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ВСТУП 
 
Термінологія 
 З метою застосування єдиного понятійного апарату в даному звіті терміни 
вживаються у значенні, наведеному в програмі оптимізації надання адміністративних 
послуг в м. Івано-Франківську, затвердженій рішенням Івано-Франківської міської ради 
від 04.06.2009р.: 
адміністративна послуга - це результат діяльності муніципальної служби, яка пов'язана з 
реалізацією владних повноважень, по виконанню законного запиту або вимоги замовників 
про: 

визнання, встановлення, зміну або припинення їх прав; 
отримання матеріальних і фінансових коштів для реалізації їх прав; 
встановлення юридичних фактів, в тому числі договірних відносин 

реєстр адміністративних послуг – перелік адміністративних послуг, що надаються 
муніципальними службами відповідно до повноважень, передбачених чинним 
законодавством 
муніципальна служба - міська рада, її виконавчий комітет, управління, відділ, 
структурний підрозділ виконкому, а також окремі посадові особи місцевого 
самоврядування, результат діяльності яких має ознаки адміністративної послуги 
замовники: 

юридичні особи, в тому числі іноземні, 
фізичні особи – підприємці, 
громадяни, 
особи без громадянства, 
іноземні громадяни, 

які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням 
адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультаційної підтримки 
щодо надання адміністративних послуг  
Центр надання адміністративних послуг - приміщення, яке розташоване за єдиною 
поштовою адресою та в якому розміщуються робочі місця координаторів, Реєстраційна 
палата м. Івано-Франківська, Дозвільний центр м. Івано-Франківська, КП «Єдиний 
розрахунковий центр». ЦНАП створюється з метою надання адміністративних послуг 
муніципальними службами з поєднанням режимів «єдиного вікна» і «єдиного офісу»  
режим «єдиного вікна» - порядок роботи із замовниками, відповідно до якого всі 
внутрішньоорганізаційні процеси, пов’язані з наданням адміністративних послуг, 
відбуваються всередині муніципальної служби або між службами без участі замовника, 
при цьому координатори та муніципальні служби зобов’язані: 

забезпечувати видачу документів, які запитують замовники, на підставі заяви і 
документів, що мають безпосереднє відношення до замовника;  
здійснювати збір інших («проміжних») документів, погоджень, які необхідні для 
видачі документів, які запитують замовники 

режим «єдиного офісу» - порядок роботи із замовниками, відповідно до якого 
представники всіх муніципальних служб перебувають в одному приміщенні та зобов’язані 
забезпечувати інформування, прийом, розгляд та видачу документів, які запитують 
замовники, на підставі заяви і документів, що мають безпосереднє відношення до 
замовника 
Дозвільний центр м. Івано-Франківська - єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо), у 
якому адміністратори та представники місцевих дозвільних органів здійснюють діяльність 
з питань видачі дозвільно-погоджувальних документів (їх переоформлення, видачу 
дублікатів, анулювання тощо) 
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Реєстраційна палата м. Івано-Франківська - структурна одиниця виконавчого комітету 
(відділ державної реєстрації), що забезпечує комплексну процедуру державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
 
Методологія дослідження 

 
Мета – з’ясування думки споживачів щодо механізмів та якості надання 

адміністративних послуг в місті задля подальшого вдосконалення адміністративних 
процедур. 

Метод дослідження – опитування шляхом індивідуального особистого інтерв’ю, 
яке проводилось у двох напрямках: 

1) опитування споживачів адміністративних послуг – безпосередніх учасників 
проходження адміністративних процедур (під час проходження адміністративної 
процедури – звернення в муніципальну службу за отриманням консультацій, здача 
документів, одержання документів тощо), в тому числі осіб з функціональними 
обмеженнями; 
2) опитування споживачів адміністративних послуг – осіб з функціональними 
обмеженнями (в тому числі інвалідів) в телефонному режимі. 

 Завдання дослідження: 
розробка системи основних індикаторів (кількісних та якісних показників) здійснення 
адміністративних процедур; 
встановлення думки споживачів адміністративних послуг щодо процедурних та якісних 
аспектів в сфері надання адміністративних послуг; 
визначення проблемних питань, які виникають в процесі надання адміністративних 
послуг; 
здійснення узагальнюючого аналізу отриманих результатів; 
сформувати підсумковий звіт з фіксацією основних показників, які відображають 
кількісні та якісні характеристики в сфері надання адміністративних послуг; 
ознайомити заінтересованих осіб з результатами дослідження. 

 Час дослідження - червень-липень 2010р. 
 Об’єкт дослідження – мешканці м. Івано-Франківська, які зверталися в 
муніципальні служби за отриманням адміністративних послуг. 
 Основне джерело побудови вибірки - дані про споживачів адміністративних 
послуг, які протягом останніх трьох років зверталися в муніципальні служби (відділи, 
управління, структурні підрозділи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради) 
для отримання адміністративних послуг, які надаються органами місцевого 
самоврядування м. Івано-Франківська. 
 Місце дослідження – м. Івано-Франківськ. 

Опитування проводилось в наступних установах: 
виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради за адресою: 
вул. Грушевського, 21, де розташовані такі муніципальні служби, як відділ обліку та 
розподілу житла, служба у справах дітей, загальний відділ, управління організаційно-
інформаційної роботи та контролю, юридичний відділ, які надають адміністративні 
послуги); 
департамент соціальної політики за адресою: вул. Грушевського, 29; 
відділ субсидій департаменту соціальної політики за адресою: вул. Військових 
Ветеранів, 10а; 
управління архітектури та містобудування за адресою: вул. Незалежності, 9; 
відділ дозвільно-погоджувальних процедур за адресою: вул. Незалежності, 9; 
відділ державної реєстрації за адресою: вул. Незалежності, 9; 
управління земельних відносин за адресою: вул. Дністровська, 26; 
управління житлово-комунального господарства за адресою вул. Незалежності, 7. 
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Організація опитування. На початковому етапі проаналізовано сучасний стан 
справ в сфері надання адміністративних послуг, нормативно-правову базу на державному 
та місцевому рівнях. На основі отриманих даних було розроблено інструмент 
дослідження – анкету. Анкета складається з чотирьох блоків, що містять питання, 
відповіді на які відображають: 

загальну інформацію про респондента; 
механізм та якість надання адміністративних послуг з точки зору респондентів; 
труднощі та перепони, з якими стикалися респонденти в процесі отримання 
адміністративних послуг; 
думки та побажання респондентів щодо підвищення ефективності роботи з надання 
адміністративних послуг. 

Всього анкета містить 19 закритих та відкритих питань. 
Опитування проводилось з врахуванням переліку адміністративних послуг 

відповідно до Реєстру адміністративних послуг, який затверджено рішенням виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради від 25.05.2010р. №268 «Про затвердження нової 
редакції Реєстру адміністративних послуг та Реєстру неадміністративних послуг». 

 
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА ВІКОМ, 

СТАТТЮ, СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗАЙНЯТІСТЮ) 
Загалом було опитано 120 респондентів – мешканців м. Івано-Франківська, з яких: 

61 чоловік – 50,8% від загальної кількості респондентів, 
59 жінок – 49,2% від загальної кількості респондентів. 

 За віковою ознакою респонденти розподіляються наступним чином: 
29 (24,2%) – особи віком від 18 до 29 років, 
54 (45,0%) – особи віком від 30 до 44 років, 
30 (25,0%) – особи віком від 45 до 59 років, 
7 (5,8%) – особи віком 60 років і старше. 

 Більше половини респондентів не належить до соціальних груп, запропонованих в 
анкеті (65 осіб, або 54,2% від загальної кількості респондентів). Третя частина 
респондентів – це особи з функціональними обмеженнями (40 осіб, або 33,3%). 
Відповідно 8 та 7 респондентів (6,7% та 5,8%) перебувають у відпустці по догляду за 
дитиною та є маломобільними (вагітність, з дитиною на візку, травмованість тощо). 

