
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
  
1. Вид та назва регуляторного акта: 

 Рішення ХLV сесії міської ради VІ скликання від 19.12.2013 року №16 « Про 
затвердження Порядку взаємодії адміністратора   центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради із суб’єктами надання адміністративних 
послуг та суб’єктами звернень» 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
 Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 
підтримки інвестицій 
  
3. Цілі прийняття акта. 

 виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»; 

 дотримання принципів державної регуляторної політики; 

 чітке визначення порядку організації роботи та взаємодії учасників Центру 
надання адміністративних послуг – державного адміністратора, 
територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації 
надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання 
адміністративних послуг 

  
4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
   07.12.2020 р. по 16.12.2020 р. 
  
5. Тип відстеження 
Періодичне  відстеження 
  
6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 
Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод 
одержання результатів. 
  
7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 
одержаних даних. 
  

      Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом 
аналізу статистичної інформації отриманої від Центру надання адміністративних послуг 
та у відділі підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 
підтримки інвестицій  щодо: 

- кількості звернень одержувачів адміністративних послуг; 
- кількості наданих адміністративних послуг; 
-  кількості скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості 

надання адміністративних послуг; 
- рівняь поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб стосовно 

основних положень регуляторного акта. 
  
8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 



Період/ показник Кількість 
звернень 
одержувачів 
адміністративних 
послуг 

Кількість 
наданих 
адміністративних 
послуг Кількість скарг 

одержувачів 
адміністративних 
послуг 

Рівень  
поінформованості 
суб’єктів 
господарювання 
та фізичних осіб 
стосовно 
основних 
положень 
регуляторного 
акту 

Базове відстеження результативності 
Липень-листопад 
2013 

268 254 0 Рішення  
оприлюднено в   
місцевій газеті 
«Шепетівка»  від 
26.12.2013р. № 
52(117) та на 
офіційному сайті 
міської ради 

Середньомісячний 
показник 

54 51  

Повторне відстеження результативності 
Січень-листопад 
2014 р. 

4491 4264 0 

Середньомісячний 
показник 

408 388  

Періодичне відстеження результативності 
2015р. 5114 5114 0 
Середньомісячний 
показник 

426 426  

2016р. 10765 10765 2 
Середньомісячний 
показник 

897 897  

Січень-листопад 
2017р. 

9661 9661 1 

Середньомісячний 
показник 

878 878  

Періодичне відстеження результативності 
Грудень 2017 р 2069 2069 0 
Середньомісячний 
показник 

978 978  

2018р. 36440 36440 0 
Середньомісячний 
показник 

3037 3037  

2019 р 29153 29153 0 
Середньомісячний 
показник 

2429 2429  

Січень-листопад 
2020 р 

22864 22864 0 

Середньомісячний 
показник 

2079 2079  

 
  
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей. 
 Порівнюючи показники базового, повторного та періодичних  відстежень  
спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості звернень одержувачів 
адміністративних послуг та кількості наданих адміністративних послуг. 

Хотілось би зауважити, що на виконання заходів щодо запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19 на території міста Шепетівки та на виконання Указу Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-
CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19» за з урахуванням п.4 протоколу комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної 



державної адміністрації від 19.03.2020 №5 та п.4 протоколу комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради  від 20.02.2020 №4, в період з квітня по червень 2020 року ЦНАП забезпечував 
надання в повному обсязі адміністративних послуг, перелік яких визначений у додатку до 
постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19» з урахуванням затвердженого переліку адміністративних послуг 
які надаються через Центр надання адміністративних послуг, тимчасово призупинив 
прийом громадян та юридичних осіб на весь період карантинних заходів з питань надання 
дозвільних, реєстраційних послуг та інших адміністративних послуг. 
 Разом з тим, ЦНАП продовжує роботу і в умовах карантину, забезпечує належний 
розгляд звернень громадян, забезпечує надання у повному обсязі адміністративних 
послуг, здійснює консультації за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку, у 
телефонному режимі, електронною поштою, рекомендує громадянам на юридичним 
особам подавати документи засобами поштового та телекомунікаційного зв’язку. 
  При проведенні чергового періодичного  відстеження  результативності  рішення  
ХLV сесії міської ради 6 скликання від 19.12.2013 року №16 «Про затвердження Порядку 
взаємодії адміністратора   центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради із суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами 
звернень»    можна зробити висновок що даний регуляторний акт досяг визначених цілей,  
результати реалізації  мають позитивну динаміку, він не потребує внесення  змін чи 
доповнень. 
 
 
 
 
Міський голова                       Віталій 
БУЗИЛЬ 
  
 


