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8 жовтня 2012 року вступив в законну силу Закон України 

«Про адміністративні послуги», який спрямований на врегулювання 

питань надання послуг державними органами. 

Згідно зі статтею 1 вказаного Закону, адміністративна 

послуга - це 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 [1]. 

Згідно статті 9 вказаного закону встановлено порядок 

надання адміністративних послуг. 

Так, адміністративні послуги надаються суб’єктами надання 

адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання 

адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг. Заява на отримання адміністративної 

послуги (далі-заява) подається в письмовій чи усній формі. 

Письмова заява може бути подана суб’єкту надання 

адміністративної послуги особисто, надіслана поштою 
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або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку. 

Фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, має 

право на отримання адміністративної послуги незалежно від 

реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, 

установлених законом. 

Юридична особа має право на отримання адміністративної 

послуги за місцезнаходженням такої особи або за місцем 

провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного 

об’єкта. 

Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги, визначаються законом. Забороняється 

вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для 

надання адміністративної послуги, не передбачені законом. 

Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані 

забезпечити облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень 

інформаційних стендів із зразками відповідних документів та 

інформації в обсязі, достатньому для отримання послуги без 

сторонньої допомоги. 

Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує 

можливість безоплатного одержання суб’єктами звернення у 

достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних 

для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі 

одержання бланків з веб-сайтів суб’єктів надання адміністративних 

послуг, у центрах надання адміністративних послуг. 

Граничний строк надання адміністративної послуги 

визначається законом. 

У разі якщо законом не визначено граничний строк надання 

адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 

календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та 

документів, необхідних для отримання послуги [2]. 
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Суб’єкт надання адміністративних послуг надає 

адміністративну послугу, а центр надання адміністративних послуг 

забезпечує організацію надання такої послуги у найкоротший строк 

та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктом звернення. 

Адміністративна послуга вважається наданою з моменту 

отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення 

поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 

листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на 

адресу суб’єкта звернення. 

При наданні адміністративних послуг у випадках, 

передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір) 

[3]. 

Надання адміністративних послуг у сфері соціального 

забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі. 

Розмір плати за надання адміністративної послуги і порядок 

її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та 

економічного значення. 

Адміністративний збір зараховується до державного або 

відповідного місцевого бюджету. 

Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких 

додаткових не передбачених законом платежів або вимагання 

сплати будь-яких додаткових коштів забороняється. 
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