Оголошення про результати
Першого раунду відбору учасників Фази впровадження
Програми «U-LEAD з Європою»
в частині створення / модернізації
центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Цим оголошенням інформуємо, що Комісія з відбору Програми «U-LEAD з Європою»
(далі – Програма), у складі експертів Програми, представників Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, уважно проаналізувала усі заявки від органів
місцевого самоврядування, що надійшли для отримання допомоги на створення /
модернізацію ЦНАП, та відібрала 150 кандидатів до участі у Фазі впровадження (перелік
додається у розрізі областей в алфавітному порядку. Про підтримку у придбанні для громади
мобільного ЦНАП вказано додатково).
Просимо переможців відбору взяти до уваги наступні застереження:
1. Включення до цього списку не означає безумовної підтримки заявки (проекту),
оскільки значна кількість заявок (проектів) ще потребують належного офіційного
підтвердження: 1) наявності проектно-кошторисної документації чи кошторису витрат та
вчасного завершення ремонтних робіт у приміщеннях, які пропонуються для ЦНАП; 2)
виділення достатнього фінансування для таких робіт (зокрема, рішення місцевої ради з
відображенням цих видатків у місцевому бюджеті на 2018 рік).
2. Включення до цього списку не означає підтримки заявки (проекту) в повному
запитуваному обсязі. Конкретні види допомоги та її обсяги будуть визначатися спільно
Програмою та громадою, з урахуванням методологічних підходів Програми до
функціонування належного ЦНАП та, як правило, за результатами візиту спеціалістів
Програми до громади і детального експертного оцінювання реальних потреб. Це стосується і
запитів на електронні системи керування чергою.
3. В окремих заявках (проектах) очевидно, що запланованих обсягів фінансування
недостатньо для облаштування належної інфраструктури ЦНАП, в тому числі умов для осіб з
інвалідністю. Тому Програма може встановлювати умовою участі у Фазі впровадження –
визначення громадою додаткових фінансових ресурсів та/або врахування додаткових вимог
до облаштування приміщення. Також звертаємо увагу, що у разі пропонування у заявці для
використання під ЦНАП приміщень соціальної інфраструктури (бібліотеки, спортзали тощо) –
обов’язковим є проведення громадських слухань та з’ясування думки мешканців громади
щодо таких змін.
4. У містах та селищах, що розташовані у районних центрах, буде робитися додаткове
вивчення наявної інфраструктури ЦНАП при райдержадміністрації, інших об’єктів
державної / комунальної власності для оптимального вибору приміщення для ЦНАП, а також

для визначення заходів щодо створення «спільного» (міськрайонного / селищно-районного)
ЦНАП.
5. Програма залишає за собою право на отримання додаткової інформації щодо кожної
заявки. Будуть проводитися обов’язкові візити спеціалістів Програми до кожної з громад, і
визначення заходів щодо створення / модернізації ЦНАП.
У разі виявлення непереборних перешкод для участі громади у Фазі впровадження в
рамках цього відбору (зокрема, неможливість вчасної підготовки громадою належного
приміщення для ЦНАП, відсутність у громади необхідного співфінансування тощо), заявка
може бути відхилена від підтримки Програмою на будь-якому наступному етапі
комунікації та підготовки технічного завдання щодо співпраці.
! Вкотре звертаємо особливу увагу, що в рамках цього відбору Програма не надає
допомоги у придбанні обладнання для надання паспортних послуг, а також не виконує
жодних будівельно-ремонтних робіт чи фінансування цих видів діяльності.
Подальша комунікація і наступні кроки:
З кожною громадою – переможцем відбору будуть індивідуально контактувати
уповноважені спеціалісти Програми починаючи з 21 травня 2018 року.
Для кожної громади – учасника Програми протягом травня-липня 2018 року буде
складене детальне технічне завдання із зобов’язаннями громади і Програми.
Сподіваємося на плідну співпрацю!
***
Для громад, які не стали переможцями цього раунду відбору, звертаємо увагу, що
основними причинами відхилення заявок були:
- подання заявок органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади, які не належать до цільової групи Програми;
- брак інформації у заявці для її оцінювання (в тому числі відсутність інформації про
приміщення, необхідних фотографій);
- відсутність належного приміщення для ЦНАП та відсутність у заявці інформації
про будь-які перспективи вчасного облаштування такого приміщення та/або відсутність
інформації про фінансування відповідних видатків.
Бажаємо успіху у наступному відборі!

