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УДК 342.9(477)
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ
ПОСЛУГ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ
Анотація та постановка проблеми: відповідно до статті 12 Закону України від 6 вересня
2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги», який набрав чинності з 7 жовтня 2012
року, при міських радах (їх виконавчих органах) у всіх містах обласного значення та районних
центрах областей до 1 січня 2014 року будуть створені Центри надання адміністративних
послуг. Адміністративні послуги надаються центральними органами виконавчої влади,
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами
виконавчої влади та виконавчими органами органів місцевого самоврядування. Чи центри
надання адміністративних послуг (ЦНАПи) повинні переважно надавати послуги на місцевому
рівні? Чим ЦНАПи повинні відрізнятися від єдиних дозвільних центрів? Чи передбачав Закон
України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI сценарій, за якого структурні підрозділи обласних
державних адміністрацій вестимуть власні реєстри надаваних адміністративних послуг, не
створюючи ЦНАПи? Ці та інші питання розглядаються надалі.
Адміністративні послуги центральних органів виконавчої влади – складова державних
послуг.
Починаючи з 10 квітня 2011 року, утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади врегульовуються статтею 5 Закону України від 17
березня 2011 року № 3166-VІ «Про центральні органи виконавчої влади» [27]. Важливо
підкреслити те, що в Законі України від 17 березня 2011 року № 3166-VІ, частиною першою
статті 17 визначено п'ять завдань центральних органів виконавчої влади:
1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об'єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд
міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;
5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом
України.
Спочатку розглянемо проведену адміністративну реформу (оптимізацію системи ЦОВВ) у
розрізі п'яти законодавчо визначених завдань центральних органів виконавчої влади. В основу
реформи центральних органів виконавчої влади було покладено структурно-функціональний
підхід, якій відповідає поділу судової системи на загальні, адміністративні та господарські суди.
Частиною другою статті 17 Закону від 17 березня 2011 року № 3166-VІ «Про центральні органи
виконавчої влади» визначено, що «у разі якщо більшість функцій центрального органу
виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним
особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба». Під таке визначення в
Указі Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» (сімнадцята редакція - жовтень 2013 року) підпадає двадцять п'ять
центральних органів виконавчої влади [13]. Отже, після проведеної реформи маємо приблизно
двадцять п'ять служб, створених переважно для надання центральними органами виконавчої
влади адміністративних послуг. Див.: додаток 1.
Реформа системи надання адміністративних послуг.
Ретроспективно варто згадати, що Концепцію розвитку системи надання адміністративних
послуг органами виконавчої влади було схвалено ще Розпорядженням Кабінету Міністрів
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України від 15 лютого 2006 року № 90-р, яка залишається чинною, станом на жовтень 2013
року [ 30 ]. Концепція розділила публічні послуги на державні та муніципальні.1 Важливою
складовою як державних, так і муніципальних послуг є адміністративні послуги:
«адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень уповноваженим
суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації
фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача
дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо)». Відповідно до
концепції, «належність послуг до адміністративних визначається за такими критеріями:
повноваження адміністративного органу щодо надання певного виду послуг визначається
законом;
послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації владних повноважень;
послуги надаються за зверненням фізичних та юридичних осіб;
результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний характер
(паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо);
надання послуг пов'язане із забезпеченням створення умов для реалізації фізичними та
юридичними особами прав, свобод і законних інтересів».
На додаток до визначених проблем та оцінки якості надання адміністративних послуг,
концепція також затвердила принципи надання адміністративних послуг:
доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;
дотримання стандартів надання послуг;
відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх
наданням;
відкритість.
Врешті решт, крім необхідності прийняття Закону України «Про адміністративні послуги»,
концепція визначила необхідним прийняття проекту Адміністративно-процедурного кодексу
України (законопроект №: 2789 від 18.07.2008). Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2007 року № 494-р [ 31 ] затверджено план заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, що вже
втратила чинність.
Більшість адміністративних послуг можна віднести до розділу 75 Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016 97, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики. Хоча першочерговим ресурсом звичайно ж є
реєстр послуг.
Адміністративні послуги як складова муніципальних та державних послуг на державному
та місцевому рівнях після прийняття нового Закону України.
Прийнятий вдруге після вето Президента України Закон України від 6 вересня 2012 року №
5203-VI «Про адміністративні послуги», у статті другій дав ще одне визначення
адміністративним послугам: «результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання
адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття,
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону». [ 29 ]
Стаття 16 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»
передбачає існування реєстру адміністративних послуг, який ведеться на підставі Порядку
1

