
 

 

 

 
Тема 3.1 Моделі ЦНАП (варіанти та їх комбінації) 
 

ЦНАП утворюються у різних громадах, і містах-мільйонниках, і сільських 
об’єднаних/укрупнених територіальних громад (ОТГ). Тому такі ЦНАП, мають і спільні ознаки, і 
специфіку. Звідси може йтися про різні моделі ЦНАП та різні моделі надання адміністративних 
послуг у різних громадах. Адже кожна громада унікальна.  

 

Отже, які фактори впливають на визначення моделей ЦНАП. Насамперед, це: 
- розмір громади (за чисельністю мешканців);  
- географія громади (особливо, якщо це ОТГ/укрупнена територіальна громада); 
- статус територіальної громади / тип органу місцевого самоврядування (чи це було місто 

обласного значення або інший ОМС; чи це райцентр або сільська громада). 
 

Від чисельності населення громади, у т.ч. її адміністративного центру, залежить розмір 
(масштаб) ЦНАП: необхідна кількість робочих місць і персоналу; розміри приміщення; години 
прийому; особливості організації роботи тощо.  

 

Ще важливіше значення для вибору моделі ЦНАП має географія громади: це один 
населений пункт чи декілька, відстань між населеними пунктами та центром громади, 
площа та протяжність території громади, особливості території (наприклад, гірські 
території, території з низькою густотою населення тощо).  

Для ОТГ (укрупнених тергромад) після їх створення важливо, як мінімум, не погіршити 
територіальну (фізичну) доступність послуг. Тому потрібно намагатися зберегти точки доступу до 
послуг у сільських і селищних радах (їх центрах), які існували до об’єднання/укрупнення.  

Показник просторової (кілометрової) доступності до послуг може бути індивідуально 
визначений кожною громадою, враховуючи такі особливості як якість шляхів, наявність 
громадського транспортного сполучення, демографічна структура та ін.  

 

Зважаючи на це, можна виокремити кілька моделей ЦНАП. 
 

ЦНАП у громаді, що складається з одного населеного пункту  
Це, як правило, одне приміщення ЦНАП, у якому надаються необхідні групи послуг.  
Якщо населений пункт не є достатньо компактним, то має розглядатися питання створення 

територіального підрозділу (підрозділів) та/або віддаленого місця (місць) адміністраторів.  
ЦНАП у громаді, що складається з кількох населених пунктів   
В адміністративному центрі громади забезпечується функціонування основного офісу ЦНАП.  
Але при такому складі громади вже обов’язково розглядати питання про утворення 

територіальних підрозділів чи віддалених робочих місць адміністраторів (ВРМ). Звісно, з 
урахуванням критерію територіальної доступності і співмірності витрат на відкриття та утримання 
таких терпідрозділів та ВРМ, кількості послуг, які там надаються.  

 

Для цих моделей ЦНАП вже важливо розуміти різницю у таких елементах ЦНАП як: 
 - територіальні підрозділи ЦНАП 
 - віддалені робочі місця адміністраторів (ВРМ). А також їх пересувні модифікації: 

- мобільні ЦНАП 
- виїзні адміністратори. 



 

 

Територіальний підрозділ ЦНАП  
Це додатковий офіс ЦНАП, у якому забезпечується створення не менше 2-х робочих місць. 

Юридично це утворення може мати статус окремого сектора або відділу ЦНАП (останнє – у разі 
створення самого ЦНАП як управління або департаменту), а для великих громад навіть управління.  

Рішення про утворення територіального підрозділу ЦНАП та режим його роботи визначає 
орган, що створив ЦНАП, тобто місцева рада. При цьому режим роботи територіального 
підрозділу ЦНАП може відрізнятися від режиму роботи ЦНАП. Хоча загалом, режим роботи таких 
підрозділів доцільно наближати з режимом основного офісу ЦНАП. 

Територіальні підрозділи ЦНАП доцільно створювати в найбільших населених пунктах. У 
такому територіальному підрозділі доцільно облаштовувати і робоче місце старости. При цьому, 
староста (в.о. старости) може працювати і як СНАП (суб’єкт надання адміністративних послуг), і 
може бути інтегрованим у ЦНАП, зокрема, як «адміністратор». 

Важливо, щоб перелік адміністративних послуг, які надаються в територіальних підрозділах 
ЦНАП, був таким же, як і в його основному офісі, або ж максимально близьким до нього. Хоча, 
звісно, він може відрізнятися. 

 

Віддалене робоче місце адміністратора 
Це, як правило, стаціонарне робоче місце (кабінет) на території громади (адміністративного 

центру чи іншого населеного пункту громади), де адміністратор працює постійно або працюють, 
змінюючись за графіком, різні адміністратори.  

Стаціонарне робоче місце для роботи адміністратора може бути обладнане в будь-яких 
пристосованих для цього приміщеннях: адміністративні будівлі колишніх місцевих рад, окремі 
кабінети у клубах, бібліотеках тощо.  

