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Наукова стаття присвячена правовому регулюванню запобiгання корупцiї пiд час надання електронних 

послуг. В Українi на сьогоднiшнiй час правова основа запобiгання корупцiї пiд час надання електронних 

послуг потребує удосконалення. Адже в Законi Українi «Про адмiнiстративнi послуги» характеристика 

механiзму процедури надання електронних послуг щодо запобiгання корупцiї мiстить тiльки формальнi 

аспекти та має вiдсильний характер щодо iнших нормативно-правових актiв, що, у свою чергу, призводить 

до власного i доволi протилежного тлумачення норм суб’єктами публiчної адмiнiстрацiї. 

Щодо напрямiв удосконалення правової основи запобiгання корупцiї пiд час надання електронних послуг є: 

розроблення та прийняття Закону України «Про адмiнiстративнi процедури»; розмiр оплати за види 

електронних послуг мають визначатись виключно у законах, а не у пiдзаконних нормативно-правових 

актах; розробити та прийняти Закон України «Про адмiнiстративний збiр», у якому має бути унiфiковано 

назву плати за адмiнiстративнi послуги; необхiдно визначити єдинi розмiри адмiнiстративних зборiв для 

всiх видiв електронних послуг. 

Обґрунтовано доцiльнiсть негайного ухвалення законопроекту № 4267-1 вiд 23.03.2016 як Закону України 

«Про внесення змiн та доповнень до Закону України «Про адмiнiстративнi послуги», який змiцнить 

нормативну базу надання електронних послуг органами публiчної адмiнiстрацiї фiзичним або юридичним 

особам, котре здiйснюється в електронному виглядi, i сприятиме запобiгання корупцiї пiд час надання 

електронних послуг взагалi. 

Встановлено, що iснування корупцiйних налагоджених механiзмiв у вiтчизнянiй системi адмiнiстративного 

управлiння, що склалася традицiйно, робить проблему налагодження електронного надання електронних 

послуг такою, що виходить за межi суто технiчно-iнформацiйних. Оптимiзацiя публiчного управлiння 

шляхом переходу до електронного уряду пов’язана з необхiднiстю адаптацiї старих умов i звичних патернiв 

вiдносин мiж суб’єктами влади i суб’єктами звернень до нових умов, iнакше кажучи, iз соцiально-

iнституцiональною адаптацiєю. Такий перехiд являє собою тривалий процес, ускладнений конфлiктами i 

навiть боротьбою, яка виявляє себе як у правовому, так i в полiтичному полi 

Ключовi слова: послуга, електронна послуга, запобiгання корупцiї, напрямки, нормативно-правовий акт, 

правове регулювання 
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1. Вступ 
 

Європейський вибiр України означає активнiшу реалiзацiю електронних послуг, без 

яких не можуть розвиватися освiтянська, наукова, пiдприємницька, господарська та iншi 

види суспiльної дiяльностi, мiжнароднi та дипломатичнi зв’язки тощо, зокрема процедури 

надання електронних послуг, у дiяльностi органiв публiчної адмiнiстрацiї. 

Згiдно з Конституцiєю України людина, її права та свободи в Українi є головною 

соцiальною цiннiстю, а головним завданням органiв публiчної адмiнiстрацiї виступає 

надання якiсних послуг фiзичним та юридичним особам. Це випливає iз сутностi нової ролi 

держави у вiдносинах з людиною, закрiпленою в Конституцiї України. Так, ст. 3 Основного 

Закону проголошує: «Утвердження i забезпечення прав i свобод людини є головним 

обов’язком держави». Споживачi послуг процедури надання електронних послуг у 

вiдносинах iз органами публiчної влади є не прохачами, а вiдповiдними споживачами 

зазначених послуг. Також органи держави в особi публiчно-владних органiв мають 

орiєнтуватися на потреби громадян, як у цивiльному та господарському секторi надавачi 

будь-яких послуг орiєнтуються на потреби споживача [1]. 