Витяг з концепції: «Державні послуги надаються органами державної влади (в основному виконавчої) та державними підприємствами,
установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів
державного бюджету. Муніципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади та
підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів
місцевого бюджету.
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ведення Реєстру адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 січня 2013 р. № 57 [ 37 ], що фактично замінила Постанову Кабінету Міністрів
України № 532 від 27 травня 2009 року, на підставі якої вівся попередній реєстр [ 32 ].
Відповідно до статті 12 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про
адміністративні послуги», який набрав чинності з 7 жовтня 2012 року, «центр надання
адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ
виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної
адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому
надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами
надання адміністративних послуг».
Отже, центри надання адміністративних послуг повинні бути створені при міських радах (їх
виконавчих органах) міст обласного значення та районних державних адміністраціях в термін
до 1 січня 2014 року. Водночас, відсутність необхідності створювати центри надання
адміністративних послуг при обласних державних адміністраціях не заважає структурним
підрозділам облдержадміністрацій створювати та розміщувати на офіційних веб-сайтах
облдержадміністрацій реєстр адміністративних послуг, що ними надаються поза ЦНАПами.
Для реалізації положень Закону України про адміністративні послуги важливими стали такі
підзаконні нормативно-правові акти:
1) вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги затверджено у додатку
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 44 (відповідно до частини
четвертої статті 8 Закону України Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI) [ 32 ],
2) примірне положення про центр надання адміністративних послуг затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (відповідно до частини десятої статті
12 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI),
3) типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням
адміністративних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. № 379 (відповідно до статті 15 Закону України від 6 вересня 2012 року №
5203-VI),
4) примірний регламент центру надання адміністративних послуг, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (відповідно до частини десятої статті 12
Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI),
5) порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 57 (відповідно до частини третьої статті 16 Закону
України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI).
Адміністративні послуги як складова муніципальних та державних послуг на місцевому
рівні.
Стаття 12 Закону України 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»
визначила, що створення центрів адміністративних послуг при облдержадміністраціях не
передбачено. Як відомо, обласні бюджети переважно здійснюють делеговані повноваження.
Ось як виглядає ситуація зі створенням Центрів надання адміністративних послуг у двадцяти
семи адміністративно-територіальних одиницях України:
1) Автономна Республіка Крим.
У складі області
районів
(сільський
районів)
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міст, у т.ч.
республікан
ського
значення

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

селища

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

Любич Андрій

14

(обласного
підпорядку
вання)
11

56

957

Розроблені та затверджені інформаційні та технологічні карти на послуги, що надаються у
ЦНАПах.
2) Вінницька область
У складі області
районів
(сільський
районів)

27

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
6

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

12

села

29

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1327

130

28

661

У місті Вінниці з вересня 2008 року функціонує Центр адміністративних послуг «Прозорий
офіс», створений рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 25.10.2012 №
2611 «Про Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» та порядок взаємодії його
учасників». Станом на сьогодні в місті реалізується проект утворення та відкриття трьох
відділень Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс», що забезпечуватимуть організацію
надання соціальних та адміністративних послуг населенню.
3) Волинська область
районів
(сільський
районів)

16

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
4

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

22

7

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1054

22

379

Луцькою міською радою прийнято рішення від 26 жовтня 2011 року № 15/3, яким затверджена
Програма створення Центру надання адміністративних послуг на виконання п. 6 розпорядження
голови Волинської облдержадміністрації від 10 серпня 2011 року № 328 «Про заходи щодо
реформування системи надання адміністративних послуг». Положення про Департамент
«Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» прийняте рішенням Луцької міської
ради від 28 листопада 2012 року».
4) Дніпропетровська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

22
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міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
13

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

7

села

46

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

селища

1372

63

40

288
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Управління адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради
створило два сектори: сектор ЦНАП «Правобережний» та сектор ЦНАП «Лівобережний».

5) Донецька область
У складі області
районів
(сільський
районів)

18

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
28

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

24

села

131

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

селища

874

244

81

253

6) Житомирська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

23

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
5

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

6

Села

43

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1619

40

580

7) Закарпатська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

13

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
5

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

6

Села

19

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

579

19

307

Рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 18.04.12р. №121 «Про
затвердження переліку адміністративних послуг» затверджено перелік адміністративних
послуг, що надаються структурними підрозділами Ужгородської міської ради. Розпорядженням
міського голови від 23.05.12р. № 152 затверджено Тимчасове положення про Центр надання
адміністративних послуг в приміщенні Ужгородської міської ради. Кошти на створення
належних умов роботи Центру надання адміністративних послуг частково надаються за рахунок
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2013-2014 роки, cхваленої
розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації від 12.11.2012 № 606.
8) Запорізька область
У складі області
районів
(сільський
районів)

стор. 5 з 28

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

селища

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

Любич Андрій
вання)
20

5

23

9

872

46

23

263

9) Івано-Франківська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

14

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
5

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

10

села

24

У системі місцевого
самоврядування
Селищних
Сільських
рад
рад

селища

745

20

24

477

Регіональну цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва затверджено в
Івано-Франківській області, заходами якої передбачено створення районних та міських центрів
надання адміністративних послуг, з урахуванням вимог Законів України від 22.03.2012 №4618VI "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" та від
06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» рішенням сесії обласної ради від
23.11.2012 №719-19/2012.
Є проект «Підвищення якості та ефективності надання
адміністративних послуг населенню Івано-Фанківської області через співпрацю громади і
влади», що фінансується за рахунок коштів Європейської комісії.
10) Київська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

25

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
12

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

14

села

30

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1121

6

30

605

Голова Київської облдержадміністрацій видає розпорядження про деякі заходи щодо організації
роботи дозвільних центрів. Видано розпорядження голови Київської облдержадміністрації від
13.02.2012 № 49 «Про деякі заходи щодо організації роботи Київського обласного дозвільного
центру» (Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними,
місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 року № 28). Наприклад, у
Київському обласному дозвільному центрі суб’єкти господарювання отримують документи
дозвільного характеру відповідно до Закону України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про перелік
документів дозвільного характеру». У Київському обласному дозвільному центрі запроваджено
систему електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними
адміністраторами та регіональними дозвільними органами, що сприяє налагодженню
ефективної взаємодії між державними адміністраторами та регіональними дозвільними
органами, дозвільними органами.
11) Кіровоградська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

