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співробітництва і розвитку
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Підтримка створення/модернізації до 600 належних 

центрів надання адміністративних послуг

За підтримки

Виконавці



Організаційна структура Фази 
впровадження 

SKL International

Початкова Фаза

(2016-2018) 

• Створення 26 пілотних 

ЦНАП в громадах

Фаза Впровадження

(2018 –2020)

• Відбір учасників Програми

• Створення Технічних 

Завдань для створення та 

модернізації ЦНАП

• Методологічна підтримка

• Обмін досвідом між 

громадами та малими 

містами

• Робота з законодавством

EGOV4UKRAINE

Розробка та впровадження 

ІТ рішень для електронного 

урядування та для ЦНАП

Sida

Управління, координація, 

реалізація, комунікація, 

моніторинг, звітність

Виконавці (NIRAS)

Фаза Впровадження

Робота по наданню 

інституційної підтримки, 

фізичному створенню та 

модернізації ЦНАП, що 

було передбачено 

Технічними Завданнями,  

розробленими SALAR/SKL 

International

Цільова група

До 600 ОТГ та малих міст



Географія створення ЦНАП у 
Початковій Фазі



Результати Початкової фази

Програма «U-LEAD з Європою» підтримувала як 

фізичне, так і інституційне створення ЦНАП. 

Комфортні приміщення, меблі та якісно 

функціонуюче комп’ютерне обладнання – це базові 

умови належного надання послуг. 

Протягом 2016-2018 років були випробувані операційні 

моделі ЦНАП у великих громадах, у маленьких громадах, 

у мобільному форматі та на віддалених робочих місцях.

У Початковій Фазі Програма відкрила 

перший в Україні Мобільний ЦНАП



Результати Початкової фази

Під час реалізації Початкової Фази наша команда напрацювала значний 

ДОСВІД, який було концептуалізовано та враховано для підтримки 

створення/модернізації ЦНАП у Фазі Впровадження

У більшості наших пілотних ЦНАП 

підтримка інституційного створення 

потребувала значно більше часу та зусиль, 

ніж фізичного.

Методологія та Супровідний пакет матеріалів

• методологія та модельні документи

• розпорядчі документи для конкретних ЦНАП

• допомога в інтеграції найпопулярніших послуг у ЦНАП

• формування штату ЦНАП

• створення спільних міськрайонних ЦНАП

Інформування, залучення населення

Тренінги, обмін досвідом



Результати Початкової Фази

Ремонтні роботи / Нове будівництво

Меджибіж

Полонне



ЦНАП Золотниківської ОТГ 
Тернопільської області



ЦНАП Меджибізької ОТГ 
Хмельницької області



ЦНАП Старобогородчанської ОТГ 
Івано-Франківської області



Спільний ЦНАП Чемеровецької ОТГ 
Хмельницької області



Статистика Початкової фази



Інституційна допомога 

Інституційний розвиток Навчання персоналу, 

підвищення його кваліфікації
Допомога у інформуванні

мешканців

• Методологія та модельні документи

• Розпорядчі документи для конкретних 

ЦНАП

• Допомога в інтеграції найпопулярніших 

послуг у ЦНАП

• Формування штату ЦНАП

• Створення спільних міськрайонних 

ЦНАП

• Тренінги для персоналу ЦНАП 

за програмою з 5 модулів

• Навчальні візити до кращих 

ЦНАП країни

• Підвищення обізнаності 

про роботу ЦНАП

• Залучення мешканців 

до ЦНАП

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження



Матеріальна допомога 

Меблі, ознакування та офісна 

техніка

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження



Матеріальна допомога 

Дизайн / зонування / візуалізація ЦНАП

Новоушицька

Веселівська

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження



Спеціальні види допомоги

Мобільний ЦНАП м.Славута Хмельницької області
Електронна Система 

Керування Чергою

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження



Система електронного документообігу від EGOV4UKRAINE

Рішення із інтероперабельності система «Трембіта»:

• стандартизований та безпечний обмін даними між державними 
та муніципальними інституціями;

• розробку і розвиток електронних послуг

Рішення для ЦНАП – програмне забезпечення «Вулик». 
Можливості:
• повторно використовувати дані із національних реєстрів;

• надавати послуги безпосередньо громадянам

• Робота з заявками:

Прийом / відправка / отримання документів / Видача документів - Результати 

населенню / Сканування, підписання, затвердження документів

• Робота з картками адмінпослуг;

• Ведення довідників;

• Статистика та контроль термінів;

• Інформування населення тощо

Що таке «інтероперабельність»?