 
Рис. 1. Належність респондентів до соціальних груп 
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При співставленні респондентів за належністю до соціальних груп та віковою і 
статевою ознаками встановлено наступне.  

За віковою ознакою половина респондентів, які належать до осіб з 
функціональними обмеженнями (15 осіб, або 50%) знаходиться у віковій категорії від 45 
років до 59 років; трохи менше половини (3 особи, або 42,9%) – у віковій категорії від 60 
років і більше; третина (9 осіб, або 31,0%) – у віковій категорії від 18 років до 29 років; 
четверта частина (13 осіб, або 24,1%) – у віковій категорії від 30 років до 44 років. 

У віковій категорії від 18 років до 29 років третя частина осіб (3, або 10,3%) 
перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Також майже третина осіб (5 осіб, 
або9,3%) у віковій категорії від 30 років до 45 років перебувають у відпустці по догляду за 
дитиною. Маломобільні особи (вагітність, з дитиною на візку, травмованість тощо) за 
віковою ознакою розподіляються наступним чином: 

3 особи (10,3%) – у віковій категорії від 18 років до 29 років, 
3 особи (5,6%) – у віковій категорії від 30 років до 44 років, 
1 особи (10,3%) – у віковій категорії від 45 років до 59 років. 

За статевою ознакою у соціальній групі осіб з функціональними обмеженнями 
майже третина (17 осіб, або 28,8%) – це жінки та 23 особи (37,7%) – чоловіки.  

Розподіл соціальних груп за віком та статтю відображено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Розподіл соціальних груп за віком та статтю 

 

Ознака за 
статтю та віком 

Належність до соціальних груп 

У відпустці по 
догляду за 
дитиною 

Маломобільний(а) 
(вагітна, з дитиною 

на візку, 
травмований(а)) 

З 
функціональними 
обмеженнями 

Не належу ВСЬОГО 

Відпо-
віді 

%* 
Відпо- 
віді 

%* 
Відпо-
віді 

%* 
Відпо-
віді 

%* 
Відпо-
віді 

%* 

Вік 18-29 3 10,3% 3 10,3% 9 31,0% 14 48,3% 29 24,2% 

30-44 5 9,3% 3 5,6% 13 24,1% 33 61,1% 54 45,0% 

45-59 0 0% 1 3,3% 15 50,0% 14 46,7% 30 25,0% 

60 і 
більше 

0 0% 0 0% 3 42,9% 4 57,1% 7 5,8% 

ВСЬОГО 8 6,7% 7 5,8% 40 33,3% 65 54,2% 120 100% 

Стать Жіноча 8 13,6% 5 8,5% 17 28,8% 29 49,2% 59 49,2% 

Чоловіча 0 0% 2 3,3% 23 37,7% 36 59,0% 61 50,8% 

ВСЬОГО 8 6,7% 7 5,8% 40 33,3% 65 54,2% 120 100% 

* відсоток до загальної кількості респондентів відповідної групи 

 
Четверта частина осіб (8 осіб, або 23,5% від загальної кількості непрацюючих) 

перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Також четверта частина осіб цієї 
соціальної групи (9 осіб, або 26,5%) – це особи з функціональними обмеженнями. 

Розподіл соціальних груп за зайнятістю наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Розподіл соціальних груп за зайнятістю 

 

Соціальна група 
Зайнятість 

Навчаєть-
ся 

Працюючий 
Самозай-
нятий 

Не працю-
ючий 

Пенсіонер 

У відпустці по догляду за 
дитиною 

0 0 0 
8 

23,5% 
0

Маломобільний(а) (вагітна, з 
дитиною на візку, 
травмований(а)) 

0
3

6,3%
0 

4 
11,8% 

0

З функціональними 
обмеженнями 

0
15

31,3%
2 

13,3% 
9 

26,5% 
14

73,7%

Не належу 
4

100%
30

62,5%
13 

86,7% 
13 

38,2% 
5

26,3%
ВСЬОГО 

% від загальної кількості 
4 

3,3% 
48 

40% 
15 

12,5% 
34 

28,3% 
19 

15,8% 

 
 

МЕХАНІЗМ ТА ЯКІСТЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 
 Респондентам було запропоновано назвати три адміністративні процедури, які вони 
проходили протягом останніх трьох років та які здійснюються органами місцевого 
самоврядування м. Івано-Франківська. 
 Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 
25.05.2010р. №268 «Про затвердження нової редакції Реєстру адміністративних послуг та 
Реєстру неадміністративних послуг» в м. Івано-Франківську органами місцевого 
самоврядування надається 127 послуг, з яких 113 – адміністративні послуги та 14 –
 неадміністративні послуги. Відповідно до чинного рішення виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради кількість адміністративних послуг порівняно з редакцією 
попереднього рішення зменшена за рахунок укрупнення адміністративних послуг. Крім 
того, виокремлено неадміністративні послуги, які, надаються в тому числі 
госпрозрахунковим підприємством «Архітектурно-планувальне бюро» та комунальним 
підприємством «Муніципальна інспекція з благоустрою». 
 Серед послуг, які зафіксовані у вказаному рішенні виконавчого комітету, близько 
30-ти – це послуги, замовниками (споживачами) яких можуть бути виключно суб’єкти 
господарювання (юридичні особи або фізичні особи-підприємці); близько 20-ти послуг –
 послуги, замовниками (споживачами) яких можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, 
незалежно від реєстрації як суб’єкта господарювання; решта – послуги, замовниками 
(споживачами) яких можуть бути фізичні особи, які не зареєстровані як підприємці. 
 Всього респондентами було названо 52 адміністративні послуги, за отриманням 
яких вони зверталися до органів місцевого самоврядуванням. Івано-Франківська протягом 
останніх трьох років. Найбільше названих адміністративних послуг, за якими звертався 
31 респондент, або 13,7% від загальної кількості всіх адміністративних послуг по всіх 
респондентах, - це оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
населенню, що здійснюється відділом субсидій департаменту соціальної політики (до 
2010 року – відділ субсидій був окремим структурним підрозділом виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради). 
 Відповідно 17 респондентів (7,5%) та 14 респондентів (6,2%) зверталися до 
департаменту соціальної політики (до 2010 року – управління праці та соціального 
захисту населення) за оформленням допомоги при народженні дитини та у допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами. Майже 5% респондентів (11 осіб) зверталися в дану 
муніципальні службу за оформленням скерування в протезні дільниці та забезпечення 
окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування 
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відповідного державного замовлення. 15 респондентів (6,6%) зверталися в юридичний 
відділ за оформленням права власності за фізичними та юридичними особами на об’єкти 
нерухомого майна. 10 респондентів (4,4%) оформляли договори оренди землі (первинний, 
поновлення, внесення змін, розірвання, припинення), купівлі-продажу (на авансовий 
внесок) земельних ділянок, відшкодування втрат, сервітутного користування). Для 
постановки на квартирний облік при виконкомі міської ради за місцем проживання та 
бажаючих отримати житло в житлово-будівельному кооперативі та за компенсацією за 
продуктами харчування, щорічної допомоги на оздоровлення та за шкоду заподіяну 
здоров’ю громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зверталося 
відповідно 8 респондентів (3,5%) та 7 респондентів (3,1%) у відділ обліку та розподілу 
житла та департамент соціальної політики. 
 По 6 респондентів (2,7%) назвали 3 ідентичні адміністративні послуги, за якими 
вони зверталися до органів місцевого самоврядування; 5 респондентів (2,2%) назвали одну 
адміністративну послугу; по 4 респонденти (1,8%) – 6 адміністративних послуг; по 3 
респонденти (1,3%) – 10 адміністративних послуг; по 2 респонденти (0,9%) та по одному 
респонденту (0,4%) – відповідно по 12 адміністративних послуг. 
 Перелік адміністративних послуг, за отриманням яких респонденти звертались до 
органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська протягом останніх трьох років, 
наведено у додатку 1. 
 Всього 120 респондентів назвали 226 адміністративних послуг, за якими вони 
зверталися до органів місцевого самоврядування, тобто на одного респондента в 
середньому припадає майже по дві адміністративні послуги (1,88). 
 При цьому в розрізі зайнятості найбільша кількість адміністративних послуг 
припадає на само зайнятих (2,5) та працюючих (1,9), найменша – на респондентів, які 
навчаються. 
 За належністю до соціальних груп найменшу кількість адміністративних процедур 
проходили особи з функціональними обмеженнями (1,7); представники інших соціальних 
груп стикалися в середньому з двома адміністративними процедурами. 
 Розподіл середньої кількості адміністративних процедур, а також максимальної та 
мінімальної кількості адміністративних процедур, з якими стикалися респонденти 
протягом трьох останніх років, в розрізі соціальних груп та зайнятості відображено в 
таблиці 3. 
 