стор. 6 з 28

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

селища

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

Любич Андрій

21

підпорядку
вання)
4

8

27

991

19

27

376

12) Луганська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

18

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
14

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

23

села

109

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

109

678

89

206

Рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від 11.09.2013 року № 232/1
затверджено Положення про Центр адміністративних послуг в м. Луганську. Результатом
реалізації пілотного проекту з реформування системи надання адміністративних послуг стало
створення у місті Луганську центру надання адміністративних послуг
(http://gorod.lugansk.ua/poslugi).
13) Львівська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

20

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
9

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

35

села

34

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1849

1

34

632

14) Миколаївська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

19

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
5

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

4

села

17

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

селища

822

74

17

287

15) Одеська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

26

стор. 7 з 28

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
7

міст
районного
значення

12

селищ
міського
типу

села

33

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

селища

1113

23

32

439

Любич Андрій

16) Полтавська область
Районів
(сільський
районів)

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядкува
ння)
15 (5)
Комсомольськ,
Кременчук,
Лубни,
Миргород
Полтава

25
Великобагача
нський
Гадяцький
Глобинський
Гребінківськи
й
Диканський
Зіньківський
Карлівський
Кобеляцький
Козельщинсь
кий
Котелевський
Кременчуцьк
ий
Лохвицький
Лубенський
Машівський
Миргородськ
ий
Новосанжарс
ький
Оржицький
Пирятинськи
й
Полтавський
Решетилівськ
ий
Семенівський
Хорольський
Чорнухинськ
ий
Чутівський
Шишацький

міст
районного
значення

Селищ
міського
типу

10
Гадяч
Глобине
Гребінка
Зіньків
Карлівка
Кобеляки
Лохвиця
Пирятин
Хорол
Червонозаво
дське

села

21

селища

1783

селищних
рад

43

Сільськи
х рад

21

467

Є рішення тридцять перше сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 17.05.2013р.
«Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Полтавської міської
ради, його Регламенту та визначення переліку адміністративних послуг, що будуть надаватись
через центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради», що було опубліковане
в газеті «Полтавський вісник» № 38 (1262) від 20.09.2013 р. Центр надання адміністративних
послуг м. Полтави відкрито у новому корпусі Полтавської міської ради по вул. Жовтневій, 36,
де знаходиться Єдиний дозвільний центр Полтавської міської ради.
17) Рівненська область
У складі області
Районів
(сільський
районів)

стор. 8 з 28

міст, у т.ч.
обласного
значення

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

селища

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

Любич Андрій

16

(обласного
підпорядку
вання)
4

7

16

999

3

16

338

18) Сумська область
У складі області
Районів
(сільський
районів)

18

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
7

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

8

села

20

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1434

57

20

384

19) Тернопільська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

17

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
2

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

16

села

17

У системі місцевого
самоврядування
селищних
Сільських
рад
рад

селища

1021

1

17

580

20) Харківська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

27

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
7

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

10

Села
(селищ
міського
типу)

61

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

Селища
(селищ
міського
типу)

1538;

175

60

381

21) Херсонська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

18

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
4

Міст
районного
значення

селищ
міського
типу

5

села

31

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

578

80

30

259

22) Хмельницька область
У складі області
районів

стор. 9 з 28

міст, у т.ч.

Міст

селищ

села

селища

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських

Любич Андрій
(сільський
районів)

обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)

20

районного
значення

6

міського
типу

7

рад

24

1409

5

рад

24

568

У 2011 році для облаштування ЦНАПу Хмельницька міська рада взяла участь у конкурсі фонду
“Відродження”, за результатами якого отримала грант “Організація діяльності щодо створення
Центру надання адміністративних послуг”.
Враховуючи продовження програми
“Громадянське
суспільство
та
належне
врядування”,
листом
Хмельницької
облдержадміністрації від 14.02.2012 року №70/26-13-759/2012 головам райдержадміністрацій,
районних рад, міським (міст обласного значення) головам запропоновано взяти участь у
конкурсі “Створення центрів надання адміністративних послуг”, який оголошено Міжнародним
фондом “Відродження”.
23) Черкаська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)

20

міст
районного
значення

6

селищ
міського
типу

10

села

15

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

101

723

15

525

24) Чернівецька область
У складі області
районів
(сільський
районів)

11

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)
2

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

9

села

8

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

Селища

0

398

8

252

25) Чернігівська область
У складі області
районів
(сільський
районів)

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)

22

4

міст
районного
значення

12

селищ
міського
типу

села

29

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

селища

1408

58

28

525

Перелік адміністративних послуг та положення про Центр надання адміністративних послуг в
якомусь приміщенні, швидше за все, повинен затверджуватися рішенням виконавчого комітету
Чернігівської міської ради.
26) місто Київ
У складі міста
стор. 10 з 28

У системі місцевого

Любич Андрій
районів
(сільський
районів)

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

Селища

самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

10

27) Місто Севастополь
У складі області
районів
(сільський
районів)

міст, у т.ч.
обласного
значення
(обласного
підпорядку
вання)

міст
районного
значення

селищ
міського
типу

села

Селища

У системі місцевого
самоврядування
селищних
сільських
рад
рад

4

Дозвільний центр Севастопольської міської державної адміністрації створений розпорядженням
Севастопольської міської державної адміністрації від 17.01.2011 р. № 41-р «Про утворення
дозвільного центру Севастопольської міської державної адміністрації», а центр надання
адміністративних послуг створений розпорядженням Севастопольської міської державної
адміністрації від 20.04.2012 р. № 227-ОД.

