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Проект документу підготовлено експертами напряму
з покращення якості надання адміністративних послуг для населення
Програми "U-LEAD з Європою"
МЕМОРАНДУМ
про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг
(про створення спільного / міськ-, селищно-районного ЦНАП,
з ліквідацією ЦНАП райдержадміністрації)
«_____» _________ 201__ року

м.(смт)______________

______________ міська (селищна) рада в особі міського (селищного) голови
__________, який діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(Сторона 1),
___________ районна державна адміністрація в особі голови
__________________, який діє відповідно до Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» (Сторона 2), та ____________ районна рада в особі голови, який діє
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Сторона 3) 1 (надалі –
СТОРОНИ), з метою спільних дій, спрямованих на:
покращення якості надання адміністративних послуг населенню, насамперед шляхом
забезпечення надання максимально можливого Переліку адміністративних послуг у
спільному (єдиному) центрі надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) для мешканців
__________ територіальної громади (далі – громада) та інших мешканців _______ району 2*
(далі – район);
підвищення організаційного та матеріально-технічного рівня надання адміністративних
послуг завдяки поєднанню зусиль органів місцевого самоврядування та органів державної
влади;
ефективне використання державних та комунальних ресурсів, зокрема фінансових,
матеріально-технічних, людських;
реалізацію державної політики щодо реформування місцевого самоврядування та
децентралізації влади, використання зростаючої інституційної та ресурсної спроможності
органів місцевого самоврядування,
домовилися про наступне:

Районну раду доцільно залучати до участі у такому Меморандумі (договірних відносинах щодо спільного
ЦНАП), якщо для ЦНАП буде використовуватись приміщення спільної власності територіальних громад району
або фінансування з бюджету району, або є інші управлінські та політичні підстави для цього.
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Окрема увага на район у Меморандумі робиться у разі, якщо у районі залишилися інші територіальні громади,
не включені до складу жодної ОТГ, і районна державна адміністрація зобов’язана забезпечити надання
мешканцям цих територіальних громад адміністративні послуги через ЦНАП райдержадміністрації. У разі
охоплення однією, або кількома ОТГ усієї території району – увага має приділятися лише механізму ліквідації
ЦНАП райдержадміністрації після утворення ЦНАП органу місцевого самоврядування (ОМС) у населеному
пункті (місто/ селище міського типу), який є адміністративним центром ОТГ і одночасно адміністративним
центром району.
* Під «іншими мешканцями району» у розумінні цього меморандуму є мешканці усіх інших територіальних
громад, в тому числі і об’єднаних, в частині організації надання для них послуг, суб’єктами надання яких є
структурні підрозділи РДА.
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1. Загальні положення
1.1. Сторони відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р “Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних
послуг” та інших нормативно-правових актів у сфері надання адміністративних послуг будуть
здійснювати співробітництво та координацію своєї діяльності в частині, яка стосується
організації надання Стороною 1 адміністративних послуг для мешканців громади та інших
мешканців району.
1.2. Сторони дійшли взаємної згоди про створення спільного (єдиного) ЦНАП, який
надаватиме необхідні громадянам та суб’єктам господарювання громади та усім іншим
мешканцям району адміністративні послуги в одному місці.
1.3. Функції спільного (єдиного) ЦНАП буде виконувати ЦНАП Сторони 1 (або шляхом
утворення ЦНАП Сторони 13). ЦНАП Сторони 2 буде ліквідовано відповідно до порядку,
визначеного законодавством.
1.4. Сторона 1 повинна забезпечити належне виконання вимог розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 (зі змінами та доповненнями) в частині
надання визначеного Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади через
ЦНАП.
1.5. У процесі досягнення спільних цілей, Сторони будуватимуть свої взаємовідносини
на засадах рівності, чесного партнерства та створення режиму максимального сприяння.
1.6. ЦНАП розташовується / або Сторони узгодили наміри розташувати ЦНАП на
першому поверсі у приміщенні, що є об’єктом ________ власності, за адресою м. (смт)
__________, вул. ____________, __.