У зв’язку iз цим у науковiй лiтературi починають звертати увагу на таку нову функцiю 

органiв публiчної адмiнiстрацiї, як процедури надання електронних послуг, оскiльки ця 

функцiя становить найважливiшу складову управлiнської дiяльностi, походить вiд загального 

змiсту державного управлiння, становить змiстову характеристику дiяльностi тощо. 
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2. Огляд лiтератури 

 

Буханевич О. М. зазначає, що наявнiсть прогалин у правовому регулюваннi платних 

та безоплатних електронних послуг у бiльшостi пояснює тi негативнi явища, якi заважають 

розвитку прозорої системи надання електронних послуг [2]. Їх усуненню, хоча б частково, 

може сприяти прийняття системного нормативно-правового акта з питань плати за надання 

електронних послуг (наприклад, Закон України «Про плату за надання електронних послуг» 

або Закон України «Про адмiнiстративний збiр») [2]. Саме такий законодавчий акт може 

бути, на наш погляд, правовою основою розвитку прямих i зворотних зв’язкiв мiж 

суб’єктами надання електронних послуг та суб’єктами звернення, а також був би суттєвим 

пiдґрунтям для забезпечення стабiльностi та прозоростi розвитку держави та органiв 

мiсцевого самоврядування [2]. 

Ємельяненко О. пiд поняттям «Електроннi послуги – це надання в електроннiй формi 

урядової iнформацiї: програм i напрямiв дiяльностi уряду, формування стратегiй задля 

розв’язання найважливiших суспiльних проблем. Електроннi послуги характеризуються 

новими формами громадянської участi та спiвробiтництва мiж владою й громадянами» [3].  

Легеза Є. О. пiд електронними послугами розумiє рiзнi види матерiальних i 

нематерiальних послуг, що надаються в електроннiй формi з використанням iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй (далi – IКТ), включаючи Iнтернет» [4].  

На думку вченого Куспляка I.С., доречнiше використовувати термiн «електроннi 

послуги», тобто в цифровому виглядi, пов’язанi з використанням документообiгу [5].  

Проте категорiя електронних послуг не розкрита в законодавчих актах, що в свою 

чергу свiдчить про актуальнiсть теми.  

 

3. Мета та задачi дослiдження 

 

Метою статтi розкриття правового регулювання запобiгання корупцiйних ризикам 

пiд час надання електронних послуг. 

Для досягнення мети були поставленi такi задачi: 

1. Охарактеризувати нормативно-правовi акти корупцiйних ризикам пiд час надання 

електронних послуг; 

2. Виокремити напрямки удосконалення правового регулювання корупцiйних 

ризикам пiд час надання електронних послуг. 

 

4. Правова основа запобiгання корупцiйних ризикам пiд час надання електронних 

послуг 

 

В Указi Президента України вiд 22.07.1998 № 810 «Про заходи щодо впровадження 

Концепцiї адмiнiстративної реформи в Українi» йдеться про запровадження надання 

електронних послуг [6]. В розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 № 90-р 

«Про затвердження Концепцiї розвитку системи надання електронних послуг органами 

виконавчої влади», в якому визначено сфери надання електронних послуг тощо [7]. 

Так, ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» у змiст звернення включає не 

тiльки заяви, пропозицiї, зауваження та клопотання, але i скарги громадян, викладенi в 

письмовiй або уснiй формi [8]. Подача скарг до вiдповiдних суб’єктiв правовiдносин з 

надання електронних послуг є невiд’ємним правом громадян та iнших осiб. Це право є 

конституцiйним, адже Основний Закон України в ст. 40 закрiпив його, вказавши, що «усi 

мають право направляти iндивiдуальнi чи колективнi письмовi звернення або особисто 

звертатися до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та посадових i 

службових осiб цих органiв, що зобов'язанi розглянути звернення i дати обґрунтовану 

вiдповiдь у встановлений законом строк» [9]. 

