
 

 

 

 

Тема 2.3. Комфортне та безбар’єрне приміщення ЦНАП – запорука доступності та 
зручності для суб’єктів звернень 

 

При виборі та облаштуванні приміщення для ЦНАП необхідно виходити з того, що це буде 
місце обслуговування великої кількості людей з різними потребами щодо надання їм широкого 
спектру послуг. Тому ЦНАП має бути доступним для всіх мешканців (чоловіків і жінок; людей з 
інвалідністю, в т.ч. слабозорих; людей, які користуються різними видами транспорту, зокрема 
громадським транспортом, велосипедами, автомобілями тощо).  

Вибір приміщення. Для розміщення ЦНАП, як правило, обирається основна адміністративна 
будівля громади – приміщення місцевої ради, її виконавчих органів. Це зручно і громадянам, 
оскільки ЦНАП легко знайти, і персоналу - для взаємодії з бек-офісними підрозділами. У разі 
створення спільного ЦНАП з райдержадміністрацією, ЦНАП можна розмістити в приміщенні 
райдержадміністрації, якщо там вже наявна краща інфраструктура.  

У разі, якщо наявні адміністративні приміщення з різних причин не підходять, то для 
розміщення ЦНАП, можна обрати інше приміщення, бажано комунальної або державної форми 
власності. Це можуть бути колишні клуби, бібліотеки, спортзали (за умови згоди мешканців 
громади) або їх частини. 

Якщо у громаді немає жодного підходящого приміщення для Центру або є таке, що потребує 
неадекватних інвестицій у його модернізацію, можна застосовувати будівництво нового 
приміщення для ЦНАП. 

  Вимоги до облаштування приміщення. Далі ми зупинимося на основних ознаках належної 
адмінбудівлі ЦНАП: 

- ЦНАП має розміщуватися на першому поверсі. Якщо для обслуговування додатково 

використовується другий та інші поверхи, слід забезпечити можливість замовити будь-яку послугу 

на першому поверсі ЦНАП або ж передбачити безперешкодний доступ до всіх робочих місць у 

Центрі (у т.ч. використовуючи ліфти, підйомники). 

- Розміщення робочих місць персоналу у «відкритому просторі» (open spаce) – це ключова 

вимога до приміщення ЦНАП.  Кабінетна система прийому відвідувачів – неприйнятна. У ЦНАП усі 

робочі місця мають розташовуватися разом у загальній залі або кількома великими групами у 

кількох залах. 

- Доступність приміщення - на вході в будівлю, в разі потреби, потрібно встановити пандус 

(підйомник) та передбачити зручні сходи з поручнями, кнопку виклику працівника ЦНАП. 

- Приміщення має відповідати нормам енергоефективності та екологічності – повинні 

використовуватися екологічні та теплоізоляційні матеріали, енергоощадні лампи тощо. При вході 

слід передбачити тамбур або повітряно-теплову завісу. 

- У приміщенні ЦНАП повинні бути облаштовані туалетні кімнати для відвідувачів (у т.ч. для 

осіб з інвалідністю).  

- Також потрібно створити умови для відвідувачів із дітьми (місце для зберігання дитячих 

візочків, дитяча кімната чи дитячий куточок, сповивальний столик). 



 

Для комфортного обслуговування відвідувачів і зручних умов роботи працівників 
пропонується дотримуватися наступного зонування приміщення ЦНАП:  

- інформаційна зона, зона очікування, зона обслуговування (разом – фронт-офіс). Також може 
облаштовуватися і громадська приймальня як складова фронт-офісу; 

- за потреби і можливості – окрема зона опрацювання документів і допоміжні приміщення:  
архів, кімната персоналу (разом – бек-офіс).  

Доступ до фронт-офісу має бути відкритим і безперешкодним для відвідувачів. Доступ до бек-
офісу відвідувачам не надається.   

У невеликих ЦНАП поділ на фронт-офіс і бек-офіс може бути умовним, адже приймають 
відвідувачів і опрацьовують справи, переважно одні й ті ж працівники. Водночас певні робочі місця 
можуть бути відокремлені стелажами для документів, кімнатними рослинами, які частково ділять 
простір на фронт-офіс і бек-офіс. 

- Найближче місце до входу в приміщення ЦНАП має займати інформаційна зона. Тут 
необхідно встановити інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені та посади працівника 
ЦНАП, а також вивіску «Інформація» (або «Рецепція»). Суб’єктам звернення має бути зрозуміло до 
кого можна звернутися у першу чергу. 

- У зоні очікування мають бути облаштовані місця для відвідувачів. Їх кількість залежить від 
розміру ЦНАП, але мінімум для 10 осіб. 

- Кожне робоче місце працівника ЦНАП слід обладнати персональним комп'ютером, 
багатофункціональним пристроєм (для ЦНАП з невеликою кількістю відвідувачів можливе 
використання одного багатофункціонального пристрою на два робочі місця адміністраторів ЦНАП), 
іншим  устаткуванням і необхідними інформаційними системами. При цьому для відвідувачів 
рекомендується облаштовувати по два стільці біля кожного робочого місця обслуговування. 

- У всіх приміщеннях фронт-офісу слід встановити зрозумілі вказівники і покажчики. 

- Для комфорту і турботи про здоров’я відвідувачів і персоналу ЦНАП рекомендується 
обладнати приміщення Центру системою вентиляції/рекуперації повітря, кондиціонерами. 

- у приміщенні належного ЦНАП також має бути облаштоване місце самообслуговування – 

комп’ютеризоване місце з довідково-інформаційними системами та з доступом до мережі Інтернет. 

За таким комп’ютеризованим місцем відвідувачі ЦНАП повинні мати можливість самостійно 

ознайомлюватися з інформацією про адміністративні послуги, набувати навичок роботи з 

комп’ютером та в отриманні електронних послуг; 

- У приміщенні ЦНАП повинні бути засоби надання супутніх послуг, насамперед для оплати 

адміністративного збору: каса банку (для великих ЦНАП), платіжні термінали або POS-термінали на 

робочих місцях персоналу ЦНАП; 

- великі ЦНАП, а також ЦНАП, що надають паспортні послуги, адмінпослуги у сфері соціального 

захисту населення і де виникають черги, повинні бути облаштовані електронними системами 

керування чергою.  

В посібнику « Досвід фізичного створення ЦНАП в рамках Початкової фази Програми «U-LEAD 
з Європою» зібрані практичні рекомендації для фізичного створення, модернізації та візуального 
оформлення приміщень ЦНАП. Рекомендуємо звертатися до цього посібника при облаштуванні 
ЦНАП. 
 