ВИСНОВКИ:
У 2011 році відбулося законодавче оформлення системи центральних органів виконавчої влади
у вигляді міністерств, служб, інспекцій, агентств та їхніх територіальних підрозділів. Що
стосується служб, що переважно існують для надання адміністративних послуг на державному
рівні, то наступним етапом реформи може стати подальша концептуалізація:
- розподілу адміністративних послуг на такі, що надаються на платній основі, та такі, що
надаються користувачам послуг безоплатно, тобто фінансуються з відповідного бюджету;
- адміністративного процедурного кодексу;
- поєднання реформ надання адміністративних послуг у виконавчій гілці влади та оскарження
у системі адміністративного судочинства. Як відомо, втілити права на отримання
адміністративних послуг чи оскаржити якесь адміністративне рішення можна в
адміністративному суді. Можливо, знадобляться якісь зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X. До 2005 року в країні не
було сучасного адміністративного процесуального кодексу, яким став Кодекс
адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV, на підставі якого
працює адміністративна судова система, що складається з двадцяти семи окружних
адміністративних судів, дев’яти апеляційних адміністративних судів та Вищого
адміністративного суду України. У Положеннях про кожний окремий ЦОВВ було
сформульовано окремі завдання кожному органу виконавчої влади, на додаток до законодавчо
визначених п'яти загальних завдань.
Проте ефективність ЦНАПів для надання адміністративних послуг, як складової муніципальних
та державних послуг на державному та місцевому рівнях, можна більш ефективно
проаналізувати лише 2014-го року, коли норми статті 12 Закону України від 6 вересня 2012
року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» зроблять ЦНАПи загальнообов’язковими.
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Триває створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: http://poslugy.gov.ua.
Відповідно до плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних
послуг, затвердженого Розпорядженням КМУ від 11 вересня 2013 р. № 718-р з 2014-го року
почнуться заходи щодо покращення такого порталу.
Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання
адміністративних послуг, визначено в Додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 р. № 523-р [38].
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Додаток
Положення про служби
(переважно для надання адміністративних послуг)
Указ Президента
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва Служби
України
1

310

37536026

Державна авіаційна
служба України

2

611

37552598

Державна архівна
служба України

3

280

37472261

Державна ветеринарна
та фітосанітарна
служба України

4

360

37471975

Державна виконавча
служба України

5

350

37567646

Державна
казначейська служба
України

6

350

00033005

Державна митна
служба України

7

100

36591201

Державна міграційна
служба України
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спрямовується і
координується
КМУ через:
вiд 6 квітня 2011 року N через Віце398/2011 "Про
прем'єр-міністра
затвердження
України –
Положення про
Міністра
Державну авіаційну
інфраструктури
службу України"
України
від 6 квітня 2011 року № через Міністра
407/2011 "Про
юстиції України
затвердження
Положення про
Державну архівну
службу України"
від 13 квітня 2011 року
через Міністра
№ 464/2011 "Про
аграрної
затвердження
політики та
Положення про
продовольства
Державну ветеринарну
України
та фітосанітарну службу
України"
від 6 квітня 2011 року N через Міністра
385 2011 "Про
юстиції України
затвердження
Положення про
Державну виконавчу
службу"
від 13 квітня 2011 року
через Міністра
№ 460/2011 “Про
фінансів України
Положення про
Державну казначейську
службу України”
від 12 травня .2011 року через Міністра
№ 582/2011 “Про
фінансів України
Положення про
Державну митну службу
України” (та
Постанова КМУ від 18
липня 2007 року N 940
"Про затвердження
Положення про
Державну митну службу
України")
вiд 6 квітня 2011 року
через Міністра
№ 405/2011 “Питання
внутрішніх справ
Державної міграційної
України
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8

607

37534799

Державна
пенітенціарна служба
України

9

350

37472277

Державна податкова
служба України

10

350

37472387

Державна пробірна
служба України

11

360

37508344

Державна
реєстраційна служба
України

12

230

37508109

Державна санітарноепідеміологічна
служба України

13

240

37536031

Державна служба
геології та надр
України

14

549

37567777

Державна служба
гірничого нагляду та
промислової безпеки
України

15

617

00010300

Державна служба
експортного контролю
України
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служби України”
від 6 квітня 2011 року
394/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну пенітенціарну
службу України"
від 12 травня 2011 року
№ 584/2011 “Про
затвердження
Положення про
Державну податкову
службу України” (та
Закон України “Про
Державну податкову
службу України ”)
від 13 квітня 2011 року
N 461/2011 "Про
Положення про
Державну пробірну
службу України"
від 6 квітня 2011 року N
401/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну реєстраційну
службу України"
від 6 квітня 2011 року N
400 2011 "Про
Положення про
Державну санітарноепідеміологічну службу
України"
від 6 квітня 2011 року N
391/20112 "Про
Положення про
Державну службу
геології та надр
України"
від 6 квітня 2011 року N
408 2011 “Положення
про Держслужбу
гірничого нагляду та
промислової безпеки
України”
вiд 8 квітня 2011 року
№ 448/2011 "Про
Державну службу
експортного контролю
України".

через Міністра
юстиції України

через Міністра
фінансів України

через Міністра
фінансів України

через Міністра
юстиції України

через Міністра
охорони здоров`я
України

через Міністра
екології та
природних
ресурсів України

через Міністра
надзвичайних
ситуацій України

через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного
розвитку і
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16

250

37508245

Державна служба з
питань інвалідів та
ветеранів України

від 6 квітня 2011 року N
397 2011 "Про
положення про
Держслужбу з питань
інвалідів".