Незважаючи на наявнiсть у текстi Закону України «Про адмiнiстративнi послуги» вiд 

06 вересня 2012 року № 5203-VI [10] окремих слушних положень, якi здатнi в цiлому 

позитивно вплинути на правовiдносини у вказанiй сферi суспiльного життя (наприклад, 

слушними є новели, якими встановлено прiоритет законодавчого регулювання строкiв 

надання електронних послуг (ст. 10) та оплати електронних послуг (ст. 11); схвально може 

бути оцiнена законодавча пропозицiя щодо заборони надання супутнiх послуг 

адмiнiстративними органами та суб’єктами господарювання, ними утвореними (ч. 4 ст. 15), 

залишаються деякi положення, якi потребують узгодження, а саме:  

– дефiнiцiя електронних послуг, наведена в Законi, виглядає досить повною та 

змiстовною: «адмiнiстративна послуга – результат здiйснення владних повноважень 

суб’єктом надання електронних послуг за заявою фiзичної або юридичної особи, 

спрямований на набуття, змiну чи припинення прав та/або обов’язкiв такої особи вiдповiдно 
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до закону». Але при цьому викликає здивування факт, що це визначення наводиться чомусь 

в преамбулi, тодi як, як нам вiдомо, законотворча практика вимагає викладення у преамбулi 

основного змiсту закону, аж нiяк не визначення понять [10]; 

– доктрина електронних послуг радикально вiдрiзняється вiд характеру 

управлiнських вiдносин, закрiплених у вiтчизняному законодавствi, i ґрунтується на 

постулатах, що розглядають адмiнiстративне право не як «управлiнське», а як «публiчно-

сервiсне», начебто спрямоване на обслуговування потреб та iнтересiв приватних осiб у їхнiх 

стосунках з адмiнiстративними органами. Така оцiнка правової природи вiдносин мiж 

владою та громадянами є дискусiйною у науцi адмiнiстративного права, тому виникають 

сумнiви щодо готовностi до її впровадження у вiтчизняне законодавство [10];  

– в ст. 11 Закону України «Про адмiнiстративнi послуги» [10] розкрито засади оплати 

надання електронних послуг; 

– редакцiя ст. 12 та 13 Закону України, за якою парламенту пропонується унормувати 

законом питання структури мiсцевих державних адмiнiстрацiй та виконавчих органiв 

мiсцевих рад. Iдеться про створення за законом центрiв надання електронних послуг як 

структурних пiдроздiлiв (або як робочих органiв) мiсцевих державних адмiнiстрацiй та 

виконавчих органiв мiських рад i запровадження посад адмiнiстраторiв [10]. 

Необхiдно вiдмiтити, що законодавець, формулюючи загальнi засади визначення 

платностi електронних послуг, порядку оплати платних електронних послуг та обмежень 

щодо справляння та використання коштiв за послуги суб’єктами надання електронних 

послуг, самоусунувся вiд закрiплення на законодавчому рiвнi сутностi категорiї «плата за 

надання електронних послуг (адмiнiстративний збiр)», а також встановлення ознак, 

властивих цьому платежу. Зауважимо, що з’ясування правової природи плати за надання 

електронних послуг має не тiльки теоретичне, але i практичне значення. Вiд того, яку 

правову природу має даний платiж, будуть залежати, зокрема, рiвень нормативного 

регулювання, наслiдки несплати плати за надання адмiнiстративної послуги, повноваження 

суб’єктiв надання електронних послуг щодо суб’єктiв звернення тощо [11]. 

На сьогоднiшнiй час iснує ряд пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi 

регулюють процедуру надання електронних послуг, зокрема, постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу електронних 

послуг» [12], «Про затвердження Порядку ведення Реєстру електронних послуг» [13], «Про 

затвердження вимог до пiдготовки технологiчної картки адмiнiстративної послуги» [14], 

«Про затвердження Примiрного положення про центр надання електронних послуг» [15], 

«Про затвердження Примiрного регламенту центру надання електронних послуг» [16], 

«Деякi питання ведення облiку доходiв, якi надходять як плата за надання електронних 

послуг» [17]. Також необхiдно зазначити на схваленi КМУ Концепцiї Державної цiльової 

програми створення та функцiонування iнформацiйної системи надання електронних послуг 

на перiод до 2017 року [18] та затверджено План заходiв щодо створення Єдиного 

державного порталу електронних послуг [19]. 

