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 Стаття 12. Центр надання адміністративних 
послуг 

1. Центр надання адміністративних послуг - це 
постійно діючий робочий орган або структурний 
підрозділ органу місцевого самоврядування, що 
зазначений у частині другій цієї статті, в якому 
надаються адміністративні послуги 
адміністратором центру, представниками 
суб’єктів надання адміністративних послуг або 
через адміністратора шляхом його взаємодії з 
суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Центри надання адміністративних послуг 
мають власні найменування та можуть мати 
символіку. Окремо від найменування та 
символіки, центри використовують позначення 
«Центр Дії», що є суспільним брендом у сфері 
надання адміністративних послуг для 
популяризації центрів незалежно від їх 
місцезнаходження, сприяння інтеграції до 
національного інформаційного простору, 
підвищення рівня загальної обізнаності 

абзац перший частини першої 
статті 12 викласти у такій редакції: 
«Центр надання адміністративних 
послуг (далі ЦНАП) - це постійно 
діючий робочий орган або виконавчий 
орган (структурний підрозділ) органу 
місцевого самоврядування, що 
зазначений у частині другій цієї статті, 
в якому надається визначений 
відповідно до цього Закону перелік 
адміністративних послуг.»; 

частину першу статті 12 
доповнити абзацом другим такого 
змісту: «У ЦНАП послуги надаються 
адміністратором центру, у разі 
потреби - шляхом його взаємодії з 
суб’єктами надання адміністративних 
послуг. У виняткових випадках, (якщо 
послуги у ЦНАП не можуть бути 
надані адміністратором, або таке їх 
надання є суттєво гіршим для 

  1. Центр надання адміністративних послуг 
(далі ЦНАП) - це постійно діючий робочий орган 
або виконавчий орган (структурний 
підрозділ) органу місцевого самоврядування, 
що зазначений у частині другій цієї статті, в 
якому надається визначений відповідно до 
цього Закону перелік адміністративних 
послуг. 

   У ЦНАП послуги надаються 
адміністратором центру, у разі потреби - 
шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 
адміністративних послуг. У виняткових 
випадках, (якщо послуги у ЦНАП не можуть 
бути надані адміністратором, або таке їх 
надання є суттєво гіршим для інтересів 
суб’єктів звернення та/або публічних 
інтересів), вони   можуть надаватися 
представниками суб’єктів надання 
адміністративних послуг. 



населення про послуги, які вони надають. інтересів суб’єктів звернення та/або 
публічних інтересів), вони   можуть 
надаватися представниками суб’єктів 
надання адміністративних послуг.», а 
абзац другий вважати відповідно 
абзацом третім;  
 

 Центри надання адміністративних послуг 
мають власні найменування та можуть мати 
символіку. Окремо від найменування та 
символіки, центри використовують позначення 
«Центр Дії», що є суспільним брендом у сфері 
надання адміністративних послуг для 
популяризації центрів незалежно від їх 
місцезнаходження, сприяння інтеграції до 
національного інформаційного простору, 
підвищення рівня загальної обізнаності 
населення про послуги, які вони надають. 

3. У випадку створення відповідно до закону 
об’єднаної територіальної громади, центр 
надання адміністративних послуг утворюється 
при виконавчому органі ради об’єднаної 
територіальної громади.  

Якщо кількість жителів територіальної 
громади, яка має власний представницький 
орган місцевого самоврядування і не входить 
до складу об’єднаної територіальної громади, 
не перевищує трьох тисяч, центр надання 
адміністративних послуг може утворюватися у 
разі прийняття зазначеним представницьким 
органом такого рішення. 

Сільська, селищна, міська рада, яка не 
утворила центр надання адміністративних 
послуг, та рада об’єднаних територіальних 
громад, сільська, селищна, міська рада, яка 
утворила такий центр, можуть укладати між 
собою договір щодо обслуговування жителів 
однієї громади у центрі надання 
адміністративних послуг, створеному радою 
іншої громади. Примірна форма таких договорів  
та методика розрахунку ціни договору 

абзац перший частини третьої 
статті 12 виключити; 

абзац другий частини третьої 
статті 12 викласти в наступній 
редакції: «Якщо чисельність 
мешканців територіальної громади 
становить менше десяти тисяч осіб, 
центр надання адміністративних 
послуг може утворюватися у разі 
прийняття місцевою (сільською, 
селищною, міською) радою такого 
рішення. ЦНАП обов’язково 
утворюється у селищах та містах, які є 
адміністративними центрами районів, 
незалежно від кількості мешканців.»; 

абзац третій частини третьої 
статті 12 викласти в наступній 
редакції: «Територіальні громади  
можуть укладати між собою договори 
про співробітництво щодо 
обслуговування жителів однієї 
громади у центр надання 
адміністративних послуг, включаючи 
територіальні підрозділи та віддалені 

 

Якщо чисельність мешканців територіальної 
громади становить менше десяти тисяч осіб, 
центр надання адміністративних послуг може 
утворюватися у разі прийняття місцевою 
(сільською, селищною, міською) радою 
такого рішення. ЦНАП обов’язково 
утворюється у селищах та містах, які є 
адміністративними центрами районів, 
незалежно від кількості мешканців. 