Таблиця 3 
Середня кількість адміністративних процедур, з якими стикалися респонденти 

протягом трьох останніх років, в розрізі соціальних груп та зайнятості 
 
 Кількість адм. процедур 

в середньому максимум мінімум 

Належність 
до 

соціальних 
груп 

З функціональними обмеженнями 1,7 3 1 
У відпустці по догляду за дитиною 2,0 2 2 
Маломобільний(а) (вагітна, з дитиною 
на візку, травмований(а)) 

2,0 3 1 

Не належу 2,0 3 1 

Зайнятість 

Навчається 1,3 2 1 
Непрацюючий 1,8 3 1 
Пенсіонер 1,8 3 1 
Працюючий 1,9 3 1 
Самозайнятий 2,5 3 1 

 
 Тенденція, виявлена при аналізі адміністративних процедур, які «користуються 
найбільшим попитом», простежується і при формуванні переліку муніципальних служб, 
до яких зверталися респонденти. 
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 Так, майже половину адміністративних послуг (112, або 49,6% від загальної 
кількості названих адміністративних послуг) респонденти отримували в департаменті 
соціальної політики. 31 респондент (13,7%) звертався у відділ обліку та розподілу житла; 
21 респондент (9,3%) – в управління архітектури та містобудування; 17 респондентів 
(7,5%) – в управління земельних відносин; 15 респондентів (6,6%) – в юридичний відділ; 
10 респондентів (4,4%) – у службу у справах дітей. Загальна кількість муніципальних 
служб, до яких зверталися респонденти, складає 14. 
 Кількість звернень респондентів до муніципальних служб відображено таблиці 4. 
 

Таблиця 4 
Кількість звернень респондентів до муніципальних служб 

 

Муніципальна служба 
Кількість 
відповідей 

% від 
кількості 
відповідей 

Департамент соціальної політики 112 49,6% 

Відділ обліку та розподілу житла 31 13,7% 

Управління архітектури та містобудування 21 9,3% 

Управління земельних відносин 17 7,5% 

Юридичний відділ 15 6,6% 

Служба у справах дітей 10 4,4% 

Загальний відділ 4 1,8% 

Відділ державної реєстрації 4 1,8% 

Архівний відділ 3 1,3% 

КП «Муніципальна інспекція з благоустрою»/Управління житлово-
комунального господарства 

2 0,9% 

КП «Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний 
центр»/Управління архітектури та містобудування 

2 0,9% 

Управління житлово-комунального господарства 2 0,9% 

Управління торгівлі/Управління архітектури 2 0,9% 

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю 1 0,4% 

ВСЬОГО 226 100% 

 
 Для з’ясування якості надання адміністративних послуг респондентам було 
запропоновано оцінити ці послуги за 5-тибальною шкалою, де 5 – найвищий бал, 1 –
 найнижчий бал, за наступними критеріями: 

форма для заповнення, 
термін надання послуги (з часу здачі документів), 
доступність інформації про послугу, 
зрозумілість інформації, 
достовірність цієї інформації, 
повнота отримання інформації, 
доступність та зручність для відвідувачів приміщення, 
організація роботи по прийому відвідувачів (відсутність черги), 
облаштованість приміщення стільцями для відвідувачів, 
облаштованість приміщення столами для відвідувачів, 
наявність вивісок про графік роботи, 
наявність стендів з інформацією та бланками для відвідувачів, 
наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо, 
культура спілкування посадовців з відвідувачами. 

 В цілому респондент позитивно оцінили якість надання адміністративних послуг. 
найвища середній бал 4.4 за таким критерієм, як форма для заповнення. За чотирма 
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критеріями середній бал становить 4.2; за трьома – 4.1; за п’ятьма – 3,9. І лише за одним 
критерієм (наявність книги відгуків, скриньки для пропозицій тощо) респондентами в 
середньому виставлено 2 бали. 
 Результати оцінювання якості надання адміністративних послуг відображено в 
таблиці 5. 
 

Таблиця 5 
Результати оцінювання якості надання адміністративних послуг 

 

 Середня оцінка
Максимальна 

оцінка 
Мінімальна 

оцінка 

Форма для заповнення 4.4 5 2 

Зрозумілість інформації  4.2 5 2 

Достовірність цієї інформації 4.2 5 1 

Облаштованість приміщення стільцями для 
відвідувачів 

4.2 5 1 

Культура спілкування посадовців з 
відвідувачами 

4.2 5 1 

Повнота отримання інформації 4.1 5 1 

Доступність та зручність для відвідувачів 
приміщення 

4.1 5 1 

Облаштованість приміщення столами для 
відвідувачів 

4.1 5 1 

Термін надання послуги (з часу здачі 
документів) 

3.9 5 1 

Доступність інформації про послугу 3.9 5 1 

Організація роботи по прийому відвідувачів 
(відсутність черги) 

3.9 5 1 

Наявність вивісок про графік роботи 3.9 5 1 

Наявність стендів з інформацією та бланками 
для відвідувачів 

3.9 5 1 

Наявність книги відгуків, скриньки для 
пропозицій тощо 

2.0 5 1 

 
 Слід відмітити, що не всі респонденти оцінювали якість надання всіх 
адміністративних послуг, які вони отримували, за всіма критеріями. Так, по 176 
адміністративних послугах (77,9% від загальної кількості всіх названих адміністративних 
послугах) респонденти не здійснили оцінку такого показника, як наявність книги відгуків, 
скриньки для пропозицій тощо, зазначивши в анкеті, що вони не зауважили, не звертали 
увагу. Аналогічна ситуація спостерігається по таких показниках, як наявність вивісок про 
графік роботи та наявність стендів з інформацією і бланками для відвідувачів, де кількість 
неоцінених послуг становить відповідно 71 (31,4%) та 63 (27,9%). По трьох 
адміністративних процедурах оцінки не проставлені через те, що респондент не звертався 
за отриманням адміністративних послуг особисто, а через знайомих. 
 Оцінювання респондентами якості надання адміністративних послуг в розрізі 
виставлених балів відображено в таблиці 6. 
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Таблиця 6 
Оцінювання якості надання адміністративних послуг в розрізі виставлених балів 

 
 Бали нема 

відповіді1 2 3 4 5 

к-
ть

% 
к-
ть

% 
к-
ть

% 
к-
ть 

% 
к-
ть

% 
к-
ть

% 

Форма для заповнення - - 4 1,8 25 11,1 64 28,3 127 56,2 6 2,7 

Термін надання послуги (з часу здачі 
документів) 

12 5,3 17 7,5 42 18,6 65 28,8 90 39,8 - - 

Доступність інформації про послугу 4 1,8 16 7,1 59 26,1 72 31,9 72 31,9 3 1,3 

Зрозумілість інформації  - - 7 3,1 32 14,2 91 40,3 92 40,7 4 1,8 

Достовірність цієї інформації 2 0,9 7 3,1 30 13,3 87 38,5 97 42,9 3 1,3 

Повнота отримання інформації 5 2,2 4 1,8 42 18,6 78 34,5 94 41,6 3 1,3 

Доступність та зручність для відвідувачів 
приміщення 

3 1,3 12 5,3 46 20,4 61 27,0 98 43,4 6 2,7 

Організація роботи по прийому відвідувачів 
(відсутність черги) 

