
РОБОЧИЙ ПРОЦЕС КОЖНОГО РАУНДУ

Відбір громад для участі: після оголошення конкурсу на подання заявок експертна комісія Програми відбирає учасників у співпраці з Мінрегіоном та МЕРТ1

Експерти Програми відвідають усі відібрані громади (до 150). В результаті візитів та інтерв'ю розроблюються Те�нічні Завдання2

Остаточний список ТЗ надсилається в Sida та в громади 3
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На підставі списку ТЗ Sida оголошує тендер для відбору виконавців, які будуть реалізувати частину роботи Програми в рамка� ТЗ. 
Паралельно, громади учасниці можуть почати виконувати свою частину ТЗ

5 Sida обирає виконавців згідно рамкової угоди. Громади-учасниці та Виконавці починають свою співпрацю, підписавши угоду, яка регулює 
умови та терміни, згідно ТЗ та декларації про наміри

6 Виконавці починають реалізувати свої обов'язки в рамка� ТЗ

Sida та громади-учасниці

Sida, Виконавці та громади-учасниці

Виконавці та громади-учасниці

ТЕ�НІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЦНАП – ВІДПРАВНА ТОЧКА ТА ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦНАП

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

Д І З Н А Й Т Е С Ь  Б І Л Ь Ш Е  Н А  T S N A P. U L E A D . O R G . U A

ФАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ (БЕРЕЗЕНЬ 2018 - КВІТЕНЬ 2020) БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ У ФОРМАТІ ЧОТИРЬО� РАУНДІВ 
ДО 150 УЧАСНИКІВ У КОЖНОМУ. КОЖЕН РАУНД ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ ВИДИ ПІДТРИМКИ 

Децентралізація є однією з найважливіши� реформ українського уряду. Щоб ця реформа була успішною, важливо посилити спроможність держави у наданні послуг, що включає делегування місії, 
повноваженнь та обов'язків органам місцевого самоврядування. Покращення якості надання адміністративни� послуг є одним із ключови� елементів успішного процесу децентралізації в Україні. 
Створення Центрів надання адміністративни� послуг (ЦНАП) в об'єднани� громада� та невелики� міста� підвищує доступність та ефективність надання послуг на місцевому рівні.

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИ� ПОСЛУГ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ»

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИ� ПОСЛУГ ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» ПЕРЕДБАЧАЄ

РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У ДВІ ФАЗИ

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

Підтримку у створенні та модернізації 
до 600 належни� ЦНАП 

Розробку та запуск ІТ-систем «Трембіта» та «Вулик» 
для е-урядування та ефективного надання  державни�, 
регіональни� та місцеви� адміністративни� послуг

Початкова фаза, спрямована на пілотування моделей ЦНАП у 26 громада� (2016-2018 рр.)

Фаза впровадження, спрямована на поширення результатів Початкової фази на
600 громад та мали� міст (2018-2020 рр.)

ТЗ, підготовлені Програмою, є передумовою для створення та модернізації високоякісни� ЦНАП. Вони базуються на особливостя� і потреба� кожної з громад, 
з ура�уванням вимог Програми.

Розробка Те�нічни� завдань (ТЗ) по створенню та модернізації ЦНАП 
для кожної відібраної громади 

Фізична підтримка: меблі, офісне обладнання та те�ніка, 
програмне забезпечення, дизайн приміщення ЦНАП

Інституційна підтримка: створення інституційної структури ЦНАП, навчання персоналу,
підвищення обізнаності та участі громадян; навчальні візити та обмін досвідом

Крім того, відібраним партнерам буде надана спеціальна підтримка, що включає електронну 
систему управління чергою та транспортні засоби для мобільного надання послуг (мобільні ЦНАП)

Кожне ТЗ описує як створити ЦНАП «крок за кроком» і включає: перелік вимог щодо інституційного створення, включно з кількістю персоналу та послугами, 
які має надавати ЦНАП; вибір моделі ЦНАП; перелік необ�ідного ІТ-обладнання, меблів, програмного забезпечення; рекомендовані плани та дизайн приміщень для ЦНАП. 
Також ТЗ включає фінансові та організаційні зобов’язання між громадою та Програмою.  