Нинi на розглядi й опрацюваннi Комiтету з питань державного будiвництва, 

регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування перебуває досить вдалий, на наш 

погляд, законопроект України № 4267-1 вiд 23.03.2016 «Про внесення змiн та доповнень до 

Закону України «Про адмiнiстративнi послуги» [20] щодо покращення умов надання 

електронних послуг», пiдготований групою народних депутатiв (Є. В. Соболєв,  

А. А. Романова, Є. П. Фiрсов, В. В. Пацкан, Л. О. Ємець, П. П. Костенко, М. В. Кобцев, 

Я. В. Маркевич, Д. Є. Добродомов, I. I. Мельничук). 

Законопроект передбачає внесення змiн до Закону України «Про адмiнiстративнi 

послуги» [20] щодо доповнення перелiку суб’єктiв надання електронних послуг 

акредитованими суб’єктами, вимоги та порядок акредитацiї яких встановлюватиметься 

Кабiнетом Мiнiстрiв України. Коло адмiнiстративних центрiв доповнюється можливiстю 

створення їх обласними державними адмiнiстрацiями на обласному рiвнi. Закрiплюється 

можливiсть отримання адмiнiстративної послуги незалежно вiд мiсця знаходження суб’єкта 

надання адмiнiстративної послуги, а також суб’єкта звернення, мiсця провадження його 

дiяльностi та мiсця знаходження вiдповiдного об’єкта, крiм випадкiв, установлених законом 

(екстериторiальнiсть), можливiсть подання електронних заяв на отримання електронних 

послуг напряму через веб-сайти суб’єктiв їх надання. Суб’єктам надання електронних 

послуг забезпечується безоплатний вiддалений доступ через вiдкритi для них та 

адмiнiстраторiв центрiв надання електронних послуг API-адреси до iнформацiйних систем 

та електронних баз даних (реєстрiв), що мiстять iнформацiю, необхiдну для надання 

електронних послуг. Суб’єкти надання електронних послуг зобов’язуються надавати в 

електроннiй формi усi адмiнiстративнi послуги, крiм тих, результат надання яких вiдповiдно 

до закону потребує використання спецiальних бланкiв та/або iнших особливих 

матерiальних форм свого виразу (паспорти, пластиковi картки, автомобiльнi номери тощо). 
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Встановлюється, що 40 % адмiнiстративного збору спрямовується до вiдповiдного 

бюджету, а 60 % – безпосередньо акредитованому суб’єкту. 

 

5. Результати дослiдження 

 

Законопроект України № 4267-1 вiд 23.03.2016 «Про внесення змiн та доповнень до 

Закону України «Про адмiнiстративнi послуги» [20] пропонується доповнення статтi 1 

новим визначенням поняття «електронна заява», пiд яким розумiється заява про отримання 

адмiнiстративної послуги, яка формується i подається через веб-сайт суб’єкта надання 

електронних послуг або через Єдиний державний портал електронних послуг, у тому числi 

через iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи державних органiв та органiв мiсцевого 

самоврядування. 

Дуже слушною є пропозицiя щодо внесення змiн до статтi 9 Закону України «Про 

адмiнiстративнi послуги» [10], а саме: у першому реченнi абзацу другого частини першої 

пiсля слiв «в електроннiй формi надаються» додати слова «через веб-сайти суб’єктiв 

надання електронних послуг або»; частину другу викласти в такiй редакцiї: «2. Суб’єкт 

звернення має право на отримання адмiнiстративної послуги незалежно вiд мiсця 

знаходження суб’єкта надання адмiнiстративної послуги, а також суб’єкта звернення 

(включаючи реєстрацiю мiсця проживання фiзичної особи), мiсця провадження його 

дiяльностi та мiсця знаходження вiдповiдного об’єкта (екстериторiальнiсть), крiм випадкiв, 

установлених законом»; частину третю виключити; в абзацi другому частини четвертої 

пiсля слiв «в електроннiй формi» додати слова «(електронна заява) – через веб-сайт суб’єкта 

надання електронних послуг або»; у частинi восьмiй пiсля слiв «шляхом прямого доступу» 

додати слова «через вiдкритi API-адреси»; у частинi дев’ятiй: у пунктi 4 пiсля слiв «у тому 

числi через» додати слова «вiдкритi API-адреси вiдповiдних iнформацiйних систем та 

електронних баз даних (реєстрiв) та»; пункт 5 викласти в такiй редакцiї: «5) забезпечити 

надання в електроннiй формi усiх електронних послуг, крiм тих, результат надання яких 

вiдповiдно до закону потребує використання спецiальних бланкiв та/або iнших особливих 

матерiальних форм свого виразу (паспорти, пластиковi картки, автомобiльнi номери тощо)». 

