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Шановний читачу, 
 
Перед вами друге видання нашого ілюстрованого звіту. З нього ви дізнаєтеся про результати кропіткої роботи, що була проведена у період з березня 2018 року 
по березень 2019 року нашими колегами та друзями зі Шведської асоціації місцеви
 влад і регіонів (SALAR/SKL International), Академії електронного 
урядування Естонії (eGA) та компанії NIRAS Sweden AB, з якими Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва та розвитку (Sida) уклало договір 
про реалізацію напрямку з покращення якості надання адміністративни
 послуг Програми «U-LEAD з Європою».

Наша підтримка спрямована на модернізацію державного управління в Україні для підвищення якості надання адміністративни
 послуг громадянам і 
бізнесу у більш зручний і ефективний спосіб. Наша підтримка узгоджується з реформою децентралізації, що наразі проводиться в Україні і має на меті 
кардинальне підвищення рівня життя українськи
 громадян.

Від моменту започаткування Програми «U-LEAD з Європою» ми у тісній співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (Мінрегіон), Міністерством економічного розвитку та торгівлі України (Мінекономрозвитку) та іншими зацікавленими сторонами розробили 
та випробували моделі створення центрів надання адміністративни
 послуг (ЦНАП). Як наслідок, ми відкрили 26 пілотни
 ЦНАП по всій Україні, а протягом 2019 
та 2020 років плануємо відкрити ще декілька сотень ЦНАП, до яки
 звертатимуться мільйони громадян за адміністративними послугами, на які вони мають право.

Крім того, модернізація та підвищення ефективності державного управління в Україні здійснюються також за підтримки проекту EGOV4UKRAINE, що фінансу-
ється ЄС, Sida та Естонською програмою з розвитку. У 2018 році ми передали Державному агентству з питань електронного урядування України єдину платформу 
для обміну даними та інформацією «Трембіта», а також сучасну інформаційну систему «Вулик». Обидві IT-системи сприяють розвитку сучасного електронного 
урядування для різни
 цілей. Результати проекту EGOV4UKRAINE дадуть змогу прискорити процес надання адміністративни
 послуг у формата
 «держава-
держава», «держава-бізнес» і «держава-громадянин» у безпечний і за
ищений спосіб із забезпеченням за
исту персональни
 дани
 та інформації.

Ознайомтеся з цим ілюстрованим звітом і дізнайтеся більше про нашу роботу.
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Частина команди напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» 
на конференції «Початок нового партнерства», 5 березня 2019 року

Напрям з покращення якості надання 
адміністративни
 послуг для населення 
Програми «U-LEAD з Європою»



Більше інформації на
TSNAP.ULEAD.ORG.UA

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-
членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

«U-LEAD з Європою» має дві основні цілі:

Посилення спроможностей ключови
 суб’єктів на національному, регіональному та місцевому 
рівня
 з метою впровадження реформ регіональної політики та децентралізації.

Розширення прав і можливостей об’єднани
 громад з метою надання високоякісни
 послуг 
ї
 мешканцям. Цей звіт розповідає про результати, досягнені в рамка
 лише цього напрямку.

Зміст

Початкова Фаза
Фаза Впровадження
ІТ-рішення
Наші цінності
Партнери
Структура та команда
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ПОЧАТКОВА ФАЗА
2016 – 2018 

Середній час 
інституційного 
створення ЦНАП

1 рік
Середній час ремонту 
приміщень ЦНАП

4 місяці
Середній час 
зведення нової 
будівлі ЦНАП

5 місяців
Середня кількість 
послуг, що надаються 
в ЦНАП ОТГ

100
Мешканців ОТГ 
отримали доступ 
до якісни
 
адміністративни
 
послуг

>400 000

ЦНАП, який надає 
послуги з видачі 
паспортів в ОТГ

1-й
Мобільний ЦНАП 
в Україні

1-й
Найбільш енерго-
ефективні ЦНАП 
в Україні

2
Спільни
 ЦНАП 
громади та районної 
державної адміністрації
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Однією з цілей Програми «U-LEAD з Європою» є створення 
або модернізація до 600 належни
 центрів надання адміні-
стративни
 послуг в об'єднани
 територіальни
 громада
 
(ОТГ) та мали
 міста
 України.

Ні
то – ані державні органи влади, ані міжнародні організа-
ції – ще не впроваджував такий масштабний проект в Україні, 
ставлячи собі за мету покращити якість надання адміністра-
тивни
 послуг населенню.

Початкова Фаза мала надзвичайно важливе значення для 
забезпечення якості всієї Програми. Нами було відібрано 26 
пілотни
 громад і випробувано різні моделі надання адміністра-
тивни
 послуг. Ми також розробили посібники з керівними 
принципами створення ЦНАП у найбільш ефективний 
спосіб.

Унаслідок ми створили 26 належни
 ЦНАП.



послуг 
надано

2700

ПЕРШИЙ МОБІЛЬНИЙ
ЦНАП В УКРАЇНІ:

ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ ВСІХ

договорів з лікарями
підписано

2500

Результати першого року роботи мобільного ЦНАП:
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У багатьо
 громада
 України існує проблема мобільності. 
Особливо це стосується мешканців, які проживають далеко 
від центру громади, людей з інвалідністю, осіб по
илого 
віку та жінок, які займаються домашнім господарством 
і часто не мають власного автомобіля.