1 0,4 14 6,2 58 25,7 70 31,0 77 34,1 6 2,7 

Облаштованість приміщення стільцями для 
відвідувачів 

2 0,9 11 4,9 36 15,9 70 31,0 101 44,7 6 2,7 

Облаштованість приміщення столами для 
відвідувачів 

5 2,2 21 9,3 25 11,1 69 30,5 100 44,2 6 2,7 

Наявність вивісок про графік роботи 2 0,9 14 6,2 27 11,9 60 26,5 52 23,0 71 31,4

Наявність стендів з інформацією та бланками 
для відвідувачів 

2 0,9 14 6,2 35 15,5 62 27,4 50 22,1 63 27,9

Наявність книги відгуків, скриньки для 
пропозицій тощо 

21 9,3 16 7,1 4 1,8 8 3,5 1 0,4 176 77,9

Культура спілкування посадовців з 
відвідувачами 

3 1,3 13 5,8 22 9,7 71 31,4 111 49,1 6 2,7 

 
 Проводити аналіз якості адміністративних послуг за видами цих послуг 
виявляється недоречним, оскільки значна кількість послуг оцінювалась невеликою 
кількістю респондентів (від одного до чотирьох). Тому адміністративні послуги 
згруповано за муніципальними службами, які їх надають, та виведено середній бал по 
кожній муніципальній службі, до якої зверталися респонденти незалежно від кількості 
звернень.  
 Результати оцінювання респондентами якості надання адміністративних послуг в 
розрізі муніципальних служб наведено в додатку 2. 
 Для з’ясування, які саме послуги отримували респонденти в муніципальних 
службах, респондентам було запропоновано обрати з наступних видів: 

консультування 
отримання бланків для заповнення 
отримання допомоги при заповненні бланків заяв 
здача документів 
отримання документів 
отримання послуг по копіюванню документів 

або запропонувати власний(і) варіант(и) відповіді. 
 Всього було надано 780 відповідей, тобто при проходженні однієї адміністративної 
процедури в середньому надавалося майже 4 послуги (3,5). Три респонденти не відмітили 
жодних послуг, оскільки зверталися за отриманням адміністративних послуг не особисто, 
а через знайомих. З огляду на зазначене всі респонденти при проходженні всіх 
адміністративних процедур здавали документ. По 199 адміністративних послугах (майже 
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90% від загальної кількості отриманих адміністративних послуг) респондентам 
надавались консультації. Більше половини адміністративних процедур супроводжувалась 
наданням респондентам допомоги при заповненні бланків заяв та наданням документів: 
відповідно 131 адміністративна послуга, або 58,7%, та 143 адміністративних послуги, або 
64,1%. При цьому суттєва невідповідність кількості зданих документів (по 222 
адміністративних послугах) та отриманих документів (по 143 адміністративних послугах) 
пояснюється специфікою окремих адміністративних послуг. Так, значна кількість 
адміністративних послуг, які надаються департаментом соціальної політики, - це 
призначення тих чи інших грошових допомог (компенсацій тощо). Тому замовники в 
даній муніципальній службі лише здають документи та одержують супутні послуги 
(консультування, заповнення бланків зав), а грошові кошти отримують в установах банків, 
де відкрито відповідні рахунки. 5 респондентів, троє з яких є самозайнятими та звертались 
за адміністративними послугами в сфері господарської діяльності, по 12-ти 
адміністративних послугах отримували послуги по копіюванню документів. 
 Види послуг, які надаються в муніципальних службах при здійсненні 
адміністративних процедур, відображено в таблиці 7. 
 

Таблиця 7 
Види послуг, які надаються в муніципальних службах при здійсненні 

адміністративних процедур 
 

Види послуг, що надаються в муніципальних 
службах 

Відповіді 
Відсоток 

спостереженьКількість 
відповідей 

% від к-ті 
відповідей 

Консультування 199 25,5% 89,2% 

Отримання бланків для заповнення 73 9,4% 32,7% 

Отримання допомоги при заповненні бланків заяв 131 16,8% 58,7% 

Здача документів 222 28,5% 99,6% 

Отримання документів 143 18,3% 64,1% 

Отримання послуг по копіюванню документів 12 1,5% 5,4% 

ВСЬОГО 780 100,% 349,8% 

 
 На думку респондентів, практично по всіх видах адміністративних послуг (більше 
90% від загальної кількості всіх названих адміністративних послуг) необхідні такі 
спеціальні пристосування для осіб з функціональними обмеженнями, як 

пандуси, 
обладнання туалетів, 
допомога при оформленні заяв, 
консультування, 
можливість здійснити оплату за послугу безпосередньо в приміщенні, де надається 
послуга. 

 Спеціальні пристосування для осіб з функціональними обмеженнями, які, на думку 
респондентів, потрібні при наданні адміністративних послуг, відображено в таблиці 8. 
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Таблиця 8 
Спеціальні пристосування для осіб з функціональними обмеженнями, які потрібні 

при наданні адміністративних послуг 
 

 

Відповіді 
Відсоток 

спостереженьКількість 
відповідей

% від к-ті 
відповідей 

Пандуси 222 20,3% 99,1% 

Обладнання туалетів 221 20,2% 98,7% 

Допомога при оформленні заяв 218 19,9% 97,3% 

Консультування 221 20,2% 98,7% 

Можливість здійснити оплату за послугу 
безпосередньо в приміщенні, де 
надається послуга 

211 19,3% 94,2% 

ВСЬОГО 1093 100,0% 487,9% 

 
 Щодо найзручніших джерел, з яких споживачі отримують інформацію про 
адміністративні послуги, то респонденти надали 165 відповідей, тобто в середньому 
кожен респондент вважає для себе найзручнішим більше ніж одне джерело, серед яких 
було запропоновано такі варіанти, як 

службовці 
інтернет 
знайомі 
стенди в установах 

або назвати свій варіант. 
 На думку респондентів найзручніше їм отримувати інформацію про 
адміністративні послуги у службовців. Таке джерело є найзручнішим для 52 респондентів, 
або 43,3% від загальної кількості респондентів. На другому місці по зручності отримання 
інформації про адміністративні послуги знаходиться інтернет. Це джерело обрали 45 
респондентів, або 37,5% від загальної кількості респондентів. Зверненню до знайомих за 
отриманням інформації про адміністративні послуги надає перевагу 41 респондент, або 
34,2% від загальної кількості респондентів. Стенди в установах в якості джерела 
отримання інформації про адміністративні послуги використовують лише 14 
респондентів, або 10,8% від загальної кількості респондентів. Серед інших джерел, які 
були названі респондентами, 7 відповідей стосувалося такого джерела, як телефон; 2 
відповіді – засобів масової інформації та один респондент назвав родичів, які отримують 
для нього інформацію про адміністративні послуги. 
 Джерела інформації, з яких респондентам найзручніше отримувати інформацію про 
адміністративні послуги, відображено в таблиці 9. 
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Таблиця 9 
Джерела інформації, з яких найзручніше отримувати інформацію про 

