
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПОСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПОСЛУГИ В ОТГ

КЛЮЧОВІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ В ОТГ
1  ЦНАП У ЦЕНТРІ ГРОМАДИ - ОКРЕМІ БУДІВЛІ 

АБО ПРИМІЩЕННЯ ДЕРЖУСТАНОВ
4  МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

2  ВІДДАЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ АДМІНІСТРАТОРІВ ЦНАП 
І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ЦНАП

5  МОБІЛЬНИЙ ЦНАП

3  «ВИЇЗНИЙ» АДМІНІСТРАТОР ЦНАП 

територіальний 
доступ

обслуговування 
безпосередньо 

"на дому"

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією

* Інтер’єр та екстер’єр ЦНАП в ОТГ, створених за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»
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www.tsnap.ulead.org.ua
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та закордонний)

проживання 
(реєстрація 
та зняття з 
реєстрації)

земля та 
нерухомість 
(реєстрація)

ЯКІ ПОСЛУГИ НАЙПОПУЛЯРНІШІ
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Хмельницька – 39

Волинська – 40
Житомирська – 45
Дніпропетровська – 56

Тернопільська – 40

665
ОТГ в Україні 
(за 3 роки)

5,7млн 
мешканців (13,4% 
мешканців України)

26,8%
площі
країни

обслуговування 
безпосередньо 

"на дому"

Перший в Україні "ЦНАП 
на колесах" працює в Славутській 
громаді як пілотний проект, 
створений за підтримки 
Програми "U-LEAD 
з Європою"

доступ до 
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місць
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працювати для 
декількох ОТГ
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для людей з 
особливими 
потребами

Перший в Україні "ЦНАП 
на колесах" працює в Славутській 
громаді як пілотний проект, 
створений за підтримки 

79ЦНАП та віддалених 
місць адміністраторів 
створено в ОТГ **

**  Інформація актуальна на 4.12.2017
Кількість ЦНАП, включно 
з від. роб. місцями

ТОП-5 
ОБЛАСТЕЙ ЗА 

КІЛЬКІСТЮ ОТГ 
В УКРАЇНІ

*

ЩО ВПЛИВАЄ 
НА ВИБІР ТИПУ ЦНАП

Чисельність 
мешканців громади 
та адмін. центру

Географія громади 
та особливості 
населених пунктів

Розташування 
в райцентрі або 
далеко від нього