Для багатьо
 людей найближче місце, де вони можуть 
отримати адміністративні послуги, зна
одиться за багато 
кілометрів. Щоб вирішити цю проблему, ми запустили 
перший в Україні мобільний ЦНАП для надання широкого 
спектра адміністративни
 послуг у віддалени
 села
 і мали
 
міста
.

Мобільний ЦНАП у Славутській ОТГ надає 80 послуг на 
території району. Він оснащений двома робочими місцями 
для працівників ЦНАП та трьома місцями для відвідувачів. 
Мобільний ЦНАП навіть розширив свої функції, забезпечивши 
для населення можливість підписання договору з лікарем.

Мешканець Славутської ОТГ після відвідування мобільного ЦНАП
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ПОШУК НАЙКРАЩОЇ МОДЕЛІ
ЦНАП ДЛЯ КОЖНОЇ ГРОМАДИ

Сумська

Черкаська
�мельницька

Спільний ЦНАП 
у Чемеровецькій ОТГ 

Спільний ЦНАП 
у Старосинявській ОТГ

Звичайний ЦНАП 
у Меджибізькій ОТГ 

Спільний ЦНАП 
у Полонській ОТГ

Спільний ЦНАП 
у Новоушицькій ОТГ

Спільний 
міськрайонний 
ЦНАП Красно-
пільської ОТГ 
надає 120 адмін-
послуг 16 тисячам 
мешканців 24 
населени
 пунктів 
громади та району 

У віддаленому робо-
чому місці адміністра-
тора у смт Ірдинь, що 
розташоване на відстані 
25 км від центру 
громади, надається 
60 адмінпослуг 
для 900 мешканців 

Спільний ЦНАП 
у Краснопільській ОТГ 

Мобільний 
ЦНАП у 
Славутській ОТГ 

Білозірська 
ОТГ

Усі громади Початкової Фази відрізнялися за чисельністю населення, розмірами, кількістю 
населени
 пунктів, темпами соціально-економічного розвитку тощо. Ми вважаємо, що не 
існує єдиної моделі ЦНАП, яка могла б задовольнити потреби усі
 громад.
 
Для нас завжди був важливий один принцип: ЦНАП має надавати необ
ідний обсяг послуг 
якомога більшою кількістю органів влади в одному місці. У семи ЦНАП Початкової Фази 
нам вдалося переконати районні державні адміністрації та громади об'єднати надання 
адміністративни
 послуг в одному місці.

Інший принцип полягав у тому, що послуги мають бути доступними навіть для ти
, 
то живе 
далеко від центру громади. Тож, ми випробували концепцію віддалени
 робочи
 місць. 
Віддалене робоче місце в смт Ірдинь, Білозірської ОТГ Черкаської області, надає понад 
60 послуг і може конкурувати з багатьма ЦНАП за якістю інфраструктури та послуг.



ФАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ:
МАСШТАБУВАННЯ 
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ціль Фази Впровадження полягає у масштабуванні 
результатів Початкової Фази з метою модернізації 
або створення належни
 ЦНАП у 600 громада
 та 
мали
 міста
 (2018-2020 рр.).

ПІДТРИМКА ДЛЯ КОЖНОЇ ВІДІБРАНОЇ ГРОМАДИ

Фізична підтримка: меблі, офісне обладнання, 
комп'ютерна те
ніка, програмне забезпечення, 
дизайн-проекти приміщень ЦНАП

Інституційна підтримка: створення інституційної 
структури ЦНАП, навчання персоналу, підвищення 
рівня обізнаності та залучення мешканців

Спеціальна підтримка передбачає встановлення 
електронної системи керування чергою та 
транспортним засобом для забезпечення послуг у 
мобільному форматі (мобільні ЦНАП)

ПІДТРИМКА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Методологічна підтримка створення ЦНАП

Обмін досвідом та навчальні візити

Консультування з питань політики та адвокація

Розробка та впровадження інформаційної
системи для ЦНАП «Вулик»

7
Голова Дунаєвецької ОТГ та заступник голови РДА 
підписують Декларацію про наміри участі в Програмі



ПРОЦЕС РОБОТИ
З КОЖНОЮ ГРОМАДОЮ У 4 РАУНДАХ

Впровадження підтримки. Cпівпраця між громадами та виконавцями і впровадження 
підтримки здійснюються на підставі підписани
 Меморандумів на основі ТЗ та 
Декларацій про наміри.

Відкритий конкурс. Ми розміщуємо 
оголошення про прийом заявок
в мережі Інтернет, і будь-яка громада 
або місто, які відповідають критеріям, 
можуть подати заявку на участь на
сайті tsnap.ulead.org.ua

Відбір громад-партнерів. Експерти 
Програми разом з представниками 
Мінрегіону та Мінекономрозвитку 
обирають учасників з-поміж заявників.

На підставі списку ТЗ Sida оголошує 
тендер для відбору виконавців.

1 2 3

4 5
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ГРАФІК НА 2018-2019 РР.

