
 
  

Cім центрів надання адміністративних послуг відкрились в об’єднаних 
територіальних громадах за підтримки програми «U-LEAD з Європою» 
 
Протягом 5 тижнів команда по напряму покращення адміністративних послуг Програми «U-LEAD з Європою» 
в партнерстві з громадами відкрили сім ЦНАП в п’яти областях України: Тячівська ОТГ (Закарпатська 
область), Кіптівська ОТГ (Чернігівська область), Гостомельська громада та Калитянська ОТГ (Київська 
область), Новострілищанська ОТГ (Львівська область), Єрківській ОТГ та Мокрокалигірській ОТГ (Черкаська 
область).  
 
Мешканці ОТГ можуть отримати в ЦНАП широкий спектр адміністративних послуг, серед яких найпопулярніші 
для жителів ОТГ: призначення житлових субсидій, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання особи, 
послуги із земельних питань, реєстрація нерухомості та інші. Допомогу в інституційному створенні ЦНАП, 
ремонті, обладнанні приміщень та встановленні обладнання зі спеціалізованим ПЗ громадам надала 
Програма «U-LEAD з Європою». Кошти, отримані від адмінпослуг, будуть зараховані до бюджета місцевих 
ОТГ. Також, в рамках Програми, працівники центрів пройшли спеціалізовані тренінги по підвищенню 
кваліфікації, розроблені українськими та шведськими експертами.  

 
Графік відкриття ЦНАП в листопаді  
 
Наступні Центри надання адміністративних послуг готуються до відкриття в такі дати: 
28 листопада – новий ЦНАП в Глобинській ОТГ, 
30 листопада – перший в Україні мобільний ЦНАП розпочне роботу в Славутській громаді. 
 

В Україні запускається система електронної взаємодії між державними реєстрами 
«Трембіта» 
 
Запуск в Україні системи електронної взаємодії між державними реєстрами «Трембіта» був анонсований під 
час Третього національного форуму IT-директорів органів влади "Взаємодія та електронні послуги". Система 
«Трембіта», автором імені якої став Олексій Томашук, переможець відкритого конкурсу, дасть можливість 
громадянам України отримувати значно ширший спектр електронних послуг в коротші сроки.  
 
Проект EGOV4UKRAINE, який у співпраці з Державним агентством з питань електронного уряду України, 
впроваджує цю ініціативу, отримав підтримку ЄС, урядів Швеції та Естонії. Запрацює «Трембіта» вже 
найближчими місяцями і стане важливим кроком до налагодження ефективної системи електронних послуг.  
 
«Чим нижчий рівень ради, тим більший відcоток жінок на виборних посадах»: 
гендерний аналіз результатів виборів 29 жовтня 
 
29 жовтня відбулись вибори на посади голів та депутатів місцевих рад в 201 об’єднаних територіальних 
громад в усіх областях України. Експертом з гендерних питань Програми «U-LEAD з Європою» було 
проаналізовано результати виборів на посаду голів різних рівнів рад. Аналіз свідчить, що зберігається 
тенденція, яка постійно існувала в Україні щодо взаємозалежності рівня ради та представництва жінок. Отже, 
чим нижчий рівень ради, тим більший відcоток жінок на виборних посадах. 
 
За результатами голосування на посади голів міст районного значення було обрано 3 жінки, що складає 12% 
від загальної кількості обраних голів. Середній вік обраних депутаток - 53 роки. Всі обрані жінки мають вищу 
освіту та, балотуючись на посаду голови, обіймали високі посади в своїх населених пунктах: Андріанова 
Оксана була міським головою м. Ічня, Ковженюк Тетяна – головою районної ради, а Островська Ніла – голова 
Красилівської районної державної адміністрації. 
 
Головами селищних рад із загальної кількості 61 осіб, обрано 11 жінок, що складає 18% від загальної кількості 
обраних селищних голів. Середній вік обраних жінок - 51 рік. Наймолодшій голові 42 роки. Освіта у 90,9% (10 
голів) обраних жінок голів є вищою і лише у однієї голови – середня спеціальна освіта.  
Повну версію статті можна прочитати на нашому сайті: http://bit.ly/2zNh8T5  
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ПРО НАПРЯМ З ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МІСЦЕВИХ ПОСЛУГ  
ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» 
 
Програма «U-LEAD з Європою» - міжнародна програма, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і реалізується з серпня 2016р по квітень 2020р. 
Програма має на меті сприяння реформі децентралізації в Україні в цілому та розширення можливостей місцевих громад для 
надання громадянам високоякісних адміністративних послуг через створення та підтримку ЦНАП. 
Очікується, що до кінця 2020 року буде здійснена підтримка діяльності 600 ЦНАП, які зможуть задовольняти потреби громадян 
України.  
Напрям з покращення якості місцевих послуг Програми «U-LEAD з Європою» виконує Шведське агентство з міжнародного 
співробітництва і розвитку (Sida) за допомогою механізму делегованого співробітництва. SIDA надала грант Шведській асоціації 
місцевих органів влади та регіонів SALAR з метою реалізації початкової фази. 

КОНТАКТИ:  
Комунікаційний відділ  
Olena.Molodtsova@sklinternational.se  
Viktoriia.Zalozna@sklinternational.se 
38 (063) 184 53 26 
 
www.tsnap.ulead.org.ua 
 

 

Продовжуються освітні візити представників ОТГ для обміну досвідом в ефективні 
ЦНАП країни  
 
У листопаді співробітники ЦНАП продовжили здійснювати ознайомчі візити в ефективні центри для обміну 
досвідом. 40 учасників Програми «U-LEAD з Європою» по напряму покращення місцевих послуг для 
населення з 7 різних ОТГ відвідали Львівський та Кременчуцький ЦНАП. 
 
В рамках заходів учасники ознайомились з кращими практиками роботи центрів та отримали практичний 
досвід при прийнятті документів, зокрема для оформлення біометричних документів та ІД карток. Керівники 
приймаючих центрів розповіли колегам про особливості відкриття та роботи центрів.  
 
Завдяки такому обміну досвідом, співробітники ЦНАП можуть ефективніше вдосконалювати роботу власних 
центрів та покращувати якість надання адміністративних послуг. 

 
Оголошено переможця конкурсу на будівництво ЦНАП у місті Полонне, 
Хмельницької області 
 
Будівництво нової споруди для розміщення у ній центру надання адміністративних послуг у місті Полонне, 
Хмельницької області буде здійснювати ТОВ "Сервус. Сумы".  


