
ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Щодо невідкладних заходів для забезпечення прав 
громадян під час отримання адміністративних послуг 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

1. Забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів: 

1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання містобудівної діяльності, 
передбачивши, зокрема: 

скасування вимог стосовно необхідності отримання дозволу на переобладнання, перепланування житлового будинку або 
приміщення без втручання в несучі конструкції будинку; 

визначення умов реконструкції і капітального ремонту житлового будинку, приміщення (квартири); 

установлення відповідальності за виконання будівельних робіт із реконструкції чи капітального ремонту квартири у 
багатоквартирному житловому будинку без отримання документа (декларації, дозволу), який дає право на виконання таких робіт, за 
зазначення недостовірних даних у такому документі, а також за експлуатацію не прийнятих в експлуатацію реконструйованих чи 
капітально відремонтованих квартир; 

2) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку доступу та користування державними 
реєстрами, передбачивши, зокрема: 

а) зарахування до Державного бюджету України плати за доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, 
інших реєстрів та за здійснення пошуку відомостей у таких реєстрах; 

б) справляння плати за здійснення нотаріусом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у результаті вчинення 
нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва та державної реєстрації прав власності, реєстрація яких 
була проведена відповідно до законодавства, чинного на момент виникнення таких прав, у встановленому Кабінетом Міністрів 
України розмірі; 
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3) про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання; 

4) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо включення положень стосовно державного мита, інших обов'язкових 
платежів; 

5) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків 
нефіскального характеру, що справляються відповідно до пункту 2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України, або їх скасування; 

6) про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги», 
передбачивши, зокрема, встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог названого Закону; 

7) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення вимоги стосовно звільнення посадових осіб суб'єктів 
надання адміністративних послуг, адміністраторів у разі повторного протягом року порушення ними вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги». 
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2. Забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування відповідно до обгрунтованих потреб за рахунок 
коштів державного бюджету видатків на реалізацію пілотних проектів з упровадження електронного урядування у Вінницькій та 
Луганській областях. 
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3. Забезпечити розроблення і затвердження державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи 
надання адміністративних послуг на період до 2017 року, передбачивши, зокрема, заходи зі створення та забезпечення 
функціонування: 



системи електронної міжвідомчої взаємодії; 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг; 

системи інформаційної підтримки надання адміністративних послуг (цілодобова Урядова телефонна довідка). 
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4. Забезпечити розроблення та затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через 
центри надання адміністративних послуг, передбачивши включення до такого переліку адміністративних послуг, що надаються 
Державною міграційною службою України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України, Державною реєстраційною службою України, Державною службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України, Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, Державною автомобільною 
інспекцією Міністерства внутрішніх справ України, інших адміністративних послуг, а також ужити заходів щодо надання визначених 
переліком послуг через утворені центри надання адміністративних послуг. 

Термін - невідкладно 

5. Ужити в установленому порядку заходів щодо: 

1) удосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, зокрема забезпечити 
здійснення безпосередньо у підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України оформлення 
договорів купівлі-продажу транспортних засобів з одночасною перереєстрацією транспортних засобів на нового власника без 
обов'язкового зняття транспортного засобу з обліку, а також передбачити можливість продажу транспортного засобу без 
перереєстрації, якщо він отриманий у спадщину; 

2) видачі суб'єктам господарювання бланків довідок-рахунків та актів приймання-передачі транспортних засобів, а також знаків для 
разових поїздок та номерних знаків «Транзит» безпосередньо обласними управліннями Державної автомобільної інспекції 
Міністерства внутрішніх справ України; 
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3) прискорення реалізації пілотного проекту зі створення у місті Києві центру Державної автомобільної інспекції Міністерства 
внутрішніх справ України з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів; 

4) запровадження державного регулювання цін на бланки документів, які використовуються органами виконавчої влади, іншими 
державними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів); 

5) зарахування у повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України або відповідного місцевого бюджету плати за 
надання адміністративних послуг (адміністративний збір); 

6) оснащення державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» сучасним обладнанням для виготовлення бланків 
документів із необхідним рівнем захисту, у тому числі на пластиковій основі та з електронними носіями інформації, які 
використовуються для оформлення результатів надання адміністративних послуг; 

7) внесення відомостей до бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб виключно на обладнанні, що 
закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та підрозділами; 

8) запровадження порядку бухгалтерського обліку коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, у розрізі видів 
таких послуг та за кожним суб'єктом їх надання; 

9) заборони суб'єктам надання адміністративних послуг укладати договори про створення об'єкта права інтелектуальної власності 
на замовлення, якщо умовами такого договору не передбачається повне передання майнових прав інтелектуальної власності на 
такий об'єкт цим органам; 

10) скасування плати за внесення відомостей до державних реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання 
адміністративних послуг. 

Доповісти до 10 грудня 2012 року 

6. Забезпечувати в установленому порядку безумовне виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема, 
щодо недопущення вимагання від фізичної чи юридичної особи, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги, документів 
або інформації, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до 
сфери їх управління, а також щодо неможливості надання суб'єктами надання адміністративних послуг будь-яких інших платних 
послуг, крім адміністративних. 

Термін - постійно 

7. Розробити та запровадити відповідні навчальні програми для підготовки адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, 
підвищення їх кваліфікації. 



8. Забезпечити роз'яснення в засобах масової інформації основних положень Закону України «Про адміністративні послуги», а також 
заходів щодо їх реалізації. 

Термін - 2 січня 2013 року 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РАДІ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,  
головам обласних, Київської та Севастопольської  

міських державних адміністрацій 

Забезпечити першочергове створення центрів надання адміністративних послуг у містах обласного, республіканського Автономної 
Республіки Крим значення, у містах Києві та Севастополі. 

Термін - 31 травня 2013 року 

МІНІСТЕРСТВУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,  
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Забезпечити вдосконалення Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, обмеживши 
випадки обов'язкового проведення технічної інвентаризації лише прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у 
тому числі після проведення реконструкції та капітального ремонту; проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт 
незавершеного будівництва; проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в 
результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в 
результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію. 
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 

 


