
ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
 

 

21 ВЕРЕСНЯ 2017р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 вересня в Тячеві відбудеться перше відкриття ЦНАП в рамках 

Програми U-LEAD Компонент 2  

ЦНАП вже розпочав роботу в тестовому режимі та готується запропонувати мешканцям громади  актуальні 
та якісні адмінпослуги. Крім найвитребуваніших послуг для жителів ОТГ, в Центрі буде працювати послуга 
для видачі біометричних паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон. Устаткування вже 
встановлене в ЦНАП і варто відзначити, що Тячівська ОТГ стала першою громадою в Україні, де воно 
запрацює.  
 
Надання таких послуг в Тячівському ЦНАП вирішить питання доступності отримання паспортів, адже зараз, 
через чергу у районному відділі ДМС України, жителі змушені їхати за 140км в Ужгород або Мукачево. 
Кошти, отримані від адмінпослуг, будуть зараховані до бюджету місцевої ОТГ. 
 
Офіційне відкриття ЦНАП відбудеться 23 вересня.  
 
Допомогу в ремонті, обладнанні приміщення та встановленні паспортного обладнання громаді надала 
Програма U-LEAD Компонент 2, початкова фаза. Крім того, в рамках Програми, працівники центру пройшли 
спеціалізовані тренінги та підвищення кваліфікації.  
 
Більше інформації: http://bit.ly/2eYZP9Q  
 

Орієнтовний графік відкриття ЦНАП 
 
Вересень 
Тячів (Закарпатська область) - 23 вересня 
 
Жовтень 
Гостомель (Київська область) - 12 жовтня 
Нові Стрілища (Львівська область) - 9-13 жовтня 
Кіпті (Чернігівська область) - 9-16 жовтня 
Мокра Калигірка (Черкаська область) - 9-16 жовтня 
 
Листопад 
Єрки (Черкаська область) - 1-5 листопада 
Калита (Київська область) - 1-5 листопада. 
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В Миколаївській ОТГ буде збудований сучасний ЦНАП за європейськими 

стандартами 

 
В центрі села Миколаївка Сумської області з’явиться сучасний центр надання адміністративних послуг для 
жителів Миколаївської ОТГ. Близько 10 000 жителів ОТГ, отримають зручний доступ до якісних 
адміністративних послуг. Концепція Центру створена в результаті партнерської роботи шведських та 
українських експертів, в рамках діяльності Програми U-LEAD Компонент 2, початкова фаза. 
 
Завдяки спеціальним енергозберігаючим технологіям, що застосовуватимуться при будівництві приміщення, 
вже за 5 років громада зекономить близько 30% енергії, необхідної для роботи ЦНАП. 
 
Центр міститиме 7 робочих місць, де працюватимуть фахівці, які пройшли навчання за спеціально 
розробленою навчальною програмою Програми U-LEAD Компонент 2. Навчання тривало два місяці та 
складалося з п’яти модулів на актуальні для майбутніх співробітників ЦНАП теми. 
 
В ЦНАП також буде встановлене програмне забезпечення. 
Наразі триває тендер на будівництво Центру. Орієнтовна вартість будівництва становить 50 000,00 EUR. 
Урочисте відкриття планується в грудні 2017 року. 
 
Більше інформації: http://bit.ly/2eUixvP  

 

Правління шведської організації SKL International - представники 

Компоненту 2 Програми U-LEAD - відвідали Гостомель з ознайомчим 

візитом 
 
Представники шведської делегації відвідали Гостомельську громаду, як одну з найуспішніших в питаннях 
організації ЦНАП, що готується до відкриття.  
 
Пані Марі-Луїс Рьоннмарк - голова правління SKL International відзначила, що організація моніторить 
виконання програми на місцях та як її сприймають місцева влада і громада. 
 
Представники  SKL також наголосили на важливості залучення населення до контролю за роботою ЦНАП та 
прийняттям рішень органами місцевої влади. Експерти залучатимуть громадян до процесів прийняття 
рішень в ОТГ та контролю надання адміністративних послуг. 
 
Більше інформації: http://bit.ly/2xmNXFx  

 

В громадах-учасницях Програми U-LEAD розпочалась активна робота з 

інформування та залучення мешканців до відкриття та роботи ЦНАП 

 
Експерти Програми відвідали 13 громад, де будуть відкриті ЦНАП, та провели фокус-групи за участю 
представників місцевої влади, керівників ЦНАП, активістів для виявлення потреб громади. 
 
Результати дослідження стануть основою для проведення інформаційної кампанії та залучення мешканців у 
процес роботи ЦНАП в ОТГ. За результатами цих візитів, розпочата робота з підготовки плану заходів для 
кожної з пілотних громад  до роботи ЦНАП. 
 
Більше інформації: http://bit.ly/2wulBVt   
 
 
 
Якщо ви бажаєте отримувати наші новини, будь ласка, напишіть на адресу pr@tsnap.ulead.org.ua . 
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