ПЕРЕЛІК
переможців відбору (ОТГ, громади в процесі об’єднання, міста, селища,
села, які належать до цільової групи Програми)
для затвердження кандидатами в учасники Програми за видами
допомоги «Інституційна допомога, навчання персоналу, підвищення його кваліфікації,
допомога у роботі з мешканцями», «Матеріальна допомога», спеціальний вид допомоги
«Мобільний ЦНАП»

Вінницька область
1. Барська
2. Вороновицька
3. Гніванська
4. Джулинська *
5. Жданівська
6. м. Жмеринка
7. Козятинська
8. Краснопільська
9. м. Могилів-Подільський **
10. Студенянська
11. Якушинецька
Волинська область
12. Вишнівська
13. Заболоттівська
14. Забродівська
15. Зимнівська
16. Колодяжненська
17. Павлівська
18. Прилісненська *
19. Устилузька **
Дніпропетровська область
20. Васильківська
21. Межівська **
22. Першотравенська
23. м. Покров
24. Покровська *
25. Солонянська *
26. Томаківська
27. Царичанська
Житомирська область
28. Баранівська **
29. Корнинська
30. Лугинська **

31. Миропільська
32. Овруцька **
33. Олевська **
34. Попільнянська
35. Станишівська
Закарпатська
36. Вільховецька *
37. м. Хуст
38. м. Чоп
Запорізька
39. Берестівська
40. Біленьківська
41. Великобілозерська
42. Воскресенська *
43. Гуляйпільська **
44. Комиш-Зорянська *
45. Комишуваська
46. Оріхівська
47. м. Токмак
48. Чернігівська
Івано-Франківська область
49. Більшівцівська
50. Брошнів-Осадська
51. м. Бурштин
52. Верхнянська
53. Витвицька *
54. Дзвиняцька
55. Космацька
56. Ланчинська
57. Матеївецька
58. Печеніжинська *
59. Рожнівська
60. Тлумацька
61. Угринівська
62. Ямницька
63. м. Яремче
Київська область
64. Березанська
65. Боярська
66. Великодимерська
67.Немішаївська
68. м. Переяслав-Хмельницький

69. Ржищівська
70. м. Славутич
71. Тетіївська
72. Узинська
73. Фурсівська
74. с.Чабани
Кіровоградська область
75. Приютівська
76. м. Світловодськ
77. Соколівська
Львівська область
78. Славська
Миколаївська область
79. Вознесенська
80. Воскресенська
81. Коблівська
82. Олександрівська
83. Ольшанська
84. м. Южноукраїнськ
Одеська область
85. Авангардівська
86. Березівська
87. Білгород-Дністровська
88. Вилківська
89. Красносільська
90. Маяківська
91. м. Татарбунари
92. м. Южне

Полтавська область
93. Білоцерківська *
94. Великобагачанська
95. Гребінківська
96. м. Миргород
97. Новознам'янська *
98. Омельницька
99. Пирятинська
Рівненська область
100. Висоцька
101. Козинська

102. Миляцька *
103. Острожецька
104. Радивилівська
Сумська область
105. Березівська
106. Боромлянська
107. м. Глухів
108. Зноб-Новгородська
109. Кролевецька
110. м. Ромни
111. Тростянецька
Тернопільська область
112. Байковецька
113. Борсуківська
114. Козлівська *
115. м. Кременець
116. Скала-Подільська
117. м. Чортків
118. Шумська
Харківська область
119. Мереф'янська
120. Старовірівська
121. Старосалтівська
122. м. Чугуїв
Херсонська область
123. Білозерська
124. Високопільська
125. м. Нова Каховка *
126. Чаплинська
Хмельницька область
127. Берездівська
128. Ганнопільська
129. Гуменецька
130. Дунаєвецька **
131. Летичівська
132. Наркевицька *
133. Сатанівська
134. Ямпільська *
Черкаська область
135. Матусівська

136. Мліївська
137. Шполянська
Чернівецька область
138. Вашківецька
139. Вашковецька
140. Кострижівська
141. Мамаївська
142. Сторожинецька
143. Тереблеченська
144. Усть-Путильська *
Чернігівська область
145. Бобровицька
146. Вертіївська
147. Іванівська
148. Коропська **
149. Куликівська
150. Михайло-Коцюбинська
Примітки:
* - відібрані за спеціальною процедурою, погодженою Програмою з Мінрегіоном;
** - у т .ч. спеціальний вид допомоги «Мобільний ЦНАП».