Рішення про створення віддаленого робочого місця адміністратора та режим його роботи 
приймає і, відповідно, затверджує орган, що створив ЦНАП, тобто місцева рада. При цьому режим 
роботи ВРМ може бути відмінним від режиму роботи ЦНАП. 

Для ефективної організації віддаленого робочого місця (місць) може застосовуватися і робота 
одного чи кількох працівників ЦНАП на усіх ВРМ за графіком на виїзді, і режим неповного 
робочого тижня (прийом у певні визначені дні), і неповного робочого дня (прийом лише протягом 
кількох робочих годин на день).  

 До роботи на ВРМ також можуть залучатися старости. В ідеалі, ВРМ бажано створювати у 
всіх колишніх сільських і селищних радах, що увійшли до складу ОТГ/укрупненої територіальної 
громади.  

 

! До речі, у деяких громадах України і основний офіс ЦНАП, і його територіальні підрозділи 
практично однакові за кількістю робочих місць. Наприклад, у одній з громад у всіх терпідрозділах 
є по 2-3 робочих місця, оскільки і адміністративний центр ОТГ, і центри старостинських округів – це 
практично однакові селища по 2-3 тисячі мешканців.  Тож, такий підхід виправданий, адже 
населені пункти, у яких створені територіальні підрозділи ЦНАП, є приблизно співмірними за 
чисельністю населення з адміністративним центром укрупненої громади. 

 

При розгалуженій мережі точок доступу до послуг важливо забезпечувати єдине 
керівництво. Аби гарантувати єдність вимог та підходів до надання послуг, їх якості. Також це 
дозволяє гнучко використовувати ресурси ЦНАП, зокрема, людські. Коли, наприклад, є потреби 
«підсилити» персоналом певний терпідрозділ чи ВРМ, або просто вирішити питання тимчасово 
відсутніх працівників. 

 



 

Мобільний офіс / ЦНАП (мобільне робоче місце)  
Це, також вид віддаленого робочого місця адміністратора, але пересувного. На відміну від 

використання стаціонарного приміщення, цей варіант передбачає використання  спеціально 
обладнаного транспортного засобу (автомобіль, мікроавтобус, автобус тощо), який за певним 
визначеним графіком відвідує населені пункти громади. У цьому транспортному засобі має бути 
облаштоване робоче місце адміністратора (або 2 і більше таких робочих місць): комп’ютер із 
доступом до мережі Інтернет та з необхідним спеціалізованим програмним забезпеченням, 
системою електронного документообігу; інші технічні засоби (сканер, принтер, POS-термінал та 
ін.). 

Отже, прийом громадян здійснюється не в приміщенні адмінбудівлі, а безпосередньо у 
транспортному засобі, в якому має бути зручно як громадянам-відвідувачам, так і адміністраторам 
під час обслуговування споживачів. Мобільний офіс може працювати у населених пунктах, де 
взагалі немає належного приміщення або недоцільно облаштовувати стаціонарне віддалене 
робоче місце адміністратора та утримувати його.  

Найбільш ефективною така модель ЦНАП буде для тих громад, які включають велику 
кількість населених пунктів із низькою чисельністю населення.  

Обов’язковою умовою використання моделі мобільного ЦНАП є наявність і відлагоджена 
робота  основного офісу ЦНАП. Адже для мобільного ЦНАП потрібен і кваліфікований персонал, і 
ефективний бек-офіс, який буде опрацьовувати прийняті заяви.  

Питанням обладнання транспортного засобу для створення мобільного ЦНАП, основним 
розпорядчим актам, які потрібні для його роботи і т.ін., присвячено окрему увагу  у різних темах 
цього курсу. 

Але одразу треба наголосити, що тут потрібно розробити і затвердити маршрути та графік 
виїздів мобільного ЦНАП. В ідеалі це має бути досить стала робота, щоб споживачі послуг могли 
планувати свої справи. Але у разі зовсім малого попиту, графіки виїздів в окремі населені пункти 
можуть формуватися і в міру накопичення певної кількості замовлень (які, наприклад, може 
збирати чи староста, чи працівник ЦНАП).  

У будь-якому разі потрібно зважено підходити до такої «інвестиції» як мобільний ЦНАП. 
Адже це великі витрати на етапі придбання і обладнання, та немалі – при утриманні. Тож і віддача 
має бути належною. 

 

 «Виїзний адміністратор» (теж «пересувне віддалене робоче місце адміністратора»)  
Це особливий варіант організації надання послуг, коли адміністратор ЦНАП обслуговує 

окремих громадян за місцем проживання чи перебування (лікування тощо). Працівник ЦНАП 
відвідує громадян попередньо узгодивши час візиту. При цьому працівник має необхідний 
комплект обладнання для ефективної роботи (портативний комп’ютер, сканер, принтер, доступ до 
мережі Інтернет, системи електронного документообігу, спеціалізоване програмне забезпечення 
тощо).  

