
Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про звільнення окремих категорій осіб, від оплати
вартості деяких адміністративних послуг, яка зараховується 

до бюджету міста Хуст»

ЗМІСТ ПИТАННЯ: 

Статтею 11 ЗУ «Про адміністративні послуги» передбачено, що при наданні
адміністративних  послуг  у  випадках,  передбачених  законом,  справляється  плата
(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом.

Згідно зі  статтею 20 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи,  що  підтверджують  громадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її
спеціальний статус» вартість адміністративної послуги , а також подвійний розмір її
збільшення  встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах  граничної
вартості адміністративної послуги.

Гранична вартість адміністративної послуги:
-   за  оформлення  (у  тому  числі  замість  втраченого  або  викраденого)  та  обмін
паспорта громадянина України у строк:
     - не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,1
розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня
календарного року;
     - не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,2
розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня
календарного року.

Таким чином, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
01 листопада 2016р. №770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері
міграції» адміністративний збір за оформлення (у тому числі замість втраченого або
викраденого)  та  обмін  громадянина  України  (у  формі  картки),  крім  оформлення
паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети становить 87
грн. у строк не пізніше ніж через 20 днів з дня оформлення заяви-анкети.

Враховуючи п.5 ст. 20 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи,  що  підтверджують  громадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її
спеціальний  статус»  кошти,  отримання  як  частина  адміністративного  збору  за
оформлення ( у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,
у розмірі вартості бланка документа та його персоналізації, а також 30% від вартості
адміністративної  послуги  перераховуються  до  спеціального  фонду  Державного
бюджету України.

Пунктом 4 розділу ІІ ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету м. Хуст.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Реалізація  данного  проекту  дозволить  органам  місцевого  самоврядування
звільнити  окремі  категорії  осіб  від  оплати  вартості  за  надання  адміністративної
послуги  за  оформлення  (у  тому числі  замість  втрачених  або  викрадених),  обмін
документів,  що  підтверджують  громадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її



спеціальний  статус,  яка  зараховується  до  місцевого  бюджету  в  розмірі  70%  від
вартості даної адміністративної послуги, а також знизить соціальну напругу серед
окремих категорій  населення,  компенсувати  вартість  адміністративної  послуги за
оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус в
розмірі 30%.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: дотримання вимог діючого законодавства мінімізує ризики
впливу зовнішніх чинників на дію рішення.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ:   

Не потребує  додаткового  фінансування  з  місцевого бюджету.  У видатковій
частині  бюджету не  враховувались надходження від  вказаного адміністративного
збору,  тому  надання  пільг  певним  категоріям  не  призведе  до  розбалансування
бюджету.  У  зв’язку  з  тим,  що  за  отриманням  паспорту  громадянина  України
громадяни звертаються лише у разі настання певних умов, а також через відсутність
даних моніторингу наданих аналогічних послуг  в  минулому періоді,  неможливо
спрогнозувати розмір втрат бюджету.