    

 

Територіальні громади  можуть укладати між 
собою договори про співробітництво щодо 
обслуговування жителів однієї громади у 
центр надання адміністративних послуг, 
включаючи територіальні підрозділи та 
віддалені робочі місця адміністраторів, 
створені місцевою радою іншої громади. 

 



затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері надання 
адміністративних послуг. 

робочі місця адміністраторів, створені 
місцевою радою іншої громади.»; 
 

4. З метою забезпечення належної доступності 
адміністративних послуг орган, який прийняв 
рішення про утворення центру надання 
адміністративних послуг, зобов'язаний створити 
мережу територіальних підрозділів зазначеного 
центру та/або віддалених робочих місць (які 
можуть бути пересувними) адміністраторів 
такого центру. 

Мережа територіальних підрозділів та/або 
віддалених робочих місць повинна 
забезпечувати доступ суб’єктів звернення до 
центру надання адміністративних послуг 
відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів 
України критеріїв територіальної доступності до 
центру надання адміністративних послуг. 

Якщо згідно з договором на центр надання 
адміністративних послуг покладається 
обов’язок обслуговування жителів іншої 
територіальної громади, мережа 
територіальних підрозділів такого центру та/або 
віддалених робочих місць його адміністраторів 
створюється також на території іншої 
територіальної громади. 

абзац перший частини четвертої 
статті 12 викласти в наступній 
редакції: «З метою забезпечення 
належної доступності 
адміністративних послуг можуть 
утворюватися територіальні 
підрозділи центру надання 
адміністративних послуг та віддалені 
робочі місця ЦНАП»; 

абзац другий частини четвертої 
статті 12 викласти в наступній 
редакції: «Кабінет Міністрів України 
розробляє методичні рекомендації 
щодо критеріїв територіальної 
доступності до центру надання 
адміністративних послуг, включаючи 
його територіальні підрозділи та 
віддалені робочі місця.»; 

абзац третій частини четвертої 
статті 12 викласти в наступній 
редакції: «Згідно з договором про 
співробітництво територіальних 
громад територіальні підрозділи 
центру надання адміністративних 
послуг та/або віддалені робочі місця 
ЦНАП можуть створюватися також на 
території іншої територіальної 
громади.»; 
 

   З метою забезпечення належної доступності 
адміністративних послуг можуть утворюватися 
територіальні підрозділи центру надання 
адміністративних послуг та віддалені робочі 
місця ЦНАП. 

Кабінет Міністрів України розробляє 
методичні рекомендації щодо критеріїв 
територіальної доступності до центру 
надання адміністративних послуг, 
включаючи його територіальні підрозділи та 
віддалені робочі місця.  

Згідно з договором про співробітництво 
територіальних громад територіальні 
підрозділи центру надання адміністративних 
послуг та/або віддалені робочі місця ЦНАП 
можуть створюватися також на території 
іншої територіальної громади. 

5. У разі утворення центру надання 
в абзаці першому частини п’ятої 

статті 12 після слова утворюється 
5. У разі утворення центру надання 

адміністративних послуг як постійно діючого 



адміністративних послуг як постійно діючого 
робочого органу для здійснення матеріально-
технічного та організаційного забезпечення 
діяльності центру надання адміністративних 
послуг у структурі відповідної ради утворюється 
відповідний структурний підрозділ (виконавчий 
орган), на який покладаються керівництво та 
відповідальність за організацію діяльності 
такого центру. 

доповнити словом «(визначається)», 
слова «структурний підрозділ 
(виконавчий орган)» замінити словами 
«виконавчий орган (структурний 
підрозділ або посадова особа)»; 

 
         частину п’яту статті 12 доповнити 
абзацом другим такого змісту: 
«Представники суб'єктів надання 
адміністративних послуг зобов’язані  
дотримуватися  вимог щодо часу 
прийому та інших вимог до роботи у 
ЦНАП, встановлених органом, що 
утворив ЦНАП.» 

робочого органу для здійснення матеріально-
технічного та організаційного забезпечення 
діяльності центру надання адміністративних 
послуг у структурі відповідної ради утворюється 
(визначається) відповідний виконавчий орган 
(структурний підрозділ або посадова особа), 
на який покладаються керівництво та 
відповідальність за організацію діяльності такого 
центру. 

