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 __________________ № _____________                     На ________________ від _________________ 

 

Шановний Михайле Федоровичу! 
 

Державне агентство з питань електронного урядування України  (далі – 

Агентство) опрацювало Ваш запит на інформацію від 16.11.2017 року, що надійшов 

від Секретаріату Кабінету Міністрів України 20.11.2017 року № 2236/0/3-17 та в 

межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 

процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Згідно Положення про Агентство, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 492, Агентство є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України і який реалізує державну політику у сферах інформатизації, 

електронного урядування, формування і використання національних електронних 

інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства. 
 

Разом з тим, Агентство не здійснює надання публічних послуг, але здійснює 

інституційну, законодавчу та інформаційну підтримку впровадження органами 

влади суспільно важливих послуг. 

На сьогоднішній день, Агентством розроблено Концепцію розвитку системи 

електронних послуг в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2016 р. № 918-р, та План заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 394-

р, якими визначено перелік пріоритетних послуг, запровадження надання яких в 

електронній формі передбачається першочергово. 
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Агентством спільно із відповідними суб’єктами владних повноважень було 

запроваджено надання в електронній формі таких послуг: 

у сфері реєстрації: 

- для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особи-

підприємця, внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та 

припинення підприємницької діяльності; 

- для юридичних осіб: державна реєстрація створення юридичної особи та 

включення відомостей до реєстру; 

- реєстрація бізнесу; 

- внесення некритичних але масових змін про фізичну та юридичну особу; 

- закриття бізнесу; 

- державна реєстрація актів цивільного стану. 
 

У соціальній сфері: 

- призначення допомоги при народженні дитини; 

- призначення житлової субсидії. 
 

У будівельній сфері: 

- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;  

- декларація про початок виконання підготовчих робіт;  

- повідомлення про початок будівельних робіт;  

- декларація про початок будівельних робіт;  

- подання документів для отримання ліцензії на провадження господарської 

діяльності з будівництва; 

- внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської 

діяльності з будівництва; 

- декларація про готовність об’єкта до експлуатації. 
 

У земельній сфері: 

- погодження проектів землеустрою; 

- реєстрація земельної ділянки (поки лише в 2-х регіонах: м. Київ та 

Чернігівська область); 

- замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку; 

- замовлення витягу про нормативну грошову оцінку землі; 

- отримання відомостей про власників та користувачів земельних ділянок. 
 

У природоохоронній сфері: 

- декларація про відходи. 
 

Водночас, інформуємо, що з переліком послуг, що надаються органами влади 

та центрами надання послуг, їх вартістю та відповідальними установами, до 

компетенції яких відноситься надання послуг, можна ознайомитися на Єдиному 

державному порталі адміністративних послуг: https://poslugy.gov.ua 

  

 

 

З повагою 

Голова         О.В. Риженко 
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