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Перелік критеріїв  
для визначення готовності органів місцевого самоврядування 

 до створення ЦНАП 
 
 Критерій Формальне 

підтвердження 
Примітки 

1. Утворення робочої групи 
щодо створення 
(модернізації) ЦНАП 

Розпорядження голови 
про створення робочої 
групи, та затвердження її 
складу  

Робоча група повинна 
очолюватися головою або 
заступником голови / 
керуючим справами. До 
складу обов’язково повинні  
входити  представники 
виконавчих органів, 
задіяних у майбутньому 
ЦНАП, а також фахівці з 
фінансів (бухгалтер) та 
завідувач господарства або 
спеціаліст з господарського 
забезпечення.  

2. Наявна Концепція (або 
Програма) створення ЦНАП 
або розвитку системи 
надання адміністративних 
послуг у відповідній громаді  

Розроблений проект або 
вже ухвалене рішення 
місцевої ради про 
затвердження Концепції / 
Програми 

У цьому програмному 
документі має бути 
визначено модель надання 
адмінпослуг у громаді  
принаймні на перспективу 
5 років 

3. Визначення приміщення, 
підходящого  для 
розміщення ЦНАП 

3.1. Визначення 
рішенням відповідної 
ради адреси 
місцезнаходження ЦНАП 
(у рішенні про утворення 
ЦНАП). 
3.2. Попередній 
кошторис на ремонт та 
облаштування  (проект). 
 

Можливість розміщення в 
ЦНАП мінімум від 4-6 
робочих місць, бажано в 
одному кабінеті (залі). 
Приміщення повинне 
перебувати в адекватному 
стані і не вимагати 
непропорційних витрат на 
ремонт та облаштування.  
Обов’язкова попередня 
оцінка експерта. 

4. Юридичне створення ЦНАП  Рішення відповідної ради 
про утворення ЦНАП 

У цьому рішенні 
визначається  організаційна 
форма ЦНАП (структурний 
підрозділ / виконавчий 
орган або робочий орган), і 
штатна чисельність (для 
виконавчого органу)   

5.  Призначений керівник 
ЦНАП / підрозділу 
відповідального за 
організацію надання 
адміністративних послуг 

Розпорядження голови 
про призначення на 
посаду керівника ЦНАП 
(або покладення 
обов’язків на керівника 

У виконавчому органі 
відповідної ради має бути 
визначена постійна 
посадова особа, 
відповідальна за створення 
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через ЦНАП відповідного 
виконавчого органу / 
підрозділу)  

і функціонування ЦНАП 

6. Готовність до 
співфінансування витрат, 
пов’язаних зі створенням та 
функціонуванням ЦНАП 

6.1. Рішення ради про 
затвердження бюджету 
(або проект бюджету). 
6.2. У бюджеті 
відповідної ради 
передбачені кошти на 
утворення та/або 
утримання ЦНАП.  

Співфінансування 
обов’язково вимагається у 
разі перевищення 
можливостей Проекту. 
Необхідно також звертати 
увагу на бюджет розвитку 
(або його прогнозований 
показник). 
 

7. Належне розуміння 
проблематики ЦНАП 
місцевим головою та 
керівником ЦНАП  

Підтверджується 
особистою участю 
голови громади у заходах 
Проекту та встановленим 
рівнем розуміння 
проблематики ЦНАП 

Обов’язкова оцінка 
експерта (експертів) 
Проекту за результатами 
особистих зустрічей. 
Можливе опитування 
(тестування) за 
результатами проведення 
Інформаційної сесії для 
місцевих голів та 
керівників ЦНАП. 

 


