




ОСНОВНА ІДЕЯ ТА ВИМОГИ ПРОГРАМИ

Мета – забезпечення територіальної (фізичної) доступності 

послуг для мешканців найвіддаленіших куточків громади

Вимоги Програми:

1) комфорт для клієнтів та персоналу - обслуговування 

всередині транспортного засобу

2) безпека та надійність (в т.ч. перевезення обладнання)

3) доступність для осіб з інвалідністю



ЗОВНІ



ВСЕРЕДИНІ



2 місця для роботи адміністраторів та 3 місця для відвідувачів

80 видів послуг надаються у віддалених населених пунктах 
тому числі найбільш популярні серед мешканців громади:
• Реєстрація бізнесу 
• Реєстрація нерухомості
• Соціальні послуги
• Дозвільні послуги
• Видача відомостей з Державного земельного кадастру
• Більше 200 видів послуг можуть бути надані в межах міста 

Славута (весь перелік послуг основного ЦНАП, нині – лише за 
виключенням паспортів)

Ключові факти (з досвіду Славути) (1)



Ключові факти (з досвіду Славути) (2)

Гнучкий розклад візитів у віддалені населені пункти: 
5 маршрутів, 8 постійних зупинок в 20 населених 
пунктах щотижня

27 – 82 км відстань, яку долає ЦНАП в день

В ЦНАП обладнано термінал для безготівкової 
оплати



Ключові факти (з досвіду Славути) (3)

8,000 мешканців віддалених населених пунктів 
Славутської громади отримали доступ до високоякісних 
адміністративних послуг, включно з пенсіонерами та 
людьми з інвалідністю
1.6 млн грн (50 000 євро) – вартість мобільного ЦНАП

10% співфінансування громади





ДЕЯКІ ЕЛЕМЕНТИ ОБЛАШТУВАННЯ

- підсилювач інтернет-звязку

- кондиціонер, вентиляція

- інверторний генератор

- «цифрова валіза» для обслуговування вдома

- пандус

- холодильник

- рos-термінал



КОЛИ ДОЦІЛЬНИЙ? УМОВИ 

1. У громаді багато малих сіл, у яких неможливе або 

недоцільне облаштування та утримання віддалених 

робочих місць ЦНАП

2. Великі відстані з цих сіл до ЦНАП

3. Є належно функціонуючий основний 

(“стаціонарний”) ЦНАП



ОСНОВНІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ КРОКИ

- Визначити Правила використання (можна і в Регламенті 

ЦНАП)

- Визначити статус у Положенні ЦНАП (де-юре, це віддалене 

робоче місце у спеціально обладнаному транспортному засобі)

- Затвердити графік роботи і маршрут

- Може бути окремий перелік послуг

- На початку – режим випробування / тестування



УРОКИ ПЕРШОГО ДОСВІДУ

- Славута – багато ентузіазму та ресурсів (гараж, водій, паливо і т.д.) для 

соціального ефекту

- Незавершена процедура з Договором про співробітництво 

територіальних громад – ризик

- Залучення додаткових послуг – підписання декларацій з лікарями (за 

рік роботи, більше 2500 підписаних декларацій)

- Співпраця Міста та РДА – додатковий виклик

- Погане Інтернет-покриття 

- Погані дороги / Розбите скло 

- Бути гнучкими







ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

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

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

