням громадської думки щодо необхідності змін шляхом проведення інформаційної компанії у
ЗМІ з видання та розповсюдження бюлетеню «Почин №3».
Проект рішення був розміщений на офіційній веб-сторінці міської ради. Він також став
предметом обговорення на публічних заходах Миколаївської обласної коаліції «Почин».
Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів
господарювання в одному приміщенні було затверджено рішенням виконкому Миколаївської міської
ради від 23 січня 2009 р. № 178.
Кампанія громадського представництва молодіжної громадської організації «Всесвіт»
(Автономна республіка Крим)
В межах кампанії громадського представництва громадської організації „Всесвіт” розробило
проект рішення Євпаторійської міської ради, яким пропонувалось затвердити Положення «Про
адміністратора єдиного дозвільного центру м. Євпаторії та порядок його взаємодії з місцевими
дозвільними органами та суб’єктами господарювання». До цього часу в м.Євпаторії був відсутній
місцевий НПА, що врегульовував статус адміністраторів ЄДЦ, натомість існували лише Регламент ЄДЦ та Угода між дозвільними органами про співпрацю з надання дозвільних послуг за
принципом організаційної єдності у ЄДЦ.
Згаданий проект Положення визначає основні завдання адміністратора, функціональні
обов’язки адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, порядок взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами.
Зокрема, Положенням передбачене фіксування у відповідному бланку погодження дозвільної процедури передачі адміністратором   документів   заявника для   розгляду посадовим  
особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного
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характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру
із зазначенням відповідних дат, підстав відмови. Рух документів засвідчується підписами адміністратора та відповідної посадової особи   місцевого дозвільного органу на бланку погодження.
Форма бланка погодження має бути затверджена рішенням виконкому міської ради.
Прийняття вказаного Положення, на думку експертів молодіжної громадської організації
«Всесвіт», дозволить більш чітко відзначити коло обов’язків адміністратора і зробити більш
ефективною їх взаємодію з представниками дозвільних органів та суб’єктами господарювання.
Вказаний проект було представлено 23 січня 2009 р. на круглому столі у Євпаторійському ЄДЦ
за участю представників міської ради, представництва Держкопідприємництва в Автономній Республіці Крим та координатора коаліції громадських організацій з моніторингу роботи ЄДЦ.
Проект досить позитивно сприйнятий представниками міської влади. Однак, на прийняття
Положення міською радою може вплинути зумовлений економічною кризою брак коштів у міському бюджеті м.Євпаторії на впровадження трьох додаткових посад адміністраторів.
Також організацією „Всесвіт” розроблений та рекомендований до затвердження розпорядженням голови Ленінської РДА Порядок оформлення прав на землекористування засобами єдиного дозвільного центру, що на думку розробників дозволить значно знизити рівень корупції
при оформленні земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду та постійне
користування. Вказаний проект став предметом обговорення на зустрічах представників організації із заступником голови РДА та виконуючим обов’язки адміністратора. Проект документа
переданий районній держадміністрації для розгляду та затвердження.
Кампанія громадського представництва Славутицької міської громадської організації
„Лабораторія малого бізнес»у (Київська те Чернігівська обл.)
З метою координації та узгодженості дій представників місцевих дозвільних органів громадської організації «Лабораторія малого бізнесу» ініціювала прийняття НПА, якими в роботу ЄДЦ
впроваджуються уніфіковані форми документів. З огляду на досліджені проблеми організації
функціонування ЄДЦ така новація дозволить удосконалити та систематизувати документообіг,
який організує адміністратор при здійсненні взаємодії з дозвільними органами, більш ефективно виконувати вимоги законодавства про дозвільну систему. Запропоновані форми документів
успішно використовуються низкою ЄДЦ України (мм.Одеса, Бердянськ, Євпаторія, Вінниця,
Миколаїв, Конотоп).
Задля впровадження уніфікованих форм документів у ЄДЦ мм. Борисполя та Славутича Київської обл., а також м. Чернігова та Корюківського району Чернігівської обл. було ініційовано
проекти таких НПА:
•рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про впровадження уніфікованих форм документів у діяльність Дозвільного центру».
•рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради «Про впровадження уніфікованих форм документів у діяльність Центр з видачі документів дозвільного характеру за
принципом організаційної єдності в м. Славутич».
•рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про впровадження уніфікованих форм документів у діяльність Дозвільного центру м. Чернігова».
•розпорядження голови Корюківської РДА «Про впровадження уніфікованих форм документів у діяльність Дозвільного центру».
Також ініційовано розроблення та впровадження розпорядження Славутицького міського голови «Про внесення змін та доповнень до існуючих методик Системи управління якістю виконавчого
комітету Славутицької міської ради в зв’язку зі створенням нового підрозділу «Єдиний дозвільний
центр». Вказаним документом передбачено запровадження Методики системи управління якістю
«Видача документів дозвільного характеру через Дозвільний центр», що визначає процедуру видачі
документів дозвільного характеру, які видаються через ЄДЦ, систематизує управління даним
процесом та визначає відповідальних за виконання тих чи інших дій даного процесу. Методикою чітко регламентується процес відстеження порушення термінів видачі документів дозвільного характеру, та порядок реагування на дані порушення з метою усунення їх в майбутньому.
Передбачається обов’язковий моніторинг діяльності ЄДЦ шляхом анкетування заявників, які
користуються послугами дозвільного центру. Також передбачено розроблення інформаційних
карток процедур видачі документів дозвільного характеру ЄДЦ, які міститимуть повну та актуальну інформацію про дозвільні процедури
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Для впровадження даних рекомендацій та прийняття місцевих НПА «Лабораторія малого
бізнесу» направила інформаційні листи до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Представництв Держкомпідприємництва в Чернігівській та Київській областях, керівників ЄДЦ мм. Борисполя, Чернігова, Корюківського району, начальника
управління економіки та соціального розвитку м. Славутич.
26 грудня 2008 року в м. Славутичі відбувся «круглий стіл», на якому були представлені напрацьовані в процесі моніторингу результати та рекомендації, які пропонується впровадити на
державному та місцевих рівнях з метою підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів.
Станом на лютий 2009 року проекти передані на розгляд відповідним міським радам та Корюківській райдержадміністрації.
В порядок денний чергового засідання виконавчого комітету Славутицької міської ради у
лютому 2009 року внесене питання затвердження уніфікованих форм документів для роботи ЄДЦ
м. Славутича. Дане рішення знаходиться в стадії розробки та узгодження.
В м. Славутичі Методика системи управління якістю «Видача документів дозвільного характеру через Дозвільний центр» знаходиться на стадії погодження. У зв’язку з розробленням методики
внесені зміни до Настанови якості та методик дозвільних органів (відділу містобудування та архітектури, сектору земельних ресурсів), які введені в дію розпорядженням Славутицького міського
голови від 23 січня 2009 № 58.
На думку експертів Лабораторії малого бізнесу впровадження даних уніфікованих форм при
організації документообігу дозвільного центру забезпечить підвищення прозорості та інформаційної відкритості дозвільно-погоджувальних процедур, дозволить усунути передумови для
корупції у дозвільній сфері, дозволить більш ефективно координувати діяльність місцевих дозвільних органів під час надання ними комплексних документів дозвільного характеру, що передбачають отримання проміжних документів (довідок, витягів, висновків, погоджень тощо).
У свою чергу, введення в дію Методики системи управління якістю «Видача документів дозвільного характеру через Дозвільний центр» у м. Славутичі дозволить покращити якість послуг,
які надаються дозвільним центром і уникнути порушень термінів видачі документів дозвільного
характеру.
Висновки за результатами регіональних кампаній громадського представництва
В ході регіональних кампаній громадського представництва громадськими організаціями
– партнерами коаліції було ініційовано 17 проектів місцевих НПА (рішень міських рад, їх виконкомів, розпоряджень міського голови та голів РДА), спрямованих на вдосконалення роботи
14 з 17 ЄДЦ, досліджених в ході громадського моніторингу.
Ініційовані ЄДЦ у більшості випадків являють собою місцеві інтерпретації порядків взаємодії, передбачених ст. ст. 4 та 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності». В усіх випадках розробники не обмежились відтворенням типового документу,
затвердженого наказом Держкомпідприємництва № 116, а запропонували новації, які, на їх
думку, покликані покращити роботу місцевих ЄДЦ. Такі новації полягають у запровадженні
контролю за рухом документів (аркуш (бланк) погодження, автоматизований контроль), незалежного оцінювання роботи ЄДЦ (постійна комісія з моніторингу, анкетування заявників
тощо).
Важливою новацією є надання ЄДЦ статусу дорадчо-консультативного та робочого органу
райдержадміністрації (Волочиський, Дунаєвецький, Ярмолинецький райони).
Заслуговує на увагу ініціатива щодо запровадження уніфікованих форм документів для ЄДЦ
у мм. Борисполі, Славутичі, Чернігові та Корюківському районі. Інноваційним є НПА щодо
Методики системи управління якістю „Видача документів дозвільного характеру через Дозвільний центр” у м. Славутичі.
З огляду на стислі часові рамки кампаній громадського представництва не всі НПА вдалося
довести до прийняття до кінця лютого 2009 р., однак, коаліція громадських організацій сподівається, що її ініціативи будуть сприйняті органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади та спричинять реальне покращення діяльності ЄДЦ. Також є надія,
що позитивний досвід реформ, набутий на місцевому рівні, зможе стати однією з передумов
для впровадження системних змін у дозвільній сфері на рівні держави.
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1. Єдині дозвільні центри як явище позитивно сприймаються як суб’єктами господарювання, так і представниками дозвільних органів. Усі категорії опитаних у більшості своїй
стверджують, що дозвільні центри є потрібними. Так вважають майже 80% опитаних
підприємців та 65% представників дозвільних органів. Свідченням цього також є досить
висока оцінка респондентами діяльності досліджуваних ЄДЦ (4,1 бали за п’ятибальною
шкалою). Це свідчить про виправданість синергічних зусиль центральної та місцевої влади щодо створення ЄДЦ.
2. В роботі ЄДЦ поєднуються ознаки єдиного офісу (особиста присутність представників
дозвільних органів) та єдиного вікна (прийом вхідних та вихідних пакетів адміністраторами). Обидві опції узгоджуються із Законом України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», в якому задекларовано право вибору заявника між зверненнями
до адміністратора та зверненнями до дозвільного органу. У більшості досліджуваних дозвільних центрах (14) прийом здійснюють як адміністратори, так і представники дозвільних органів. У трьох дозвільних центрах прийом документів та їх обробку здійснюють
виключно адміністратори. З одного боку, така альтернатива дає більший простір у діях
як місцевій владі, так і суб’єктам господарювання. З іншого боку нечіткість положень
законодавства у цьому питанні створює можливості для корупційних схем та видачі документів дозвільного характеру поза ЄДЦ.
3. Як показав моніторинг, порядок здійснення дозвільних процедур (зокрема, вичерпний перелік необхідних документів, порядок документообігу, підстави відмов у видачі
документів дозвільного характеру) у багатьох випадках чітко не врегульований на центральному рівні. Позитивною практикою в цих умовах є затвердження місцевими органами
влади технічних регламентів для дозвільних процедур. Такий досвід було виявлено у 5 з 17
досліджених ЄДЦ. Як показав моніторинг, у цих ЄДЦ спостерігається менше скарг на
урегульованість процедур та взаємодію дозвільних органів. Затвердження технічних регламентів безперечно сприяє впорядкуванню дозвільних процедур та зменшенню рівня
корупції в дозвільній сфері. Проте, місцеві технічні регламенти не можуть бути повноцінними замінниками подібних документів центрального рівня. Крім того, така практика
створює неоднаковість застосування одних і тих самих актів законодавства в різних районах та містах.
4. До основних проблем функціонування ЄДЦ належить невизначеність його статусу. Закон
України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» не містить згадування
про дозвільні центри. Натомість в Статті 4 закону зазначено що «видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності». Тут же йдеться про те, що представники дозвільних органів здійснюють
прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні. Типове положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної
системи у сфері господарської діяльності визначає дозвільний центр лише як приміщення
для прийому суб’єктів господарювання адміністратором та представниками дозвільних
органів. Це перешкоджає наданню ЄДЦ статусу виконавчого (робочого, координаційного)
органу міської ради або районної державної адміністрації та суб’єкта правовідносин загалом.
Невизначеність статусу єдиних дозвільних центрів як чинник, що перешкоджає ефективній роботі центрів, зазначалося також у коментарях значної частини адміністраторів.
5. Невиконання вимог частини 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», що проявляється у видачі документів дозвільного характеру, не
передбачених законом, є загальнопоширеною практикою в Україні. Фактично в усіх досліджених єдиних дозвільних центрах зафіксовано видачу документів дозвільного характеру,
що не мають законодавчого підґрунтя. Всього моніторингом виявлено близько 500 найменувань документів дозвільного характеру. В той час, як в проекті Закону України
«Про перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності», що був
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прийнятий у першому читанні 13 січня 2009 року, зазначено лише 167 видів документів
дозвільного характеру, передбачених конкретними Законами України. Разом з тим, слід
зауважити, що у різних дозвільних центрах трапляються різні інтерпретації одного й того
самого дозволу. Це все є наслідком відсутності законодавчо визначеного переліку (реєстру) документів дозвільного характеру. Така практика, що створює широкі корупційні
можливості для місцевих дозвільних органів, має бути невідкладно припинена.
6. На центральному рівні Держкомпідприємництвом активно просувається впровадження
автоматизованої загальнодержавної системи «Реєстр документів дозвільного характеру»
(АЗС РДДХ). Використання цієї системи у ЄДЦ потребує витрат місцевих бюджетів, а
також значних додаткових зусиль адміністраторів. Попри це, АЗС РДДХ у нинішньому
форматі не відповідає вимогам чинного законодавства та не задовольняє більшість опитаних адміністраторів. Таке програмне забезпечення використовується в більшості досліджених дозвільних центрів (в 11 з 17). Однак, лише третина адміністраторів (8 з 23), які
користуються АЗС РДДХ, задоволені цією системою, решта мають до неї суттєві зауваження. Серед причин незадоволення – відсутність засобів контролю за рухом дозвільної
справи та відстеження строків підготовки та видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами, неможливість забезпечити зв’язки кінцевого документу дозвільного
характеру з проміжними. Слід зазначити, що паралельно на місцевому рівні розроблені
альтернативні програмні продукти, які успішно використовуються адміністраторами та
задовольняють потреби функціонування ЄДЦ.
7. Роботу досліджуваних ЄДЦ забезпечують 38 адміністраторів. З огляду на те, що у відповідних містах та районах кількість суб’єктів господарювання складає понад 248 тисяч,
кількість адміністраторів у ЄДЦ є явно недостатньою. Адже, виходячи з цього 1 адміністратор у досліджених ЄДЦ припадає в середньому на 6552 суб’єкти господарювання. Навантаження на адміністраторів ЄДЦ, особливо в обласних центрах, є значним. Найбільш
вагомим навантаженням, попри прийняття та видачу документів, складають ведення баз
даних та консультування заявників. Не сприяє залученню на посади адміністраторів кваліфікованих кадрів недостатній рівень оплати працівників (місячний оклад до 900 грн), а
також, те що посада адміністратора відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» прирівняна
до посади провідного спеціаліста.
8. За оцінками респондентів з числа суб’єктів господарювання, ЄДЦ досить ефективно
виконує функцію стримування корупції. Майже половина опитаних суб’єктів господарювання (46%) вважає, що ЄДЦ є дієвою інституцією, що 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
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади. Разом з цим, деякі заходи можна і доцільно здійснити на місцевому рівні
(оптимізація дозвільних процедур, мінімізація безпосередніх контактів заявників та дозвільних органів тощо).
9. У значній мірі ефективність роботи дозвільних центрів залежить від політичної волі
місцевої влади, її бажання йти на зустріч підприємцям, та реально просувати послуги
дозвільних центрів. В ході дослідження виявлено низку випадків, коли ефективні моделі
функціонування дозвільних центрів (спільні засідання, організований виїзд на об’єкти,
оприлюднення інформації про діяльність дозвільних центрів) здійснювалося саме завдяки
позиції місцевої влади або перших осіб. З одного боку, це є позитивним явищем, проявом місцевих ініціатив та кращих практик. А сприяння з боку місцевої було відзначено
більшістю адміністраторів (30 з 33), представників дозвільних органів (87 з 108) та територіальних представництв Держкомпідприємництва (7 з 12). З іншого боку, очевидним є
те, що стандарти діяльності дозвільних центрів та механізм взаємодії адміністраторів та
дозвільних органів доцільно якісно прописати в нормативно-правових актах центрального рівня.
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РОЗДІЛ ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Слід на законодавчому рівні прямо заборонити вимагання та видачу документів дозвільного характеру, що не передбачені законами України, а також встановити, що господарська діяльність (її окремі види) не вимагають одержання будь-яких дозволів, погоджень, висновків тощо,
якщо інше прямо не передбачено законом.
2. Внести зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», передбачивши законодавче визначення дозвільного центру як робочого (виконавчого) органу міської ради,
районної державної адміністрації. Відповідно, адміністратори мають бути наділені реальними важелями
адміністративного впливу на місцеві дозвільні органи та їх представників у ЄДЦ. Це дозволить внормувати статусу ЄДЦ як суб’єкта права з відповідними функціями, правами та відповідальністю.
3. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» чітко прописати,
що видача документів дозвільного характеру здійснюється виключно через дозвільний центр, у межах якого заявнику надається вибір між зверненням до адміністратора і зверненням до представника
відповідного дозвільного органу. У такий спосіб буде припинено практику видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами в обхід ЄДЦ.
4. Законодавчо передбачити видачу через дозвільні центри проміжних висновків, погоджень
тощо, що є передумовами для видачі документів дозвільного погодження (для цього поряд з терміном
«документ дозвільного характеру» ввести термін «дозвільно-погоджувальна процедура»). Законодавчо
передбачити, що складні дозвільно-погоджувальні процедури за участю двох та більше дозвільних
органів здійснюються через дозвільний центр без участі заявника. Внаслідок цього зменшиться
кількість звертань суб’єктів господарювання до дозвільного центру в межах однієї логічно цілісної
процедури, що зумовить заощадження часу та зусиль суб’єктів господарювання.
5. Забезпечити затвердження центральними органами виконавчої влади типових технічних регламентів окремих дозвільно-погоджувальних процедур, в яких визначити вичерпні переліки документів, що подаються для одержання документів дозвільного характеру, дозвільні органи, задіяні у процедурі та порядок їх взаємодії, вичерпний перелік проміжних висновків та погоджень, строки здійснення
процедури, вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру. Це
дозволить впорядкувати порядок видачі документів дозвільного характеру (з можливістю певної
інтерпретації відповідно до місцевих умов) та зменшить простір для корупції в дозвільній сфері.
6. Держкомпідприємництву України доцільно суттєво допрацювати й вдосконалити автоматизовану загальнодержавну систему «Реєстр документів дозвільного характеру» та привести її у
відповідність з вимогами національних НПА, врахувати зауваження адміністраторів для подальшої
інсталяції у ЄДЦ на безоплатній основі. У таких випадках впровадження системи відповідатиме
не лише інтересам її розробників, а й інтересам органів місцевої влади та адміністраторів.
7. Передбачити у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» можливість подання заяви про видачу документа дозвільного характеру у вигляді електронного документа,
засвіченого електронним цифровим підписом, до якої додаються скановані копії необіхдних документів.