адміністративні послуги 
 

Джерело отримання 
інформації про 

адміністративні послуги

Відповіді 
Процент 

спостережень Кількість 
відповідей 

% від к-ті 
відповідей 

Службовці 52 31,5% 43,3% 

Інтернет 45 27,3% 37,5% 

Знайомі 41 24,8% 34,2% 

Стенди в установах 14 8,5% 11,7% 

Інше 13 7,9% 10,8% 

ВСЬОГО 165 100,0% 137,5% 

 
 В розрізі вікових категорій для респондентів у віці до 44 років найзручнішим 
джерелом отримання інформації про адміністративні послуги є інтернет. З 45-ти обраних 
відповідей 44 – це відповіді респондентів у віковій категорії від 18 років до 44 років. Крім 
того, особам у віці до 44 років зручно отримувати інформацію у службовців (31 відповідь, 
або 37,3% від загальної кількості респондентів даної категорії). Особам у віковій категорії 
від 45 років до 59 років найзручніше отримувати інформацію у службовців та у знайомих: 
відповідно 18 та 13 відповідей, що складає 60,0% та 43,3% від загальної кількості 
респондентів даної категорії. Аналогічна ситуація спостерігається і у віковій групі 60 
років і більше, де перевагу надано службовцям та знайомим (по 3 відповіді, або 42,9% від 
загальної кількості респондентів даної категорії). Щодо інтернету, то його 
використовують як джерело отримання інформації лише один респондент у віковій 
категорії від 45 років до 59 років та жоден респондент вікової категорії 60 років і старше. 
 Особами з функціональними ознаками було названо в якості найзручніших джерел 
отримання інформації про адміністративні послуги телефон (6 відповідей) та засоби 
масової інформації (2 відповіді). 
 Розподіл обраних джерел інформації про адміністративні послуги за віковим 
категоріями відображено в таблиці 10. 
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Таблиця 10 
Розподіл обраних джерел інформації про адміністративні послуги за віковим 

категоріями 
 

Вік  

Найзручніше джерело одержання інформації 
ВСЬОГО 
респонде
нтів/від-
повідей 

Інтер-
нет 

Знай-
омі 

Стенди 
в 

устано-
вах 

Служ-
бовці 

Інше 

18-29 
років 

Кількість обраних 
відповідей 

20 9 6 10 1

29/46 
% від загальної 
кількості респондентів 

69,0% 31,0% 20,7% 34,5% 3,4%

% від загальної 
кількості відповідей 

44,4% 22,0% 42,9% 19,2% 7,7%

30-44 
років 

Кількість обраних 
відповідей 

24 16 7 21 4

54/72 
% від загальної 
кількості респондентів 

44,4% 29,6% 13,0% 38,9% 7,4%

% від загальної 
кількості відповідей 

53,3% 39,0% 50,0% 40,4% 30,8%

45-59 
років 

Кількість обраних 
відповідей 

1 13 1 18 7

30/40 
% від загальної 
кількості респондентів 

3,3% 43,3% 3,3% 60,0% 23,3%

% від загальної 
кількості відповідей 

2,2% 31,7% 7,1% 34,6% 53,8%

60 і 
більше 
років 

Кількість обраних 
відповідей 

0 3 0 3 1

7/7 
% від загальної 
кількості респондентів 

0% 42,9% 0% 42,9% 14,3%

% від загальної 
кількості відповідей 

0% 7,3% 0% 5,8% 7,7%

ВСЬОГО 
Кількість обраних 
відповідей 

45 41 14 52 13 120/165 

 
 Переважна більшість респондентів зверталась в муніципальні служби за 
отриманням адміністративних послуг самостійно (особисто). Кількість таких осіб 
становить 102, або 85,0% від кількості всіх респондентів. Вони зверталися за отриманням 
180 адміністративних послуг, що становить 79,6% від загальної кількості 
адміністративних послуг. 16 респондентів, або 13,3% від кількості всіх респондентів, 
звертались в муніципальні служби за посередництвом знайомих/родичів або інших 
посередників за отриманням 33 адміністративних послуг, що становить 14,2% від 
загальної кількості адміністративних послуг. Серед цих 16-ти респондентів 12 осіб 
зверталися через знайомих та родичів за отриманням 27 адміністративних послуг (11,9% 
від загальної кількості адміністративних послуг) та 2 – через посередників за отриманням 
6-ти адміністративних послуг (2,7% від загальної кількості адміністративних послуг). 4 
респондента, або 3,3% від кількості всіх респондентів, зверталися за отриманням 13-ти 
адміністративних послуг (5,8% від загальної кількості адміністративних послуг) 
самостійно, проте не для себе особисто, а для батьків, близьких, знайомих, інших людей. 
 16 респондентів, які звертались в муніципальні служби за посередництва інших 
осіб (знайомих, родичів тощо) надали 27 відповідей в обґрунтування своїх звернень через 
посередників. Найбільша частка від кількості відповідей припадає на таку причину 
звернення в муніципальні служби за посередництвом, як функціональні обмеження (11 
відповідей, або 40,7%). Серед інших названих причин вказано небажання спілкуватися з 
чиновниками та небажання самостійно займатися проходженням адміністративних 
процедур. 
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 Причини звернення в муніципальні служби за посередництвом та розподіл 
відповідей в розрізі соціальних груп відображено відповідно в таблиці 11 та таблиці 12. 
 
 

Таблиця 11 
Причини звернення до муніципальних служб за посередництвом 

 

Причини 
Відповіді 

Відсоток 
спостережень Кількість 

відповідей 
% від  к-ті 
відповідей 

Функціональні обмеження 11 40,7% 64,7% 
Брак часу 4 14,8% 23,5% 
Забюрократизованість процедур 3 11,1% 17,6% 
Труднощі з доступом до приміщення 2 7,4% 11,8% 
Незручний графік роботи служб 3 11,1% 17,6% 
Інше 4 14,8% 23,5% 
ВСЬОГО 27 100,0% 158,8% 

 
Таблиця 12 

Причини звернення до муніципальних служб в розрізі соціальних груп 
 

Причини звернення до служб за посередництвом
Належність до соціальних груп Загальна 

кількість 
відповідей 

з функціональними 
обмеженнями 

не належить 

Функціональні 
обмеження 

К-ть обраних відповідей 11 0
11 % від загальної 

кількості респондентів 
84,6% 0%

Брак часу 
К-ть обраних відповідей 2 2

4 % від загальної 
кількості респондентів 

15,4% 50,0%

Забюрократизованість 
процедур 

К-ть обраних відповідей 3 0
3 % від загальної 

кількості респондентів 
23,1% 0%

Труднощі з доступом до 
приміщення 

К-ть обраних відповідей 2 0
2 % від загальної 

кількості респондентів 
15,4% 0%

Незручний графік 
роботи служб 

К-ть обраних відповідей 3 0
3 % від загальної 

кількості респондентів 
23,1% 0%

Інше 
К-ть обраних відповідей 2 2

4 % від загальної 
кількості респондентів 

15,4% 50,0%

Загальна кількість респондентів даної соціальної 
групи 

13 4 27               17

 
 Щодо зручності графіку роботи муніципальних служб, то при отриманні майже 
половини названих респондентами адміністративних послуг (98, або 43,4%) респонденти 
не були задоволені графіком роботи. При отриманні майже третини адміністративних 
послуг респондентів влаштовував графік роботи (69, або 30,5%) та при отриманні 
четвертої частини адміністративних послуг респонденти не зауважили або не цікавились, 
кий графік роботи в муніципальних службах (56, або 24,8%). Серед причин, названих в 
розділі «Інше» відмічено необхідність звертатися в муніципальні служби в робочий час, та 
відсутність щоденного прийому в муніципальних службах. 
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 На запитання , чи достатньою була інформація на стендах в муніципальних 
службах, позитивну відповідь отримано по 38-ми адміністративних послугах (16,8% від 
загальної кількості адміністративних послуг). По 22-х адміністративних послугах (9,7% 
від загальної кількості адміністративних послуг) респонденти вважають, що інформація на 
стендах не є достатньою. По переважній більшості адміністративних послуг (162, або 
71,2% від загальної кількості адміністративних послуг) респонденти не зауважили (не 
помічали), чи достатньою була інформація. 
 Структура відповідей щодо зручності графіку роботи муніципальних служб та 
достатності інформації на стендах цих служб відображені відповідно на рис. 2 та рис. 3. 
 