РАУНД 2

1.07 1.08 1.10 1.11 1.121.09 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

РАУНД 1 оголошено 1.03 Те
нічні Завдання надіслані в Sida та громади Виконавці починають роботи по створенню та модернізації ЦНАП

Оголошення
конкурсу

РАУНД 3

Кінець подачі
заявок 
31.08.18

Те
нічні Завдання надіслані 
в Sida та в громади до 31.01

Кінець подачі 
заявок
31.01.19

Оцінювання
заявок.
Відібрані 
учасники

ТЗ передані в Sida 
та громади
30.06.19

Виконавці починають роботи 
по створенню та модернізації 
ЦНАП

Оцінювання 
заявок 
комісією

Відібрані
учасники

Поїздки в громади та створення 
те
нічни
 завданнь

Поїздки в громади та
створення Те
нічни

Завданнь

Оголошення 
конкурсу
15.11.18

ПЛАНУЄТЬСЯ РАУНД 4

2 0 1 8 2 0 1 9

Розробка Те�нічни� Завдань (ТЗ). За 
результатами візитів експертів Програми 
в громади та подальшого аналізу для
кожної спроможної громади розробля-
ється ТЗ. Також голова громади 
підписує Декларацію про наміри. 
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ВІДБІР ГРОМАД
СПРАВЕДЛИВИЙ

Мотивація до участі у Програмі має по
одити 
від сами
 громад. Це єдиний шля
 до створення 
сталого партнерства. Ми вважаємо, що громади 
та міста мають брати участь у Програмі 
добровільно.

Ми закликаємо кожну громаду в Україні подати 
заявку на участь у Програмі незалежно від її 
розміру або добробуту, транспортного 
сполучення або географічного положення.

Наш головний принцип – справедливий і 
прозорий відбір. Відбір здійснюється Комісією, 
до складу якої в
одять представники 
Секретаріату КМУ, Мінрегіону та Мінеконом-
розвитку. Ми завжди публікуємо всі рішення 
та ї
 об�рунтування на нашому сайті.

Робота Відбіркової комісії Раунду 2
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РАУНД 1

24 області 
взяли участь 
у відборі  

Кількість 
подани
 
заявок

Кількість 
Те
нічни

Завдань

4/1

8/3

9/7
7/6

5/2

12/9

5/0

6/4
7/6

7/5

6/5

3/3

4/1

16/11

3/1

13/8
4/2

8/4

6/5

5/3

1/0

2/2

11/7

5/3

22 області 
взяли участь 
у відборі  

17/9

14/4

8/5
12/8

6/1

21/10

9/5

5/2
12/5

11/5

9/3

10/5

16/7

12/2

4/2

15/7
9/2

15/9

8/4

13/5

11/6

10/7

РАУНД 2
246 ЗАЯВОК/150 ПОПЕРЕДНЬО ВІДІБРАНО/112 ВІДІБРАНО

112 ТЗ розроблено для спроможни
 громад 
59 – ТЗ для створення ЦНАП
53 – ТЗ для модернізації ЦНАП

Спеціальні моделі ЦНАП

6 Мобільни
 ЦНАП
26 Спільни
 ЦНАП громади та районної державної 
адміністрації (Спільний ЦНАП ОТГ та РДА) 
5 ЦНАП на основі договорів про міжмуніципальне 
співробітництво (ММС) 
72 Громади з віддаленими робочими місцями (ВРМ)

98 ТЗ розроблено для спроможни
 громад 
60 – ТЗ для створення ЦНАП
38 – ТЗ для модернізації ЦНАП

Спеціальні моделі ЦНАП

0 Мобільни
 ЦНАП
17 Спільни
 ЦНАП громади та районної державної 
адміністрації (Спільний ЦНАП ОТГ та РДА) 
5 ЦНАП на основі договорів про міжмуніципальне 
співробітництво (ММС) 
69 Громад з віддаленими робочими місцями (ВРМ)

157 ЗАЯВОК/118 ПОПЕРЕДНЬО ВІДІБРАНО/98 ВІДІБРАНО

1 209 500 мешканців громад отримають 
доступ до якісни
 адмінпослуг

1 830 000 мешканців громад отримають 
доступ до якісни
 адмінпослуг

 

Кількість 
подани
 
заявок

Кількість 
Те
нічни

Завдань

РАУНДИ 1 ТА 2: ОГЛЯД ВІДБОРУ

Вінницька

Житомирська

Рівненська
Волинська

Львівська

Івано-Франківська

�мельницька

Закарпатська
Чернівецька

Київська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Черкаська

�арківська

Дніпропетровська
Донецька

Луганська

Кіровоградська

Запорізька

�ерсонська

Миколаївська

Одеська

Тернопільська

Вінницька

Житомирська

Рівненська
Волинська

Львівська

Івано-Франківська

�мельницька

Закарпатська
Чернівецька

Київська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Черкаська

�арківська

Дніпропетровська
Кіровоградська

Запорізька

�ерсонська

Миколаївська

Одеська

Тернопільська



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПІДХІД ДО
КОЖНОЇ ГРОМАДИ

Наші експерти відвідують кожну відібрану 
громаду незалежно від того, наскільки далеко 
їм треба ї
ати. Відвідавши 300 громад за рік, 
ми можемо впевнено сказати, що кожна з ни
 
є унікальною і потребує індивідуального 
рішення зі створення або модернізації ЦНАП.

За результатами візитів та діалогу з громадами, 
наші експерти розробляють для кожної громади 
індивідуальне Те
нічне Завдання.

Кожне ТЗ містить покроковий опис процесу 
створення ЦНАП, визначені фінансові та 
інституційні обов'язки громади і Програми.

Остаточні рішення щодо вибору моделі для 
ЦНАП і власного внеску громади завжди 
приймають самостійно.

11Регіональний координатор та ар
ітектор розробляють дизайн-проект для приміщення ЦНАП
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ЩО МИ НАДАЄМО
НАШИМ ПАРТНЕРАМ?