РОЗДІЛ V. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
В ході проведеної діяльності з моніторингу роботи ЄДЦ та кампаній громадського представництва партнерами по коаліції набуто певний досвід та накопичено значний обсяг інформації.
Свій доробок коаліція планує використати для подальшої діяльності в майбутньому, а саме:
1. Ініціювати зміни до нормативних актів України, в тому числі до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також ініціювання актів Кабінету Міністрів
України для впровадження рекомендацій, сформульованих коаліцією. Це стане просуванням
системних змін, спрямованих на вдосконалення роботи ЄДЦ на загальнодержавному рівні.
2. Працювати над впровадженням в Україні уніфікованих форм документів, що використовуються ЄДЦ. Це дозволить впровадити єдині стандарти документообігу в різних ЄДЦ.
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3. Провести всеукраїнський семінар за участю адміністраторів ЄДЦ для ознайомлення з
кращими практиками роботи ЄДЦ.

ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1. ЗРАЗКИ ПИСЬМОВИХ ЗАПИТІВ
Зразок письмового запиту міському голові

Бланк організації
Вих. № _____ від «__»_________ 2008 р.

_______________________________
(Миколаївському)
міському голові
_______________________________
(прізвище у давальному відмінку, ініціали)

Запит про надання письмової інформації

Шановний (а) ________________________!
Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. За результатами моніторингу буде дано оцінку діяльності
дозвільного центру в м. _______________ у порівнянні з іншими дозвільними центрами.
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів, на підставі статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 10, 21, 29, 32, 33 та 47 Закону України “Про інформацію” та статті 20 Закону України «Про об’єднання громадян» просимо Вас надати таку інформацію щодо діяльності дозвільного центру у
м.____________:
•Інформацію про місцеві нормативно-правові акти, що регламентують діяльність дозвільного центру та проходження дозвільних процедур (порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу, рішення ради, її виконкому, розпорядження міського
голови) у форматі таблиці (додаток 1);
•Перелік дозвільних органів, залучених до роботи в дозвільному центрі;
•Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі;
•Відомості про структурний підрозділ (виконавчий орган ради), який забезпечує роботу дозвільного центру;
•Кількість задіяних в дозвільному центрі працівників (прохання зазначити кількість окремо адміністраторів та
працівників дозвільних органів та їх посади);
•Інформацію про засідання колегіальних органів, на яких розглядались питання діяльності дозвільного центру
(засідання виконавчого комітету, сесії міської ради, узгоджувальних комісій та інших консультативно-дорадчих
органів тощо), зокрема, дату та питання, що розглядалися;
Інформацію про заходи міської ради, її виконавчих органів та міського голови щодо підтримки та забезпечення діяльності дозвільного центру;
•Статистичні відомості щодо роботи дозвільного центру у форматі таблиці (додаток 2).
Просимо також надати копії таких офіційних документів (надати можливість для ознайомлення з такими офіційними
документами):
•місцеві нормативно-правові акти, що регламентують діяльність дозвільного центру та проходження дозвільних
процедур, зазначені у таблиці (додаток 1);
•положення про структурний підрозділ виконкому міської ради, (виконавчий орган ради), що забезпечує діяльність дозвільного центру;
•посадові інструкції адміністраторів.
•рішення виконавчого комітету, сесії міської ради, консультативно-дорадчих органів, розпорядження міського голови з питань сприяння (забезпечення) діяльності дозвільного центру та здійснення дозвільних процедур.
•Паспорт дозвільного центру
Запитувану інформацію просимо надати у строк, передбачений чинним законодавством, за адресою _____________.
Заздалегідь вдячні Вам за вчасне надання інформації та допомогу у проведенні моніторингу.
Додатки на 2-х аркушах:
1. Таблиця 1 (Інформація щодо місцевих нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЄДЦ та проходження
дозвільних процедур)
2. Таблиця 2 (кількісні показники діяльності ЄДЦ)
З повагою,
_________________________			
_______
_______________
(посада керівника організації)			
(підпис)
(ініціали, прізвище)
М.П.
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ДОДАТКИ

Додаток 1 до запиту міському голові
Інформація щодо місцевих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ЄДЦ та проходження дозвільних
процедур

№
з/п

Вид
та видавник
та НПА

Назва
НПА

Дата,
№
НПА

Наявність
аналізу регуляторного впливу
(так/ні)

Опри люднення проекту (дата,
джерело)

Оприлюднення прийнятого акта
(дата, джерело)

Відстеження результативності регуляторного акта
Базове

Примітки

Повторне

Додаток 2 до запиту міському голові
Кількісні показники роботи ЄДЦ

Кількісні показники

Квартали
I
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1

Видано документів дозвільного
характеру 2007 р..

