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Міністерство цифрової 

трансформації України 

 
Міністерством розвитку громад та територій України опрацьовано лист 

Міністерства цифрової трансформації України від 12.01.2021 № 1/04-4-111 

стосовно надання роз’яснення про подальші кроки під час реорганізації шляхом 

приєднання райдержадміністрацій ліквідованих районів, зокрема в частині 

збереження діяльності центрів надання адміністративних послуг у структурі 

райдержадміністрації в адміністративному центрів новоутвореного району та 

повідомляється. 

Відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 року № 1635 «Про реорганізацію та утворення районних 

державних адміністрацій» необхідно:  

здійснити реорганізацію районних державних адміністрацій районів, 

ліквідованих згідно з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року 

№ 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», шляхом приєднання до районних 

державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах районів, 

утворених зазначеною постановою, згідно з додатком 1 до зазначеного 

розпорядження;  

утворити районні державні адміністрації в адміністративних центрах районів, 

утворених зазначеною постановою, як нові юридичні особи публічного права згідно 

з додатком 2 до зазначеного розпорядження;  

здійснити реорганізацію районних державних адміністрацій районів, 

ліквідованих зазначеною постановою, шляхом їх приєднання до районних 

державних адміністрацій, утворених згідно з абзацом третім цього пункту, згідно з 

додатком 3 до зазначеного розпорядження. 

Відповідно до пункту 4 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» (далі – Закон) міські та селищні ради, що здійснюють свої повноваження в 

населених пунктах – адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 

року), незалежно від кількості мешканців територіальної громади мають утворити 

центри надання адміністративних послуг та прийняти (за потреби) майно центрів 
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надання адміністративних послуг, утворених при районних державних 

адміністраціях, що ліквідуються, до 1 січня 2022 року. 

Відповідно до абзацу першого пункту 2, підпункту 1 пункту 3 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 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. 

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 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. 

Змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 

«Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, 

Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та 

Севастополі державних адміністрацій» в структурі районних державних 

адміністрацій серед структурних підрозділів щодо здійснення виконавчої влади 

передбачено підрозділ з питань організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, натомість на обласному рівні передбачено утворення 

серед підрозділів щодо здійснення виконавчої влади підрозділ з питань надання 

адміністративних послуг. 

Отже, з метою забезпечення доступності адміністративних послуг Законом 

передбачено обов’язкове поетапне створення центрів надання адміністративних 

послуг у всіх громадах. Центр надання адміністративних послуг, утворений при 

районній державній адміністрації, не може бути ліквідований до створення центру 

надання адміністративних послуг міською, сільською радою. 

 
 

Заступник Міністра В'ячеслав НЕГОДА 
 
Шаршов Сергій 

Качмарський Євгеній, тел. 590 47 74 
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