Також вважаємо слушними формулювання пропонованих змiн до статтi 12 Закону 

України «Про адмiнiстративнi послуги» [10] щодо суб’єктiв надання адмiнiстративних послуг, а 

саме: «У разi не утворення обласними чи районними державними адмiнiстрацiями центрiв 

надання електронних послуг у населених пунктах, якi є адмiнiстративними центрами областей, 

районiв i Автономної Республiки Крим, а також у мiстах Києвi та Севастополi, центри надання 

електронних послуг, що утворенi за рiшенням вiдповiдних селищних або мiських рад, можуть 

забезпечувати надання електронних послуг, у тому числi вiдповiдними обласними, районними 

та мiськими державними адмiнiстрацiями, на основi узгоджених рiшень. 

У разi утворення центрiв надання електронних послуг районними та/або обласними 

державними адмiнiстрацiями такi центри можуть забезпечувати надання електронних 

послуг обласних, районних державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування 

на основi їх узгоджених рiшень». 

Аналiзуючи текст чинного Закону «Про адмiнiстративнi послуги» [10], у ст. 5 його 

знаходимо вимогу, згiдно з якою встановлення пiдстав для одержання адмiнiстративної послуги, 

коло суб’єктiв надання адмiнiстративної послуги та їх повноваження, перелiк та вимоги до 

обов’язкових для отримання адмiнiстративної послуги документiв, платнiсть або безоплатнiсть 

надання адмiнiстративної послуги, термiни їх надання та пiдстави для вiдмови у наданнi 

адмiнiстративної послуги визначаються виключно законами України. Однак коментатори 

Закону зазначають, що такi положення, як перелiк та вимоги до документiв, необхiдних для 

отримання адмiнiстративної послуги; умови платностi або безоплатностi її надання; пiдстави 

для вiдмови у її наданнi, на жаль, не знайшли чiткого затвердження в жодному законодавчому 

акту. Зазначенi положення, на наш погляд, також потребують необхiдної нормативної регуляцiї 

за допомогою внесення змiн до Закону України «Про адмiнiстративнi послуги». 

 

6. Висновки 

 

1. Охарактеризовано нормативно-правовi акти корупцiйних ризикам пiд час надання 

електронних послуг. Зокрема, в Законi Українi «Про адмiнiстративнi послуги» 

характеристика механiзму процедури надання електронних послуг щодо запобiгання 

корупцiї мiстить тiльки формальнi аспекти та має вiдсильний характер щодо iнших 

нормативно-правових актiв, що, у свою чергу, призводить до власного i доволi 

протилежного тлумачення норм суб’єктами публiчної адмiнiстрацiї. 

2. Виокремлено напрямки удосконалення правового регулювання корупцiйних 

ризикам пiд час надання електронних послуг. Так, до напрямiв удосконалення правової 
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основи запобiгання корупцiї пiд час надання електронних послуг є: розроблення та 

прийняття Закону України «Про адмiнiстративнi процедури»; розмiр оплати за види 

електронних послуг мають визначатись виключно у законах, а не у пiдзаконних 

нормативно-правових актах; розробити та прийняти Закон України «Про адмiнiстративний 

збiр», у якому має бути унiфiковано назву плати за адмiнiстративнi послуги; необхiдно 

визначити єдинi розмiри адмiнiстративних зборiв для всiх видiв електронних послуг. 

Позитивно оцiнюючи запропонованi законопроектом нововведення, пiдтримуємо 

пропозицiю про негайне ухвалення законопроекту № 4267-1 вiд 23.03.2016 як Закону України 

«Про внесення змiн та доповнень до Закону України «Про адмiнiстративнi послуги», що, на 

нашу думку, змiцнить нормативну базу надання електронних послуг органами публiчної 

адмiнiстрацiї фiзичним або юридичним особам, котре здiйснюється в електронному виглядi, i 

сприятиме запобiгання корупцiї пiд час надання електронних послуг взагалi. 
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