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Кожне Те�нічне Завдання (ТЗ) є індивідуальною 
«дорожньою картою» зі створення або 
модернізації ЦНАП. Воно містить:

перелік завдань з інституційного 
створення ЦНАП, включно з кількістю 
персоналу та переліком послуг, які 
будуть надаватися 

вибір моделі для ЦНАП

перелік необ
ідного комп'ютерного 
обладнання, меблів, програмного 
забезпечення

рекомендовані плани та проекти 
приміщень ЦНАП

розподіл фінансови
 та 
інституційни
 обов'язків між 
громадами та Програмою.

 СТАТИСТИКА ВІДБОРУ ГРОМАД
РАУНДІВ 1 ТА 2

Кількість 
користувачів ПК 
для ЦНАП «Вулик»: 
2 831

Кількість меблів для 
ЦНАП: >20 000

Кількість комп'ютерного
обладнання: >3 000

Кількість 
електронни
 
систем 
керування 
чергою: 36

Кількість учасників 
тренінгів: 4 930

Кількість годин інституційної підтримки 
від експертів Програми: 19 000 Мобільні ЦНАП: 6



СТВОРЕННЯ ЦНАП
У ТЕТІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ

ОГЛЯД ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ.

Модель ЦНАП: спільний ЦНАП громади 
і районної державної адміністрації з 
5 віддаленими робочими місцями 

Кількість робочи� місць: 20 в основному 
ЦНАП та 5 віддалени
 робочи
 місць

Кількість послуг: 136 

Тетіївська ОТГ у Київській області 
була обрана учасником першого раунду. 
ЦНАП громади буде створено відповідно 
до розробленого Те
нічного Завдання.
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Підтримка 
з боку 
Програми:

Інституційна

Фізична

Внесок
громади

Підтримка інституційного створення ЦНАП 
(128 годин підтримки)
Навчання 53 працівників ЦНАП та громади
Підтримка підвищення рівня обізнаності та 
залучення громадян (16 годин підтримки)

Меблі
Програмне забезпечення
Комп'ютерне обладнання
Електронна система керування чергою
Дизайн-проект приміщень ЦНАП

Капітальний ремонт приміщень ЦНАП

Чисельність населення громади: 21 900
 
Кількість мешканців, які отримають доступ до якісни� 
адміністративни� послуг (з ура�уванням мешканців району): 31 900

Площа ЦНАП: 244 м 2

Візуалізація дизайн-проекту приміщення ЦНАП



НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ:
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, 
ЩО СТВОРИТИ 
НАЛЕЖНИЙ ЦНАП 
МОЖЛИВО

Раніше чимало людей скептично ставилися до 
спроможності невелики
 об'єднани
 громад 
створити та підтримувати функціонування 
належного ЦНАП, оскільки в громад 
недостатньо коштів, кваліфікованого 
персоналу та відповідного досвіду.

Працюючи над цим проектом, ми побачили 
багато нади
аючи
 прикладів створення 
належни
 ЦНАП як у мали
, так і у велики
 
громада
 України. Але, на жаль, ї
ній досвід 
не достатньо широко висвітлюється.

Лише уявіть, яки
 результатів ми б досягли, 
якби нади
нули інши
, демонструючи їм 
реальні приклади належни
 ЦНАП. Саме тому 
ми вважаємо, що ознайомчі візити та обмін 
досвідом є дуже важливими.

14Експерт програми працює з громадою під час навчального візиту у ЦНАП Миколаївської ОТГ
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МАСШТАБ ТА ГЕОГРАФІЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ВІЗИТІВ

Візити по 
Україні

33

Учасники
з

654

Громад
в

332

Областя
 
України

24

Чоловіки
30%

Жінки
70%

УСТИЛУГ

МЕДЖИБІЖ

ПОЛОННЕ

ГОСТОМЕЛЬ

МИКОЛАЇВКА
ІРШАНСЬК

ВЕРБКІВКА

ВЕСЕЛЕ

ТЯЧІВ

БЕРЕСТОВЕ

СТАРІ БОГОРОДЧАНИ

КІПТІ

СОКОЛІВСЬКЕ

ТРОСТЯНЕЦЬ

ЮЖНОУКРАЇНСЬК

БІЛГРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ

ДУБНО

СЛАВУТА

ЗОЛОТНИКИ

КОЧУБЕЇВКА

НОВА УШИЦЯ

БІЛОЗІР'Я

КРАСНОПІЛЛЯ



РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ
НАДАННЯ ПОСЛУГ

Наша робота в усі
 її форма
 спрямована на те, щоб під час прийняття рішень, які 
стосуються надання адміністративни
 послуг в Україні, був почутий і вра
ований кожен 
голос об'єднани
 громад та ЦНАП на національному рівні.

Після виконання кропіткої роботи на місця
 у понад 200 громада
, проведення обговорень 
з експертною спільнотою та представниками як місцевої, так і центральної влади, ми дійшли 
висновку, що українське законодавство та практика потребують вдосконалення.

Ми вважаємо, що вдосконалення законодавства можливе лише через відкрите обговорення 
із залученням усі
 зацікавлени
 сторін, ставлячи на перше місце потреби пересічного 
українця.

16Обговорення комплексного �ендерного під
оду в роботі ЦНАП
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ЗНАННЯ
ДОСТУПНІ ДЛЯ ВСІХ

Для нас важливо ділитися здобутими знаннями. 
Це дозволяє ру
атись вперед та створювати 
нові цікаві партнерства. Ми працюємо у різни
 
напряма
: як у межа
, так і поза тематикою 
надання адміністративни
 послуг. 

