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Три центри надання адміністративних послуг відкрились в об’єднаних 

територіальних громадах за підтримки програми «U-LEAD з Європою» 
 

В Тячівській ОТГ (Закарпатська область), Кіптівській  ОТГ (Чернігівська область) та Гостомельській громаді, 
Київська область, за підтримки програми «U-LEAD з Європою» відкрилися сучасні ЦНАП, участь у створенні 
яких взяли українські та шведські експерти. Центри надаватимуть мешканцям громад широкий спектр 
адміністративних послуг, включно з найвитребуванішими в ОТГ. Відкриття закладів стало можливим за 
підтримки Програми «U-LEAD з Європою»: покращення якості місцевих послуг для населення. 
 
Мешканці ОТГ можуть отримати в ЦНАП ключові адміністративні послуги, серед яких найпопулярніші для 
жителів ОТГ: призначення житлових субсидій, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання особи, 
послуги із земельних питань, реєстрація нерухомості та навіть оформлення і видача паспортів громадянина 
України та для виїзду за кордон (послуга можлива в Тячівській ОТГ). 

 
Допомогу в інституційному створенні ЦНАП, ремонті, обладнанні приміщень та встановленні обладнання 
громадам надала Програма «U-LEAD з Європою». Крім того, в рамках Програми, працівники центрів 
пройшли спеціалізовані тренінги та підвищення кваліфікації. Кошти, отримані від адмінпослуг, будуть 
зараховані до бюджету місцевих ОТГ.   
 
Перші результати Програми «U-LEAD з Європою»: покращення якості місцевих послуг для населення:  

Громада Область Кількість послуг, що 
надаються в ЦНАП  

Кількість мешканців, що 
зможуть скористатися 
адмінпослугами в ЦНАП 
 

Тячівська ОТГ Закарпатська 60 20 145 
Кіптівська ОТГ Чернігівська 100 3 879 
Гостомельська 

          громада 
Київська 48 24 500 

 

Графік відкриття ЦНАП  
 

Наступні Центри надання адміністративних послуг готуються до відкриття в такі дати: 
Жовтень 
Мокра Калигірка, Черкаська область - 19 жовтня 
Нові Стрілища, Львівська область - 25 жовтня 
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Листопад 
Калита, Київська область - 1 листопада 
Єрки, Черкаська область - 2 листопада.  

 

В жовтні проект EGOV4UKRAINE запускає систему електронної взаємодії 

державних реєстрів 
 

Команда проекту EGOV4UKRAINE продовжує розробку інфраструктури, необхідної для надання 
електронних послуг. У жовтні буде представлена система електронної взаємодії, розроблена консорціумом 
Cybernetica Estonia та Soft Xpansion Ukraine. Після встановлення центральної системи взаємодії проект 
EGOV4UKRAINE почне під’єднувати до неї інформаційні системи органів державної влади.  
 
У жовтні проектом EGOV4UKRAINE буде оголошено конкурс на розробку цифрового робочого середовища 
для працівників центрів адміністративних послуг.  
 
У листопаді в співпраці з Державним агентством з питань електронного урядування України, проектами 
TAPAS та eGAP буде організована конференція за участі керівників центральних, регіональних і місцевих 
органів влади, де буде представлено стратегію електронного урядування в Україні. Концепція розвитку 
електронного урядування в Україні до 2020 року була розроблена за підтримки цих проектів і затверджена 
Кабінетом Міністрів України 20 вересня 2017 року.  

 

Місцеве самоврядування може стати «політичним ліфтом» для жінок 
 

Залученість жінок у сфері місцевого самоврядування могла би стати для них свого роду «політичним 
ліфтом», який допоможе розвивати здібності для переходу на виборні посади вищих рівнів влади. В цьому 
переконана гендерна експертка програми «U-LEAD з Європою» Світлана Гаращенко. 
 
Окрім того, децентралізація та місцеве врядування створюють можливості покращення доступу (особливо, 
для жінок) до якісних адміністративних послуг.  Врядування не може бути ефективним, якщо відсутнє 
розуміння відмінностей потреб жінок і чоловіків, різних груп жінок та чоловіків щодо державних витратах, 
політики, законодавства. Використання гендерного підходу при плануванні місцевих програм зробить їх 
більш ефективними адже передбачатиме врахування інтересів та потреб жінок і чоловіків, жінок та чоловіків 
похилого віку, дітей та осіб з інвалідністю. 
 
Більше про цей аспект ви зможете прочитати за посиланням: http://bit.ly/2gvoSyH  

 

Залучення громадян до роботи ЦНАП 
 

У вересні експерти по залученню населення Програми «U-LEAD з Європою»: покращення якості місцевих 
послуг для населення, завершили ознайомчі візити до громад учасниць початкової фази та, разом з 
представниками органів місцевого самоврядування та активістами громади, склали план роботи по 
залученню мешканців до діяльності ЦНАП. В зустрічах взяли участь майже 181 мешканців ОТГ, серед яких 
130 жінок та 51 чоловіків.  
 
За результатами обговорення громадами створений план заходів по залученню населення ОТГ до процесів 
прийняття рішень на місцевому рівні та підвищенню рівня їх обізнаності щодо діяльності ЦНАП. Зокрема, в 
Тячеві, в урочистостях з нагоди відкриття ЦНАП взяли участь понад 200 мешканців громади. Однією з 
найуспішніших активностей став конкурс дитячих малюнків, за результатами якого в ОТГ буде створений 
мурал авторства професійного художника.  
 

Оголошено конкурс на будівництво ЦНАП у місті Полонне, Хмельницької 

області 

 
SKL International запросила будівельні компанії до подання цінової пропозиції на будівництво нової споруди 
для розміщення у ній центру надання адміністративних послуг у місті Полонне, Хмельницької області.  
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ЦНАП допоможе 33 255 мешканцям громади отримати доступ до якісних адміністративних послуг. В центрі 
буде створено 12 робочих місць.  
 
Подробиці за посиланням: http://bit.ly/2yrOza6  
 

Оголошено переможця конкурсу на будівництво ЦНАП у селі Миколаївка, 

Сумської області 

 
Будівництво нової споруди для розміщення у ній центру надання адміністративних послуг у селі Миколаївка, 
Сумської області буде здійснювати ТОВ "Сервус. Сумы".  

 
 
Якщо ви бажаєте отримувати наші новини, будь ласка, напишіть на адресу pr@tsnap.ulead.org.ua  
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