Єдина державна електронна система
дозвільних документів
(Експериментальний проект топ-10 ліцензій)

Топ-10
ліцензій
Критерії обрання:
кількість суб’єктів,
які отримали ліцензії
(розповсюдженість)
частота отримання
(при строковості дії
ліцензії)
можливість отримання
в електронному варіанті
(наявність такої
можливості та супутні
проблеми; відсутність
такої можливості)

01
Ліцензія на провадження
господарської діяльності
з посередництва
у працевлаштуванні за кордоном

02
Ліцензія на провадження
туроператорської діяльності

04

05

Ліцензія на провадження
господарської діяльності
у сфері дошкільної освіти

Ліцензія на провадження
господарської діяльності
з медичної практики

08
Ліцензія на роздрібну торгівлю
пальним

03
Ліцензія на провадження
господарської діяльності
з ветеринарної практики

06
Ліцензія на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями
(крім столових вин)

09
Ліцензія на зберігання
пального

07
Ліцензія на роздрібну торгівлю
тютюновими виробами

10
Ліцензія на провадження господарської діяльності
з культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України,
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання,
перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення
на територію України, вивезення з території України,
використання, знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів,
включених до зазначеного переліку

Єдина державна електронна система дозвільних документів

ЦНАП
Здобувачі ліцензії/
ліцензіати/представники
Органи ліцензування/
інші органи влади

Портал «Дія»
Створення та
подання заяв/скарг/
подання звітності
Отримання
результатів

Здобувачі ліцензії/
ліцензіати/представники
Публічні
користувачі
Органи ліцензування/
інші органи влади

Портал
e-license.gov.ua:
Перегляд даних
реєстрів
Пошук даних
Статистична
інформація

ДРС
Органи
ліцензування

Уповноважена особа ЕАР
з питань ліцензування
Здобувачі ліцензії/
ліцензіати/представники
Інші органи
влади

Електронний кабінет:
подання та отримання документів у електронній формі,
вчинення дій, пов’язаних з:
Зовнішні інформаційні
ресурси:
ЄДР
ДРРПНМ
ДРРО
ЄДЕСБ
ЄДЕБО
ЄДРСР
ІАС		
ДРФОПП
ДРАЦС
РДВРПН
ЄРДПН
ЄДВПВД
ЄДВПЕП
ПП «CHECK»

Трембіта

Реєстр адміністрування ліцензій:
Ліцензійні реєстри
Ліцензійні справи
Відомості про здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері ліцензування
Відомості про розгляд скарг здобувачів ліцензії,
ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування
Інформацію про подану звітність у сфері ліцензування
Відомості та документи, подані для отримання послуг
у сфері ліцензування
Рівні ризику
Високий
Залучення органу ліцензування, інших
органів до процесу видачі ліцензій
Строк видачі – 10 к.д.

Низький
Автоматична
реєстрація

видачею, залишення без розляду, відмовою у видачі,
переоформленням, розширенням та звуженням провадження
виду господарської діяльності, зупиненням повністю або частково,
відновленням дії повністю або частково, анулюванням повністю
або частково ліцензій

подання звітності у сфер лііцензування;
перегляду здобувачем ліцензії, ліцензіатом стану
розгляду поданих документів у режимі реального часу
здійснення заходів нагляду (контролю) у сфері
ліцензування
оскарження дії/бездіяльності органів ліцензування
генерування ліцензійних справ
оплата адмінпослуг у сфері ліцензування
Керування ризиками:
Аналіз поданих/внесених даних на їх повноту,
формат, логічність та достовірність

Компонент «Портал електронної системи»
e-license.gov.ua

Доступ до електронного
кабінету

01

02

Перегляд даних Реєстру
адміністрування ліцензій

03

Пошук відомостей
в електронній системі

Електронне консультування
в режимі реального часу з питань
надання адміністративних послуг
у сфері ліцензування

04
Доступ
до сервісів

05

Перевірка інформації щодо виданих ліцензій
Оприлюднення та відкритий доступ до нормативноправових актів (крім актів, що мають гриф обмеження
доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення
заходів контролю
Подання повідомлення про технічні, програмно-апаратні та
методичні помилки, виявлені в роботі електронної системи

06
Перегляд статистичних даних

Електронний кабінет
Електронний кабінет призначений для:

Органи
ліцензування
МЕРТ
ДАРТ
МОЗ
ОДА, КМДА
Держлікслужба
ДПС (тер. органи)
Держпродспоживслужба
Здобувачі ліцензії/
Ліцензіати/Представники
Державна регуляторна
служба України
Уповноважена особа
Експертно-апеляційної
ради з питань ліцензування
Органи виконавчої
влади, які не є органами
ліцензування, однак задіяні
в процесі видачі ліцензій
Мінюст
Держпраці

МОН
Мінрегіон

Подання заяви та документів
для отримання ліцензії
Переоформлення
ліцензії

Прийняття рішення про
залишення без розляду заяви

Прийняття рішення про
відмову у видачі рішення

Розширення та звуження провадження
виду господарської діяльності

Відновлення дії ліцензії
повністю або частково

Анулювання ліцензії
повністю або частково

Перегляд здобувачем ліцензії, ліцензіатом
стану розгляду поданих документів
у режимі реального часу
Подання скарг на рішення, дії та
бездіяльність органу ліцензування
Подача документів:
Кожна заява/документ формуються з використанням комплексних типів
відомостей
Органи ліцензування не можуть вимагати від суб’єкта звернення документи
або інформацію, що перебувають у володінні органів ліцензування або у
володінні інших державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або
організацій, що належать до сфери їх управління
Інформаційна електронна взаємодія Електронної системи з іншими
інформаційними мережами та ресурсами

Зупинення повністю або
частково дії ліцензії
Подання звітності щодо
дотримання ліцензійних умов

Отримання результатів заходів нагляду
(контролю) у сфері ліцензування,
їх оскарження
Внесення змін про дані, подані
для отримання ліцензії

Генерування
ліцензійних справ

Аналіз поданих/внесених даних на їх повноту,
формат, логічність та достовірність
Рівні ризику
Низький
Автоматичне
формування документів
Автоматичний розгляд
Автоматична реєстрація

Високий
Залучення органу ліцензування, інших
органів до процесу видачі ліцензій
Строк видачі – 10 к.д.

Реєстр адміністрування ліцензій
Забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік такої інформації:

Реєстри
ліцензій

Рішення про
анулювання повністю/
частково ліцензії

Інформацію про
подану звітність у сфері
ліцензування

Рішення про
залишення
без розгляду

Рішення про
видані ліцензії

Рішення про
відмову у видачі
ліцензії

Рішення про
переоформлення
ліцензйї

Зміни про дані,
що були подані для
отримання ліцензії

Відомості та документи, подані фізичними особами- підприємцями
та юридичними особами, внесені органом ліцензування в
електронній формі, для отримання послуг у сфері ліцензування

Рішення про зупинення/
поновлення повністю/
частково ліцензії

Відомості про розгляд скарг здобувачів ліцензії,
ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування
щодо порушення законодавства у сфері ліцензування

Ліцензійні
справи

Статистичні
дані

Подача документів
Високий рівень

Низький рівень

Прийняття рішення з залученням
органу ліцензування, інших органів

Автоматичне формування документу
Автоматичний розгляд
Автоматична реєстрація

Критерії:
Не підтверджена достовірність в інформаційних реєстрах
при автоматичній взаємодії інформаційних систем
(коли інформація мала би бути в реєстрі, однак відсутня,
коли не була внесена до реєстру, а зберігається лише
в паперовому вигляді у іншого органу влади)
Документ подано по довіреності
Відомості, подані для отримання АП, не містяться в реєстрах
органів влади, органів ОМС, їх підпорядкованих підприємств,
установ, організацій

Критерії:
Повнота поданих відомостей
Відповідність формату подачі
Достовірність: в існуючих реєстрах перевірено,
що зазначені відомості наявні/правильні
Документ подано не по довіреності

Необхідність перевірки відповідності СГ ліцензійним умовам
Заявник додає скан-копії
Орган ліцензування/інший орган перевіряє подану інформацію
Рішення про залишення без розгляду:
Підписано особою, яка не має повноважнь
Наявність інформації про здійснення контролю
держ-агресором

Рішення про відмову:
Недостовірні дані
Невідповідність ліцумовам
Судове рішення про заборону
провадження діяльності

Рішення про видачу ліцензії
Оплата
(можливість он-лайн оплати
за допомогою Електронної системи)

Система не пропускає
подачу, якщо:
Не внесено всі необхідні відомості
Відомості внесено не того формату

