
 
  

Інновації в децентралізації: перший в Україні мобільний центр надання 
адміністративних послуг розпочав роботу за підтримки Програми «U-LEAD з 
Європою» 
 
Мобільний ЦНАП – це спеціальне авто, повністю облаштоване місцями для двох адміністраторів та трьох 
відвідувачів, що надає 80 видів послуг для громадян у віддалених населених пунктах. Славутська громада 
Хмельницької області стала пілотним регіоном для впровадження “мобільного” формату надання 
адміністративних послуг.   
 
Мобільний ЦНАП регулярно відвідуватиме мешканців віддалених населених пунктів: протягом тижня 
передбачено 5 маршрутів, які охоплюють 20 населених пунктів. Завдяки мобільному ЦНАП більше 8000 
жителів віддалених населених пунктів Славутської громади, в тому числі пенсіонери та люди з інвалідністю, 
отримають якісний доступ до адмінпослуг. Мобільний ЦНАП оснащено терміналом для безготівкових 
платежів, а кошти, отримані від адмінпослуг, будуть зараховані до бюджету місцевої громади. За умови 
успішної реалізації пілотного проекту в Славуті, модель мобільного ЦНАП буде впроваджена в інших регіонах 
України. 
 
Команда по напряму покращення надання адміністративних послуг Програми «U-LEAD з Європою» разом з 
Віце-прем'єр-міністром, Міністром регіонального розвитку, Геннадієм Зубко презентувала мобільний ЦНАП на 
II Всеукраїнському форумі об’єднаних громад, який відбувся в Києві 4 грудня. У цьому заході також взяли 
участь Президент, Голова Верховної Ради, Прем'єр-міністр та голови об'єднаних громад.  
 
На церемонії відкриття мобільного ЦНАП в Славуті (яка відбулася 30 листопада) Посол Швеції в Україні, 
Мартін Хаґстрьом, та Радник з питань децентралізації Представництва ЄС в Україні, Бенедикт Херрманн, 
високо оцінили партнерство між громадою та шведськими і українськими експертами Програми, а також 
відзначили важливу роль такого партнерства у розвитку доступних та якісних адміністративних послуг і 
належного врядування в Україні. 

 
Графік відкриття ЦНАП в грудні 
 
Центри надання адміністративних послуг готуються до відкриття за наступним розкладом:  
 

• Білозірська ОТГ (Черкаська область), віддалене робоче місце, 20.12 

• Червоненська ОТГ (Житомирська область), 22.12 

• Іршанська ОТГ (Житомирська область), 22.12 

• Меджибізька ОТГ (Хмельницька область), 26.12 

• Старобогородчанська ОТГ (Івано-Франківська область), 28.12 

• Чемеровецька ОТГ (Хмельницька область), 29.12. 

 
Залучення населення та підвищення обізнаності про Програму 
 
В рамках Програми «U-LEAD з Європою» по покращенню якості надання адміністративних послуг для 
населення проведено ряд заходів по залученню та інформуванню жителів об’єднаних територіальних громад.  
 
Основними засобами підвищення обізнаності серед мешканців громад стали тренінги присвячені механізмам 
демократії участі, побудові та розвитку громадського партнерства між ЦНАП та активістами ОТГ, які були 
проведені в Кочубеївській, Новоушицькій, Глобинській, Гостемельській, Кіптівській, Северинівській та 
Червоненській громадах.  
 
Також, було проведено освітні семінари про адміністративні послуги та особливості роботи Центрів для 
представників Старобогородчанської, Скалатської та Глобинської ОТГ. Більше 500 учасників відвідали 
тренінги та дізналися про особливості функціонування ЦНАП, переваги їх створення та можливості залучення 
громадян в розвиток громади. Робота в цьому напрямі продовжується. 
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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 
 

Навчання майбутніх працівників ЦНАП  
 
В листопаді в рамках Програми «U-LEAD з Європою» було проведено 69 тренінгів для представників ОТГ с 
14 областей України:  
• 19 громад з 10 областей України повністю закінчили навчання за п’яти-модульною програмою,  
• 7 громад пройшли 80% курсу навчання. 
 
Також, було проведено 4 навчальні визити до центрів надання адміністративних послуг міст Києва, Львова, 
Сум та Кременчука. Представники 14 об’єднаних територіальних громад взяли участь в навчальних візитах 
до кращих ЦНАП України з метою отримання практичного досвіду по наданню адміністративних послуг. 

 
38 фахівців пройшли навчання з впровадження системи «Трембіта»  
 
Для забезпечення належної роботи системи «Трембіта» в Україні і налагодження обміну даними між 
державними реєстрами, необхідно залучити і якісно підготувати велику кількість фахівців.  
 
Необхідне навчання для зацікавлених сторін проводить українська компанія SoftXpansion, яка є  
 партнером естонської компанії Cybernetica, виконавця проекту Трембіта, в Україні. Ретельна навчальна 
програма включає всіх учасників процесу впровадження Трембітив і проводиться в рамках проекту 
EGOV4UKRAINE. 
 
Наразі навчання вже пройшли 38 фахівців, в тому числі адміністратори базової системи Трембіта (працівники 
державного підприємства “Державний центр інформаційних ресурсів України”); адміністратори локальних 
компонентів системи Трембіта, які надаватимуть права доступу до сервісів; розробники електронних сервісів 
(мовою програмування C#), які розроблятимуть інструменти для отримання даних з реєстрів. Наступного 
тижня будуть проведені тренінги для розробників, які використовують мову програмування Java для 
створення веб-сервісів. 
 
Наразі навчання пройшли представники наступних організацій: Державна міграційна служба України, 
Державна фіскальна служба, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство фінансів України, 
Центральна виборча комісія, Пенсійний фонд України, Національна поліція України, Інформаційний центр 
“Міністерство соціальної політики України”, державне підприємство “Державний земельний кадастр”, 
державне підприємство “Документ”, державна установа “Відкриті державні фінанси”.  
 
Наступний етап тренінгів відбудеться у лютому та березні 2018 року. 