17

220

37552556

Державна служба
інтелектуальної
власності України

18

220

37700501

Державна служба
молоді та спорту
України

19

300

37507880

Державна служба
статистики України

від 8 квітня 2011 року N
436/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну службу
інтелектуальної
власності"
від 31 травня 2011 року
N 636/2011 "Про
Положення про
Державну службу
молоді та спорту
України".
від 6 квітня 2011 року N
396/2011 “Про державну
службу статистики”

20

230

37772874

Державна служба
України з контролю за
наркотиками

21

230

37769480

Державна служба
України з лікарських
засобів

22

360

37508334

Державна служба
України з питань
захисту персональних
даних

23

230

37567709

Державна служба
України з питань
протидії ВІЛінфекції/СНІДу та
інших соціально
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від 13 квітня 2011 року
N 457 2011 "Питання
Державної служби
України з контролю за
наркотиками"
від 8 квітня 2011 року N
440/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну службу
України з лікарських
засобів"
від 6 квітня 2011 року N
390/2011 “Про
Положення про
Державну службу
України з питань
захисту персональних
даних”
від 8 квітня 2011 року N
441/2011 "Питання
Державної служби
України з питань
протидії

торгівлі України:
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
соціальної
політики України
через Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту
України

через Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту
України

через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного
розвитку і
торгівлі України:

через Міністра
охорони здоров`я
України

через Міністра
юстиції України

через Міністра
охорони здоров`я
України

Любич Андрій

небезпечних
захворювань

24

868

25

553

Державна служба
України з питань
регуляторної політики
та розвитку
підприємництва

37471802

Державна служба
фінансового
моніторингу України

ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально
небезпечних
захворювань".
від 19 грудня 2011 року
1168/2011 "Про
Державну службу
України з питань
регуляторної політики
та розвитку
підприємництва"
від 13 квітня 2011 року
N 466/2011 “Про
Положення про
Державну службу
фінансового
моніторингу України”

Джерело: www.rada.gov.ua.

Любич Андрій
Голова правління ГО "Інститут фінансів та права"
www.institutefl.org
тел. (+091) 301-93-74,
факс: (0532) 67-73-38
institute_fl@institutefl.org

стор. 17 з 28

через Міністра
фінансів України

Любич Андрій

Служби як центральні органи виконавчої влади та адміністративні послуги, відповідно до
Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97
Код
Код
Назва
CPC ООН
HS/CH
Код

Назва

Код
CPC ООН

L. Послуги у сфері державного управління і
оборони; послуги обов'язкового соціального
страхування
75

Послуги у сфері державного управління і оборони;
послуги обов'язкового соціального страхування

75.1

Послуги з державного управління загального
характеру та управління соціально-економічною
політикою суспільства

75.11

Державне управління загального характеру

75.11.1

Державне управління загального характеру

911a

75.11.11

Послуги у виконавчій та законодавчій сферах
діяльності
Ця підкатегорія включає:
• послуги, які надаються центральним урядом,
регіональними, місцевими чи незалежними
виконавчими органами
• послуги, які надаються центральними
законодавчими органами

91111

75.11.11.000

Послуги у виконавчій та законодавчій сферах
діяльності

75.11.12

Послуги у фінансовій та скарбничій сферах
Ця підкатегорія включає:
• послуги адміністративних фінансових і
податкових органів з питань управління бюджетом,
сплати податків, регулювання витрат, регулювання
державного боргу, кредитно-грошової політики,
контролю за виконанням статей бюджету і нагляду
за фінансовими операціями в цілому

91112

75.11.12.000 Послуги у фінансовій та скарбничій сферах

75.11.13

Послуги у сфері загальнодержавного економічного
та соціального планування і статистичні послуги
Ця підкатегорія включає:
• послуги з соціально-економічного планування
(збирання статистичних даних, розроблення планів
економічного розвитку, контроль за реалізацією
програм)

Послуги, пов'язані з діяльністю зі збору та аналізу
75.11.13.100 статистичних даних соціально-економічного
розвитку суспільства

стор. 18 з 28

91113

HS/CN

Любич Андрій

75.11.13.101

Послуги з/ розроблення та впровадження
класифікаторів техніко-економічної інформації

75.11.13.102 - створення систем національних рахунків
75.11.13.103 - розроблення міжгалузевих балансів
75.11.13.104

Послуги, пов'язані з роботами з міжнародних
зіставлень

75.11.13.105

Послуги з/ формування фінансової, бюджетної і
банківської статистики

75.11.13.106

- формування статистики цін, торгівлі і трудових
ресурсів

75.11.13.107

- формування державних реєстрів підприємств і
систем каталогізації продукції

75.11.13.200

- розроблення планів економічного розвитку та
контролю за їхньою реалізацією

75.11.14

Урядові послуги з організації фундаментальних
досліджень
Ця підкатегорія включає:
• допомогу, координацію, визначення стратегічних
напрямків і перспектив наукового розвитку у сфері
фундаментальних наукових, соціальних і
комплексних досліджень

75.11.14.000

Урядові послуги з організації фундаментальних
досліджень

75.11.15

Адміністративні послуги уряду інші
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з організацією виборів
• послуги, що надаються центральними
адміністративними органами міністерства оборони

91114

91119

75.11.15.000 Адміністративні послуги уряду інші
75.12

Адміністративні послуги в соціальній сфері

75.12.1

Адміністративні послуги в соціальній сфері

911b

75.12.11

Адміністративні послуги у сфері освіти
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління, регулювання,
інспектування і допомогу в діяльності у сфері освіти
Ця підкатегорія включає також:
• надання інформації про систему освіти
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з навчання (80)