Рис. 2. Зручність графіку роботи служб Рис. 3. Достатність інформації на стендах в 
муніципальних службах 

 
 З випадками порушень термінів підготовки та видачі документів стикалася майже 
п’ята частина респондентів (27, або 22,5% від загальної кількості респондентів). Третя 
частина респондентів (41, або 34,2% від загальної кількості респондентів) не мали 
негативного досвіду в затриманні підготовки та видачі документів. 52 респонденти, або 
43,3% від загальної кількості респондентів, не зауважили або не цікавилися питанням 
дотримання термінів підготовки та видачі документів. 
 Випадки порушення термінів підготовки та видачі документів відображено на 
рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Випадки порушення термінів підготовки та видачі документів 
 
 Причин, якими службовці обґрунтовували затримку у підготовці та видачі 
документів, можна згрупувати за наступними ознаками: 
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1) порушення термінів через розгляд питання на засіданні колегіального органу 
(комісія, виконавчий комітет, сесія міської ради). Як правило, засідання 
колегіальних органів переноситься; питання, які пропонуються для внесення до 
порядку денного, переносяться на наступні засідання; тощо; 

2) порушення термінів через «прив’язку» адміністративної послуги до конкретного 
працівника-виконавця та перевантаженість роботою. В цьому разі за відсутності 
працівника, який «супроводжує» адміністративну процедуру дана процедура 
призупиняється до появи такого працівника. Тобто серед названих причин вказано 
те, що працівник у відпустці, захворів, був зайнятий (брак часу). Також до цієї 
групи відносяться причини, пов’язані з відсутністю керівника у зв’язку з чим нема 
кому підписати документ або надати печатку. Завантаженість роботою 
обґрунтовується великою кількістю документів, яку необхідно опрацювати; 

3) порушення термінів через втрату документів. Як наслідок, замовник змушений 
надавати ідентичний пакет документів; 

4) порушення термінів через інші причини, як-от: невчасне звернення в муніципальну 
службу, відсутність компетенції щодо прискорення вирішення питання. 
В трьох випадках причини затримки підготовки та видачі документів названі не 

були. 
На запитання, чи відомою є процедура оскарження дій, бездіяльності, рішень 

посадових осіб, органів, які надають адміністративні послуги, дві третини респондентів 
(79, або 65,8% від загальної кількості респондентів) надали позитивну відповідь. 
19 респондентів, або 15,8% від загальної кількості респондентів, не знають про такі 
процедури. Майже п’ята частина респондентів (22, або 18,3% від загальної кількості 
респондентів) не цікавились/не мали потреби в з’ясуванні процедури оскарження. 

Серед причин, які на думку респондентів, заважають ефективній роботі щодо 
надання адміністративних послуг, переважають такі причини, як територіальна 
«розкиданість» служб та необхідність ходити від однієї служби чи установи до іншої, а 
також необхідність повторних звернень. Майже однакову кількість разів були названі такі 
причини, як необхідність заповнення додаткових документів, відсутність зведеної 
інформації про порядок дій, неможливість відстежити рух документів, свідоме 
затягування адміністративної процедури. 

Серед «ініціативних» причин, названих респондентами самостійно, можна 
виокремити наступні: 

необхідність подання копій тих самих документів, які вже було надано в дану 
муніципальну службу нещодавно, 
необхідність подання додаткових документів (тих чи інших довідок, копій тощо), 
несвоєчасна підготовка документів, 
незручний графік роботи, зокрема для працюючих категорій населення, 
непристосованість приміщень для інвалідів, 
відсутність бажання працювати у чиновників, їх байдужість, зверхність, 
незаінтересованість в роботі та, як наслідок, неуважне ставлення до відвідувачів, 
бюрократизм, 
недосконалість законодавства, 
неможливість в день відвідання муніципальної служби потрапити на прийом, 
необхідність підтримання постійного контакту в телефонному режимі для з’ясування 
стану розгляду документів, 
невміння (небажання) чиновників пояснити порядок дій при отриманні 
адміністративної послуги. 

Причини, які заважають ефективній роботі з надання адміністративних послуг, 
відображено в таблиці 13. Розподіл відповідей респондентів, що належать до різних 
соціальних груп, наведено в додатку 3. 
 



17 

Таблиця 13 
Причини, які заважають ефективній роботі з надання адміністративних послуг 

 

Названі причини 

Відповіді 

Відсоток 
спостережень Кількість 

відповідей 

Відсоток від 
загальної к-ті 
респондентів 

Територіальна «розкиданість» служб 59 21,0% 49,2% 

Необхідність заповнення додаткових 
документів 

28 10,0% 23,3% 

Відсутність зведеної інформації про 
порядок дій 

33 11,7% 27,5% 

Необхідність повторних звернень 43 15,3% 35,8% 

Неможливість відстежити рух 
документів 

26 9,3% 21,7% 

Необхідність ходити від однієї 
служби чи установи до іншої 

45 16,0% 37,5% 

Свідоме затягування 
адміністративної процедури 

23 8,2% 19,2% 

Інше 24 8,5% 20,0% 

ВСЬОГО 281 100% 234,2% 

 
Щодо відкриття в м. Івано-Франківську Центру надання адміністративних послуг, 

то лише третій частині респондентів відомо про його відкриття. Так, 37 респондентам, що 
складає 30,8% від загальної кількості респондентів, відомо про відкриття Центру надання 
адміністративних послуг, проте 83 респондента, або 69,2% від загальної кількості 
респондентів, не знають про таке відкриття. 
 Обізнаність щодо відкриття в м. Івано-Франківську Центру надання 
адміністративних послуг в розрізі соціальних груп та зайнятості відображено в таблиці 14. 
 

Таблиця 14 
Обізнаність щодо відкриття в м. Івано-Франківську Центру надання 
адміністративних послуг в розрізі соціальних груп та зайнятості 

 
Чи відомо про відкриття у місті 

Івано-Франківську Центру 
надання адміністративних 

послуг 

Так Ні Всього 

Відповіді

% до к-ті 
респон-
дентів Відповіді

% до к-ті 
респон-
дентів Відповіді 

% до к-ті 
респон-
дентів 

Належність 
до 
соціальних 
груп 

У відпустці по 
догляду за дитиною 

1 2,7% 7 8,4% 8 6,7% 

Маломобільний(а) 2 5,4% 5 6,0% 7 5,8% 

З функціональними 
обмеженнями 

9 24,3% 31 37,3% 40 33,3% 

Не належу 25 67,6% 40 48,2% 65 54,2% 

ВСЬОГО 37 100,0% 83 100,0% 120 100,0% 

Зайнятість Навчається 1 2,7% 3 3,6% 4 3,3% 

Працюючий 15 40,5% 33 39,8% 48 40,0% 

Самозайнятий 9 24,3% 6 7,2% 15 12,5% 

Непрацюючий 6 16,2% 28 33,7% 34 28,3% 

Пенсіонер 6 16,2% 13 15,7% 19 15,8% 

ВСЬОГО 37 100,0% 83 100,0% 120 100,0% 
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 Переважна більшість респондентів має бажання здійснювати оплату за надані 
адміністративні послуги (у разі їх платності) через мережу інтернет (99, або 82,5% від 
загальної кількості респондентів). Лише десята частина респондентів заперечує проти 
здійснення оплати за адміністративні послуги через мережу інтернет. З респондентів, які 
надали власні відповіді на запитання щодо наявності бажання оплачувати за 
адміністративні послуги через інтернет, четверо хотіли би здійснювати оплату через 
ощадбанк і четверо не володіють інформацією щодо такої технічної можливості. 
 Щодо можливості отримання інформації про адміністративні послуги через єдину 
точку доступу (інтернет, електронний інформаційний кіоск тощо), то майже всі 
респонденти (90%) виявили бажання отримувати таку інформацію в єдиній точці доступу. 
Серед інших відповідей в якості «єдиної точки доступу» до інформації про 
адміністративні послуги названо засоби масової інформації, зокрема радіо, телебачення, а 
також ощадбанк. 