Для створення належного ЦНАП потрібні 
всебічні знання в різни
 сфера
. Наша команда 
здобула велику кількість знань, які ми оформили 
документально у вигляді семи посібників. 
У ци
 посібника
 надано відповіді на запитання 
не лише про те, як інтегрувати максимальний 
обсяг послуг, але й як зробити ЦНАП енерго-
ефективним та вільним від будь-яки
 
проявів дискримінації місцем.

Ми прагнемо зберегти, передати та обміня-
тися передовим досвідом з метою створення 
належного ЦНАП. Саме тому ми постійно 
оновлюємо наші посібники і робимо ї
 доступ-
ними для всі
.

Співробітниця Новоушицького ЦНАП знайомиться з посібником «Як створити ЦНАП в ОТГ»



НАШІ МАЙБУТНІ ПОСІБНИКИ

ЩОДО СТВОРЕННЯ ЦНАП
НАШІ ПОСІБНИКИ

Як створити належний 
ЦНАП в ОТГ (Досвід 
інституційного створення 
ЦНАП)

Практичні рекомендації щодо 
інтегрування комплексного 
�ендерного під
оду у роботу 
ЦНАП

Досвід фізичного створення 
ЦНАП в рамка
 Початкової 
Фази Програми

18Доступні на сайті: tsnap.ulead.org.ua

Посібник з підвищення рівня 
обізнаності мешканців

Тренінговий посібник для 
персоналу ЦНАП

Посібник із залучення громадян Керівні принципи щодо енергоефективності



Тарас Токарський, заступник 
Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
з питань європейської інтеграції 
на презентації ¤ендерного посібника

Панельна дискусія під час 
презентації посібника «Досвід 
фізичного створення ЦНАП»

Геннадій Зубко, Віце-прем'єр-
міністр, Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України презентує посібник 
«Як створити належний ЦНАП 
в ОТГ»

19



EGOV4UKRAINE ПОКРАЩУЄ ПРОЦЕС НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЗАВДЯКИ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ 

Лідери пілотни
 громад та 
EGOVUKRAINE під час візиту 
в офіс eGA в Таллінні

20

Проект EGOV4UKRAINE спрямований на покращення процесу надання адміністративни
 послуг на рівні громад і міст завдяки розробці 
та впровадженню державної системи обміну даними «Трембіта» та інформаційної системи «Вулик», призначеної  для центрів надання 
адміністративни
 послуг (ЦНАП).

Ми віримо, що ІТ-рішення і допоміжна екосистема, створені  в рамка
 проекту, зроблять роботу органів влади більш прозорою та 
ефективною на державному та муніципальному рівня
, а також забезпечать необ
ідну підтримку розвитку державни
 електронни
 послуг.
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«Трембіта» – це децентралізована те
нологія 
обміну даними, яка дозволяє українським 
органам державної влади та органам місцевого 
самоврядування швидко і безпечно 
здійснювати взаємодію та обмін даними. 

«Трембіта» працює як фундаментальна 
інфраструктура для надання державни
 
електронни
 послуг у ЦНАП та через мережу 
Інтернет. 

Кожна взаємодія та обмін даними спрощує 
процес надання адміністративни
 послуг: 
точність дани
 зростає, багато процесів 
автоматизуються, значно скорочується 
необ
ідність надання довідок, громадянам 
доведеться здійснити на 25% менше візитів 
до державни
 установ.

Система «Трембіта» побудована на вдоскона-
леній естонській платформі для обміну 
даними X-Road, яка є основою цифрового 
суспільства в Естонії. 

СИСТЕМА «ТРЕМБІТА» – 
БІГАТИ МАЮТЬ ДАНІ, 
А НЕ ЛЮДИ

Громадяни

Підприємці

Центральний 
сервер 1

Центральний 
сервер N

Централізований 
моніторинг

Сервіси те
нічної 
підтримки

Споживачі дани


Довірчі послуги
Онлайн перевірка 
статусів сертифіка-
тів. 
Встановлення 
позначок часу

Споживачі дани


Інформаційна 
система центрів 
надання адміні-
стративни
 послуг

Споживачі дани


Інформаційна 
система органів 
місцевого 
самоврядування

Інформаційна 
система органу 
державноі 
влади

Постачальники дани


Реєстри/ 
інформаційні 
системи органів 
державної 
влади

Постачальники дани


Реєстри/ 
інформаційні 
системи органів 
місцевого 
самоврядування

Постачальники дани


Реєстри/ 
інформаційні 
системи інши
 
типів 
організацій

Споживачі дани


Державний 
портал 
послуг

МЕРЕЖА 
ІНТЕРНЕТ

Secure data
gateway

Веб-служба Веб-службаВеб-служба

Веб-клієнтВеб-клієнт

Веб-клієнт

Веб-клієнт

Органограма: Як працює «Трембіта»

Державні
установи



«ВУЛИК» –
СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА ДЛЯ ЦНАП

22

Система «Вулик» допомагає підвищити доступ-
ність та якість послуг, що надаються в Центра
 
надання адміністративни
 послуг ,покращуючи 
комунікаційні та робочі процеси, а також 
оптимізуючи точність оброблення дани
. 