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження



Система електронного документообігу від EGOV4UKRAINE

• Хмарний сервіс

• Можливість налаштовувати послуги без ІТ 
фахівця (конструктор)

• Реалізовує відправку документів в ел. вигляді 

• Реалізовує взаємодії з держ.реєстрами
(«Трембіта»)

• Забезпечує роботу віддалених робочих місць

Програмне забезпечення «Вулик»

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження



Приклад проектної документації на будівництво «ЦНАП з нуля»

Допомога, яку надає Програма у Фазі Впровадження

Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геодезичні вишукування

Необхідно 

підготувати



Посібники Програми

Восени 2018-го року експерти напряму покращення якості надання адміністративних послуг населенню 

Програми «U-LEAD з Європою» підготували два ключових посібника для створення ЦНАП в ОТГ:

✓Посібник «Досвід фізичного створення ЦНАП»

✓Посібник з інституційного створення ЦНАП 

«Як створити ЦНАП в ОТГ»

Ці посібники та інші доповнюючі інформаційні матеріали доступні для завантаження на сайті 

напряму покращення якості надання адміністративних послуг населенню «U-LEAD з Європою» в розділі 

Бібліотека tsnap.ulead.org.ua/library



Посібник «Як створити ЦНАП в ОТГ»
Посібник «Як створити ЦНАП з нуля в ОТГ – досвід інституційного 

створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою» є першим в 

Україні комплексним та практично-орієнтованим посібником, 

створеним провідними вітчизняними експертами на основі 

дворічного досвіду роботи Програми. 

До посібника також додається Резюме, у якому 

можна коротко ознайомитись з ключовими кожної ідеями посібника.   

Посібник складається з 12-ти розділів 

та містить:

✓ варіанти рішення проблемних 

питань у процесі створення та 

модернізації ЦНАП

✓ конкретні приклади по створенню та 

модернізації ЦНАП у громадах 

Початкової Фази Програми (2016-

2018 рр.) 

✓ зразки документів

✓ інструменти оцінки роботи ЦНАП



Посібник «Досвід фізичного створення 
ЦНАП в рамках Початкової фази Програми 

«U-LEAD з Європою»

Цей посібник створений експертами напряму 

покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення Програми «U-LEAD з 

Європою» на основі досвіду Початкової фази 

Програми, в якому подано практичні рекомендації 

для фізичного створення, модернізації та 

візуального оформлення приміщень ЦНАП. 

Усі рекомендації базуються на кращих практиках 

напрацьованих у 26 пілотних громадах 

Початкової Фази (2016-2018) та будуть 

використані у створенні та модернізації до 600 

ЦНАП у процесі реалізації Фази Впровадження 

(2018-2020). 



Ключові складові посібника  
фізичного створення

Посібник складається з шести розділів, у яких розкрито наступні питання:

✓ основоположні концептуальні засади організації 

приміщення та простору у належному ЦНАП: 

некабінетна система (open space), безбар`єрне 

середовище, елементи сталого розвитку 

✓ принципи зовнішнього та внутрішнього 

дизайну новозбудованих та модернізованих 

приміщень ЦНАП: кольорова гама, зовнішнє та 

внутрішнє  ознакування, елементи внутрішнього 

брендування

✓ загальні рекомендації щодо брендування 

мобільного ЦНАП, вибору меблів



Подальші посібники Програми

На додачу до посібників з інституційного та фізичного створення

в подальшому стануть доступні наступні методологічні посібники 

з Пакету підтримки Програми:

✓ Ґендерний посібник

✓ Посібник зі сталого розвитку та енергоефективності

✓ Тренінги для персоналу ЦНАП

✓ Інформаційний супровід створення та діяльності ЦНАП 

✓ Роль та місце ЦНАП у залученні мешканців до місцевих справ

а також Шведський досвід створення ЦНАП 

Усі сім посібників будуть доступні для завантаження на сайті напряму покращення якості 

надання адміністративних послуг населенню «U-LEAD з Європою»

розділі Бібліотека tsnap.ulead.org.ua/library/

https://tsnap.ulead.org.ua/library/


РАУНД 1: РЕЗУЛЬТАТИ

246 заявок отримано з 22 областей

150 відібрано експертною комісією

149 візитів здійснено експертами у відібрані Громади

112 Технічних Завдань, на основі яких будуть створюватись та 

модернізуватись ЦНАП, створено для спроможних громад і 

передано в Sida



Раунд 1: Географія створених ТЗ



Раунд 1: результати 

112 громад отримають допомогу у створенні та модернізації ЦНАП 

(59 створення, 53 модернізація)

Спеціалізовані моделі ЦНАП, які будуть створені в рамках Раунду 1:

Мобільний ЦНАП  6

Спільний  ЦНАП 26

Міжмуніципальне співробітництво 5

Віддалені робочі місця 72



Раунд 2: географія відібраних 
заявок



Раунд 2: результати прийому заявок 



Завдання ЦНАП – зберегти / забезпечити територіальну доступність послуг

Найголовніше у ЦНАП – ЦЕ ПОСЛУГИ!
▪ реєстрація актів цивільного стану 

(РАЦС)

▪ реєстрація/зняття з реєстрації місця 
проживання

▪ паспортні послуги (насамперед –
вклейка фото). За можливості, усі 
паспортні послуги

▪ призначення субсидій, державної 
допомоги (зокрема, при народженні 
дитини)

▪ окремі нотаріальні дії (у населених 
пунктах, де немає нотаріусів)

▪ державна реєстрація прав на нерухоме 
майно 

▪ державна реєстрація юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців

▪ видача відомостей з Державного 
земельного кадастру

▪ державна реєстрація земельних ділянок

▪ пенсійні послуги

▪ усі місцеві послуги 



ЦНАП у центрі громади. А також:

▪ Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП (ВРМ)

▪ Територіальні підрозділи ЦНАП

▪ «Мобільний ЦНАП» (тип ВРМ)

▪ «Виїзний» адміністратор ЦНАП 

▪ Міжмуніципальне співробітництво (договір з іншими ОМС)

▪ Спільний ЦНАП (міськрайонний/селищно-районний), на основі 
узгодженого рішення з РДА

+ Електронні послуги

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ В ОТГ 



▪ Чисельність мешканців громади, її адміністративного 
центру, та інших населених пунктів

▪ Географія громади (в т.ч. відстані між населеними пунктами 
та до райцентру)

▪ Тип органу місцевого самоврядування 

▪ Інституційна спроможність ОМС (насамперед, наявність 
кваліфікованого персоналу) 

ЩО ВПЛИВАЄ НА ВИБІР МОДЕЛІ 
ЦНАП?



2 ЦНАП в одному приміщенні 

▪ утворюється ЦНАП ОТГ, але зберігає функціонування і ЦНАП 
РДА. Може розглядатися як перехідний етап

1 ЦНАП для громади та району

▪ ЦНАП РДА ліквідовується, а на основі узгодженого рішення всі 
необхідні адміністративні послуги для мешканців громади та 
для всіх мешканців району надаються через ЦНАП органу 
місцевого самоврядування

ЦНАП РДА         Спільний ЦНАП        ЦНАП ОТГ

МОДЕЛІ УТВОРЕННЯ 
СПІЛЬНОГО ЦНАП ОТГ І РДА



• 1 ЦНАП - зручно і зрозуміло для споживачів послуг

• Раціональність - можливість використання наявної належної 
інфраструктури, 

• Більша фінансова та організаційна спроможність ОМС (місцеві та 
залучені кошти, приміщення)

• Більша інституційна та адміністративна спроможність ОМС: штатна 
чисельність, оплата праці, ширший перелік послуг

• Врахування перспектив процесів децентралізації та реформи 
адміністративно-територіального устрою

• Простіша подальша передача ЦНАП на рівень місцевого 
самоврядування 

ПЕРЕВАГИ СПІЛЬНОГО ЦНАП



«Належний» ЦНАП

Ми віримо в безбар'єрний суспільний простір 

як в ментальному, так і в фізичному аспектах: 

кожен має відчувати себе комфортно.





Що таке Належний ЦНАП?

• Повний перелік базових адміністративних послуг

• Комфортне та безбар’єрне для відвідувачів приміщення і НЕкабінетна

система обслуговування («відкритий простір») 

• Розширені та орієнтовані на різні групи громадян прийомні години (35 

годин+)

• Можливість отримання «супутніх послуг». Насамперед це банківське/касове 

обслуговування – внесення плати за адміністративні послуги у приміщенні 

ЦНАП



Окрім цього

• Умови для людей з інвалідністю (пандус, дверні отвори, облаштування 

туалетної кімнати) 

• Кожен мешканець, незалежно від статі, віку, релігії чи соціального 

статусу, має можливість зустрітися з представниками публічного сектора та 

отримати адміністративні послуги у доступному та відкритому місці, де панує 

привітна атмосфера



Як цього досягти? 