Рис. 5. Бажання здійснювати оплату за надані 
адміністративні послуги через Інтернет 

Рис. 6. Чи хотіли би інформацію про 
адміністративні послуги в єдиній точці доступу 
(через Інтернет, електронний інформаційний 
кіоск тощо)

 
 Для з’ясування думки споживачів щодо організації роботи муніципальних служб в 
сфері надання адміністративних послуг респондентам було запропоновано у вигляді 
відкритого запитання надати власні зауваження. Шоста частина респондентів 
сформулювала зауваження з приводу організації роботи муніципальних служб щодо 
надання адміністративних послуг, згрупувавши які, можна виділити наступні: 

недостатня організація роботи (незадовільна робота), хаотичний документообіг, 
чиновники не володіють інформацією щодо розгляду конкретного звернення, 
затяжний процес надання адміністративних послуг, зокрема надмірний час для 
отримання простих послуг, 
незручний графік роботи муніципальних служб, 
незрозумілі вимоги щодо подання окремих документів, 
формалізм, надмірна бюрократія, небажання вдосконалювати свою роботу, 
занадто велика кількість звернень задля отримання однієї адміністративної послуги, 
неуважне та нетерпляче ставлення до відвідувачів, 
недостатнє подання інформації про адміністративні послуги через засоби зв’язку, 
засоби масової інформації (телебачення). 
 Найбільше думок було висловлено по перших трьох зауваженнях. 
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 Четверо респондентів поінформували, що вони цілком задоволені якістю надання 
адміністративних послуг та в них не виникало проблем при їх отримані, даних 
респондентів влаштовує наявна ситуація при здійсненні адміністративних процедур. 
 При цьому, на думку половини респондентів, для того щоб подолати або 
мінімізувати перепони, які виникають при отриманні адміністративних послуг, необхідно 
посилити відповідальність чиновників  та запровадити можливість здійснення 
електронного звернення (відповідно по 60 відповідей респондентів, або 20,9% від 
загальної кількості відповідей), а також спростити адміністративні процедури (55 
відповідей респондентів, або 19,2% від загальної кількості відповідей) . Крім того, для 
оптимізації надання адміністративних послуг, на думку третьої частини респондентів, 
необхідно створити єдиний центр надання адміністративних послуг (44 відповіді 
респондентів, або 15,3% від загальної кількості відповідей) та, за твердженням четвертої 
частини респондентів, слід підвищити доступність інформації про надання 
адміністративних послуг (29 відповідей респондентів, або 10,1% від загальної кількості 
відповідей). Лише 11 респондентів (3,8% від загальної кількості відповідей) вважає, що в 
якості заходів щодо усунення/мінімізації перепон при здійсненні адміністративних послуг 
слід підвищити заробітну плату чиновникам. 
 Заходи, які, на думку респондентів, слід вжити для подолання або мінімізації 
перепон у отриманні адміністративних послуг відображено в таблиці 15. 
 

Таблиця 15 
Заходи для подолання або мінімізації перепон у отриманні адміністративних послуг 
 

 Відповіді 
Відсоток 

спостережень  
Кількість 
відповідей 

% від к-ті 
відповідей 

Покращити нормативно-правову базу 15 5,2% 12,5% 

Посилити відповідальність чиновників 60 20,9% 50,0% 

Підвищити доступність інформації про 
надання адмінпослуг 

29 10,1% 24,2% 

Спростити процедури 55 19,2% 45,8% 

Підвищити заробітну плату чиновникам 11 3,8% 9,2% 

Створити єдиний центр надання 
адміністративних послуг у місті 

44 15,3% 36,7% 

Запровадити можливість здійснення 
електронного звернення 

60 20,9% 50,0% 

Інше 13 4,5% 10,8% 

ВСЬОГО 287 100% 239,2% 

 
 Серед інших заходів для подолання або мінімізації перепон у отриманні 
адміністративних послуг респонденти назвали наступні: 

усунути бюрократичні бар’єрів, як-от: необхідність подання значної кількості 
документів по кілька разів, довготривалість процедур, 
забезпечити своєчасність підготовки документів, прискорити розгляд документів, 
забезпечити окремий прийому для інвалідів, 
запровадити попередній запис через мережу інтернет з метою уникнення черг, 
забезпечити прийом кожного дня (в тому числі у вихідні або хоча б у суботу), оскільки 
для працюючого населення графік роботи муніципальних служб є незручним, 
покращити (підвищити) культуру чиновників, 
покращити матеріально-технічне забезпечення службовців, 
примусити чиновників працювати, 
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забезпечити отримання «проміжних» довідок чиновниками, оскільки в них є вся 
необхідна інформація або є можливість отримати необхідну інформацію. 
 

 Респонденти запропонували ряд заходів щодо вдосконалення адміністративних 
процедур, а саме: 

забезпечити механізм інформування замовників щодо етапу, на якому перебуває 
розгляд питання з надання адміністративних послуг, інформувати через мережу 
інтернет, повідомляти про стан розгляду документів по електронній пошті 
(запровадити автоматичну розсилку),  
змінити графік роботи муніципальних служб (продовжити), 
забезпечити сумлінне та якісне виконання чиновниками своєї безпосередньої роботи, 
покращити роботу чиновників, залишити лише порядних чиновників, які добросовісно 
виконують свою роботу, 
підвищити оперативність надання адміністративних послуг, 
забезпечити надання адміністративних послуг через інтернет, 
забезпечити кращі умови для доступу до приміщень для інвалідів (під’їзд до 
приміщення, пандуси, поверхня підлоги така, щоб не ковзалися взуття і милиці, тощо), 
уважніше ставитися до особливих потреб інвалідів, максимально сприяти здійсненню 
прийому документів, усувати недоліки на місці без повторних звернень, 
створити нормальні умови для роботи чиновників, 
запровадити електронну чергу, передбачити щоденний прийом громадян у всіх 
службах в єдиний час, наприклад, до обіду, 
встановити конкретні терміни надання адміністративних послуг, передбачити, що 
відсутність заперечення з боку чиновників означає мовчазну згоду на отримання тої чи 
іншої адміністративної послуги,  
забезпечити повну, доступну інформацію про адміністративні процедури, надавати ати 
консультації по телефону, 
забезпечити зворотній зв’язок влади (чиновників) з громадою міста. 
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Додаток 1 
Перелік адміністративних послуг, за отриманням яких респонденти звертались до 
органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська протягом останніх трьох 

років 
 

  Часто
та 

Проце
нт 

1. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг населенню 31 13,7%

2. Допомога при народженні дитини 17 7,5 

3. Оформлення права власності за фізичними та юридичними особами на об’єкти нерухомого 
майна 

15 6,6 

4. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 14 6,2 

5. Скерування в протезні дільниці та забезпечення окремих категорій населення технічними та 
іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення 

11 4,9 

6. Договір оренди землі (первинний, поновлення, внесення змін, розірвання, припинення), купівлі-
продажу (на авансовий внесок) земельних ділянок, відшкодування втрат, сервітутного 
користування) 

10 4,4 

7. Постановка на квартирний облік при міськвиконкомі за місцем проживання та бажаючих 
отримати житло в житлово-будівельному кооперативі 

8 3,5 

8. Компенсація за продуктами харчування, щорічної допомоги на оздоровлення та за шкоду 
заподіяну здоров’ю громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

7 3,1 

9. Постановка на облік бажаючих отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво 6 2,7 

10. Ордер на житлове приміщення 6 2,7 

11. Путівка на санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці чи відшкодування за 
невикористану путівку на санаторно-курортне лікування інвалідам війни 

6 2,7 

12. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 5 2,2 

13. Дозвіл на переоформлення гуртожитку для проживання малих сімей в ордерне житло 4 1,8 

14. Витяг з рішення Івано-Франківської міської ради про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки 

4 1,8 

15. Довідка про зареєстроване особисте селянське господарство (його відсутність) 4 1,8 

16. Компенсація за проїзд міжміським транспортом (в межах України) особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4 1,8 

17. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом 4 1,8 

18. Дозвіл на добудову додаткових приміщень до існуючих квартир 4 1,8 

19. Матеріали погодження місця розташування об’єкта (висновки) 3 1,3 

20. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 3 1,3 

21. Дозвіл на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо відчуження житла, 
власником (співвласником) якого вони є 