2

Видано документів дозвільного
характеру 2008 р.

3

Надано відмов у виданні дозволів 2007 р.

4

Надано відмов у виданні дозволів 2008 р.

ІІ

ІIІ

Всього
за 9 міс.

ДОДАТКИ
Зразок письмового запиту голові райдержадміністрації

Бланк організації
Вих. № _____ від «__»_________

Голові
_______________________районної
державної адміністрації
_______________________________
(прізвище у давальному відмінку, ініціали)

Запит про надання письмової інформації
Шановний (а) ________________________!

Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. За результатами моніторингу буде дано оцінку діяльності
дозвільного центру в _______________ районі у порівнянні з іншими дозвільними центрами.
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів, на підставі статей 9, 10, 21, 29, 32, 33 та 47 Закону України
“Про інформацію” та статті 20 Закону України «Про об’єднання громадян» просимо Вас надати таку інформацію щодо діяльності дозвільного центру в____________ районі:
•Інформацію про місцеві нормативно-правові акти, що регламентують діяльність дозвільного центру та проходження дозвільних процедур (порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу розпорядження голови РДА, рішення районної ради)
у форматі таблиці (додаток 1);
•Перелік дозвільних органів, залучених до роботи в дозвільному центрі;
•Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі;
•Відомості про структурний підрозділ РДА, який забезпечує роботу дозвільного центру;
•Кількість задіяних в дозвільному центрі працівників (прохання зазначити кількість окремо адміністраторів та
працівників дозвільних органів та їх посади);
•Інформацію про засідання колегіальних органів, на яких розглядались питання діяльності дозвільного центру
(засідання колегії РДА, районної ради, узгоджувальних комісій та інших консультативно-дорадчих органів тощо),
зокрема, дату та питання, що розглядалися;
•Інформацію про заходи РДА щодо підтримки та забезпечення діяльності дозвільного центру
•Статистичні відомості щодо роботи дозвільного центру відповідно до таблиці, що додається до цього запиту.
•Статистичні відомості щодо роботи дозвільного центру у форматі таблиці (додаток 2).
Просимо також надати копії таких офіційних документів (надати можливість для ознайомлення з такими офіційними
документами):
•місцеві нормативно-правові акти, що регламентують діяльність дозвільного центру та проходження дозвільних
процедур, зазначені у таблиці (додаток 1);
•положення про структурний підрозділ РДА, що забезпечує діяльність дозвільного центру;
•посадові інструкції адміністраторів.
•розпорядження голови РДА, рішення районної ради, консультативно-дорадчих органів, узгоджувальних комісій
з питань сприяння (забезпечення) діяльності дозвільного центру та здійснення дозвільних процедур.
•паспорт дозвільного центру
Запитувану інформацію просимо надати у строк, передбачений чинним законодавством за адресою _____________.
Заздалегідь вдячні Вам за вчасне надання інформації та допомогу у проведенні моніторингу.
Додатки на ___аркушах:
1. Таблиця 1 (Інформація щодо місцевих нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЄДЦ)
2. Таблиця 2 (кількісні показники діяльності ЄДЦ)
З повагою,
__________________________		
(посада керівника організації )		

_______		
(підпис)		

_______________
(ініціали, прізвище)

М.П.
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Додаток 1 до запиту голові РДА
Інформація щодо місцевих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ЄДЦ та проходження дозвільних
процедур

№
з/п

Вид та
видавник та
НПА

Назва
НПА

Дата,
№
НПА

Наявність
аналізу регуляторного
впливу (так/
ні)

Оприлюднення проекту (дата,
джерело)

Оприлюднення прийнятого акта
(дата, джерело)

Відстеження
результативності
регуляторного акта
Базове

Примітки

Повторне

Додаток 2 до запиту голові РДА
Кількісні показники роботи ЄДЦ

Кількісні показники

Квартали
I

1

Видано документів дозвільного характеру 2007 р.

2

Видано документів дозвільного характеру 2008 р.

3

Надано відмов у виданні дозволів 2007 р.

4

Надано відмов у виданні дозволів 2008 р.

ІІ

ІIІ

Всього
за 9 міс.

Зразок письмового запиту голові представництву Держкомпідприємництва
Бланк організації
Вих. № _____ від «__»_________

Запит про надання письмової інформації

Голові представництва
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва в __________________області
(Автономній Республіці Крим)
_______________________________
(прізвище у давальному відмінку, ініціали)

Шановний (а) ________________________!
Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України.
Результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації
“Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів, на підставі статей 9, 10, 21, 29, 32, 33 та 47 Закону
України “Про інформацію” та статті 20 Закону України «Про об’єднання громадян» просимо Вас надати таку інформацію
•перелік та форми звітності, яка подається адміністраторами дозвільних центрів представництву Держкомпідприємництва;
•кількість проведених перевірок діяльності дозвільного центру в м._____ (_____________ районі) від початку його
діяльності; зміст (характер) виявлених порушень, інформацію про реагування на складені акти, протоколи тощо
•інформацію про наради, проведені обласною державною адміністрацією (Радою міністрів АРК) та представництвом Держкомпідприємництва щодо дозвільної системи та про питання, що порушувались на таких нарадах;
•інформацію про семінари (тренінги, навчання) з питань функціонування дозвільних центрів та здійснення дозвільних процедур, проведені в регіоні та про тематику таких семінарів (тренінгів, навчань).
Запитувану інформацію просимо надати у строк, передбачений чинним законодавством за адресою ______________
Заздалегідь вдячні Вам за вчасне надання інформації та допомогу у проведенні моніторингу.
З повагою,
_________________________		
(посада керівника організації)		
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_______
(підпис)
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(ініціали, прізвище)
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Зразок письмового запиту голові облдержадміністрації

Бланк організації
Вих. № _____ від «__»_________

Голові _____________обласної
державної адміністрації
_______________________________
(прізвище у давальному відмінку, ініціали)
Або Голові Ради міністрів
Автономної Республіки Крим
_______________________________
(прізвище у давальному відмінку, ініціали)

Запит про надання письмової інформації
Шановний (а) ________________________!

Громадська організація _____________________________________________ є членом коаліції громадських організацій, яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. Зокрема, наша організація здійснює моніторинг діяльності
дозвільних центрів у м.______________________________, та ________________ районі ________________ області (Автономної Республіки Крим).
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів, на підставі статей 9, 10, 21, 29, 32, 33 та 47 Закону
України “Про інформацію” та статті 20 Закону України «Про об’єднання громадян» просимо Вас надати інформацію:
•про конкретні заходи облдержадміністрації (Ради міністрів Автономної Республіки Крим) щодо підтримки та
забезпечення діяльності дозвільних центрів
•інформацію щодо нарад, інформацію про наради, проведені обласною державною адміністрацією (Радою міністрів АРК) щодо дозвільної системи, про питання, що порушувались на таких нарадах та результати нарад (різні
протокольні доручення, тощо);
•інформацію про семінари (тренінги, навчань) з питань функціонування дозвільних центрів та здійснення дозвільних процедур, проведені в регіоні та про тематику таких семінарів (тренінгів, навчань).
Запитувану інформацію просимо надати у строк, передбачений чинним законодавством за адресою __________.
Заздалегідь вдячні Вам за вчасне надання інформації та допомогу у проведенні моніторингу.
З повагою,
_________________________		
(посада керівника організації )		

______		
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

М.П.
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ДОДАТОК 2. КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ЄДЦ

1. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
Адреса місцезнаходження ЄДЦ _____________________________________________________________
Адреса веб сторінки в мережі Інтернет _______________________________________________________
Розклад роботи __________________________________________________________________________
Кількість кімнат __________________________________________________________________________
Призначення кімнат ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Наявність оргтехніки
•персональний комп’ютер (шт)		

_____

•копіювальний апарат (шт.)		

_____

•принтер (шт.)				

_____

•сканер (шт.)				

_____

•телефонний апарат (шт.)			

_____

•факс (шт.)				

_____

Загальна чисельність учасників дозвільного центру на момент обстеження ___ в т.ч. адміністраторів ____, представників дозвільних органів ____

2. ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ (в колонці «Оцінка» оцініть за 5-ти бальною шкалою, 1 – погано, 5 – відмінно)

№
з/п

Питання

1

Доступність та зручність для відвідувачів приміщення ЄДЦ

1.1

Зручність та легко доступність місця розташування ЄДЦ

1.2

Наявність черг

1.3

Наявність стільців для відвідувачів

1.4

Наявність столів для відвідувачів

2
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Ні

Примітки

Обґрунтуйте думку

Доступність інформації про роботу ЄДЦ

2.1

Наявність окремої веб-сторінки

2.2

Наявність інформаційних вивісок про функціонування ЄДЦ при вході до приміщення

2.3

Наявність вивісок про графік роботи

3

Так

Обсяг інформації

3.1

Наявність стендів з інформацією та бланками для
відвідувачів

3.2

Актуальність друкованої інформації на стендах
(відповідність існуючим процедурам)

3.3

Наявність механізмів отримання думки споживачів (наприклад, книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо)

Якщо так, зазначте, які
саме

Оцінка

ДОДАТКИ
ДОДАТОК 3. СТРУКТУРА ІНТЕРВ’Ю (АНКЕТИ)
СТРУКТУРА ІНТЕРВ’Ю (АНКЕТИ)З АДМІНІСТРАТОРАМИ ЄДЦ
Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. За результатами моніторингу буде дано оцінку діяльності
дозвільного центру в м. _______________ у порівнянні з іншими дозвільними центрами.
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів. Результатом дослідження також стане
розробка рекомендацій для органів влади щодо покращення якості послуг, що надаються підприємцям при здійсненні
дозвільних процедур, та усунення «слабких» місць, що створюють можливості для корупції.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети. ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ЦЕ ОПИТУВАННЯ Є АНОНІМНИМ, А ВАШІ ВІДПОВІДІ Є КОНФІДЕНЦІЙНИМИ.
1. Дата створення ЄДЦ ____________
2. Зазначте види послуг, які надаються в рамках роботи ЄДЦ (зазначити всі можливі варіанти)
консультування
надання бланків для заповнення
допомога при заповненні бланків заяв
прийом документів
видача документів дозвільного характеру
копіювання документів
інше (зазначити) ___________________________________________________________________________
3. Якими місцевими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності ЄДЦ, Ви керуєтесь в своїй діяльності (зазначити всі місцеві НПА щодо діяльності ЄДЦ)?
__________________________________________________________________________________________________
4. Які новації, не врегульовані чинним законодавством України, запроваджені на місцевому рівні?
__________________________________________________________________________________________________
5. Чим були обумовлені запроваджені на місцевому рівні новації?
__________________________________________________________________________________________________
6. Чи спрацювали запроваджені на місцевому рівні новації так, як планувалось? Обґрунтуйте відповідь
__________________________________________________________________________________________________
7. У який спосіб працівники дозвільного органу залучені до роботи ЄДЦ? (зазначити всі можливі варіанти)
Через прийом документів
Через прийом громадян
Через роботу в колегіальних органах
У інший спосіб (зазначте) ____________________________________________________________________
8. Зазначте періодичність присутності представників дозвільних органів (дні тижня та години)
__________________________________________________________________________________________________
9. Яким чином здійснюються процедури, у яких задіяно кілька дозвільних органів?
Через обмін документами між ДО
Через колегіальний розгляд
Заявник самостійно звертається до кожного дозвільного органу
Інше (Ваш коментар)
__________________________________________________________________________________________________
10. Який спосіб документообігу між адміністраторами та представниками дозвільних служб запроваджено в ЄДЦ?
кур’єрська
доставка

