
 

 

 

 

Оголошення про результати 

четвертого раунду відбору учасників Фази Впровадження 

Програми «U-LEAD з Європою»  

в частині створення / модернізації  

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

(заявки приймалися з 15 квітня до 30 червня 2019 року) 

 

Цим оголошенням інформуємо, що Комісія з відбору Програми «U-LEAD з Європою» 

(далі – Програма), у складі експертів Програми, представників Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства соціальної політики України, проаналізувала 179 заявок, що надійшли для 

отримання допомоги на створення / модернізацію ЦНАП, та відібрала 150 кандидатів для 

участі у Фазі Впровадження (перелік додається у розрізі областей в алфавітному порядку).  

Просимо переможців відбору взяти до уваги наступні застереження: 

1. Включення до цього списку не означає безумовної підтримки заявки (проекту), 

оскільки значна кількість заявок (проектів) ще потребують належного офіційного 

підтвердження: 1) наявності проектно-кошторисної документації чи кошторису витрат та 

вчасного завершення ремонтних робіт у приміщеннях, які пропонуються для ЦНАП; 2) 

виділення достатнього фінансування для таких робіт (зокрема, рішення місцевої ради з 

відображенням цих видатків у місцевому бюджеті на 2019 та/або 2020 роки); 3) вчасного 

завершення підготовки приміщення (до травня 2020 року). 

2. Включення до цього списку не означає підтримки заявки (проекту) в запитуваному 

обсязі. Конкретні види допомоги та її обсяги будуть визначатися спільно Програмою та 

громадою, з урахуванням методологічних підходів Програми до функціонування належного 

ЦНАП за результатами візиту спеціалістів Програми до громади і детального експертного 

оцінювання реальних потреб. Це, зокрема, стосується і запитів на електронні системи 

керування чергою.  

Також, звертаємо увагу, що у багатьох випадках Програма пропонує додаткові обсяги 

підтримки громаді, які не запитувалися у заявці, якщо це потрібно для цілей створення 

ефективної системи надання адміністративних послуг, належної територіальної доступності 

до послуг. Зокрема, це стосується створення та облаштування віддалених робочих місць 

ЦНАП у старостинських округах тощо. 

3. В окремих заявках (проектах) очевидно, що запланованих обсягів фінансування 

недостатньо для облаштування належної інфраструктури ЦНАП, в тому числі умов для осіб з 

інвалідністю. Тому Програма може встановлювати умовою участі у Фазі Впровадження – 

визначення громадою додаткових фінансових ресурсів та/або врахування додаткових 

вимог до облаштування приміщення.  

Також звертаємо увагу, що у разі пропонування у заявці для використання під ЦНАП 

приміщень соціальної інфраструктури (бібліотеки, спортзали, музичні школи тощо) – 

обов’язковим є проведення громадських слухань та з’ясування думки мешканців громади 

щодо таких змін.  

4. У містах та селищах, що розташовані у районних центрах, буде здійснюватися 

обов’язкове вивчення наявної інфраструктури ЦНАП при райдержадміністрації, інших 



 

об’єктів державної / комунальної власності для оптимального вибору приміщення для ЦНАП, 

а також для визначення заходів щодо створення «спільного» (міськрайонного / селищно-

районного) ЦНАП. 

5. Програма залишає за собою право на отримання додаткової інформації щодо кожної 

заявки. Будуть проводитися обов’язкові візити спеціалістів Програми до кожної з громад, і 

визначення заходів щодо створення / модернізації ЦНАП. 

У разі виявлення непереборних перешкод для участі громади у Фазі 

Впровадження (зокрема, неможливість вчасної підготовки громадою належного 

приміщення для ЦНАП, відсутність у громади необхідного співфінансування тощо), 

заявка  може бути відхилена Програмою на будь-якому наступному етапі комунікації 

та підготовки технічного завдання щодо співпраці.  

  

Наголошуємо, що Програма не надає допомоги у придбанні обладнання для надання 

паспортних послуг, а також не виконує жодних будівельно-ремонтних робіт чи фінансування 

цих видів діяльності. 

В рамках цього відбору Комісія не підтримала жодної заявки на придбання мобільного 

ЦНАП.  

 

Аналіз ситуації в громадах і підготовка Технічних Завдань: 

З кожною громадою – переможцем четвертого відбору будуть індивідуально 

контактувати та відвідувати уповноважені спеціалісти Програми починаючи з 1 серпня 2019 

року.  

За результатами візитів для кожної спроможної громади – учасника Програми протягом 

серпня-грудня 2019 року буде складене детальне Технічне Завдання для створення / 

модернізації ЦНАП із зобов’язаннями Програми і громади.  

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

*** 

 

Для громад, які не стали переможцями відбору, звертаємо увагу, що основними 

причинами відхилення заявок були: 

- подання заявок органами місцевого самоврядування (ОМС), які не належать до 

цільової групи Програми. Зокрема, це стосується ОМС з кількістю мешканців до 5 тисяч 

осіб (і при цьому не підпадають під визначені Правилами винятки) та понад 100 тисяч осіб 

(і при цьому не мають статусу ОТГ або укладених договорів про співробітництво 

територіальних громад). Також не розглядалися заявки, що були подані районними 

державними адміністраціями.;  

- критичний брак інформації у заявці для її оцінювання (в тому числі відсутність 

інформації про приміщення, необхідних планів, фотографій тощо); 

- відсутність належного приміщення для ЦНАП та відсутність у заявці інформації 

про будь-які перспективи вчасного облаштування такого приміщення та/або відсутність 

інформації про фінансування відповідних видатків.  

