ПОЯСНЕННЯ
щодо змін в Умовах участі та Правилах відбору
Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою»
в частині створення Центрів надання адміністративних послуг
(2018 - 2020 роки, другий раунд відбору – липень-вересень 2018 р.)
І. Зміни щодо цільової групи:
1) пропонується додати винятки за показником мінімальної кількості мешканців для
ОТГ і «ОТГ в процесі». Зокрема, це стосується гірських населених пунктів та територій з
низькою густотою населення. Це зроблено з урахуванням І відбору на прикладі деяких
громад Івано-Франківської та Херсонської області, де громади у кількості 2,5 – 3,5 тисяч
мешканців не мають об’єктивної можливості до укрупнення, але потребують ЦНАП;
2) наголошено, що кількість населення в громаді визначається за інформацією органів
державної статистики;
3) спільні заявки на основі договору про співробітництво територіальних громад
(ММС), пропонується розглядати незалежно від максимальної кількості мешканців у
територіальній громаді, що подає заявку – проте виключно на підтримку створення
віддалених робочих місць (ВРМ) у навколишніх територіальних громадах. Це уточнення
зроблено для того, щоб стимулювати ММС та створення саме ВРМ у невеликих громадах
навколо міст, що мають належні ЦНАП;
4) замість правила про винятки щодо відбору за «спеціальною процедурою» (для
ОМС, які використовували/використовують ДФРР або інфраструктуру субвенцію на ЦНАП),
зазначені умови віднесено до числа базових критеріїв. Тобто такі заявки матимуть перевагу
при оцінюванні;
5) до цільової аудиторії долучено громади Луганської та Донецької областей. Проте
вони можуть подаватися лише на отримання інституційної допомоги, в тому числі участь у
тренінгах, а також на програмне забезпечення для ЦНАП та допомогу у розробці нового
дизайну / зонування / візуалізації ЦНАП. Сама допомога буде надаватися дистанційно або в
іншій, визначеній Програмою формі, поза межами відповідних областей.
ІІ. Щодо видів допомоги:
6) пропонується зробити уточнення, що у разі одночасного запиту на матеріальну
допомогу (тобто облаштування робочих місць) та спеціалізовану допомогу у формі
мобільного ЦНАП, Програма залишає за собою право визначати пріоритетний вид допомоги
для такого учасника. Це правило спрямовано на справедливіший розподіл ресурсів
Програми, коли для однієї громади має обиратися щось одне: або загальна матеріальна
допомога, або мобільний ЦНАП;
7) зроблено уточнення щодо позначення на поверховому плані приміщення таких
складових ЦНАП як архів та кімната персоналу. Громади часто забувають планувати такі
елементи ЦНАП, а Програма могла б допомагати з цим;
8) запропоновано вилучити допомогу щодо мобільного ЦНАП на основі договору про
ММС, оскільки мобільний ЦНАП повинен надаватися для уже існуючих великих ОТГ. Досвід
Славути показав суттєві ризики застосування ММС у цій сфері.
ІІІ. Щодо оформлення відносин:
9) внесені поправки щодо використання таких інструментів документального
оформлення відносин між Програмою та Учасником, як «Декларація» (тобто односторонній
документ, що підписується головою громади і засвідчує взяття відповідних зобов’язань
громадою) та «Технічне завдання», яке є додатком до Декларації;
10) у разі створення / модернізації спільного ЦНАП з райдержадміністрацією –
Декларація має підписуватися також головою РДА, задля належного підтвердження
взятих зобов’язань цією стороною. У разі створення / модернізації ЦНАП на основі договору
про співробітництво територіальних громад – Декларація підписується усіма місцевими
головами - учасниками такого співробітництва;

11) співфінансування заходів за рахунок коштів місцевого бюджету має гарантуватися
з посиланням на рішення відповідної ради про затвердження бюджету (змін до бюджету).
Це правило спрямоване стимулювати своєчасне виділення ресурсів на створення /
модернізацію ЦНАП;
12) для усіх громад, в т.ч. громад Донецької та Луганської областей - якщо громада
вже отримує допомогу від інших проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) на
створення / модернізацію ЦНАП,- то такий Учасник відбору повинен надати лист
відповідного діючого проекту МТД щодо підтримки заявки на Програму «U-LEAD з
Європою» та відсутності дублювання видів допомоги
13) умовами співфінансування з боку громади спеціальної допомоги у вигляді
мобільного ЦНАП визначено придбання ОМС комп'ютерного обладнання для такого
мобільного ЦНАП згідно з вимогами Програми, а також облаштування гаража та його
охорони.
IV. Повторна участь у Програмі:
14) За загальним правилом, громади можуть брати участь у Програмі (отримувати
допомогу) не більше одного разу. З цього правила пропонується зробити один виняток лише для подання на спеціальний вид допомоги – мобільний ЦНАП, - для громад, які на
попередніх раундах відбору отримували виключно інституційну допомогу. Тобто громада з
великою кількістю населених пунктів, яка ще не має належного основного (стаціонарного)
ЦНАП повинна мати можливість його створити та розвинути необхідну інституційну
спроможність. Після цього така громада може повторно клопотати також про мобільний
ЦНАП.