Представники суб'єктів надання 
адміністративних послуг зобов’язані  
дотримуватися  вимог щодо часу прийому та 
інших вимог до роботи у ЦНАП, 
встановлених органом, що утворив ЦНАП. 

6. У центрі надання адміністративних послуг 
надаються усі адміністративні послуги, 
суб’єктом надання яких є рада, що прийняла 
рішення про утворення такого центру, її 
виконавчі органи, адміністративні послуги, які 
надаються територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів, їх посадовими особами на 
території, яку обслуговує центр надання 
адміністративних послуг, а також 
адміністративні послуги, які надаються 
відповідно до договорів щодо обслуговування 
жителів однієї громади у центрі надання 
адміністративних послуг, створеному радою 
іншої громади. 

абзац перший частини шостої 
статті 12 викласти в наступній 
редакції: «Перелік адміністративних 
послуг, які надаються через центр 
надання адміністративних послуг, 
визначається органом, який прийняв 
рішення про утворення центру 
надання адміністративних послуг.»; 
 

 6. Перелік адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання 
адміністративних послуг, визначається 
органом, який прийняв рішення про 
утворення центру надання адміністративних 
послуг. 

7. На основі узгоджених рішень із суб’єктами 
надання послуг у центрах надання 
адміністративних послуг можуть надаватися 
інші публічні послуги, зокрема ті, що 
визначаються у примірному переліку публічних 

абзац перший частини сьомої статті 
12 викласти в наступній редакції: 
«Кабінетом Міністрів України. 
затверджується перелік 
адміністративних послуг, які 

  7. Кабінетом Міністрів України. 
затверджується перелік адміністративних 
послуг, які обов’язково надаються у центрах 
надання адміністративних послуг. 
  



послуг, які рекомендується надавати у центрах 
надання адміністративних послуг.  Примірний 
перелік затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері надання 
адміністративних послуг. 

обов’язково надаються у центрах 
надання адміністративних послуг.»; 
 
частину сьому статті 12 доповнити 
абзацом другим такого змісту: «На 
основі узгоджених рішень у центрах 
надання адміністративних послуг 
також можуть надаватися інші 
адміністративні послуги.», а абзац 
другий вважати відповідно абзацом 
третім; 
 
абзац третій частини сьомої статті 12 
викласти в наступній редакції: «У 
центрах надання адміністративних 
послуг також можуть надаватися інші 
публічні послуги.»; 
 
частину сьому статті 12 доповнити 
абзацом четвертим такого змісту: 
«Примірний перелік публічних послуг, 
що надаються у ЦНАП, 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у 
сфері надання адміністративних 
послуг.» 

На основі узгоджених рішень у центрах 
надання адміністративних послуг також 
можуть надаватися інші адміністративні 
послуги. 

У центрах надання адміністративних послуг 
також можуть надаватися інші публічні 
послуги.  

Примірний перелік публічних послуг, що 
надаються у ЦНАП, затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики 
у сфері надання адміністративних послуг. 

 

10. Положення про центр надання 
адміністративних послуг та його регламент 
затверджуються органом, який прийняв рішення 
про утворення центру. Кабінет Міністрів України 
затверджує примірне положення про центр 
надання адміністративних послуг та його 
регламент, у яких зокрема встановлюються 
критерії територіальної доступності до 

у абзаці першому частини десятої 
статті 12 після слів «його регламенту» 
слова «, у яких зокрема 
встановлюються критерії 
територіальної доступності до центру 
надання адміністративних послуг, 
територіального підрозділу центру, 
віддаленого робочого місця 

10. Положення про центр надання 
адміністративних послуг та його регламент 
затверджуються органом, який прийняв рішення 
про утворення центру. Кабінет Міністрів України 
затверджує примірне положення про центр 
надання адміністративних послуг та його 
регламент. 



центру надання адміністративних послуг, 
територіального підрозділу центру, 
віддаленого робочого місця адміністратора, 
вимоги до їх приміщень, обладнання та 
чисельності адміністраторів у них, порядок 
використання позначення «Центр Дії». 

Рішення про утворення центру, про 
затвердження положення про центр надання 
адміністративних послуг, а також переліку 
адміністративних послуг, що надаються у центрі 
надання адміністративних послуг, які прийняті 
на підставі примірного положення про центр 
надання адміністративних послуг та з 
урахуванням положень частини сьомої цієї 
статті, не є регуляторними актами у сфері 
господарської діяльності та не підлягають 
державній реєстрації. 

