
 

 

 
 
 

Служба експертної підтримки ЦНАП: Концепція надання експертної підтримки громадам, 
які мають намір створити або модернізувати ЦНАП  

 

Для чого цей сервіс 

Програма «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для 
України з підтримки децентралізації, фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами 
Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією. Напрям з покращення якості надання 
адміністративних послуг для населення Програми має на меті створення або модернізацію до 600 
ЦНАП до квітня 2021 року в містах, селищах і селах України, насамперед, в об’єднаних 
територіальних громадах. Програмою відібрано 489 громад, яким надається інституційна допомога, 
включаючи інтеграцію послуг у ЦНАП, тренінгові заходи для персоналу, матеріальна допомога для 
облаштування робочих місць меблями та технікою, програмний комплекс автоматизації для ЦНАП 
«Вулик» тощо. Разом з громадами, які охоплені партнерством на підставі договорів про 
співробітництво територіальних громад кількість ОМС, які отримують допомогу Програми складе 
562 громади. 

Однак в Україні ще значна кількість інших громад потребуватимуть допомоги у створенні або 
модернізації ЦНАП. Адже в процесі децентралізації в Україні планується, що буде утворено 
орієнтовно 1410 об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ). Багато з них ще тільки будуть 
створювати чи модернізувати ЦНАП, щоб забезпечити мешканців послугами належної якості. 

Особливими викликами 2020 року є питання створення або поліпшення функціонування ЦНАП 
органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) в існуючих райцентрах у контексті майбутньої 
ліквідації ЦНАП райдержадміністрацій, інтеграція базових (найбільш затребуваних) серед 
мешканців послуг у ЦНАП. 

Ці процеси потребують фахової консультації та експертної підтримки. Програма «U-LEAD з 
Європою» має значний досвід у цій сфері та може надавати таку експертну підтримку широкому 
колу громад за їх зверненнями.  
 

Кому надаватиметься підтримка 

Експертну підтримку можуть отримати: 
- об’єднані територіальні громади (ОТГ); 
- територіальні громади, які відповідно до перспективних планів формування територій 

громад відповідної області, є адміністративним центром майбутньої ОТГ, у тому числі і ОМС 
міст обласного значення під час модернізації діючого ЦНАП; 

- територіальні громади, які планують покращити якість надання адміністративних послуг на 
засадах співробітництва територіальних громад відповідно до Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад», зокрема і шляхом створення віддалених робочих 
місць чи територіальних підрозділів ЦНАП. 

По експертну підтримку можуть звертатися усі зазначені вище ОМС, зокрема і учасники Початкової 
фази та 1-го раунду відбору Фази Впровадження, яким вже завершено надання допомоги 
Програмою, але які потребують додаткової підтримки, пов’язаної з новими викликами. Громади-
учасниці 2-го раунду відбору Фази Впровадження зможуть отримувати експертну підтримку після 



 

офіційного повідомлення про завершення отримання ними допомоги від Програми та оновлення 
умов надання експертної підтримки. 

Пріоритетом Програми є експертна підтримка створення ЦНАП ОМС в районних центрах, у тому 
числі в процесі трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС. РДА можуть отримати експертну підтримку 
щодо трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС у разі подання заявки відповідним ОМС-райцентру. 
 

Які види допомоги можуть бути надані 

Експертна підтримка - це: 
- консультації з окремих питань щодо створення/ модернізації ЦНАП; 
- допомога у проведенні аналізу поточного стану та моделюванні оптимального доступу до 

послуг у громаді (ЦНАП, його територіальні підрозділи та віддалені робочі місця); 
- допомога у виборі приміщення для ЦНАП та рекомендації щодо його належного зонування; 
- документи ЦНАП: з чого почати та як все правильно зробити – модельні зразки документів 

та прорецензовані експертами окремі проекти документів громад (за можливості, 
враховуючи завантаженість експертів);  

- послуги в ЦНАП: що і як інтегрувати; 
- від РДА до ОМС: належний ЦНАП у райцентрі; 
- в окремих випадках – комплексна рекомендація покрокового алгоритму 

створення/модернізації ЦНАП; 
- приклади практичних інструментів створення/модернізації ЦНАП (плани розміщення 

робочих місць та зонування ЦНАП, дизайн-проекти, функціональні моделі ЦНАП, технічні 
завдання); 

За результатами наданих експертами консультацій та підготовлених рекомендацій громадам, 
Програма також сформує бібліотеку типових запитань-відповідей. 

У рамках експертної підтримки Програмою не фінансуються та не надаються: меблі, 
комп’ютерна техніка, мобільні ЦНАП, електронні системи керування чергою, системи 
автоматизації роботи ЦНАП, будівельно-ремонтні роботи тощо.  

 

Із запитаннями стосовно інформаційної системи «Вулик» громади можуть звертатися до офіційної 
онлайн підтримки за посиланням: https://vulyk.gov.ua/#/support 
 

Як отримати експертну підтримку  

На веб-сайті Програми публікуються оголошення про початок роботи Служби експертної підтримки 
ЦНАП, умови отримання експертної підтримки та форма для заповнення заявки. 

Експертна підтримка надається за електронним зверненням громади. Для цього необхідно 
заповнити форму на веб-сайті Програми. 

Під час надходження телефонних та особистих звернень представникам громад надається 
рекомендація заповнити відповідну форму на веб-сайті та може надаватися консультація щодо 
належного оформлення заявки.  

https://vulyk.gov.ua/#/support


 

Громаді, яка подала заявку, на зазначену в заявці адресу електронної пошти надсилається 
автоматична відповідь щодо подальшої комунікації представників Програми впродовж 5 робочих 
днів.  

 Упродовж 5 робочих днів один з експертів контактує з громадою у зручний для нього/неї спосіб 
(телефон/електронна пошта) для уточнення інформації в заявці або вирішення питань/надання 
консультацій.  

У окремих випадках, якщо експерт вбачає за необхідне, можуть плануватись виїзди у громаду для 
надання консультаційної експертної допомоги. 

 

 

 