«Вулик» автоматизує роботу ЦНАП і дає змогу 
вдесятеро прискорити процес надання послуг 
завдяки повторному використанню дани
 із 
національни
 реєстрів і наданню послуг 
безпосередньо громадянам.

Система «Вулик»:
Реалізовує мінімально необ
ідні функції ЦНАП 
через 
марне рішення
Прискорює формування запитів через систему 
обміну даними «Трембіта»
Забезпечує надійне зберігання та за
ист 
інформації і скорочує ІТ-витрати для громад, 
надаючи централізовану службу підтримки та 
систему супроводу
Забезпечує роботу в режимі віддалени
 
робочи
 місць.

Наразі ця система про
одить стадію пілотного 
впровадження і буде запущена в 400 ЦНАП 
по всій Україні до кінця 2020 року. 

УКРАЇНКА

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

РЖИЩІВ

ОБУ�ІВ

ЧОРТКІВ

ЮЖНЕ

ОЛЕВСЬК

ГУМЕНЦІ

КА�ОВКА
НОВА КА�ОВКА

Громади, в яки
 було пілотовано «Вулик»



СТВОРЕННЯ 
ДОПОМІЖНОЇ ЕКОСИСТЕМИ

EGOV4UKRAINE, Державне агентство з питань 
електронного урядування та Національне 
агентство України з питань державної служби 
провели аудит українськи
 державни
 інформа-
ційни
 систем та розробили 14 рекомендацій 
щодо ї
 модернізації та розвитку. Аудит тривав 
до жовтня 2018 року й о
оплював 573 ІТ-системи 
66 державни
 організацій і 24 обласни
 
адміністрацій. 

Обстеження ІТ-систем забезпечило 
орошу 
основу для підготовки інтеграції державни
 
баз дани
 з системою «Трембіта». У майбутньому 
обстеження стане щорічним й о
оплюватиме 
всі
 власників та керівників державни
 інформа-
ційни
 систем.

Рекомендації доступні за посиланням 
http://audit.gov.ua

Олександр Риженко, голова Держагентства з питань електронного урядування виступає на Конференції U-LEAD 5 березня 2019 року
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РЕЗУЛЬТАТИ

«Трембіта» готова до інтеграції державни
 баз дани
 і реєстрів. Вона передана Державному агентству з питань електронного урядування України та 
сертифікована Державною службою спеціального зв'язку та за
исту інформації України
5 державни
 установ під'єднали або під'єднують свої інформаційні системи або реєстри до системи «Трембіта»: Міністерство внутрішні
 справ, Державна 
фіскальна служба, Міністерство фінансів, Державна служба України з лікарськи
 засобів та контролю за наркотиками та Пенсійний фонд
175 системни
 адміністраторів та розробників послуг пройшли навчання у сфері роботи з системою «Трембіта»
Підвищення обізнаності політиків та посадови
 осіб у сфері ІКТ: 3 навчальні візити до Естонії для посадови
 осіб та ІТ-фа
івців українськи
 органів державної 
влади, міст та громад, 3 форуми для ІТ-директорів, в яки
 взяли участь 680 учасників, 3 презентації високого рівня в Кабінеті Міністрів України 
10 ЦНАП здійснили пілотне впровадження інформаційної системи «Вулик». Проведені навчальні курси для 58 адміністраторів та 31 розробника

«Вулик» «Трембіта» загальні за
оди, комунікація

Листопад 2019 р. – 
Липень 2020 р.  Розроблення 
нови
 функціональни
 
можливостей системи «Вулик»

Розроблення системи 
безпечного обміну 
даними «Трембіта»
Липень 2017 р. – 
Вересень 2018 р.

Квітень 2018 р. – 
Квітень 2019 р. 
Розроблення інформаційної 
системи для ЦНАП «Вулик»

Пілотне впровадження 
інформаційної системи «Вулик»
Травень 2018 р. – Квітень 2019 р.

Серпень 2018 р. – Вересень 2020 р. 
Семінари у галузі роботи 
із системою «Трембіта»

Передача системи «Трембіта» 
Державному агентству з питань 
електронного урядування України
Вересень 2018 р. 

Листопад 2018 р. 
IV Національний форум 
ІТ-директорів органів 
влади України

Семінари у галузі роботи 
із системою «Вулик»
Листопад 2018 р. – Липень 2020 р.

Листопад 2018 р. – Квітень 2019 р. 
Підключення 5 органів влади 
до системи «Трембіта»

Розроблення до 150 
G2G-послуг
Листопад 2018 р. – 
Липень 2020 р.

Грудень 2018 р. 
Сертифікація засобів 
за
исту центральної 
системи «Трембіта»

Підключення 55 органів влади 
до системи «Трембіта»
Травень 2019 р. – Вересень 2020 р.

Травень 2019 р. – Липень 2020 р. 
Впровадження системи 
«Вулик» в 400 ЦНАП

Розроблення нови
 функціо-
нальни
 можливостей системи 
«Трембіта» Серпень 2019 р. – 
Серпень 2020 р.
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НАШІ ЦІННОСТІ

Ми інтегруємо наші цінності в усі напрями роботи 
і зао
очуємо наши
 партнерів робити те саме.

�ЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Ми 
очемо, щоб люди будь-якої статі могли отри-
мувати адміністративні послуги в ЦНАП без 
дискримінації і домагань.