доставка адміністраторами

доставка працівниками
дозвільних органів

обмін під час
спільних засідань

електронний документообіг
документообіг відсутній, кожен представник ДО приймає та видає документи самостійно
інший вид документообігу _________________________________________________________
11. Яким чином здійснюється контроль за документообігом?
__________________________________________________________________________________________________
12. Які, на Вашу думку, є проблеми з організацією документообігу в ЄДЦ?
__________________________________________________________________________________________________
13. На Вашу думку, як можна їх вирішити?
__________________________________________________________________________________________________
14. Чи задовольняє Вас матеріально-технічне забезпечення ЄДЦ?
Так

Ні
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15. Якщо ні, то чому:
__________________________________________________________________________________________________
16. Чи є у Вас доступ до мережі Інтернет?
Так

Ні

Очікується

17. Чи є доступ до мережі Інтернет у представників дозвільних органів?
Так

Ні

Очікується

В деяких

В більшості

Не знаю

Інше __________________________________________________________

18. Яке програмне забезпечення використовується в діяльності ЄДЦ і хто є його розробником?
__________________________________________________________________________________________________
19.Чи задовольняє Вас рівень програмного забезпечення РДДХ?
Так

Ні

Не знаю, бо не користувався

20. Якщо «ні», то чому?___________________________________________________________________________
21. Яким чином здійснюється інформування зацікавлених про ЄДЦ?
Через ЗМІ
Через мережу Інтернет
Через інформаційні вивіски, розміщені в приміщеннях дозвільних органів
Інше (зазначити) ___________________________________________________________________________
22. Як часто оновлюється інформація на веб-сторінці про діяльність ЄДЦ?
щотижня

щомісяця

щоквартально

час від часу

інше (зазначити) ______________________________________________________________________
23. Як часто оновлюється інформація на стендах про діяльність ЄДЦ:
щотижня

щомісяця

щоквартально

за потребою

інше (зазначити) ________________________________________________________________
24 Оцініть доступність послуг ЄДЦ (за 5-ти бальною шкалою, 1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка)

Показник

1

2

3

4

Зручність та легкодоступність місця розташування ЄДЦ
Доступність та зручність для відвідувачів приміщення ЄДЦ
Організація роботи по прийому відвідувачів (черги)
Просторість та освітленість приміщення
Облаштованість приміщення стільцями для відвідувачів
Облаштованість приміщення столами для відвідувачів
Формат спілкування адміністраторів та учасників ЄДЦ з відвідувачами
Обсяг інформації про ЄДЦ, представленої в самому ЄДЦ
Наявність окремої діючої веб-сторінки
Наявність інформаційних вивісок про функціонування ЄДЦ при вході до будинку (приміщення)
Наявність вивісок про графік роботи
Наявність стендів з інформацією та бланками для відвідувачів
Актуальність друкованої інформації на стендах
(відповідність існуючим процедурам)
Наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо
25. Чи видаються в рамках ЄДЦ документи дозвільного характеру, не врегульовані законодавством?
Так

Ні

26. Якщо «так», зазначте, які?
__________________________________________________________________________________________________
27. Чи є випадки порушення термінів підготовки та видачі документів дозвільного характеру в ЄДЦ?
Так

Ні

Облік не ведеться

28. Якщо «так», то зазначте причини: ________________________________________________________________

76

5

ДОДАТКИ
29. Які, на Вашу думку, основні причини відмов у видачі дозвільних документів (оцініть за поширеністю)?

Зовсім не
поширена

Причина

Радше
не поширена

Радше
поширена

Дуже
поширена

Не знаю/Важко сказати

Неналежне оформлення документів зі сторони заявників
Чітка правова обґрунтованість відмови
Небажання дозвільних органів працювати
через ЄДЦ
Очікування або вимагання дозвільними
органами неофіційних платежів
Просто бюрократична плутанина, помилки чиновників
Інше (зазначте)
30. Чи існували порушення в процесі взаємодії з дозвільними органами?
Так

Ні (переходьте до запитання 31)

Не помічав

31. Які порушення були виявлені Вами в процесі взаємодії з дозвільними органами?
__________________________________________________________________________________________________
32. Яких заходів було вжито для усунення зазначених порушень?
__________________________________________________________________________________________________
33. Чи існують, на Вашу думку, проблеми в роботі ЄДЦ, що заважають ефективній роботі?
Так

Ні (переходьте до запитання 35)

Не помічав (переходьте до запитання 35)

34. Що, на Вашу думку, заважає ефективному (своєчасному, в повному обсязі) здійсненню дозвільних процедур та заважає
суб’єктам господарювання при отриманні документів дозвільного характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Відсутність єдиних вимог щодо надання документів
дозвільного характеру, здійснення певних дій
необхідність заповнення/представлення додаткових документів (заповнення додаткових заяв, нотаріальне засвідчення підпису при поданні документів рекомендованим листом тощо)
відсутність інформації про порядок дій
невиконання працівниками дозвільних органів вимог нормативноправових актів, що стосуються здійснення дозвільних процедур
необхідність сплати суб’єктами господарювання неофіційних платежів (спонсорські внески, благодійна допомога тощо)
необхідність неодноразових звернень в дозвільні органи
для вирішення (прискорення вирішення) питання
свідоме затягування дозвільних процедур дозвільними органами
вирішення питань на засіданнях колегіальних органів (сесія ради, засідання міськвиконкому) відбувається рідко (один раз на місяць і більше)
неможливість відстеження процесу
проходження поданих документів
«відсилання» з одного дозвільного органу до іншого
Інше (зазначити)
35. Чи існують, на Вашу думку, чинники, які заважають Вашій співпраці з дозвільними органами?
Так

Ні (переходьте до запитання 37)

Не помічав (переходьте до запитання 37)
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36. Що, на Вашу думку, заважає співпраці дозвільних органів з адміністраторами? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне
твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

відсутність відповідальності працівників дозвільних органів за порушення вимог законодавства
відсутність чіткого регламентування здійснення дозвільних процедур
на рівні законодавства
відсутність єдиних вимог щодо надання документів дозвільного характеру
(відсутність місцевих нормативно-правових актів, які чітко та прозоро регламентують здійснення дозвільних процедур)
невиконання працівниками дозвільних органів вимог нормативноправових актів, що стосуються здійснення дозвільних процедур
небажання дозвільних органів співпрацювати для покращення ситуації
із видачею документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання
відсутність відповідальних працівників дозвільних органів
в Дозвільному центрі у визначені години
неможливість відстеження процесу проходження поданих
документів в дозвільному органі
Інше (зазначити)
37. Чи виконуєте Ви обов’язки, не пов’язані з діяльністю ЄДЦ?
Так

Ні (переходьте до запитання 38)

38. Якщо так, то які:
________________________________________________________________________________________
39. Яким, на Вашу думку, є завантаження адміністраторів ЄДЦ при виконанні наступних дій?

Дії

малозначне

значне

надмірне

Прийом та видача документів
Консультування заявників
Контакти з дозвільними органами
Звітність до Держкомпідприємництва
Відповіді на запити
Держкомпідприємництва
Звітність до ОДА
Відповіді на запити ОДА
Організація документообігу
Ведення баз даних
Інше (зазначте)
40. Чи сприяє керівництво (міськвиконкому, РДА) діяльності ЄДЦ?
Так

Ні

не помічав

сприяння відсутнє, тільки заважають

інше (зазначити) _________________________________________________________________
41. Чи надається сприяння у роботі ЄДЦ зі сторони представництва Держкомпідприємництва:
Так

Ні

не помічав

сприяння відсутнє, тільки заважають

інше (зазначити) _________________________________________________________________
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42. Якщо так, то яким чином відбувається сприяння роботі ЄДЦ (оберіть не більше трьох варіантів відповідей):
Надання методологічної та інформаційної підтримки,
Надання політичної підтримки
Адміністративно-організаційна підтримка
Достатність та своєчасність фінансування на потреби ЄДЦ
Реагування на усну та письмову інформацію про порушення вимог чинного законодавства
Проведення спільних навчань для адміністраторів (які, скільки)
__________________________________________________________________________________________________
Проведення спільних нарад з дозвільними органами (які, скільки)
__________________________________________________________________________________________________
Інше (зазначити) ___________________________________________________________________________

ДОДАТКИ
43. На Вашу думку, наскільки поширена корупція в системі отримання документів дозвільного характеру?
Зовсім не поширена
(переходьте до запитання 45)

Радше не поширена

Радше поширена

Не знаю/важко сказати (переходьте до запитання 45)
44. Які чинники, на Вашу думку, сприяють корупції (корупційним діянням) у сфері отримання документів дозвільного характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Недосконалість вимог щодо подання документів, здійснення певних дій
Відсутність можливості контролю за проходженням
дозвільних процедур зі сторони заявника
Відсутність необхідної інформації про дозвільні процедури
Відсутність контролю за проходженням дозвільних процедур
з боку державних органів
Недостатня відповідальність за порушення порядку видачі
документів дозвільного характеру
Відсутність (невизначеність) офіційної плати за видачу
документів дозвільного характеру
Відсутність (недостатність) інформації про порядок проходження дозвільних процедур
Відмова в прийнятті документів без зазначення причини відмови
Низький професійний рівень адміністраторів
Низький професійний рівень працівників дозвільних органів
Низька заробітна плата адміністраторів та представників дозвільних органів
Необхідність відвідування інших дозвільних органів після звернення в ЄДЦ
Провокування корупції (корупційних дій) з боку заявників
Інше (зазначити)
45. Які дозвільні процедури, на Вашу думку, створюють найбільше можливостей для корупції2
________________________________________________________________________________________
46. На Вашу думку, в яких дозвільних органах (суб’єктах взаємодії в рамках ЄДЦ) корупція є найбільш поширеною?
(оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Місцеве управління земельних ресурсів;
Обласне управління земельних ресурсів;
Місцеве управління архітектури;
Місцева санепідемстанція;
Місцеве управління головного управління МНС України (пожежна охорона);
Держгірпромнагляд;
Архітектурно-будівельна інспекція;
Управління культури;
Управління житлово-комунального господарства;
Управління охорони навколишнього природного середовища;
Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах
Інші (зазначити) ___________________________________________________________________
47. Які заходи, на Вашу думку, слід вжити для подолання або мінімізації зазначених вище можливостей для корупції (корупційних діянь)? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Покращити нормативно-правову базу щодо дозвільної системи в сфері господарської діяльності на державному
та місцевому рівнях;
Посилити відповідальність учасників ЄДЦ за корупційні дії (кримінальну відповідальність, судове переслідування)
Підвищити доступність інформації про діяльність ЄДЦ;
Спростити дозвільні процедури;
Підвищити заробітну плату чиновникам;
Проводити додаткову інформаційну роботу серед суб’єктів господарювання щодо ЄДЦ;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________
48. Оцініть роботу ЄДЦ за 5-тибальною шкалою в порядку зростання (від 0 до 5)___________________
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49. Що, на Вашу думку, можна/треба змінити у роботі ЄДЦ (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей):
Змінити організаційну структуру;
Збільшити кількість адміністраторів;
Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня адміністраторів
Покращити матеріально-технічну базу;
Підвищити заробітну плату адміністраторам;
Вдосконалити законодавство;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________
50. Чи потрібне, на Вашу думку, існування єдиних дозвільних центрів?
Так

Ні

не знаю

потрібне, але не в даний час

інше (зазначити) ________________________________________________________________
51. Обґрунтуйте Вашу попередню відповідь:
________________________________________________________________________________________
52. Ваші коментарі до даного опитування загалом
________________________________________________________________________________________
53. Стаж роботи на посаді адміністратора
до півроку

півроку-рік

один-два роки

більше двох років

юридична

технічна

педагогічна

54. Освіта
економічна

інше (зазначити) _________________________________________________________________
55. Чи проходили спеціальне навчання (підвищення кваліфікації) за час перебування на посаді адміністратора
так (зазначте) ________________________________________________

ні

________________________________________________________________
56. Стать
Жін.

Чол.