91121

75.12.11.000 Адміністративні послуги у сфері освіти

75.12.12

стор. 19 з 28

Адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління, регулювання,
інспектування і допомогу в діяльності у сфері
охорони здоров'я
Ця підкатегорія включає також:

91122

Любич Андрій

• послуги з організації проведення систематичного
обстеження населення, надання медичної чи
парамедичної інформації (з питань гігієни, статевих
стосунків, регулювання народжуваності), створення
банків органів тощо
• патронаж служб соціальної допомоги
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з охорони здоров'я (85.1, 85.2) і послуги з
надання допомоги у випадку хвороби (75.30.11)
75.12.12.000 Адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я

75.12.13

Адміністративні послуги у сфері житлового і
комунального обслуговування
Ця підкатегорія включає:
• управління послугами, що стосуються
функціонування обладнання в житлових
приміщеннях, благоустрою місць колективного
користування, систем водопостачання і шляхів
сполучення
• регламентування відповідної діяльності,
безпосередні заходи державних органів чи
застосування систем дотацій

75.12.13.000

Адміністративні послуги у сфері житлового і
комунального обслуговування

75.12.14

Адміністративні послуги у сфері організованого
відпочинку, культури і релігії
Ця підкатегорія включає:
• управління послугами, що стосуються сфери
культури, спорту, розваг, релігії тощо
• регламентування відповідної діяльності,
безпосередні заходи державних органів чи
застосування систем дотацій
Ця підкатегорія не включає:
• управління об'єктами культурного (92.61.10) чи
спортивного (92.32.10) призначення і організація
культурних (92.31.21) чи спортивних (92.62.12)
заходів

75.12.14.000

Адміністративні послуги у сфері організованого
відпочинку, культури і релігії

75.13

Адміністративні послуги у сфері економіки

75.13.1

Адміністративні послуги у сфері економіки

911c

75.13.11

Адміністративні послуги у сфері сільського
господарства, лісового господарства, риболовства і
мисливства
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються сільського
господарства (управління землями, перепланування
угідь, стабілізація цін, профілактика, агрономія) чи
лісового господарства, а також риболовства і
мисливства

91131

стор. 20 з 28

91123

91124

Любич Андрій

• регламентування першочергової діяльності
(інспектування, контроль, етикетування,
регулювання запасів деревини, риби, дичини тощо),
безпосередні заходи державних органів чи
застосування систем дотацій
Ця підкатегорія не включає:
• регламентування у сфері ветеринарії чи санітарії
(75.12.12)
Адміністративні послуги у сфері сільського
75.13.11.000 господарства, лісового господарства, риболовства і
мисливства

75.13.12

Адміністративні послуги, пов'язані з паливноенергетичною сферою
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються енергетики
(розвідування, боротьба з втратами енергії,
надійність постачання тощо)
• регламентування діяльності у сфері енергетики
(нафтової, ядерної, нових видів енергії),
безпосередні заходи державних органів чи
застосування податків або дотацій

75.13.12.000

Адміністративні послуги, пов'язані з паливноенергетичною сферою

75.13.13

Адміністративні послуги, пов'язані з
гірничодобувною промисловістю, мінеральними
ресурсами, обробною промисловістю та
будівництвом
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються добувних,
виробничих і будівельних галузей промисловості
(розвідування корисних копалин, індустріалізація
регіонів, реконверсія, підвищення
конкурентоспроможності, технологічні інновації,
інформатизація, виробнича безпека тощо)
• регламентування промислової діяльності
(стандартизація продукції, забезпечення
експлуатації, санітарні правила, стандарти в
будівництві тощо), безпосередні чи опосередковані
заходи державних органів, інформування суб'єктів
господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• нагляд за справами у сфері енергетики (75.13.12)

75.13.13.100

Адміністративні послуги, пов'язані/ з
гірничодобувною промисловістю

91132

91133

75.13.13.200 - з мінеральними ресурсами
75.13.13.300 - з обробною промисловістю
75.13.13.400 - з будівництвом
75.13.14

стор. 21 з 28

Адміністративні послуги, пов'язані з транспортом і

91134

Любич Андрій

зв'язком
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються перевезень
(автодорожнім, залізничним, водним, авіаційним
транспортом) і засобів зв'язку, а саме: розроблення
програм розвитку інфраструктур транспортних
засобів і засобів зв'язку
• регламентування діяльності у сфері транспорту і
зв'язку (конкуренція і взаємодоповнюваність,
обслуговування громадським транспортом тощо),
безпосередні чи опосередковані заходи державних
органів, інформування суб'єктів господарської
діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• регулювання руху дорожнього транспорту
(75.24.11), водного транспорту (63.22) чи
авіаційного транспорту (63.23.12)
75.13.14.100 Адміністративні послуги, пов'язані/ з транспортом
75.13.14.200 - із зв'язком

75.13.15

Адміністративні послуги, пов'язані з торгівлею,
громадським харчуванням та готельним
господарством
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються торгівлі,
громадського харчування і готельного господарства
• регламентування відповідної діяльності
(законодавчі акти у сфері торгівлі, оголошення цін і
захист прав споживача, класифікація готелів тощо),
інформування суб'єктів господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• послуги об'єднань з інформаційного
обслуговування туристів і туристичних агентств
(63.30.13)