¤ендерна нерівність є реальною в новостворени
 
об'єднани
 громада
. Зі 112 громад, які беруть 
участь у першому раунді Фази Впровадження, 
тільки 16 очолюють жінки. Водночас абсолютну 
більшість персоналу в ЦНАП становлять жінки.

ДОСТУПНІСТЬ

При створенні ЦНАП Програма «U-LEAD з Європою» 
застосовує під
ід, орієнтовании на людину. Наша 
діяльність відповідає цілі Сталого розвитку ООН
№ 11: зробити міста і громади відкритими, безпе- 
чними, життєздатними і стійкими. Усі наші ЦНАП 
мають бути доступними для людеи з інвалідністю
та відвідувачів з дітьми.

ЧУТЛИВІСТЬ ДО КОНФЛІКТІВ 

Бути чутливими до конфліктів для нас означає 
розуміти точки перетину між за
одами для розвитку 
та потенційним конфліктом. При створенні та 
модернізації ЦНАП ми завжди аналізуємо місцеве 
середовище для того, щоб не завдати шкоди 
існуючим збалансованим системам.

Відвідувачка Новоушицького ЦНАП використовує 
пеленальний столик у туалетній кімнаті 
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
І ЗМІНА КЛІМАТУ

Працюючи з ЦНАП ми серйозно ставимося до 
питання збереження навколишнього природного 
середовища, тому ми поставили перед собою 
і нашими партнерами завдання звести до мінімуму, 
наскільки це можливо, викиди вуглецю та 
споживання енергії.

Під час будівництва дво
 нови
 будівель ЦНАП 
в 
оді початкової фази використовувалися безпечні 
для навколишнього середовища матеріали та
 енергоефективні те
нології, що відповідають 
екологічним стандартам ЄС.

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

Під час співпраці з Громадами щодо створення 
ЦНАП ми протидіємо всім формам корупції, 
прагнемо до конкуренції на рівни
 умова
 і 
підтримуємо соціальну відповідальність. 
Ми відбираємо консультантів та підрядників 
на основі відкрити
 конкурсів і тендерів. 
Ми виділяємо багато ресурсів на антикорупційні 
за
оди, щоб виключити будь-які можливості 
для нецільового використання коштів та 
зловживання довірою.

НАШІ 
ЦІННОСТІ 



ДИЗАЙН / АР�ІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ / РОЗРОБКА ПРОЕКТУ

ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ

Lobby X, Київ

ФОТО ТА ВІДЕО

Сергій �андусенко, Василь Колода, 
Микита Завілінський, Володимир Кузнєцов, Київ
NEW Black Production, Київ
Demch.co, Київ
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Громадська організація «Всеукраїнська асоціація центрів 
надання адміністративни� послуг»

ОЗНАЙОМЧІ ВІЗИТИ

ПАРТНЕРИ,
ЯКІ ДОПОМОГЛИ

ДОСЯГТИ НАШИХ ЦІЛЕЙ

Ми висловлюємо свою вдячність усім нашим партнерам, які зробили внесок 
у реалізацію Фази Впровадження у 2018-2019 рр. Без ни
 ми не змогли б 
досягти таки
 результатів. Усі виконавці були обрані шля
ом проведення 
відкрити
 конкурсів і тендерів.

ІНФОРМАЦІЙНІ СЕСІЇ

Центри розвитку місцевого самоврядування 
Програми «U-LEAD з Європою»

Обласні державні адміністрації

Студія «Igor Sirotov Architects», Київ
Ар�ітектурне бюро «Zotov&Co», Київ

ДОПОМІЖНА ПІДТРИМКА

ТОВ «Colo-gistics», Київ: логістичні послуги
ТОВ «Драйв Форс», Київ: послуги з пасажирськи
 
перевезень
ТОВ «ТРІС», Київ: послуги перекладу
ТОВ «Таск Форс», Київ: послуги перекладу 
ElecTech SE, Київ: обладнання для ЦНАП
Demch.co, Київ: підтримка веб-сайтів 
та IT-рішення
ТОВ «Inpraxi», Київ: юридичні послуги
Компанії Cybernetica AS та Soft Xpansion Ukraine LLC,
Київ: розроблення системи «Трембіта» 
Компанія Soft Xpansion Ukraine LLC, Київ: розроблення 
програмного забезпечення для системи «Вулик» 



SKL International

Sida

NIRAS Sweden AB

EGOV4UKRAINE 

Відповідає за: управління, координація, реалізація, комунікація, видимість, звітність

Цільова група

Державне управління України 
ОТГ та малі міста

НАША СТРУКТУРА
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Підкомпонент: Належні 
ЦНАП
Партнери: об'єднані 
громади,малі міста
Фаза Впровадження, 
березень 2018 - квітень 2020

Відповідає за: Роботи зі 
створення / модернізації 
ЦНАП

Інституційне створення ЦНАП
Навчання персоналу ЦНАП
Підтримка залучення 
громадян
Закупівля ІТ-обладнання, 
програмного забезпечення 
і меблів

Підкомпонент: EGOV4UKRAINE, листопад 2016 -
жовтень 2020 Партнер: Державне агентство 
з питань електронного урядування України

Відповідає за: Розробку рішення для безпечного 
обміну даними між державними органами, а 
також інформаційної системи для ЦНАП з 
метою надання високоякісни
 адміністративни
 
послуг як в ЦНАП, так і через онлайн канали 
самообслуговування

«Трембіта» – IT-система, яка полегшує обмін 
даними на національному та місцевому рівня