57. Вік
До 30 років

30-40 років

40-50 років

більше 50 років

Місто, в якому проводилося інтерв’ю _______________ Дата інтерв’ю____________________________
Дякуємо за співпрацю!
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СТРУКТУРА ІНТЕРВ’Ю (АНКЕТА) З ПРЕДСТАВНИКАМИ ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ
Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. За результатами моніторингу буде дано оцінку діяльності
дозвільного центру в м. _______________ у порівнянні з іншими дозвільними центрами.
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів. Результатом дослідження також стане
розробка рекомендацій для органів влади щодо покращення якості послуг, що надаються підприємцям при здійсненні
дозвільних процедур, та усунення «слабких» місць, що створюють можливості для корупції.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети. ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ЦЕ ОПИТУВАННЯ Є АНОНІМНИМ, А ВАШІ ВІДПОВІДІ Є КОНФІДЕНЦІЙНИМИ.
1. Зазначте види послуг, які надаються в рамках роботи ЄДЦ (зазначити всі можливі варіанти)
консультування
надання бланків для заповнення
допомога при заповненні бланків заяв
прийом документів
видача документів дозвільного характеру
копіювання документів
інше (зазначити) __________________________________________________________________
2. Якими місцевими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності ЄДЦ, Ви керуєтесь в своїй діяльності (зазначити всі місцеві НПА щодо діяльності ЄДЦ)?
________________________________________________________________________________________
3. Які новації, не врегульовані чинним законодавством України, запроваджені на місцевому рівні?
________________________________________________________________________________________
4. У який спосіб Ви залучені до роботи ЄДЦ (зазначити всі можливі варіанти)?:
Через прийом документів
Через прийом громадян
Через роботу в колегіальних органах
У інший спосіб (зазначте) ___________________________________________________________
5. Зазначте періодичність Вашої присутності в ЄДЦ (дні тижня та години) _____________________________________
____________________________________________________________________________
6. Який спосіб документообігу між адміністраторами та Вами практикується в ЄДЦ?
кур’єрська
доставка
доставка
страторами
електронний документообіг

адміні-

доставка працівниками дозвільних органів

обмін під час
спільних засідань

документообіг відсутній, кожен представник ДО приймає та видає документи самостійно
інший вид документообігу ________________________________________________________
7. Які, на Вашу думку, є проблеми з організацією документообігу в ЄДЦ?
________________________________________________________________________________________
8. На Вашу думку, як можна їх вирішити?
________________________________________________________________________________________
9. Чи задовольняє Вас матеріально-технічне забезпечення ЄДЦ?
Так

Ні

Не бачив

10. Якщо ні, то чому:
________________________________________________________________________________________
11. Яке програмне забезпечення Ви використовується для діяльності в ЄДЦ?
________________________________________________________________________________________
12. Чи наявна в приміщенні дозвільного органу окрема інформація (на стендах, вивісках) про ЄДЦ для суб’єктів господарювання:
Так

Ні

Не знаю
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13. Оцініть доступність послуг ЄДЦ (за 5-ти бальною шкалою, 1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка)

Показник

1

2

3

4

5

Зручність та легкодоступність місця розташування ЄДЦ
Доступність та зручність для відвідувачів приміщення ЄДЦ
Організація роботи по прийому відвідувачів (черги)
Просторість та освітленість приміщення
Облаштованість приміщення стільцями для відвідувачів
Облаштованість приміщення столами для відвідувачів
Формат спілкування адміністраторів та учасників ЄДЦ з відвідувачами
Обсяг інформації про ЄДЦ, представленої в самому ЄДЦ
Наявність окремої діючої веб-сторінки
Наявність інформаційних вивісок про функціонування ЄДЦ при вході до будинку (приміщення)
Наявність вивісок про графік роботи
Наявність стендів з інформацією та бланками для відвідувачів
Актуальність друкованої інформації на стендах (відповідність існуючим процедурам)
Наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо
14. Чи видаються в рамках ЄДЦ документи дозвільного характеру, не врегульовані законом?
Так
Ні
15. Якщо «так», зазначте, які?

Не знаю

________________________________________________________________________________________
16. Чи були в Вашому дозвільному органі випадки порушення термінів підготовки та видачі документів дозвільного характеру в ЄДЦ?
Так

Ні

Облік не ведеться

17. Якщо «так», то зазначте причини: ______________________________________________________
18. Чи існували порушення в процесі взаємодії з адміністраторами?
Так
Ні
Не помічав
19. Якщо «так», то які порушення були виявлені Вами в процесі взаємодії з адміністраторами?
________________________________________________________________________________________
20. Яких заходів було вжито для усунення зазначених порушень?
________________________________________________________________________________________
21. Що, на Вашу думку, заважає ефективному (своєчасному, в повному обсязі) здійсненню дозвільних процедур та заважає
суб’єктам господарювання при отриманні документів дозвільного характеру. Оцініть за 10-тибальною шкалою кожне твердження
в порядку зростання (0 – не заважає взагалі, 10 – заважає найбільше):

Чинник
неоднозначність вимог щодо подання документів, здійснення певних дій
необхідність заповнення/представлення додаткових документів (заповнення додаткових заяв, нотаріальне засвідчення підпису при поданні документів рекомендованим листом тощо)
відсутність інформації про порядок дій
невиконання працівниками дозвільних органів вимог нормативно-правових актів, що стосуються здійснення дозвільних процедур
необхідність сплачувати суб’єктами господарювання неофіційних платежів (спонсорські внески, благодійну допомогу)
необхідність неодноразово звертатися в дозвільні органи для вирішення (прискорення вирішення) питання
свідоме затягування дозвільних процедур дозвільним органами
вирішення питань на засіданнях колегіальних органів (сесія ради, засідання міськвиконкому) відбувається рідко (один раз на місяць і більше)
відсутність єдиних вимог щодо надання документів дозвільного характеру
неможливість відстеження процесу проходження поданих документів
«відсилання» з одного дозвільного органу до іншого
Інше (зазначити)________________________________________________________________
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22. Чи існують, на Вашу думку, проблеми в роботі ЄДЦ, що заважають ефективній роботі?
Так

Ні (переходьте до запитання 24)

Не помічав (переходьте до запитання 24)

23. Що, на Вашу думку, заважає ефективному (своєчасному, в повному обсязі) здійсненню дозвільних процедур та заважає
суб’єктам господарювання при отриманні документів дозвільного характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Відсутність єдиних вимог щодо надання документів дозвільного характеру, здійснення певних дій
необхідність заповнення/представлення додаткових документів (заповнення додаткових заяв, нотаріальне засвідчення підпису при поданні документів рекомендованим листом тощо)
відсутність інформації про порядок дій
невиконання працівниками дозвільних органів вимог нормативноправових актів, що стосуються здійснення дозвільних процедур
необхідність сплати суб’єктами господарювання неофіційних платежів (спонсорські внески, благодійна допомога тощо)
необхідність неодноразових звернень в дозвільні органи
для вирішення (прискорення вирішення) питання
свідоме затягування дозвільних процедур дозвільними органами
вирішення питань на засіданнях колегіальних органів (сесія ради, засідання міськвиконкому) відбувається рідко (один раз на місяць і більше)
неможливість відстеження процесу проходження поданих документів
«відсилання» з одного дозвільного органу до іншого
Інше (зазначити)
24. Чи покладені на Вас обов’язки, не пов’язані з діяльністю в ЄДЦ?
Так

Ні

25. Якщо так, то які?
________________________________________________________________________________________
25. Яким є навантаження на Ваш дозвільний орган в рамках ЄДЦ?

малозначне

значне

надмірне

Прийом та видача документів
Консультування заявників
Контакти з іншими
дозвільними органами
Контакти з адміністраторами
Звітність
Відповіді на запити
Організація документообігу
Ведення баз даних
Інше (зазначте)
25. Чи сприяє керівництво (міськвиконкому, РДА) діяльності ЄДЦ?
Так
Ні
не помічав
сприяння відсутнє, тільки заважають
інше (зазначити) ________________________________________________________________
26. Чи надається сприяння у роботі ЄДЦ зі сторони представництва Держкомпідприємництва?
Так
Ні
не помічав
сприяння відсутнє, тільки заважають
інше (зазначити)__________________________________________________________________
27. Якщо так, то яким чином відбувається сприяння роботі ЄДЦ? (можливі декілька варіантів відповіді)
Надання методологічної та інформаційної підтримки,
Надання політичної підтримки
Адміністративно-організаційна підтримка
Достатність та своєчасність фінансування на потреби ЄДЦ
Реагування на усну та письмову інформацію про порушення вимог чинного законодавства
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Проведення спільних навчань для адміністраторів та працівників дозвільних органів (які, скільки)
________________________________________________________________________________________
Проведення спільних нарад з дозвільними органами (які, скільки)
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ (зазначити)
___________________________________________________________________________________________
28. На Вашу думку, наскільки поширена корупція в системі отримання документів дозвільного характеру?
Зовсім не поширена
Радше не поширена
(переходьте до запитання 30)
Не знаю/важко сказати (переходьте до запитання 30)

Радше поширена

29. Які чинники, на Вашу думку, сприяють корупції (корупційним діянням) у сфері отримання документів дозвільного
характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища
оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Недосконалість вимог щодо подання документів, здійснення певних дій
Відсутність можливості контролю за проходженням дозвільних процедур зі
сторони заявника
Відсутність необхідної інформації про дозвільні процедури
Відсутність контролю за проходженням дозвільних процедур з боку державних
органів
Недостатня відповідальність за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру
Відсутність (невизначеність) офіційної плати за видачу документів дозвільного
характеру
Відсутність (недостатність) інформації про порядок проходження дозвільних
процедур
Відмова в прийнятті документів без зазначення причини відмови
Низький професійний рівень адміністраторів
Низький професійний рівень працівників дозвільних органів
Низька заробітна плата адміністраторів та представників дозвільних органів
Необхідність відвідування інших дозвільних органів після звернення в ЄДЦ
Провокування корупції (корупційних дій) з боку заявників
Інше (зазначити)
30. Які дозвільні процедури, на Вашу думку, створюють найбільше можливостей для корупції1
________________________________________________________________________________________
31. На Вашу думку, в яких дозвільних органах (суб’єктах взаємодії в рамках ЄДЦ) корупція є найбільш поширеною?
(оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Місцеве управління земельних ресурсів;
Обласне управління земельних ресурсів;
Місцеве управління архітектури;
Місцева санепідемстанція;
Місцеве управління головного управління МНС України (пожежна охорона);
Держгірпромнагляд;
Архітектурно-будівельна інспекція;
Управління культури;
Управління житлово-комунального господарства;
Управління охорони навколишнього природнього середовища;
Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах
Інші (зазначити) ___________________________________________________________________
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32. Які заходи, на Вашу думку, слід вжити для подолання або мінімізації зазначених вище можливостей для корупції (корупційних діянь)? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Покращити нормативно-правову базу щодо дозвільної системи в сфері господарської діяльності на державному
та місцевому рівнях;
Посилити відповідальність учасників ЄДЦ за корупційні дії (кримінальну відповідальність, судове переслідування)
Підвищити доступність інформації про діяльність ЄДЦ;
Спростити дозвільні процедури;
Підвищити заробітну плату чиновникам;
Проводити додаткову інформаційну роботу серед суб’єктів господарювання щодо ЄДЦ;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________
33. Оцініть роботу ЄДЦ за 5-тибальною шкалою в порядку зростання (від 0 до 5) __________________
34. Що, на Вашу думку, можна/треба змінити у роботі ЄДЦ? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей):
Змінити організаційну структуру;
Збільшити кількість адміністраторів;
Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня адміністраторів
Покращити матеріально-технічну базу;
Підвищити заробітну плату адміністраторам;
Вдосконалити законодавство;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________
35. Чи потрібне, на Вашу думку, існування єдиних дозвільних центрів?
Так

Ні

не знаю

потрібне, але не в даний час

інше (зазначити) ________________________________________________________________
36. Обґрунтуйте Вашу попередню відповідь:
________________________________________________________________________________________
37. Ваші коментарі до даного опитування загалом
________________________________________________________________________________________
38. Стаж роботи на посаді
до півроку

півроку-рік

один-два роки

більше двох років

технічна

педагогічна

39. Освіта
економічна

юридична

інше (зазначити) ________________________________________________________________
40. Чи проходили спеціальне навчання (підвищення кваліфікації) за час перебування на посаді?
так (зазначте) ______________________________________________________

ні

41. Стать
Жін.

