
Проблемні питання органів місцевого самоврядування та пропозиції щодо їх вирішення  
у сфері надання адміністративних послуг 

 
№ 
з/п Суть проблеми Пропозиції щодо її вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 

(населений пункт) 
1.  На законодавчому рівні не передбачено інформування територіальними 

органами  ДМС органів реєстрації в місцевих радах щодо видачі нових 
паспортів громадянам, яким виповнилося 14 років, у разі втрати документа, 
зміни прізвища тощо. У такому випадку відсутня інформація, необхідна для 
формування реєстру громади (кому видано новий паспорт, реквізити 
документу, інше) та надання актуальної інформації про громадян на запити у 
випадках, передбачених законом. 

Налагодження співпраці з ДМС, 
розроблення порядку взаємного 
обліку інформацією з ОМС 

Пологи, Шаргород 

2.  Урегулювання питання надання інформації щодо відсутності реєстрації 
дитини до 14 років вперше за адресою проживання одного з батьків, батьки 
яких зареєстровані в різних населених пунктах, районах, областях (за різними 
адресами), аби уникнути подвійної реєстрації, органу реєстрації необхідні 
документально підтверджені відомості про те, що місце проживання дитини 
ніким ще не реєструвалось, наприклад за адресою батька, що зареєстрований 
в іншому районі чи області. На сьогоднішній день таке підтвердження на 
законодавчому рівні не передбачено, а перелік документів, які надаються є 
виключним. 

Внесення змін у п.18 Правил 
реєстрації місця проживання, 
затверджених постановою КМ України 
від 02.03.2016 року №207 і 
доповнення переліку документів, які 
особа повинна надати до органу 
реєстрації для реєстрації місця 
проживання, в тому числі і реєстрації 
місця проживання новонародженої 
дитини – довідкою про не здійснення 
реєстрації місця проживання за 
адресою іншого з батьків. 

Березівка 

3.  Для надання ЦНАПами адміністративної послуги - оформлення та видача або 
обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі 
термінове оформлення) потрібно здійснити значні витрати на придбання 
комплексу обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи 
(далі РС). Проте кошти отримані за надання адміністративної послуги 
зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням відділу ДМС. 
Дана ситуація є несправедливою по відношенню до об’єднаних 
територіальних громад на території яких не розміщено відділу ДМС.  

вжити заходів щодо законодавчого 
врегулювання даної проблеми, а 
саме, щоб кошти за надані 
адміністративні послуги 
спрямовувалися до бюджету 
територіальної громади. 
 

Поляна 

4.  Неврегульованість питання ведення адресного реєстру та питань щодо 
ведення адресних планів (реєстрів) населених пунктів. Це призводить до 
хаотичності і невпорядкованості існуючих у місті об’єктів нерухомості, 
задвоєння адрес. А відсутність єдиного порядку присвоєння, зміни чи 
уточнення адрес призводить до застосування органами місцевого 

Розроблення та прийняття 
нормативно-правової бази 

Полтава, Кременець, 
Кременчук, Радомишль, 
Вараш 
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самоврядування різних підходів на власний розсуд. У результаті це збільшує 
кількість дозвільних процедур, що не сприяє створенню прозорих і чітких 
умов для ведення бізнесу, господарських та цивільних правовідносин і 
створює соціальну напругу.   

5.  Передача повноважень по реєстрації актів цивільного стану містам обласного 
значення, які приєднали до себе інші населені пункти 

 (в минулому році звертався 
Люботин і міста районного 
значення) 

6.  Для малих міст є досить проблематичним створення місцевих ДАБІ  через такі 
чинники: у складі місцевої ДАБІ повинно бути не менше 2-х осіб зі стажем 
роботи 5 років.  

Внесення змін до чинного 
законодавства 

Каланчак, Хотин 

7.  Необхідно запровадити електронний обмін інформації з Державною 
фіскальною службою, органами Пенсійного фонду України, службою 
зайнятості, Держегокадастром. Вирішення даної проблеми усуне необхідність 
подання   довідок та призведе до спрощення процедури призначення 
соціальних виплат, надання адміністративних послуг. 

Розроблення порядку обміну 
інформацією між електронними 
реєстрами 

Дубно, Люботин 

8.  Питання про внесення змін до законодавчих актів в частині передачі 
повноважень щодо виконання державних програм соціального захисту 
(фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету) від органів 
місцевого самоврядування до підрозділів Мінсоцполітики. Щороку майже 30 
% видатків від загальної потреби на утримання органів місцевого 
самоврядування витрачається з міського бюджету на утримання структурних 
підрозділів соціального захисту населення, які виконують делеговані 
державою повноваження щодо державних програм соціального захисту. 
Передача повноважень по виконанню державних програм соціального 
захисту від органів місцевого самоврядування на державний рівень  на 
третину зменшить видатки на апарат управління бюджетів місцевого 
самоврядування та  здійснить оптимізацію видаткових повноважень місцевих 
бюджетів і упорядкування переліку та обсягів видатків на виконання 
делегованих та власних повноважень. 

 Синельникове 

 