2. Організація діяльності ЦНАП
2.1. В організації та діяльності ЦНАП Сторона 1 буде керуватися Переліком
адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, Положенням про ЦНАП, Регламентом
ЦНАП та іншими регламентуючими актами, які затверджуються відповідними рішеннями
Сторони 1, і при цьому, враховують потреби та особливості надання послуг через ЦНАП
Сторони 1 для мешканців громади та інших мешканців району.
2.2. Організація та порядок взаємодії Сторін та суб'єктів надання адміністративних
послуг під час надання адміністративних послуг відбуватиметься в порядку, визначеному
Регламентом ЦНАП, технологічними картками адміністративних послуг.
2.3. За рішенням Сторони 1 та інших територіальних громад району та відповідно до
чинного законодавства – для розвитку та підтримання діяльності ЦНАП загалом, та для
забезпечення територіальної доступності послуг зокрема (насамперед, шляхом створення
віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП тощо) – можуть також укладатися відповідні
договори про співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних
послуг.
2.4. Фінансове забезпечення ЦНАП здійснюється шляхом виділення асигнувань на його
утримання Стороною 1 з відповідного міського (селищного) бюджету, та у разі потреби і
Таке формулювання потрібне у разі, якщо ЦНАП органу місцевого самоврядування територіальної громади ще
взагалі не утворено.
ВАЖЛИВО: В окремих випадках, зокрема, коли ЦНАП райдержадміністрації має належну інфраструктуру
(облаштоване приміщення тощо) або коли ЦНАП ОМС буде з інших причини утворюватися у приміщенні
районної ради/райдержадміністрації – відповідні особливості повинні бути враховані у Меморандумі.
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можливості – з районного, державного бюджетів, бюджетів інших територіальних громад,
інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до потреб ЦНАП.
3. Зобов’язання Сторін
3.1. Спільні обов’язки Сторін:
1) вживати заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг, які повинні
надаватися у ЦНАП відповідно до законодавства, а також інших адміністративних послуг,
якщо це покращує доступність та зручність їх отримання мешканцями громади та іншими
мешканцями району;
2) забезпечувати ЦНАП та суб’єктів звернення інформацією про суб’єктів надання
адміністративних послуг (контактна інформація, керівник / відповідальна особа), які
підпорядковані відповідній Стороні та про їх адміністративні послуги, зокрема, забезпечувати
актуальними інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг, зразками
заяв тощо;
3) дбати про ефективне використання наявних ресурсів, насамперед людських, а також
приміщень, обладнання та коштів.
3.2. ________ міська (селищна) рада (Сторона 1):
1) забезпечує належне облаштування приміщення ЦНАП, а також його обладнання та
утримання. У разі необхідності - забезпечує укладення договору оренди приміщення для
ЦНАП (у разі створення ЦНАП ОМС на базі райдержадміністрації), якщо воно перебуває у
спільній власності територіальних громад району, та інших необхідних договорів
використання цього приміщення. (Також може мати місце зобов’язання про передачу
приміщення у власність ОМС (ОТГ) зі сторони відповідної районної ради);
2) забезпечує формування належної структури, чисельності персоналу та штатного
розпису ЦНАП, укомплектування персоналом;
3) організовує надання адміністративних послуг структурних підрозділів / виконавчих
органів Сторони 1, структурних підрозділів Сторони 2 та інших суб’єктів надання
адміністративних послуг через ЦНАП відповідно до Закону України “Про адміністративні
послуги”;
4) надає робочі місця для суб’єктів надання адміністративних послуг у разі необхідності;
5) забезпечує переведення працівників відділу з організації надання адміністративних
послуг (або відділу «ЦНАП») Сторони 2, під час ліквідації ЦНАП Сторони 2 на відповідні
посади у відділ «ЦНАП» / або відділ з організації надання адміністративних послуг Сторони 1
відповідно до частини 6 статті 22 Закону України Закону України «Про державну службу») 4.
3.3. ___________ районна державна адміністрація (Сторона 2):
1) забезпечує дотримання вимог децентралізації, а саме: через передачу повноважень
у сфері організації надання адміністративних послуг припиняє діяльність ЦНАП Сторони 2
після підтвердження факту належного функціонування ЦНАП Сторони 1, відповідно до