Чол.

42. Вік
До 30 років

30-40 років

40-50 років

більше 50 років

Місто, в якому проводилося інтерв’ю ______________________ Дата інтерв’ю__________________________
Дякуємо за співпрацю!
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СТРУКТУРА ІНТЕРВ’Ю (АНКЕТА) З ПРЕДСТАВНИЦТВОМ ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВА
Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. За результатами моніторингу буде дано оцінку діяльності
дозвільного центру в м. _______________ у порівнянні з іншими дозвільними центрами.
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів. Результатом дослідження також стане
розробка рекомендацій для органів влади щодо покращення якості послуг, що надаються підприємцям при здійсненні
дозвільних процедур, та усунення «слабких» місць, що створюють можливості для корупції.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети.
ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ЦЕ ОПИТУВАННЯ Є АНОНІМНИМ, А ВАШІ ВІДПОВІДІ Є КОНФІДЕНЦІЙНИМИ.
1. Чи доводилось Вам особисто відвідувати ЄДЦ:
так

ні

2. Оцініть доступність послуг ЄДЦ (за 5-ти бальною шкалою, 1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка)

Показник

1

2

3

4

5

Зручність та легкодоступність місця розташування ЄДЦ
Доступність та зручність для відвідувачів приміщення ЄДЦ
Організація роботи по прийому відвідувачів (черги)
Просторість та освітленість приміщення
Облаштованість приміщення стільцями для відвідувачів
Облаштованість приміщення столами для відвідувачів
Формат спілкування адміністраторів та учасників ЄДЦ з відвідувачами
Обсяг інформації про ЄДЦ, представленої в самому ЄДЦ
Наявність окремої діючої веб-сторінки
Наявність інформаційних вивісок про функціонування ЄДЦ при вході до будинку (приміщення)
Наявність вивісок про графік роботи
Наявність стендів з інформацією та бланками для відвідувачів
Актуальність друкованої інформації на стендах (відповідність існуючим процедурам)
Наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо
3. Чи доводилось здійснювати перевірки діяльності адміністраторів (посадових осіб, на яких покладено виконання функцій
адміністраторів), дозвільних органів:
так

ні

4. Якщо так, зазначте, будь-ласка, виявлені недоліки в роботі
адміністраторів (посадових осіб, на яких покладено виконання функцій адміністраторів)
________________________________________________________________________________________
дозвільних органів
________________________________________________________________________________________
5. Чи існують, на Вашу думку, проблеми в роботі ЄДЦ, що заважають ефективній роботі?
Так
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6. Що, на Вашу думку, заважає ефективному (своєчасному, в повному обсязі) здійсненню дозвільних процедур та заважає
суб’єктам господарювання при отриманні документів дозвільного характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Відсутність єдиних вимог щодо надання документів
дозвільного характеру, здійснення певних дій
необхідність заповнення/представлення додаткових документів (заповнення додаткових заяв, нотаріальне засвідчення підпису при поданні документів рекомендованим листом тощо)
відсутність інформації про порядок дій
невиконання працівниками дозвільних органів
вимог нормативно-правових актів, що стосуються
здійснення дозвільних процедур
необхідність сплати суб’єктами господарювання неофіційних платежів (спонсорські внески, благодійна допомога тощо)
необхідність неодноразових звернень в дозвільні
органи для вирішення (прискорення вирішення) питання
свідоме затягування дозвільних процедур дозвільними органами
вирішення питань на засіданнях колегіальних органів (сесія ради, засідання міськвиконкому) відбувається рідко (один раз на місяць і більше)
неможливість відстеження процесу проходження поданих документів
«відсилання» з одного дозвільного органу до іншого
Інше (зазначити)
7. Чи потрібне, на Вашу думку, існування єдиних дозвільних центрів:
Так

ні

не знаю

потрібне, але не в даний час

інше (зазначити) ________________________________________________________________
7. Обґрунтуйте Вашу попередню відповідь:
________________________________________________________________________________________
8. Чи існують, на Вашу думку, чинники, які заважають Вашій співпраці з дозвільними органами?
Так

Ні (переходьте до запитання 10)

Не помічав

9. Що, на Вашу думку, заважає співпраці дозвільних органів з адміністраторами? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне
твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

відсутність відповідальності працівників дозвільних органів за порушення вимог законодавства
відсутність чіткого регламентування здійснення дозвільних процедур
на рівні законодавства
відсутність єдиних вимог щодо надання документів дозвільного характеру (відсутність місцевих нормативно-правових актів, які чітко та прозоро
регламентують здійснення дозвільних процедур)
невиконання працівниками дозвільних органів вимог нормативноправових актів, що стосуються здійснення дозвільних процедур
небажання дозвільних органів співпрацювати для покращення ситуації із видачею документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання
відсутність відповідальних працівників дозвільних органів в Дозвільному центрі у визначені години
неможливість відстеження процесу проходження поданих документів в дозвільному органі
Інше (зазначити)
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10. Чи сприяє, на Вашу думку, керівництво (міськвиконкому, РДА) діяльності ЄДЦ?
Так

Ні

не помічав

сприяння відсутнє, тільки заважають

інше (зазначити) _________________________________________________________________
11. Чи сприяєте Ви роботі ЄДЦ:
Так

Ні

12. Якщо так, то яким чином відбувається сприяння роботі ЄДЦ зі сторони представництва Держкомпідприємництва
(можливі декілька варіантів відповіді):
Надання методологічної та інформаційної підтримки,
Реагування на усну та письмову інформацію про порушення вимог чинного законодавства (як, скільки)
________________________________________________________________________________________
Проведення спільних навчань для адміністраторів (які, скільки) ____________________________________________
____________________________________________________________________________
Проведення спільних нарад з дозвільними органами (які, скільки) __________________________________________
____________________________________________________________________________
Інше (зазначити) ______________________________________________________________________
13. На Вашу думку, наскільки поширена корупція в системі отримання документів дозвільного характеру?
Зовсім не поширена
(переходьте до запитання 15)

Радше не поширена

Радше поширена

Не знаю/важко сказати (переходьте до запитання 15)
14. Які чинники, на Вашу думку, сприяють корупції (корупційним діянням) у сфері отримання документів дозвільного
характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища
оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Недосконалість вимог щодо подання документів, здійснення певних дій
Відсутність можливості контролю за проходженням
дозвільних процедур зі сторони заявника
Відсутність необхідної інформації про дозвільні процедури
Відсутність контролю за проходженням дозвільних
процедур з боку державних органів
Недостатня відповідальність за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру
Відсутність (невизначеність) офіційної плати за видачу документів дозвільного
характеру
Відсутність (недостатність) інформації про порядок проходження дозвільних процедур
Відмова в прийнятті документів без зазначення причини відмови
Низький професійний рівень адміністраторів
Низький професійний рівень працівників дозвільних органів
Низька заробітна плата адміністраторів та представників дозвільних органів
Необхідність відвідування інших дозвільних органів після звернення в ЄДЦ
Провокування корупції (корупційних дій) з боку заявників
Інше (зазначити)
15. Які дозвільні процедури, на Вашу думку, створюють найбільше можливостей для корупції2
________________________________________________________________________________________
16. На Вашу думку, в яких дозвільних органах (суб’єктах взаємодії в рамках ЄДЦ) корупція є найбільш поширеною?
(оберіть/зазначте не більше трьох відповідей):
Місцеве управління земельних ресурсів;
Обласне управління земельних ресурсів;
Місцеве управління архітектури;
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Місцева санепідемстанція;
Місцеве управління головного управління МНС України (пожежна охорона);
Держгірпромнагляд;
Архітектурно-будівельна інспекція;
Управління культури;
Управління житлово-комунального господарства;
Управління охорони навколишнього природнього середовища;
Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах
Адміністратори
Інші (зазначити) ___________________________________________________________________
15. Які заходи, на Вашу думку, слід вжити для подолання або мінімізації зазначених вище можливостей для корупції (корупційних діянь)? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Покращити нормативно-правову базу щодо дозвільної системи в сфері господарської діяльності на державному
та місцевому рівнях;
Посилити відповідальність учасників ЄДЦ за корупційні дії (кримінальну відповідальність, судове переслідування)
Підвищити доступність інформації про діяльність ЄДЦ;
Спростити дозвільні процедури;
Підвищити заробітну плату чиновникам;
Проводити додаткову інформаційну роботу серед суб’єктів господарювання щодо ЄДЦ;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________
16. Оцініть роботу ЄДЦ за 5-тибальною шкалою в порядку зростання (від 0 до 5) __________________
17. Що, на Вашу думку, можна/треба змінити у роботі ЄДЦ? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей):
Змінити організаційну структуру;
Збільшити кількість адміністраторів;
Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня адміністраторів
Покращити матеріально-технічну базу;
Підвищити заробітну плату адміністраторам;
Вдосконалити законодавство;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________
18. Ваші коментарі до опитування
________________________________________________________________________________________
19. Стать
Жін.

Чол.

