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відведення та іншої господарської діяльності.
•  Вжити заходів щодо забезпечення відкриття та роботи Центру з ви

дачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності 
в місті Славутичі, а саме:

- Ввести до штатного складу виконавчого комітету необхідну кількість 
штатних одиниць для виконання функцій адміністратора Центру.

- Здійснювати матеріально-технічне забезпечення функціонування Цен
тру за рахунок коштів м ісцевого бюджету, передбачених для цього, та 
інших коштів, а саме обладнання приміщення, робочого місця адміністрато
ра, встановлення офісної техніки.

- Здійснювати поточне керівництво по забезпеченню діяльності Центру з 
видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

- Підвищувати якість надання соціальних послуг шляхом подальшого 
розширення переліку дозвільних документів, які оформляються та вида
ються в форматі Центру з видачі документів дозвільного характеру за 
принципом організаційної єдності.

Представники підприємництва та лідери громадських організацій Сла
вутича переконані у необхідності формування д ієвого механізму видачі 
дозволів на місцевому рівні через Єдиний дозвільний центр та звертають
ся з проханням до міської влади ініціювати передачу повноважень з Києва 
по видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єктів архітек
тури та проходження експертизи проектно-кошторисної документації (для 
об’єктів, які не потребують висновків комплексної державної експертизи, 
•не потребують особливих вимог, експлуатація яких не містить загроз жит
тю та здоров’ю громадян і не пов’язана з негативним впливом на навко
лишнє середовище) на міський рівень.

Представники підприємництва та лідери громадських організацій Сла
вутича переконані у необхідності формування дієвого механізму громадсь
кого контролю з боку бізнесу та громадськості шляхом залучення їх пред
ставників до роботи М іської громадської постійно діючої узгоджувальної 
ради з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітектури та зем
левідведення та іншої господарської діяльності.

Прискорений розвиток економ іки Славутича як основа процвітання 
жителів міста повинен ґрунтуватись на засадах рівноправного прозорого 
партнерства влади та бізнесу, пош уку взаємоприйнятих ком пром ісів з 
найважливіших питань міської економічної політики.

Прес-центр МГО „Лабораторія малого бізнесу”

УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА „ПРО СПРОЩЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР 

У  СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В М. СЛАВУТИЧІ"
Проект „Залучення громадськості до створення прозорих і спрощених процедур при отриманні дозволів на будів
ництво та землевідведення" в рамках проекту „Сприяння активній участі громадян у  протидії корупції в Україні 

„Гідна Україна", що виконується Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжна
родного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС)

29 лютого 2008р. м. Славутич
Учасники громадського обговорення проекту регуляторного акта „Про 

спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності в м. Сла
вутичі” , виходячи з необхідності продовження діалогу влади та бізнесу, як 
дієвого інструмента створення та ефективного здійснення державної та 
міської політики, удосконалення системи управління якістю соціальних по
слуг, маючи на меті побудову відносин із фізичними та юридичними особами 
на партнерських засадах із врахуванням потреб та інтересів всіх сторін, 
прагнучи досягти зменшення витрат часу та коштів, зазначають наступне.

Останнім часом ускладнилась процедура отримання та оформлення доз
волів та погоджень на будівництво та землевідведення. Відсутність прозо
рих та чітко визначених процедур по підготовці необхідного пакету доку
ментів, отриманні необхідних дозволів, проходженні процедури численних 
погоджень на різних рівнях влади, від обласних до місцевих, часто відсутність 
мотивації державних службовців змінювати систему роблять цей шлях дов
гим та складним, не визначеним в термінах та сумах коштів, необхідних для 
вирішення даної задачі, і, як слідство, корумпованим та залежним від кожно
го підпису або погодження. Також існує величезна кількість суперечливих 
вимог, іноді явно застарілих і вражаючих своєю абсурдністю.

Саме тому нагальною потребою є створення стабільного та передба
чуваного бізнес-середовища шляхом встановлення простих, чітких, про
зорих, зрозумілих і єдиних для всіх суб’єктів господарювання та грома
дян міста правил з оформлення дозвільних документів, що буде сприяти 
розвитку підприємництва в місті, подоланню адміністративних бар’єрів, 
скороченню терм інів отримання дозвільних документів у сфері госпо
дарської діяльності, удосконаленню координації дій дозвільних органів.

Учасники обговорення вважають, що у межах чинного законодавства 
для вирішення нагальних проблем у сфері отримання дозволів на будів
ництво та землевідведення, спрощення та оптимізації порядку надання 
погоджень та документів дозвільного характеру Славутицька міська рада 
Київської області має забезпечити вирішення наступних завдань:

•  Рішенням Славутицької міської ради „Про спрощення дозвільних про
цедур у сфері господарської діяльності в м. Славутичі” :

- запровадити видачу документів дозвільного характеру в м. Славу
тичі у відповідності до вимог Закону України „Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності” через Центр з видачі документів дозвіль
ного характеру за принципом організаційної єдності в м. Славутич;

- затвердити Положення про Центр з видачі документів дозвільного 
характеру за принципом організаційної єдності;

- затвердити Положення про Міську громадську постійно діючу узгод- 
жувальну раду з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітек
тури та землевідведення та іншої господарської діяльності;

- затвердити Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з 
місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання в місті Славу
тичі, громадянами міста та Київським обласним представництвом Держав
ного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

•  Залучити представників відповідних дозвільних органів до розробки 
Технічного регламенту для кожного окремого дозволу за спрощеною та 
оптимізованою схемою видачі документів дозвільного характеру через 
Центр з видачі документів дозвільного характеру за принципом організа
ційної єдності в межах діючого законодавства.

•  Організувати спільну роботу представників відповідних дозвільних 
Органів в рамках міської громадської постійно діючої узгоджувальної ради 
з питань надання дозволів у сфері будівництва, архітектури та земле-