75.13.15.100

Адміністративні послуги, пов'язані з/ торгівлею та
громадським харчуванням

91135

75.13.15.200 - готельним господарством

75.13.16

Адміністративні послуги, пов'язані з туризмом
Ця підкатегорія включає:
• загальне сприяння туризму і розповсюдження
туристичної інформації
Ця підкатегорія включає також:
• регламентування діяльності з туризму
Ця підкатегорія не включає:
• послуги об'єднань з інформаційного
обслуговування туристів і туристичних агентств
(63.30.13)

91136

75.13.16.000 Адміністративні послуги, пов'язані з туризмом
75.13.17

стор. 22 з 28

Адміністративні послуги, пов'язані з
багатоцільовими проектами соціально-економічного

91137

Любич Андрій

розвитку
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються суміжних
питань чи питань, спрямованих на вирішення
багатьох завдань (навколишнє середовище,
комплексна інфраструктура, місцевий розвиток
тощо), регламентування і заходи стосовно суміжних
справ
Ця підкатегорія включає також:
• інформування суб'єктів господарської діяльності
Адміністративні послуги, пов'язані з
75.13.17.000 багатоцільовими проектами соціально-економічного
розвитку

75.13.18

Загальні адміністративні послуги, пов'язані з
економікою, торгівлею і трудовими ресурсами
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються загальних
економічних питань таких, як загальна економічна
політика, зовнішньоторговельна політика,
регулювання фінансового ринку, регулювання
доходів, регулювання конкуренції, охорона
інтелектуальної власності і патентів, політика
забезпечення робочих місць тощо, регламентування
стосовно зазначених напрямів
Ця підкатегорія включає також:
• послуги органів, до компетенції яких належать
загальноекономічні питання (патентні відомства,
національна метеорологічна служба тощо)

75.13.18.100

Загальні адміністративні послуги, пов'язані з/
економікою

91138

75.13.18.200 - торгівлею
75.13.18.300 - трудовими ресурсами
75.14

Допоміжні послуги у сфері державного управління

75.14.1

Допоміжні послуги у сфері державного управління

911d

75.14.11

Загальні послуги урядові з кадрових питань
Ця підкатегорія включає:
• управління та функціонування кадрових структур
загального призначення у сфері державного
управління

91141

75.14.11.000 Загальні послуги урядові з кадрових питань

75.14.12

Загальні послуги урядові інші
Ця підкатегорія включає:
• управління, функціонування та забезпечення усіх
служб загального призначення, не пов'язаних з
виконанням конкретних функцій у сфері
державного управління

75.14.12.000 Загальні послуги урядові інші
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91149

91149

Любич Андрій

75.2

Послуги суспільству в цілому

75.21

Послуги, пов'язані з міжнародними відносинами

75.21.1

Послуги, пов'язані з міжнародними відносинами

912d

75.21.11

Адміністративні послуги, пов'язані з
дипломатичними та консульськими справами за
кордоном
Ця підкатегорія включає:
• послуги з дипломатичного представництва і
консульські послуги за кордоном чи в межах
діяльності міжнародних організацій
Ця підкатегорія включає також:
• співпрацю з зарубіжними країнами у сфері
культури та науки

91210

Адміністративні послуги, пов'язані з
75.21.11.000 дипломатичними та консульськими справами за
кордоном

75.21.12

Послуги, пов'язані з зовнішньоекономічними
питаннями
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані із співпрацею і сприянням
економічному розвиткові
• послуги, пов'язані з економічною допомогою в
межах двосторонніх угод
• участь у міжнародних цивільних заходах
гуманітарного характеру

75.21.12.000

Послуги, пов'язані з зовнішньоекономічними
питаннями

75.21.13

Послуги з закордонних справ, пов'язані з
військовими питаннями
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з співпрацею і двосторонньою
військовою допомогою
• послуги, пов'язані з функціонуванням військових
блоків
• участь у міжнародних військових формуваннях з
підтримання миру

75.21.13.000

Послуги з закордонних справ, пов'язані з
військовими питаннями

75.22

Послуги у сфері оборони

75.22.1

Послуги у сфері оборони

912b

75.22.11

Послуги у сфері військової оборони
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління діяльністю з
національної оборони сухопутних, військовоморських і військово-повітряних сил
Ця підкатегорія не включає:
• послуги, які надаються центральними
адміністративними органами міністерства оборони

91240
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91220

91230

Любич Андрій

(75.11.15)
• послуги міліції (75.24) чи послуги з захисту
цивільного населення (75.25)
• військову співпрацю з зарубіжними країнами
(75.21.13)
• навчання (80), госпіталізацію (85) і науководослідні та проектно-конструкторські роботи (73) в
межах військових установ
75.22.11.000 Послуги у сфері військової оборони

75.22.12

Послуги у сфері цивільної оборони
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і підтримку загонів цивільної
оборони, підготовку до надзвичайних ситуацій,
організацію тренувань
Ця підкатегорія не включає:
• послуги міліції (75.24) чи послуги з захисту
цивільного населення (75.25)

91250

75.22.12.000 Послуги у сфері цивільної оборони
75.23

Послуги у сфері юстиції

75.23.1

Послуги у сфері юстиції

912c

75.23.11

Адміністративні послуги, пов'язані з судом
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і функціонування цивільних,
карних і адміністративних судів, а також
спеціалізованих судів (торговельні суди, конфліктні
комісії тощо)
Ця підкатегорія включає також:
• безкоштовну судову допомогу
• арбітражні послуги в цивільних справах
Ця підкатегорія не включає:
• юридичні консультації та представництво (74.11)
• послуги законодавчих органів (75.11.11)