20. Вік
До 30 років

30-40 років

40-50 років

півроку-рік

один-два роки

більше 50 років

21. Стаж роботи на посаді
до півроку

більше двох років

22. Освіта
економічна

юридична

технічна

педагогічна

інше (зазначити) ________________________________________________________________
23. Чи проходили спеціальне навчання (підвищення кваліфікації) за час перебування на посаді
так (зазначте)_________________________________________________
____________________________________________________________________________

ні

Місто, в якому проводилося інтерв’ю _______________ Дата інтерв’ю ___________________________
Дякуємо за співпрацю!
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СТРУКТУРА ІНТЕРВ’Ю (АНКЕТА) З ПРЕДСТАВНИКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!
Громадська організація ________________________________________ є членом коаліції громадських організацій,
яка за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що реалізується
відповідно до Угоди між Урядом України та урядовою корпорацією США «Виклики тисячоліття» здійснює моніторинг
роботи єдиних дозвільних центрів у різних регіонах України. За результатами моніторингу буде дано оцінку діяльності
дозвільного центру в м. _______________ у порівнянні з іншими дозвільними центрами.
Зведені результати моніторингу будуть надані Раді з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми
Корпорації “Виклики тисячоліття” щодо зниження рівня корупції при Президентові України, утвореної відповідно до
Указу Президента України від 23.12.2006 р. № 1121/2006, а також використані для вироблення рекомендацій та пропозицій до законодавства України щодо вдосконалення роботи дозвільних центрів. Результатом дослідження також стане
розробка рекомендацій для органів влади щодо покращення якості послуг, що надаються підприємцям при здійсненні
дозвільних процедур, та усунення «слабких» місць, що створюють можливості для корупції.
У зв’язку зі здійсненням моніторингу роботи дозвільних центрів просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети.
ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО ЦЕ ОПИТУВАННЯ Є АНОНІМНИМ, А ВАШІ ВІДПОВІДІ Є КОНФІДЕНЦІЙНИМИ.
Далі по тексту скорочення використовуються у наступному значенні:
•УЗР – управління земельних ресурсів
•УАМ – управління архітектури і містобудування
•ДАБК – інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
•УЖКГ – управління житлово-комунального господарства
•СЕС – санітарно-епідеміологічна станція
•МНС – міське (районне) управління ГУ МНС в області
•торгівля – управління торгівлі
•культура - управління культури
•екологія ‑ Державне управління охорони природного навколишнього середовища в області
1. Звідки Ви дізналися про роботу ЄДЦ в Вашому місті?
Направили з дозвільного органу, куди я звертався за отриманням документів дозвільного характеру
Із ЗМІ
З мережі Інтернет
Від інших підприємців
Інформаційних вивісок, розміщених в приміщеннях дозвільних органів
Інше (зазначте) ____________________________________________________________________
2. В які дозвільні органи доводилось звертатися за отриманням документів дозвільного характеру для ведення бізнесу протягом останніх двох років?
УЗР

ДАБК

Торгівля

МНС

УАМ

УЖКГ

Міська СЕС

Культура

екологія

інші ____________________________________________________________________________
3. Чи звертались Ви у згадані вище дозвільні органи особисто чи через адміністраторів Дозвільного центру:
звертався(лась) до
дозвільних органів напряму

звертався(лась) до дозвільних органів тільки через адміністраторів

звертався(лась) до дозвільних
органів як напряму, так і через
адміністраторів

документи здавав(ла) через адміністраторів, проте далі доводилось напряму звертатися в дозвільні органи
4. Зазначте види послуг, які Ви отримували в приміщенні ЄДЦ (зазначити всі можливі варіанти):
консультування
отримання бланків для заповнення
отримання допомоги при заповненні бланків заяв
здача документів
отримання документів дозвільного характеру
отримання послуг по копіюванню документів
інше (зазначити) __________________________________________________________________
5. Скільки разів Вам доводилося звертатися у ЄДЦ при отриманні дозвільного документу?
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Два рази, при здачі та отриманні пакету документів
Три рази
Чотири рази
Більше
6. Які джерела інформації про ЄДЦ та дозвільні процедури Ви використовували?
Веб сторінка в мережі Інтренет
Інформаційні стенди в приміщенні ЄДЦ
Інформаційні стенди в приміщенні дозвільних органів
ЗМІ
Поради, консультації третіх осіб
Інше (зазначте) ____________________________________________________________________
7. Чи зручним є графік роботи ЄДЦ?
Так

ні

не зауважив

8. Чи достатньою була інформація на стендах ЄДЦ?
Так

ні

не зауважив

9. Оцініть доступність послуг ЄДЦ (за 5-ти бальною шкалою, 1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка)

Показник

1

2

3

4

5

Зручність та легкодоступність місця розташування ЄДЦ
Доступність та зручність для відвідувачів приміщення ЄДЦ
Організація роботи по прийому відвідувачів (черги)
Просторість та освітленість приміщення
Облаштованість приміщення стільцями для відвідувачів
Облаштованість приміщення столами для відвідувачів
Формат спілкування адміністраторів та учасників ЄДЦ з відвідувачами
Обсяг інформації про ЄДЦ, представленої в самому ЄДЦ
Наявність окремої діючої веб-сторінки
Наявність інформаційних вивісок про функціонування ЄДЦ при вході до будинку (приміщення)
Наявність вивісок про графік роботи
Наявність стендів з інформацією та бланками для відвідувачів
Актуальність друкованої інформації на стендах (відповідність існуючим процедурам)
Наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо
10. Ваші зауваження до організації роботи ЄДЦ
________________________________________________________________________________________
11. Чи доводилося звертатися в дозвільні органи поза ЄДЦ після звернення до ЄДЦ?
Так

ні

не зауважив

12. Хто був ініціатором звертання в дозвільні органи поза ЄДЦ?
Я сам

Адміністратор

Дозвільний орган

Інша особа

13. Якщо інша особа, то хто саме?
________________________________________________________________________________________
14. Чи стикалися Ви з випадками порушення термінів підготовки та видачі документів дозвільного характеру в ЄДЦ:
Так

ні

не зауважив

15. Якщо «так», то зазначте названі Вам причини:
________________________________________________________________________________________
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16. Чи доводилось вирішувати питання отримання документів дозвільного характеру шляхом сплати неофіційних платежів
(в т.ч. спонсорські внески, благодійна допомога тощо):
так (тому, що вимагали);
так (тому, що хотів прискорити вирішення питання);
так (тому, що хотів позитивно вирішити питання);
так (тому, що хотів віддячити за добре обслуговування);
ні (тому, що принципово не давав і не буду давати хабарів);
ні (тому, що не було потреби: не вимагали і мене цілком влаштовують умови надання дозволів);
інше (зазначте) ____________________________________________________________________
17. Якщо так, то в яких дозвільних органах доводилося вирішувати питання отримання документів дозвільного характеру
шляхом здійснення неофіційних платежів:
УЗР

ДАБК

МНС

культура

екологія

УАМ

СЕС

торгівля

УЖКГ

адміністратори ДЦ

інші ___________________________________________________________________________
18. Як на Вашу думку, ЄДЦ (адміністратори) впливає на рівень корупції у дозвільній системі:
сприяє;
перешкоджає;
суттєво не впливає на ситуацію;
зусилля ЄДЦ нівелюються дозвільними органами
інше (зазначити) __________________________________________________________________
19. Хто найчастіше є ініціатором корупції (від кого походить ініціатива корупційних діянь) у дозвільній сфері?
Заявник
Адміністратор
Керівництво дозвільних органів
Працівники дозвільних органів
Корумповані схеми закладені на рівні законодавчих актів
інше (зазначити) __________________________________________________________________
20. Чи існують, на Вашу думку, проблеми в роботі ЄДЦ, що заважають ефективній роботі?
Так
Ні (переходьте до запитання 22)
Не помічав (переходьте до запитання 22)
21. Що, на Вашу думку, заважає ефективному (своєчасному, в повному обсязі) здійсненню дозвільних процедур та заважає
суб’єктам господарювання при отриманні документів дозвільного характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник
Відсутність єдиних вимог щодо надання документів дозвільного характеру, здійснення певних дій
необхідність заповнення/представлення додаткових документів (заповнення додаткових заяв, нотаріальне засвідчення підпису при поданні документів рекомендованим листом тощо)
відсутність інформації про порядок дій
невиконання працівниками дозвільних органів вимог нормативноправових актів, що стосуються здійснення дозвільних процедур
необхідність сплати суб’єктами господарювання неофіційних платежів (спонсорські внески, благодійна допомога тощо)
необхідність неодноразових звернень в дозвільні органи для вирішення (прискорення вирішення) питання
свідоме затягування дозвільних процедур дозвільними органами
вирішення питань на засіданнях колегіальних органів (сесія ради,
засідання міськвиконкому) відбувається рідко (один раз на місяць і
більше)
неможливість відстеження процесу проходження поданих документів
«відсилання» з одного дозвільного органу до іншого
Інше (зазначити)
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22. На Вашу думку, наскільки поширена корупція в системі отримання документів дозвільного характеру?

Зовсім не поширена (переходьте до запитання 24)

Радше не поширена

Радше поширена

Не знаю/важко сказати (переходьте до запитання 24)
23. Які чинники, на Вашу думку, сприяють корупції (корупційним діянням) у сфері отримання документів дозвільного характеру? Оцініть за 5-тибальною шкалою кожне твердження в порядку зростання (1 – найнижча оцінка, 5 – найвища оцінка):

Чинник

1

2

3

4

5

Недосконалість вимог щодо подання документів, здійснення певних дій
Відсутність можливості контролю
за проходженням дозвільних процедур зі сторони заявника
Відсутність необхідної інформації про дозвільні процедури
Відсутність контролю за проходженням дозвільних процедур з боку державних
органів
Недостатня відповідальність за порушення порядку
видачі документів дозвільного характеру
Відсутність (невизначеність) офіційної плати за видачу документів дозвільного
характеру
Відсутність (недостатність) інформації про порядок проходження дозвільних
процедур
Відмова в прийнятті документів без зазначення причини відмови
Низький професійний рівень адміністраторів
Низький професійний рівень працівників дозвільних органів
Низька заробітна плата адміністраторів та представників дозвільних органів
Необхідність відвідування інших дозвільних органів після звернення в ЄДЦ
Провокування корупції (корупційних дій) з боку заявників
Інше (зазначити)
24. Які дозвільні процедури, на Вашу думку, створюють найбільше можливостей для корупції3
________________________________________________________________________________________
25. На Вашу думку, в яких дозвільних органах (суб’єктах взаємодії в рамках ЄДЦ) корупція є найбільш поширеною?
(оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Місцеве управління земельних ресурсів;
Обласне управління земельних ресурсів;
Місцеве управління архітектури;
Місцева санепідемстанція;
Місцеве управління головного управління МНС України (пожежна охорона);
Держгірпромнагляд;
Архітектурно-будівельна інспекція;
Управління культури;
Управління житлово-комунального господарства;
Управління охорони навколишнього природнього середовища;
Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах
Адміністратори
Не знаю
Інші (зазначити) ___________________________________________________________________
26. Які заходи, на Вашу думку, слід вжити для подолання або мінімізації зазначених вище можливостей для корупції (корупційних діянь)? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей)
Покращити нормативно-правову базу щодо дозвільної системи в сфері господарської діяльності на державному
та місцевому рівнях;
Посилити відповідальність учасників ЄДЦ за корупційні дії (кримінальну відповідальність, судове переслідування)
Підвищити доступність інформації про діяльність ЄДЦ;
Спростити дозвільні процедури;
Підвищити заробітну плату чиновникам;
Проводити додаткову інформаційну роботу серед суб’єктів господарювання щодо ЄДЦ;
Інше (зазначити) __________________________________________________________________

3 – Зазначити перелік документів дозвільного характеру, що видаються в рамках ЄДЦ
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27. Оцініть роботу ЄДЦ за 5-тибальною шкалою в порядку зростання (від 0 до 5) __________________
28. Що, на Вашу думку, можна/треба змінити у роботі ЄДЦ? (оберіть/зазначте не більше трьох відповідей):
Змінити організаційну структуру;
Збільшити кількість адміністраторів;
Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня адміністраторів;
Покращити матеріально-технічну базу;
Підвищити заробітну плату адміністраторам;
Вдосконалити законодавство;
________________________________________________________________________________________
29. Чи потрібне, на Вашу думку, існування єдиних дозвільних центрів:
 Так
 ні
 не знаю
 потрібне, але не в даний час
 інше (зазначити) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
30. Обґрунтуйте Вашу попередню відповідь:
________________________________________________________________________________________
31. Ваші коментарі до опитування
________________________________________________________________________________________
32. Правовий статус



33. Вид діяльності:



торгівля
послуги
34. Кількість працівників



одноособово

32. Скільки років в бізнесі:

юридична особа
фізична особа










(ресторанне господарство)
громадське харчування
виробництво
туризм
до 10 осіб
від 11 до 50 осіб

до 1 року
від 1 до 5 років
більше 5 років
 будівництво
 інше ________________________
_______________________________