механізму, визначеного у цьому Меморандумі;
2) забезпечує звільнення у зв’язку із переведенням на відповідні посади у відділ
«ЦНАП» / або відділ з організації надання адміністративних послуг Сторони 1 працівників
відділу з організації надання адміністративних послуг (відділу «ЦНАП») Сторони 2 відповідно
до частини 6 статті 22 Закону України Закону України «Про державну службу»;
Якщо ОМС та райдержадміністрація не можуть домовитися про переведення усіх працівників
райдержадміністрації, що звільняються у зв’язку з ліквідацією ЦНАП РДА, або самі працівники не хочуть
переводитися до ЦНАП ОМС, та в будь-яких інших випадках може застосовуватися звичайний відкритий
конкурсний набір на посади у ЦНАП ОМС.
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3) у разі необхідності, забезпечує участь працівників структурних підрозділів Сторони 2
в роботі ЦНАП згідно з графіком його роботи;
4) вживає усіх належних заходів для забезпечення виконання вимог законодавства
щодо надання належного Переліку адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі
адміністративних послуг, що надаються Стороною 2 та її структурними підрозділами. З цією
метою Сторона 2 забезпечує належну взаємодію власних структурних підрозділів, зокрема
управління праці та соціального захисту населення, з ЦНАП;
5) сприяє ефективній співпраці ЦНАП з органами / територіальними підрозділами
центральних органів виконавчої влади та іншими органами державної влади – суб’єктами
надання адміністративних послуг.
4. Організація взаємодії Сторін
4.1. Для координації діяльності та спільного вирішення питань щодо налагодження
роботи ЦНАП Сторони домовились також утворити постійно діючу Робочу групу. Склад
Робочої групи формується на паритетних засадах відповідними рішеннями Сторін протягом 3х робочих днів після підписання цього Меморандуму (або склад додається до цього
Меморандуму, і може змінюватися протокольним рішенням місцевого голови та голови
райдержадміністрації). Співголовами Робочої групи є __________ міський (селищний) голова
та голова ______ районної державної адміністрації. Координатором Робочої групи є керівник
ЦНАП.
4.2. Крім того, для забезпечення ефективного функціонування ЦНАП Cторони визнали
за доцільне:
1) обов’язки з вирішення проблемних питань координації діяльності Сторін покласти на
керівника ЦНАП;
2) встановити, що у разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної
послуги суб’єкт її надання кожної зі Сторін своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує
відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток.
5. Перехідний механізм
5.1. На перехідний період, до налагодження належної роботи ЦНАП Сторони 1, Сторони
підтримують роботу ЦНАП Сторони 2, в тому числі, за потреби – в одному приміщенні з ЦНАП
Сторони 1 та шляхом організації їх взаємодії.
5.2. Після підтвердження фактичної спроможності ЦНАП Сторони 1 надавати
адміністративні послуги мешканцям громади та іншим мешканцям району належної якості та
в належному обсязі (Переліку), ЦНАП Сторони 2 буде ліквідовано не пізніше, ніж протягом
трьох місяців з дня підтвердження такого факту. Факт спроможності ЦНАП Сторони 1
надавати якісні адміністративні послуги за належним Переліком, та факт передачі відповідних
повноважень від ЦНАП Сторони 2 до ЦНАП Сторони 1 підтверджується спільним Актом, що
підписується Сторонами на виконання законодавства та відповідно до цього Меморандуму за
ініціативою Сторони 1.
6. Чинність та внесення змін
6.1. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання і діє впродовж 5-х
років, після закінчення яких його дія автоматично продовжується на наступний 5-річний
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термін, якщо жодна зі Сторін 1 та 2 в письмовій формі не повідомить іншій Стороні не пізніше,
ніж за два місяці про свій намір припинити його дію.
6.2. За згодою Сторін до Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення,
оформлені у вигляді додаткових угод, що становитимуть невід’ємну частину цього
Меморандуму.
6.3. Цей Меморандум є відкритим для участі в ньому інших сторін, зацікавлених у
спільному досягненні поставленої мети.
_____________міський (селищний)
голова

Голова ________________________
районної державної адміністрації

___________ __________

______________ __________

Голова ___________ районної ради
___________ __________