91270

75.23.11.000 Адміністративні послуги, пов'язані з судом

75.23.12
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Адміністративні послуги, пов'язані з утриманням чи
реабілітацією злочинців
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління виправними
установами
• допомогу в'язням з метою їхнього повернення в
суспільство
Ця підкатегорія включає також:
• надання притулку та приймання на утримання
неповнолітніх правопорушників виправновиховними установами
Ця підкатегорія не включає:
• навчання (80.42.20) і медичну допомогу (85.11.1) в
межах виправних установ
Примітка. В'язні можуть виконувати оплачувану
роботу, в такому разі підприємство-праценадавач

91280

Любич Андрій

класифікується залежно від продукції, що
виготовляється
75.23.12.000

Адміністративні послуги, пов'язані з утриманням чи
реабілітацією злочинців

75.24

Послуги у сфері охорони громадського порядку і
безпеки

75.24.1

Послуги у сфері охорони громадського порядку і
безпеки

75.24.11

Послуги органів міліції
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і функціонування національної і
муніципальної міліції
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з захисту цивільного населення, які
надаються національною міліцією (75.25.12)

912d

91260.1

75.24.11.000 Послуги органів міліції
75.24.12

Послуги, пов'язані з охороною громадського
порядку і безпеки, інші
Ця підкатегорія включає:
• підготовку до надзвичайних ситуацій

75.24.12.100

Послуги, пов'язані з/ наглядом за ядерною і
радіаційною безпекою

91290

75.24.12.200 - охороною державного кордону
75.24.12.300 - функціонуванням зовнішньої розвідки
75.24.12.400 - підготовкою до надзвичайних ситуацій
75.24.12.500

- охороною громадського порядку і безпеки, інші,
н.в.і.у.

75.25

Послуги з захисту цивільного населення

75.25.1

Послуги з захисту цивільного населення

75.25.11

Послуги з гасіння і попередження пожеж
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління державними
пожежними загонами (цивільними чи військовими)
• запобігання пожежам і боротьбу з ними

912e

91260.2

75.25.11.000 Послуги з гасіння і попередження пожеж

75.25.12

Послуги з захисту цивільного населення інші
Ця підкатегорія включає:
• боротьбу з повенями та іншими стихійними
лихами
• спостерігання за пляжами, рятування на воді чи в
горах і допомогу особам, що потрапили в аварію
• послуги з захисту цивільного населення, що
надаються військовими силами і міліцією

75.25.12.000 Послуги з захисту цивільного населення інші
75.3
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Послуги з обов'язкового соціального страхування

91260.3

Любич Андрій

75.30

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30.1

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30.11

Допомога у зв'язку з хворобою, материнством і
тимчасовою непрацездатністю
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління загальною
системою виплат з соціального страхування у
випадку хвороби, вагітності, виробничих травм,
професійних захворювань, тимчасової інвалідності,
смерті
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги, не зазначені в інших
угрупованнях
Ця підкатегорія не включає:
• послуги товариств взаємодопомоги (66)

75.30.11.000

Допомога у зв'язку з хворобою, материнством і
тимчасовою непрацездатністю

75.30.12

Пенсійне забезпечення по старості,
непрацездатності чи у зв'язку з втратою
годувальника
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою
пенсійних виплат (базові пенсійні виплати з
соціального страхування, додаткові пенсійні
виплати)
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з пенсійних виплат, успадкованих від
померлого, чи з постійної інвалідності
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з надання виплат пенсійними касами
(членство в яких є індивідуальним і діяльність яких
починається з капіталізації) (66.02.10)

913

91310

91320

Пенсійне забезпечення по старості,
75.30.12.000 непрацездатності чи у зв'язку з втратою
годувальника

75.30.13

Допомога у зв'язку з безробіттям
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою допомоги
у зв'язку з безробіттям (повним безробіттям,
частковим безробіттям тощо) чи професійною
непридатністю
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги натомість доходів
(мінімальна грошова сума на переїзд, покриття
ризиків, що не підлягають страхуванню тощо)

91330

75.30.13.000 Допомога у зв'язку з безробіттям
75.30.14
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Допомога багатодітним сім'ям чи у випадку
народження дитини
Ця підкатегорія включає:

91340

Любич Андрій

• адміністрування та управління системою допомоги
сім'ям у залежності від кількості дітей чи складу
сім'ї з метою забезпечення додаткового доходу
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги на житло і допомоги з
соціального забезпечення
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з надання допомоги матерям (75.30.11) чи
пенсійних виплат, успадкованих від померлого
(75.30.12)
75.30.14.000

Допомога багатодітним сім'ям чи у випадку
народження дитини

75.30.15

Виплати, передбачені чинною системою
обов'язкового соціального страхування, інші

75.30.15.000

Виплати, передбачені чинною системою
обов'язкового соціального страхування, інші

Любич Андрій є головою правління громадської організації «Інститут фінансів та права» (www.institutefl.org),
одним з напрямів якої є сприяння ефективним закупівлям за державні (публічні) кошти, у т.ч. в межах коаліції
«Громадське партнерство «За доброчесні державні закупівлі». Він видав декілька колективних монографій на
тему формування, складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності по бюджету міста Києва у 2010му та 2011-му роках, виконанню планів-графіків Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», стану виконання
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки. Андрій має понад десятирічний
стаж роботи у фінансових установах, ступінь бакалавра суспільних наук Національного Університету «КиєвоМогилянська Академія» (1992-1996 р.) та магістра державного управління Гарвардського університету (19971999 р.), США.
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