«Вулик» – ІТ-система для ЦНАП, що 
пришвидшує надання послуг громадянам
Розроблення системного та сталого під
оду 
до побудови, модернізації та розвитку держав-
ни
 інформаційни
 систем та інфраструктури
Підвищення обізнаності політиків та посадови
 
осіб у сфері ІКТ

Відповідає за:

Методологічний супровід створення та модернізації 
ЦНАП

Координація комунікації результатів Фази Впровадження

Обмін досвідом між учасниками Програми та іншими ОТГ

Законодавча підтримка у співпраці з Мінрегіон

Відбір учасників в 4 раунди. Перше оголошення 
01.03.18. Створена загальна робоча група за участю 
Мінрегіон та МЕРТ

Розробка Те�нічни� Завдань по створенню належного 
ЦНАП для кожного учасника. До 150 ТЗ за кожний 
раунд (600 загалом), 4 раунди

1

2

3

4

5

6

Підкомпонент: Належні ЦНАП
Партнери: об'єднані громади, малі міста

Початкова Фаза, жовтень 2016 - квітень 2018 
Моделі для ЦНАП розроблені та випробувані в 26 
громада
. Створено 26 ЦНАП

Фаза Впровадження, березень 2018 - квітень 2020 
Підтримка створення до 574 ЦНАП



КОМАНДА SIDA
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Sida – урядове агентство, яке працює від імені Парламенту 
та Уряду Швеції і має місію зменшити рівень бідності в світі.

Sida відповідає за реалізацію другої цілі Програми U-LEAD та, 
через делеговане співробітництво, фокусується на створенні 
ефективни
 центрів надання адміністративни
 послуг. 

Перший Секретар Посольства 
Швеції в Україні, Директор 
Програми «U–LEAD з Європою» 
від Sida

Камеран �удур
Програмний менеджер Sida, 
Стокгольм, Швеція 

Софі Фірк



КОМАНДА
SKL INTERNATIONAL

SKL International – це компанія, що створена Шведською 
асоціацією муніципалітетів та регіонів (SALAR) і спеціалізу-
ється на створенні та розвитку належни
 систем місцевого 
самоврядування в усьому світі.

Євген Астрашенок
Олександра Бакланова
Тамара Береш
Богдан Біда
Надія Біленко
Олег Білоус
Ігор Бригілевич
Сусанна Делланс
Марина Дзензель
Ольга Глазунова
Вікторія Залозна
Юлія Іва
ніна
Ольга Калініченко
Наталя Капуста
Сергій Карман
Галина Ковальчук
Ірина Корольчук
Тетяна Круш
Алла Лежненко
Аляксандр Мазуркін
Петро Макаренко
Роман Матвійчук
Олена Молодцова
Людмила Мура
овська
Ми
айло Невда
а
Дар'я Новицька
Анастасія Паршекова
Максим Поляков
Ія Савченко
Роман Слободян
Олена Ступакова
Віктор Тимощук
Владислав Тинок
Марія Тищенко
Станіслав Ющик
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Олег Бурба 
Анна Гладун
Юрій Копитін  
Марі Педак
Андрій Піскун
Денис Пригарін    
Дмитро Савранчук   
Микола Самар

Проект EGOV4UKRAINE  (Підтримка процесу децентралізації електронного 
урядування в Україні) є частиною Програми «U-LEAD з Європою», що 
реалізується Естонською Академією електронного управління (eGA).

Заснована в 2002 році, eGA є некомерційним аналітичним центром та 
консалтинговою організацією. eGA  підвищує кваліфікацію та надає допомогу 
посадовим особам центральни
 та місцеви
 органів влади у реалізації 
програм цифрови
 трансформацій для створення розумни
, стали
 та 
ефективни
 рішень в галузі електронного врядування, електронної демократії 
та кібербезпеки. Станом на сьогоднішній день, eGA співпрацювала з більш 
ніж 200 організаціями і провела навчання для понад 5 500 посадови
 осіб 
у 130 країна
.

КОМАНДА ПРОЕКТУ
EGOV4UKRAINE



Команда менеджменту

Євген Гончар
Наталія Доманська
Анастасія Єрмошенко
Анна Романович
Ірина Скринник 
Григорій Федак

NIRAS була обрана виконавцем Фази Впровадження 
через міжнародні тендерні процедури.

NIRAS надає те
нічну допомогу та здійснює 
проектне управління для програм розвитку по 
всьому світу. Як одна з провідни
 Скандинавськи
 
консалтингови
 організацій, NIRAS спеціалізується 
на наданні консалтингови
 та інженерни
 послуг 
в галузя
 будівництва, промисловості, сільського 
господарства, енергетики, навколишнього 
середовища, переробки, транспорту.

КОМАНДА
NIRAS

Команда Раунду 1

Тетяна Гречко
Святослав Жлуктенко 
Олександр Кисельов
Тетяна Лебу
овська 
Наталія Сидоренко
Наталія Руденко
Іван Шкурат

Команда менеджменту NIRAS 32



Сайт EGOV4UKRAINE: ega.ee/project/u_lead

ІЛЮСТРОВАНИЙ ЗВІТ2018-2019

Ця публікація підготовлена в рамка
 міжнародної Програми 
«U-LEAD з Європою», яка фінансується Європейським Союзом,
та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною,
Польщею та Швецією. Зміст цієї публікації не обов’язково 
відображає погляди згадани
 донорів «U-LEAD з Європою».

Сайт: tsnap.ulead.org.ua