адміністратора, вимоги до їх 
приміщень, обладнання та 
чисельності адміністраторів у них, 
порядок використання позначення 
«Центр Дії»» виключити; 
 
 
 
абзац другий частини десятої статті 12 
після слів «про затвердження 
положення про центр надання 
адміністративних послуг» доповнити 
словами «про затвердження 
регламенту центру надання 
адміністративних послуг,», після слів 
«примірного положення про центр 
надання адміністративних послуг» 
доповнити словами «, примірного 
регламенту центру надання 
адміністративних послуг»; 

 

 

 

 

 

 

Рішення про утворення центру, про 
затвердження положення про центр надання 
адміністративних послуг, про затвердження 
регламенту центру надання адміністративних 
послуг, а також переліку адміністративних 
послуг, що надаються у центрі надання 
адміністративних послуг, які прийняті на підставі 
примірного положення про центр надання 
адміністративних послуг, примірного 
регламенту центру надання адміністративних 
послуг та з урахуванням положень частини 
сьомої цієї статті, не є регуляторними актами у 
сфері господарської діяльності та не підлягають 
державній реєстрації. 

Стаття 13. Адміністратор 
 

Стаття 13. Адміністратор 

1. Адміністратор – це посадова особа органу, 
що утворив центр надання адміністративних 
послуг, яка надає адміністративні послуги або 
організовує їх надання шляхом взаємодії з 
суб’єктами надання адміністративних послуг. 

абзац перший частини першої статті 
13 після слів «послуг,» доповнити 
словами «в тому числі у статусі 
постійно діючого робочого органу,»; 
 

1. Адміністратор – це посадова особа органу, 
що утворив центр надання адміністративних 
послуг, в тому числі у статусі постійно 
діючого робочого органу, яка надає 
адміністративні послуги або організовує їх 
надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 

… у пункті шостому частини четвертої 
статті 13 слова «у випадках, 

4. Основними завданнями адміністратора є: 



передбачених законом» замінити 
словами «за рішенням органу, що 
утворив ЦНАП»; 

 

… 

6) надання адміністративних послуг за 
рішенням органу, що утворив ЦНАП; 

… 

6. За рішенням органу, що утворив центр 
надання адміністративних послуг, окремі 
функції адміністратора, пов’язані з наданням 
адміністративних послуг, отриманням заяви та 
документів, видачею результатів надання 
адміністративних послуг можуть здійснюватися 
старостою. 

частину шосту статті 13 після слів 
«здійснюватися старостою» доповнити 
словами «, іншими посадовими 
особами органу, що утворив ЦНАП»; 

6. За рішенням органу, що утворив центр 
надання адміністративних послуг, окремі функції 
адміністратора, пов’язані з наданням 
адміністративних послуг, отриманням заяви та 
документів, видачею результатів надання 
адміністративних послуг можуть здійснюватися 
старостою, іншими посадовими особами 
органу, що утворив ЦНАП. 

ІІ. Прикінцеві положення 
 

ІІ. Прикінцеві положення 

… 
 

… 

4. Органам місцевого самоврядування, 
об’єднаним територіальним громадам: 

1) протягом трьох місяців з дня набрання 
чинності цим Законом здійснити заходи щодо 
утворення при виконавчих органах рад центрів 
надання адміністративних послуг, прийняття 
функцій, завдань та за необхідності майна 
центрів надання адміністративних послуг, 
утворених місцевими державними 
адміністраціями, а також укладення договорів 
щодо обслуговування жителів однієї громади у 
центрі надання адміністративних послуг, 
створеному радою іншої громади; 

 

Підпункт перший частини четвертої 
викласти в наступній редакції: 
«1) територіальних громад, які є 
адміністративними центрами районів 
станом на 1 січня 2020 року 
(незалежно від кількості мешканців) – 
здійснити заходи щодо утворення 
центрів надання адміністративних 
послуг, прийняття функцій, завдань та 
за необхідності майна центрів надання 
адміністративних послуг, що 
функціонують при районних 
державних адміністраціях до 1 
березня 2021 року; 
1-1) інших територіальних громад, які 
зобов’язані утворити центри надання 
адміністративних послуг відповідно до 

4. Органам місцевого самоврядування, 
об’єднаним територіальним громадам: 

 
1) територіальних громад, які є 
адміністративними центрами районів станом 
на 1 січня 2020 року (незалежно від кількості 
мешканців) – здійснити заходи щодо 
утворення центрів надання адміністративних 
послуг, прийняття функцій, завдань та за 
необхідності майна центрів надання 
адміністративних послуг, що функціонують 
при районних державних адміністраціях 
протягом шести місяців з моменту набрання 
чинності цим Законом; 

1-1) інших територіальних громад, які 
зобов’язані утворити центри надання 
адміністративних послуг відповідно до цього 



цього Закону – утворити такі центри 
до 1 січня 2022 року;» 

Закону – утворити такі центри до 31 грудня 
2021 року;». 

 