3 1,3 

22. Встановлення опіки (піклування) над дітьми 3 1,3 

23. Допомога на поховання 3 1,3 

24. Путівка на оздоровлення або компенсації середньої вартості путівки 3 1,3 

25. Дозвіл на продовження розташування тимчасових закладів торгівлі (кіосків, павільйонів) 3 1,3 

26. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам 3 1,3 

27. Копії та витяги з рішень та розпоряджень, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом 3 1,3 

28. Довідка про підтвердження трудового стажу та заробітної плати 3 1,3 

29. Дозвіл на будівництво (реконструкцію, переобладнання) 2 0,9 

30. Дозвіл на передачу жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках міста у власність громадян 2 0,9 

31. Постановка на чергу на отримання службового житла 2 0,9 

32. Дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами 2 0,9 

33. Дозвіл на виготовлення проектної документації на підключення приватних будинків до міських 
мереж водопроводу і каналізації 

2 0,9 

34. Дозвіл на облаштування літніх торгових майданчиків 2 0,9 

35. Дозвіл на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо їх реєстрації та 
перереєстрації 

2 0,9 

36. Щомісячна компенсація, що надається працездатним непрацюючим особам на догляд за 
перестарілими та інвалідами І групи 

2 0,9 
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37. Погодження схеми розташування і паспорта літнього торгового майданчика 2 0,9 

38. Погодження проектної документації головним архітектором міста 2 0,9 

39. Дозвіл на переобладнання житлових приміщень під приміщення громадського призначення 2 0,9 

40. Дозвіл на перепланування власних квартир 2 0,9 

41. Дозвіл на отримання  службового житла 1 0,4 

42. Дозвіл на реєстрацію та перереєстрацію громадян в гуртожитках міста 1 0,4 

43. Дублікат ордера на житлове приміщення 1 0,4 

44. Державна реєстрація юридичної особи 1 0,4 

45. Погодження проекту інформаційної вивіски 1 0,4 

46. Дозвіл на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо придбання (дарування) на їх 
ім’я, договору про припинення права на аліменти на дитину в зв’язку з переходом права 
власності на нерухоме майно 

1 0,4 

47. Дозвіл на укладення договору купівлі-продажу (дарування, міни) на ім’я повнолітньої особи 
житла, право користування (спільної сумісної власності) яким мають діти 

1 0,4 

48. Компенсація та пільги дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам 1 0,4 

49. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 1 0,4 

50. Ордер на складування будівельних матеріалів 1 0,4 

51. Ордер на встановлення тимчасової огорожі 1 0,4 

52. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального, 
територіального комітету) 

1 0,4 

ВСЬОГО 226 100,0 
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Додаток 2 
Результати оцінювання респондентами якості надання адміністративних послуг в розрізі муніципальних служб 

 
 

 
Форма для 
заповнення 

Термін 
надання 
послуги (з 
часу здачі 

документів)

Доступніс
ть 

інформації 
про 

послугу 

Зрозуміліс
ть 

інформації

Достовірні
сть цієї 

інформації

Повнота 
отримання 
інформації 

Доступніс
ть та 

зручність 
для 

відвідувачі
в 

приміщенн
я 

Організація 
роботи по 
прийому 

відвідувачі
в 

(відсутніс
ть черги) 

Облаштов
аність 

приміщенн
я 

стільцями 
для 

відвідувачі
в 

Облаштов
аність 

приміщенн
я столами 

для 
відвідувачі

в 

Наявність 
вивісок про 

графік 
роботи 

Наявність 
стендів з 
інформаціє

ю та 
бланками 

для 
відвідувачі

в 

Наявніс
ть книги 
відгуків, 
скриньки 

для 
пропози

цій 
тощо 

Культура 
спілкуванн

я 
посадовців 

з 
відвідувача

ми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Юридичний відділ 4,3 3,7 3,9 4,1 4,1 4,1 4,3 3,4 3,7 3,6 3,5 3,3 1,6 4,8 

Департамент соціальної політики 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 4,1 4,3 4,0 4,2 4,1 4,1 3,9 2,6 4,1 

Загальний відділ 4,8 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,5 3,8 4,3 4,3 4,0 2,0 — 4,3 

Архівний відділ 4,7 4,7 3,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,0 2,0 4,7 

Управління організаційно-
інформаційної роботи та контролю 

4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 2,0 2,0 — — — 4,0 

КП «Муніципальна інспекція з 
благоустрою»/Управління житлово-
комунального господарства 

5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 — 2,0 

КП «Івано-Франківський міський 
рекламно-інформаційний 
центр»/Управління архітектури та 
містобудування 

4,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0 3,0 1,5 3,0 4,0 1,0 5,0 

Управління архітектури та 
містобудування 

4,5 3,1 3,5 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 4,7 4,7 4,6 4,4 1,0 4,4 

Відділ обліку та розподілу житла 4,5 3,8 3,9 4,5 4,3 4,2 3,3 3,8 4,0 4,0 3,3 4,0 1,2 4,3 

Управління земельних відносин 4,5 3,0 3,3 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 3,1 1,0 4,1 

Управління житлово-комунального 
господарства 

4,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 — — — 4,5 

Управління торгівлі/Управління 
архітектури 

5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 — 5,0 

Відділ державної реєстрації 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 4,3 4,3 5,0 5,0 — 4,3 

Служба у справах дітей 4,7 4,3 4,8 4,6 4,8 4,7 3,5 3,6 3,9 3,9 3,0 4,3 — 4,5 

ВСЬОГО 4,4 3,9 3,9 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 4,2 4,1 3,9 3,9 2,0 4,2 
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Додаток 3 
 
Причини, які заважають ефективній роботі з надання адміністративних послуг, в 

розрізі соціальних груп 
 

Причини, що заважають ефективній 
роботі у наданні адмінпослуг 

Належність до соціальних груп 

ВСЬОГО У відпустці 
по догляду 
за дитиною

Маломобіль-
ний(а) 

З функціо-
нальними 
обмежен-
нями 

Не належу

Територіальна 
«розкиданість» 
служб 

К-ть відповідей 4 4 20 31

59 
% від к-ті відповідей 6,8% 6,8% 33,9% 52,5%

% від кількості 
респондентів 

50,0% 57,1% 50,0% 47,7%

Необхідність 
заповнення 
додаткових 
документів 

К-ть відповідей 1 0 15 12

28 
% від к-ті відповідей 3,6% 0% 53,6% 42,9%

% від кількості 
респондентів 

12,5% 0% 37,5% 18,5%

Відсутність 
зведеної 
інформації про 
порядок дій 

К-ть відповідей 2 2 12 17

33 
% від к-ті відповідей 6,1% 6,1% 36,4% 51,5%

% від кількості 
респондентів 

25,0% 28,6% 30,0% 26,2%

Необхідність 
повторних 
звернень 

К-ть відповідей 3 3 17 20

43 
% від к-ті відповідей 7,0% 7,0% 39,5% 46,5%

% від кількості 
респондентів 

37,5% 42,9% 42,5% 30,8%

Неможливість 
відстежити рух 
документів 

К-ть відповідей 0 2 9 15

26 
% від к-ті відповідей ,0% 7,7% 34,6% 57,7%

% від кількості 
респондентів 

,0% 28,6% 22,5% 23,1%

Необхідність 
ходити від 
однієї служби чи 
установи до 
іншої 

К-ть відповідей 1 2 16 26

45 
% від к-ті відповідей 2,2% 4,4% 35,6% 57,8%

% від кількості 
респондентів 12,5% 28,6% 40,0% 40,0%

Свідоме 
затягування 
адміністративно
ї процедури 

К-ть відповідей 2 0 10 11

23 
% від к-ті відповідей 8,7% ,0% 43,5% 47,8%

% від кількості 
респондентів 

25,0% ,0% 25,0% 16,9%

Інше 

К-ть відповідей 3 2 9 10

24 
% від к-ті відповідей 12,5% 8,3% 37,5% 41,7%

% від кількості 
респондентів 

37,5% 28,6% 22,5% 15,4%

ВСЬОГО (рядок/стовпчик) 8 7 40 65 120/281 
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