1. Інституційна допомога 

• інституційний розвиток

• навчання персоналу, підвищення його кваліфікації 

• допомога у роботі з мешканцями

2. Матеріальна допомога 

• меблі та ознакування

• офісна техніка

• дизайн / зонування / візуалізації ЦНАП

• Програмне забезпечення для ЦНАП

3. Спеціальні види допомоги

• електронна система керування чергою

• мобільний ЦНАП

Експерти Програми формують 
ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ та направляють їх

в              , яка передає їх Виконавцям
(NIRAS) для надання допомоги 

Громадам



Підписуючи ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО НАМІРИ, 
Громади підтверджують свої зобов’язання

щодо забезпечення:

• Фінансування та виконання 

ремонтно-будівельних робіт

• Додаткові роботи для 

безбар'єрного доступу: 

• відкритий простір (НІ 

кабінетам)

• встановлення пандусу на 

вході

• розширення дверних отворів

• облаштування туалетної 

кімнати

• Облаштування прилеглої 

території

• Сприяння зменшенню ризиків

• Паспортне обладнання 

У разі необхідності:

• IT обладнання для мобільного 

ЦНАП

• «Цифрова Валіза» для мобільного 

ЦНАП

Якщо Програма надає 

спеціальну допомогу 

«Мобільний ЦНАП», Громада 

зобов'язується фінансувати:



КЛЮЧОВІ КРОКИ СТВОРЕННЯ ЦНАП

1. Робоча група

2. Концепція (Програма) створення ЦНАП (розвитку системи)

3. Приміщення (ремонт, меблі, облаштування, техніка, ІТ)

4. Інтеграція послуг, перелік послуг, ІК, ТК

5. Документація (Положення, Регламент, графік роботи ...)

6. Персонал (керівник ЦНАП), набір/переведення, тренінги

7. Залучення супутніх послуг (першочергово – з прийому 

платежів)

8. Участь громади



Ризики та виклики (1)

• Недостатнє розуміння ідеї ЦНАП в деяких громадах – використання 

виключно як інфраструктурного проекту, тобто можливості отримати 

меблі, техніку тощо

• Вибір неадекватного приміщення та надмірні витрати (у разі вибору 

приміщень без опалення, без каналізації, без належної прибудинкової 

території, з потребами ремонту даху тощо) 

• Невдале планування робочого простору, прорахунки у визначенні

необхідної інфраструктури, у виборі матеріалів, меблів, техніки тощо

• Супротив створенню ЦНАП або інтеграції до нього послуг з боку 

досвідчених працівників, які остерігаються змін у роботі (послуги РАЦС, 

державні реєстратори тощо)



Ризики та виклики (2)

• Ігнорування потреби у Концепції (Програми), тобто робота без 

стратегічного бачення; неврахування місцевих особливостей при 

використанні шаблонних документів, потреб забезпечення територіальної 

доступності послуг в ОТГ

• Недостатній рівень колегіальності і прозорості процесу створення ЦНАП, 

брак залучення депутатів, представників громадськості / мешканців громади

• Затягування з призначенням керівника ЦНАП та взагалі проблема з 

вчасним набором персоналу ЦНАП

• Брак кваліфікованого персоналу в сільських громадах, особливо для 

надання послуг з реєстрації нерухомості, видачі витягів з ДЗК



Ризики та виклики (3)

• При створенні спільного ЦНАП (міськрайонного / селищно-районного) -

характер особистих відносин між головами ОТГ та РДА. Доля персоналу 

ЦНАП РДА

• Повільна підготовка належних переліків послуг та розробка 

інформаційних і технологічних карток

• Повільне підключення до реєстрів. Налаштування реєстру територіальної 

громади (в т.ч. на базі ДМС)

• Проблеми з укладанням узгоджених рішень між ОТГ та УСЗН РДА щодо

надання адмінпослуг соціального характеру



Резюме: особливості 
ЦНАП в ОТГ 

▪ Завдання – зберегти / забезпечити територіальну 

доступність послуг

▪ Гнучке розуміння посади та функцій «адміністратора». 

Це функція, яку можуть виконувати різні посадові особи 

ОМС у ЦНАП

▪ Як правило, фронт-офіс = бек-офіс

▪ Лідерська роль голови громади



Результати від появи ЦНАП в 
громаді

Для мешканців громади – близькі, 

доступні та зручні умови отримання

адміністративних послуг

Для службовців

– комфортні

умови праці, чіткі

і зрозумілі

правила роботи

Для місцевого голови і 

депутатів – довіра виборців, 

інвестиційна привабливість

громади



Наші цінності

• Cпоживати менше енергії

• Використовувати 

енергоефективні технології

• Безпечність та екологічність 

матеріалів

• Рівні права жінок та 

чоловіків

• Врахування 

різноманітності досвіду 

і потреб мешканців

• Повага до людей

• Інклюзивність

• Ми публічно 

інформуємо 

про всі етапи 

діяльності 

проекту та 

його 

результати



Дякуємо за увагу!

https://tsnap.ulead.org.ua