від 51 до 100 осіб
більше 100 осіб

Місто, в якому проводилося інтерв’ю _______________ Дата інтерв’ю ___________________________
Дякуємо за співпрацю!
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ДОДАТОК 4. ТЕРМІНОЛОГІЯ
Єдиний дозвільний центр
єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо), у якому представники місцевих дозвільних органів
здійснюють діяльність з питань видачі документів дозвільного характеру та документів необхідних для їх
отримання (їх переоформлення, видачу дублікатів, анулювання тощо), у визначений та узгоджений між
ними час
Документ дозвільного характеру
дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності
Місцеві дозвільні органи
міська рада, виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (.в т.ч. територіальні (місцеві) органи урядових органів центральних
органів виконавчої влади), їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи
дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до
проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці
Адміністратор
посадова особа міської ради або районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб’єкту
господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів
щодо видачі документів дозвільного характеру та документів необхідних для їх отримання
Учасники дозвільного центру (суб’єкти взаємодії)
представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в єдиному приміщенні (кімнаті, залі, фойє тощо) дозвільного центру для оформлення та видачі їм документів
дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, яка звертається до дозвільного центру за отриманням інформації, консультації та/або отримання документів дозвільного характеру і погоджувальних документів
Суб’єкт господарювання – зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа,
незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа – підприємець, що
здійснює господарську діяльність
Дозвільні процедури – передбачений чинним законодавством порядок дій адміністраторів та працівників дозвільних і погоджувальних органів, пов’язаний з прийняттям вхідних пакетів та видачею вихідних
пакетів
Вхідний пакет – комплект документів, сформований відповідно до вимог чинного законодавства, який
заявник повинен подати в Дозвільний центр для проходження дозвільних процедур та отримання документу дозвільного характеру.
Вихідний пакет – комплект документів, оформлених і сформованих відповідно до вимог чинного законодавства, які видаються заявнику після здійснення дозвільного - погоджувальних процедур.
Електронна база даних – електронна система обліку і контролю, що складається із серверної частини,
де акумулюється вся інформація про дозвільні процедури і рух документів в рамках роботи Дозвільного
центру, та клієнтських частин, де накопичується інформація про дозвільні процедури, які здійснюються
в рамках роботи конкретного дозвільного органу.
Паспорт дозвільного центру – зведена інформація про ЄДЦ, яка подається до представництва Держкомпідприємництва.
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ДОДАТОК 5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО БУЛИ ПРОАНАЛІЗОВАНІ В ХОДІ
МОНІТОРИНГУ
Міста/райони
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Види регулювань

м. Івано-Франківськ

1. Рішення МВК про Регламент дозвільного центру
2. Рішення МВК про затвердження технічних регламентів надання документів
дозвільного характеру

м. Євпаторія

1. Рішення міськради про створення ДЦ з видачі документів дозвільного характеру за
принципом організаційної єдності, яким затверджено також Регламент роботи ДЦ
2. Угода про співпрацю про надання дозвільних послуг за принципом організаційної єдності у ДЦ

м. Миколаїв

1. Рішення МВК про затвердження порядку роботи Єдиного дозвільного центру
2. Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру

м. Южноукраїнськ

1. Рішення МВК про затвердження Положення про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні

м. Кам’янецьПодільський

1. Рішення МВК про затвердження Положення про адміністратора ЄДЦ відділу
звернень та дозволів та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності”
2. Рішення МВК про затвердження
- Положення про Єдиний дозвільний центр відділу звернень та дозволів, Регламенту роботи ЄДЦ
-Порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами,
суб”єктами господарювання в ЄДЦ
-Переліку документів дозвільного характеру

м. Хмельницький

1. Рішення МВК про затвердження Положення про адміністратора та порядку
його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб”єктами господарювання
та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Хмельницькій області
2. Рішення МВК про затвердження Положення про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні»
3. Рішення МВК про затвердження Порядку організації роботи дозвільного
центру за принципом організаційної єдності у сфері земельних відносин та
галузі будівництва
4. Рішення МВК про затвердження Порядку дозвільно-погоджувальних процедур
для суб’єктів господарювання через дозвільний центр департаменту економіки»

Волочиський район

1. Розпорядження голови РДА про затвердження Положення про адміністратора з
питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності райдержадміністрації
2. Розпорядження голови РДА про запровадження спрощеної процедури надання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в
сфері господарської діяльності

Дунаєвецький район

1. Розпорядження голови РДА про затвердження Положення про адміністратора та
Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів

Ярмолиинецький
район

1. Розпорядження голови РДА про затвердження Положення про адміністратора та
порядок взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та
представництвом Держпідприємництва України в області
2. Розпорядження голови РДА про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні
3. Розпорядження голови РДА про затвердження спрощеної процедури надання
документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в сфері
господарської діяльності

м. Луганськ

1. Рішення міської ради про затвердження положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
2. Рішення МВК про затвердження Порядку взаємодії представників дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні

м. Краснодон

1. Рішення міської ради про затвердження Положення про ЄДЦ
2. Рішення міської ради про затвердження Регламенту роботи ЄДЦ

ДОДАТКИ

м. Свердловськ

1. Рішення міської ради про затвердження положення про адміністратора Свердловської міської ради та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
2. Рішення МВК про створення ЄДЦ
3. Розпорядження міського голови про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характер

Кремінський район

1. Розпорядження голови РДА про Єдиний дозвільний офіс
2. Розпорядження голови РДА про затвердження Положення про адміністратора
3. Розпорядження голови РДА про затвердження тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру.
4. Розпорядження голови РДА про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні

м. Бориспіль

1. Рішення міської ради Положення про адміністратора виконавчого комітету міської ради та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами,
суб’єктами господарювання і представництвом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва
2. Рішення МВК про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих
дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному
приміщенні

м. Славутич

1. Меморандум про співпрацю у напрямку впровадження у місті Славутич надання послуг в Центрі з видачі документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності
2. Рішення міськради, яким затверджено
-Положення про Центр з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності,
- Положення про Міську громадську постійно діючу узгоджувальну раду з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітектури та землевідведення та
іншої господарської діяльності,
- Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання в місті Славутичі, громадянами
міста та Київським обласним представництвом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва.
3. Технічний регламент дозвільних процедур Центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності
4. Рішення міськради про затвердження регламенту надання електронних
інформаційно-довідкових послуг в рамках Центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

м. Чернігів

1. Меморандум про співпрацю у наданні дозвільних послуг у сфері господарської діяльності
2. Рішення міськради про Положення про дозвільний центр
3. Рішення МВК, яким затверджено
- Положення про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів,
які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні
- Регламент видачі документів дозвільного характеру в дозвільному центрі
4. Технічні регламенти видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами

Корюківський район

1 .Розпорядження голови РДА, яким затверджені
- Положення про адміністратора;
- Положення про порядок взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними
органами,
- Положення про порядок роботи “Єдиного офісу” з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
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ДОДАТОК 6. ПРОЕКТИ МІСЦЕВИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ІНІЦІЙОВАНИХ
ПАРТНЕРАМИ ПО КОАЛІЦІЇ В ХОДІ РЕГІОНАЛЬНИХ КАМПАНІЙ ГРОМАДСЬКОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА
Ініціатор

Вид та назва НПА

1. Рішення виконкому Івано-Франківської міської ради «Про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (Дозвільному Центрі м.ІваноГО «Агентство з розвитку
Франківська)»;
приватної ініціативи» (м.
2. Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від
Івано-Франківськ)
07.12.2006р. «Про порядок справляння місцевих податків і зборів на території
Івано-Франківської міської ради» в частині скасування дозволу на розміщення
стаціонарних об’єктів торгівлі».
МГО «Всесвіт»,
(м. Євпаторія, АР Крим)

1. Рішення Євпаторійської міської ради «Про затвердження Положення про адміністратора ЄДЦ м.Євпаторії та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними
органами та суб’єктами господарювання»;
2. Розпорядження голови Ленінської РДА «Про затвердження порядку оформлення
прав на землекористування засобами єдиного дозвільного центру».

ГО «Фонд розвитку міста Рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про затвердження «Порядку взаМиколаєва»
ємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів
(м. Миколаїв)
господарювання в одному приміщенні”

Асоціація
«Поділля Перший»
(Хмельницька область)

1. Рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Положення про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб’єктів господарювання в одному приміщенні».
2. Розпорядження голови Волочиської РДА «Про затвердження Положення про
Єдиний дозвільний центр, Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних
органів, що здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності через Єдиний дозвільний центр та Переліку документів дозвільного характеру».
3. Розпорядження голови Дунаєвецької РДА «Про затвердження Положення про
Єдиний дозвільний центр, Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних
органів, що здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності через Єдиний дозвільний центр та Переліку документів дозвільного характеру»
4. Розпорядження голови Ярмолинецької РДА «Про затвердження Положення про
Єдиний дозвільний центр, Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних
органів, що здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності через Єдиний дозвільний центр та Переліку документів дозвільного характеру».
5. Зміни до розпорядження голови Волочиської РДА від 17.02.2006 №79/2006-р “Про
запровадження спрощеної процедури надання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в сфері господарської діяльност”і.
6. Зміни до розпорядження голови Дунаєвецької РДА від 03.03.2006 №157/2006-р
“Про затвердження Положення про адміністратора та Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів”).
7. Скасування розпорядження голови Ярмолинецької РДА від 24.03.2006 №199/2006-р
“Про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб”єктів господарювання в одному приміщенні”.
8. Скасування рішення виконкому Хмельницької міської ради від 14.09.2006 р. №
642 «Про затвердження Положення про порядок взаємодії представників місцевих
дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному
приміщенні»

1. Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про впровадження
уніфікованих форм документів у діяльність Дозвільного центру».
2. Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради «Про впровадження
МГО «Лабораторія малого
уніфікованих форм документів у діяльність Центр з видачі документів дозвільного
бізнесу» м. Славутич (Черніхарактеру за принципом організаційної єдності в м. Славутич».
гівська та Київська область)
3. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про впровадження уніфікованих форм документів у діяльність Дозвільного центру м. Чернігова».
4. Розпорядження голови Корюківської РДА «Про впровадження уніфікованих
форм документів у діяльність Дозвільного центру».
1. Рішення Краснодонської міської ради «Про затвердження порядку взаємодії
представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів госЛуганська
область
(ГО подарювання в одному приміщенні»
«Агентство стійкого розвитку 2. Рішення Свердловської міської ради «Про затвердження порядку взаємодії предЛуганського регіону»)
ставників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні»
3. Розпорядження голови Кремінської РДА «Про регламент роботи ЄДЦ»
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ДОДАТОК 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ КОАЛІЦІЇ
Назва організації

Керівник
проекту

Контактний
телефон

Електронна адреса

Адреса офісу

Обласна
ГО «Агентство з розвитку
приватної ініціативи»

Федорович
Оксана

8 (0342) 504605

initiative@sbedif.if.ua

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Дністровська, 26,
оф.12

ГО «Агентство стійкого
розвитку Луганського регіону»

Борова
Ганна

8 (0642) 581998
8 (0642) 585006

borova@ua.fm

91016, м. Луганськ,
вул. Братів Палкіних,
45а, оф. 24

Миколаївська міська ГО
«Фонд розвитку міста
Миколаєва»

Золотухін
Михайло

8 (0512) 473879

centre@sed.nikolaev.ua
centre.sed@ukrpost.ua

54001, м. Миколаїв,
вул.Севастопольська
15, кв 3.;
а.с 54

МГО «Лабораторія малого бізнесу» м. Славутич

Дарнопих
Валентина

8 (04479) 21316
27875, 30171

val_sfpp@slavutich.kiev.ua

ГО Асоціація
«Поділля Перший»

Нікітін
Дмитро

8 (0382) 763434

podillya1@yahoo.com

м. Хмельницький
вул.Свободи, 36 оф.601

МГО «Всесвіт»

Леонов
Едуард

vsesvyt@ukr.net

АРК Крим,
м. Євпаторія
вул.Інтернаціональна
133

8 (065) 6942642

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