 
 

 
 
 



 

ПЕРЕЛІК 
переможців 4 раунду відбору (ОТГ, громади в процесі об’єднання, міста, 

селища, села, які належать до цільової групи Програми)  
для затвердження кандидатами в учасники Програми за видами  

допомоги «Інституційна допомога, навчання персоналу, підвищення його 
кваліфікації, допомога у роботі з мешканцями»,  

«Матеріальна допомога» 
 
 
Вінницька область 
1. Мельниківська 
2. Оратівська 
3. Ситковецька 
4. Теплицька 
5. Тульчинська 
6. смт Чечельник 
 
Волинська область 
7. Іваничівська 
8. м. Камінь-Каширський 
9. Колківська 
10. Копачівська 
11. м. Нововолинськ 
12. Сереховичівська 
13. Торчинська 
 
Дніпропетровська область 
14. Богданівська 
15. Іларіонівська 
16. Лошкарівська 
17. Новоолександрівська 
18. с. Олександропіль 
19. Петриківська 
20. м. Підгородне 
21. Широківська 
 
Донецька область 
22. Бахмутська 
23. м. Дружківка 
24. м. Костянтинівка 
25. м. Покровськ 
26. Сіверська 
 
Житомирська область 
27. Баранівська 
28. м. Бердичів 
29. Брусилівська 
30. м. Коростень 
31. Миропільська 
32. Новоград-Волинська 
33. Пулинська 



 

34. Райгородоцька 
35. смт Ружин 
36. Хорошівська 
 
Закарпатська область 
37. с. Білки 
38. с. Горонда 
39. с. Довге 
40. с. Кам’яниця 
41. смт Міжгір'я 
42. м. Мукачево 
43. смт Солотвино 
44. смт Чинадійово 
 
Запорізька область 
45. м. Енергодар 
46. Преображенська 
47. Смирновська 
48. Чкаловська 
49. Широківська 
 
Івано-Франківська область 
50. Білоберізька 
51. м. Болехів 
52. Долинська 
53. м. Калуш 
54. Коломийська 
55. Коршівська 
56. м. Яремче 
 
Київська область 
57. Богуславська 
58. м. Бориспіль 
59. Бородянська 
60. Великодимерська 
61. смт Володарка 
62. Глевахівська 
63. Ковалівська 
64. Медвинська 
65. с. Петропавлівська Борщагівка 
66. Фурсівська 
 
Кіровоградська область 
67. смт Голованівськ 
68. Новопразька 
69. м. Олександрія 
70. Тишківська 
 
Львівська область 
71. м. Дрогобич 
72. м. Дубляни 



 

73. Жовтанецька 
74. Меденицька 
75. Новоміська 
76. м. Червоноград 
77. Шегинівська 
 
Миколаївська область 
78. Веселинівська 
79. м. Первомайськ 
80. Снігурівська 
 
Одеська область 
81. Авангардівська 
82. Визирська 
83. Куяльницька 
 
Полтавська область 
84. Горішньоплавнівська 
85. Засульська 
86. Краснолуцька 
87. м. Лубни 
88. Михайлівська 
89. Чорнухинська 
 
Рівненська область 
90. Бугринська 
91. смт Гоща 
92. м. Корець 
93. Крупецька 
94. Малинська 
95. Шпанівська 
 
Сумська область 
96. Конотопська 
97. Липоводолинська 
98. Новослобідська 
99. Сумська 
100. Чупахівська 
101. Шосткинська 
 
Тернопільська область 
102. Білецька 
103. Васильковецька 
104. м. Збараж 
105. Коропецька 
106. Лановецька 
 
Харківська область 
107. Золочівська 
108. Коломацька 
 



 

Херсонська область 
109. Бехтерська 
110. Борозенська 
111. Милівська 
112. смт Нова Маячка 
113. Новорайська 
114. смт Рикове 
115. Чулаківська 
 
Хмельницька область 
116. Антонінська 
117. Городоцька 
118. Жванецька 
119. м. Кам’янець-Подільський 
120. Красилівська 
121. Крупецька 
122. Смотрицька 
123. м. Старокостянтинів 
124. Староушицька 
 
Черкаська область 
125. Березняківська 
126. Бужанська 
127. м. Ватутіне 
128. Великохутірська 
129. смт Катеринопіль 
130. Лип`янська 
131. Михайлівська 
132. м. Умань 
133. Червонослобідська 
134. Чигиринська 
 
Чернівецька область 
135. Красноїльська 
136. Неполоковецька 
137. Новоселицька 
138. Селятинська 
139. Сокиряни 
140. Ставчанська 
141. с. Топорівці 
142. Хотинська 
143. Чагорська 
 
Чернігівська область 
144. Линовицька 
145. Малодівицька 
146. Ніжинська 
147. Новобілоуська 
148. Парафіївська 
149. Плисківська 
150. м. Прилуки 


