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Обласні державні адміністрації 

 

 

 

Міністерство цифрової трансформації України у зв’язку з надходженням 

чисельних звернень щодо скорочення чисельності працівників центрів надання 

адміністративних послуг районних державних адміністрацій повідомляє. 

Відповідно до абзацу першого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, 

які надаються в електронній формі» центри надання адміністративних послуг, 

утворені при районних державних адміністраціях, функціонують до початку 

роботи центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідними 

міськими, селищними радами в адміністративних центрах районів (станом на 

1 січня 2020 року), але не пізніше 31 грудня 2021 року. 

При цьому Кабінету Міністрів України доручено: 

1) забезпечити фінансування центрів надання адміністративних послуг, 

утворених при районних державних адміністраціях, до початку роботи центрів 

надання адміністративних послуг, утворених відповідними міськими, 

селищними радами в адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 

2020 року), але не пізніше 31 грудня 2021 року; 

2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом: розробити за 

участю обласних, районних державних адміністрацій, відповідних міських, 

селищних рад та затвердити план створення центрів надання адміністративних 

послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в 

населених пунктах – адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 

2020 року), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених 

при районних державних адміністраціях та затвердити методичні рекомендації 

щодо утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними 
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радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах – 

адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 року), та ліквідації 

центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних 

адміністраціях (підпункти 1, 2 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» зазначеного Закону). 

Відтак зазначаємо, що центри надання адміністративних послуг, утворені 

при районних державних адміністраціях функціонують до початку роботи 

центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідними міськими, 

селищними радами в адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 

2020 року), але не пізніше 31 грудня 2021 року та будуть ліквідовані з 

дотриманням прийнятих рішень Кабінету Міністрів України. 

Також інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків 

структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, 

районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» у 

структурі районних державних адміністрацій серед структурних підрозділів 

щодо здійснення виконавчої влади передбачено створення підрозділу з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації 

діяльності центрів надання адміністративних послуг. 

Таким чином, наголошуємо на необхідності вжиття заходів щодо 

забезпечення громадянам доступу до адміністративних послуг під час 

формування нової структури районних державних адміністрацій новоутворених 

районів, зокрема, шляхом продовження функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, що реорганізуються в їх структурі як територіальних 

підрозділів центрів надання адміністративних послуг районних державних 

адміністрацій новоутворених районів. 

Позиція Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

порушеного питання додається. 

 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник Міністра                                                         Людмила РАБЧИНСЬКА 
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