
 
  

Шість центрів надання адміністративних послуг відкрились в об’єднаних 
територіальних громадах в грудні 2017 року за підтримки програми «U-LEAD з 
Європою» 
 
Протягом грудня 2017 року команда по напряму покращення адміністративних послуг Програми «U-LEAD з 
Європою» в партнерстві з громадами відкрили шість ЦНАП в чотирьох областях України: Білозірська ОТГ 
(Черкаська область), Червоненська та Іршанська ОТГ (Житомирська область), Меджибізька та Чемеровецька 
ОТГ (Хмельницька область), Старобогородчанська ОТГ (Івано-Франківська 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 бюджету місцевих 
ОТГ. Також, в рамках Програми, працівники центрів пройшли спеціалізовані тренінги по підвищенню 
кваліфікації, розроблені українськими та шведськими експертами.   
 

Орієнтовний графік відкриття ЦНАП в січні 2018 року 
 
Наступні Центри надання адміністративних послуг готуються до відкриття в такі дати (орієнтовні дати):  
26 січня – новий ЦНАП в Золотниківській ОТГ, 
30 січня – новий ЦНАП в Скалатській ОТГ, 
31 січня – новий ЦНАП в Северинівській ОТГ. 
 

Дизайн Центрів надання адміністративних Програми «U-LEAD з Європою» створений 
в сучасному та мінімалістичному стилі 
 
Всі інтер’єри ЦНАП, що відкриваються в ОТГ в рамках початкової фази Програми «U-LEAD з Європою», 
мають єдиний стиль, відображений в дизайн-проекті та бренд-буці. «ЦНАП мають створюватися в сучасному 
та мінімалістичному стилі», - переконаний Ігор Сіротов, молодий київський дизайнер, керівник «Igor Sirotov 
Architects». Саме його агентство стало переможцем тендеру на розробку концепції дизайну ЦНАП.  
 
Головними перевагами приміщень є доступність, зручність та функціональність, яку мають відчути як 
відвідувачі, так і працівники закладів. Всі ЦНАП створені за європейськими стандартами комфортних 
громадських закладів та доступні для людей з інвалідністю. В приміщенні обладнаний дитячий куточок. Варто 
відзначити, що дизайнери для втілення творчих задумів застосовують екологічно чисті матеріали. 

Подивитись панорами дизайну ЦНАП можна за посиланнями: https://goo.gl/imwFc4, https://goo.gl/tp94tB 

 
880 фахівців ЦНАП з 26 пілотних громад повністю завершили навчання по 
підвищенню кваліфікації  
 
Представники 26 громад з 14 областей України повністю пройшли курс навчання, який складається з 5 
модулів, спеціально розроблених українськими та шведськими експертами напряму по покращенню якості 
надання адміністративних послуг населенню Програми «U-LEAD з Європою» для працівників ЦНАП в ОТГ. Це 
100% від запланованого навчання в рамках початкової фази. Загалом було проведено 78 тренінгів, які 
відвідало більше 880 представників громад.  
 
Учасники тренінгів дізналися про роль органів місцевого самоврядування в обслуговуванні громади, належну 
організацію та порядок надання якісних адмінпослуг, а також про ділову етику та взаємодію з відвідувачами 
центрів надання адміністративних послуг. Окремий модуль були присвячено питанням гендеру. 
 
Крім того, було здійснено 5 ознайомчих візитів до найбільш ефективних центрів надання адміністративних 
послуг міст Києва, Бучі, Львова, Сум, Кременчука та Івано-Франківська для 98 представників 18 пілотних 
об’єднаних територіальних громад. 
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Одному місту – єдиний ЦНАП 
 
Робота двох ЦНАП у нових громадах-райцентрах — річ надто коштовна для держави і незручна для 
громадян. Цьому слід покласти край.  
 
У містах обласного значення з прилеглими однойменними районами функціонують два центри надання 
адміністративних послуг — ЦНАП: при органі місцевого самоврядування — ОМС — та при 
райдержадміністрації — РДА. Проте модель двох ЦНАП в одному місті несе нові ризики, коли йдеться про 
створення ЦНАП у новостворених у процесі децентралізації об'єднаних територіальних громадах — ОТГ, 
центри яких є районними центрами.  
 
Читайте більше про переваги створення міжмуніципальних ЦНАП у колонці Романа Матвійчука, експерта 
програми "U-LEAD з Європою" за посиланням: http://tsnap.ulead.org.ua/news/odnomu-mistu-yedynyj-tsnap/ 
 
Об’єднані громади створюють сучасні сервіси для надання найпопулярніших 
адміністративних послуг, - В’ячеслав Негода (+ інфографіка) 
 
Вже 79 об’єднаних громад надають якісні адміністративні послуги в форматі «єдиного вікна» в ЦНАП або в 
форматі віддаленого робочого місця адміністратора. Експерти напряму по покращенню якості надання 
адміністративних послуг населенню Програми «U-LEAD з Європою» проаналізували ключові моделі надання 
адмінпослуг в ОТГ та їх ключові переваги і ризики.  
 
Коментуючи експертні дані В’ячеслав Негода сказав: «Надання якісних послуг, сучасних сервісів – це перше, 
про що дбають лідери об’єднаних громад. У місцевих радах, центрах надання адміністративних послуг 
відбувається перший контакт людей з владою. Отже від того, як будуть організовані ці послуги, як швидко і 
легко людина їх отримає, залежить ставлення мешканців і до керівництва громади, і до влади в країні в 
цілому. І дуже добре, що в багатьох громадах це розуміють і намагаються використовувати найбільш 
ефективні та зручні форми надання якісних послуг». 
 
Інфографіка з висновками експертів доступна за посиланням: https://goo.gl/WLyjVk       

 

Перша електронна послуга, що працює на основі системи Трембіта, була запущена в 
Україні 
 
Першою електронною послугою, яка стала доступною громадянам України завдяки системі для обміну 
даними Трембіта, стала реєстрація договорів оренди земельних ділянок. Електронна послуга для державної 
реєстрації договорів оренди землі доступна на онлайн-порталі «Онлайн будинок юстиції». Щорічно в 
Державному реєстрі прав на нерухоме майно зареєстровано більше 10 мільйонів заявок щодо нерухомості. 
До 20% з них - заявки на реєстрацію земельних ділянок.  
 
Електронна служба, що дозволяє зареєструвати договори в Інтернеті, робить обмін інформацією точним та 
значно економить час для всіх учасників процесу. Реєстрація договору оренди землі займає всього кілька 
хвилин у порівнянні з днями, що передували запуску електронного сервісу. Точні дані та захищений обмін 
інформацією допомагають скоротити випадки корупції та фальсифікації, пов'язані з сільськогосподарськими 
землями. 
 
 

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. 
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