Методологічний супровід створення та модернізації ЦНАП 

Координація комунікації результатів Фази впровадження 

Обмін досвідом між учасниками Програми та іншими ОТГ 

Законодавча підтримка у співпраці з Мінрегіон

Відбір учасників в 4 раунди. Перше оголошення 01.03.18. 
Створена загальна робоча група за участю Мінрегіон та МЕРТ

Аналіз та розробка проектів по створенню належного 
ЦНАП для кожного учасника. До 150 проектів за кожний 
раунд (600 загалом), 4 раунди 

За результатами візитів для кожної спроможної 
громади буде створено Те�нічне завдання для 
ЦНАП, яке включає:

Відповідає за:
Управління, координація, реалізація, 
комунікація, видимість, звітність

Відповідає за:
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Список завдань по 
інституційному розвитку

1 серпня 2018

Список необ�ідної матеріаль-
ної бази (меблі, те�ніка, ПЗ) 

Рекомендації по дизайну та 
зонуванню ЦНАП

Модель
ЦНАП

ГРАФІК НА 2018-2019 РІК 

Розподіл обов'язків та фінансового 
внеску між Програмою та Громадою

до 600 громад 
та мали	 міст

Підкомпонент: EGOV4UKRAINE, листопад 2016 -
жовтень 2020 
Партнер: Державне агентство з питань 
електронного урядування України

Відповідає за:
Розробку рішення для безпечного обміну даними 
між державними органами, а також інформаційної 
системи для ЦНАП з метою надання високоякісни� 
адміністративни� послуг як в ЦНАП, так і через 
онлайн канали самообслуговування

«Трембіта» – IT-система, яка полегшує обмін 
даними на національному та місцевому рівня�
«Вулик» – ІТ-система для ЦНАП, що пришвидшує 
надання послуг громадянамПідкомпонент: Належні ЦНАП

Партнери: об'єднані громади,
малі міста
Фаза впровадження, 
березень 2018 - квітень 2020

Відповідає за:
Роботи зі створення / 
модернізації ЦНАП

Інституційне створення ЦНАП
Навчання персоналу ЦНАП
Підтримка залучення громадян
Закупівля ІТ-обладнання, програмного 
забезпечення і меблів

Підкомпонент: Належні ЦНАП
Партнери: об'єднані громади, малі міста

Початкова фаза, жовтень 2016 - квітень 2018 
Моделі для ЦНАП розроблені та випробувані в 26 громада�.
Створено 26 ЦНАП

Фаза впровадження, березень 2018 - квітень 2020 
Підтримка створення до 574 ЦНАП

РАУНД 2

РАУНД 3

Оголошення
конкурсу

Технічні завдання
надсилаються в Sida 
та в громади до 31.01

Виконавці 
починають
реалізацію

Оголошення 
конкурсу
15.11.18

Кінець подачі 
заявок
31.01.19

Відібрані 
учасники

ТЗ передані в Sida 
та громади
15.06.19

Поїздки в громади та
створення технічних
завданнь

1.07 1.08 1.10 1.11 1.121.09 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

ПЛАНУЄТЬСЯ РАУНД 4

Кінець подачі
заявок 31.08.18 Відібрані

учасники

Оцінювання 
заявок 
комісією

Поїздки в громади та створення 
технічних завданнь

20.09 25.09

SKL ВИКОНАВЦІSIDA

NIRAS (ВИКОНАВЦІ)

РАУНД 1 ОГОЛОШЕНО 1.03 ТЕ�НІЧНІ ЗАВДАННЯ НАДІСЛАНІ В SIDA ТА ГРОМАДИ ВИКОНАВЦІ ОБРАНІ ТА ПОЧИНАЮТЬ РОБОТИ ПО СТВОРЕННЮ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЦНАП В РАМКА� 112 ТЗ