Важливо зауважити, що цей спосіб обслуговування – досить витратний, адже відбувається 
індивідуальний виїзд до суб’єкта звернення. Це не лише більші витрати робочого часу на надання 
однієї послуги, але й, як правило, витрати на службовий транспорт, іноді – охорону. Тож порядок 
використання моделі «виїзний адміністратор» має бути належно регламентований. Слід чітко 
визначити підстави, коли громадяни можуть клопотати про таке обслуговування, правила запису 
на обслуговування тощо. 



 

Вид транспорту для роботи «виїзного адміністратора» залежить від спроможності громади. 
Це може бути: службовий легковий автомобіль (нині використовується найчастіше); мотоцикл, 
мопед, велосипед; громадський транспорт. 

Важливо пам’ятати про безпеку персоналу при цій формі надання послуг.  
 

Отже, підсумовуючи, з точки зору територіальної організації можуть бути такі моделі 
ЦНАП: 

1) Тільки основний офіс ЦНАП 
2) Основний офіс ЦНАП та (додатково / вибрати один або кілька необхідних елементів): 
- територіальні підрозділи та/або 
- віддалені робочі місця адміністраторів, та/або включаючи  

- «мобільні ЦНАП» та/або  
- роботу у форматі «виїзного (пересувного) адміністратора». 

 

 
На формування моделі ЦНАП в частині механізмів інтеграції послуг впливає статус громади 

(ОМС). Зокрема: 
у колишніх містах (громадах) обласного значення:  
- є обов’язкові повноваження з реєстрації нерухомості, юридичних осіб, ФОП; 
- є обов’язкові повноваження у сфері соціального захисту населення; 
- немає повноважень РАЦС. Надання  цих послуг через ЦНАП можливе лише на основі узгодженого 

рішення з територіальним підрозділом Міністерства юстиції. 
у сільських, селищних громадах та громадах колишніх міст районного значення є: 
-  окремі повноваження з реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), або принаймні можливість «брати» 

ці повноваження;  
- натомість у цих ОМС немає обов’язкових, але можуть отримуватися повноваження з реєстрації 

прав на нерухоме майно, юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців . 
Все разом означає, що «наявні в ОМС, в т.ч. факультативні» повноваження-послуги можуть бути 

включені до ЦНАП через власні рішенні ОМС. А послуги-повноваження органів виконавчої влади, можуть 
надаватися у ЦНАП тільки на основі узгодженого рішення з органом виконавчої влади. 
 

Але найбільше на особливу модель ЦНАП впливає наявність у ОМС (громади)  статусу 
адміністративного центру району. У цьому разі йдеться про потребу моделювання та 
функціонування так званого «спільного» (міськрайонного або селищно-районного) ЦНАП, а 
після ухвалення Закону щодо мережі ЦНАП від 3 листопада 2020 року – про «заміщення» ЦНАП 
РДА через створення ЦНАП ОМС у «старому» райцентрі .  

Такий ЦНАП можна теоретично назвати «спільним» / «об’єднаним» /«єдиним» / 
«міськрайонним» або «селищно-районним».  

У 2020 році були можливі два підходи до утворення спільних ЦНАП: 
1-й - де-юре функціонують обидва центри надання адмінпослуг (і при виконавчому органі 

міської/селищної ради, і при районній державній адміністрації (РДА)). Керівники ОМС і РДА 
підписують Угоду (Меморандум) про створення такого спільного ЦНАП, коли персонал обох ЦНАП 
розміщується в одному приміщенні. Організація ресурсного забезпечення, зокрема: приміщення, 
персонал, фінансування тощо, узгоджується на договірних засадах між органом місцевого 
самоврядування та райдержадміністрацією;  

2-й варіант - ЦНАП РДА ліквідовується, а всі адміністративні послуги для мешканців громади 
адміністративного центру району чи колишнього міста обласного значення та для всіх мешканців 



 

району надаються через ЦНАП органу місцевого самоврядування. І цей залишається по-суті 
єдиним протягом 2021 року. 

Слід зауважити, що послуги, які мав надавати ЦНАП РДА, відповідно до вимог законодавства 
обов’язково мають надаватися в такому ЦНАП ОМС.  

Можна ще додати, що насамперед для райцентрів є важливим такий фактор як наявність 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) (наприклад, 
територіальні підрозділи Держгеокадастру) чи інших суб’єктів надання адміністративних послуг 
(зокрема, районі державні адміністрації, їх УСЗН тощо), які можуть бути залучені до ЦНАП. І часто 
йдеться саме про фізичне розміщення окремих представників СНАП чи цілих підрозділів СНАП у 
ЦНАП (РАЦС, Держгеокадастр тощо). 

 
І ще одну модель «спільного» ЦНАП, яку треба розглядати – це ЦНАП, що утворений 

та/або функціонує на засадах ММС. 
Міжмуніципальне співробітництво (в термінології українського законодавства – 

“співробітництво територіальних громад”) - це досить дієвий інструмент і для інтеграції 
адмінпослуг у ЦНАП, і загалом для звитку системи адмінпослуг. Особливо, якщо кілька громад 
зацікавлені у поєднанні зусиль та ресурсів.  Адже викликом для ОМС, особливо у сільській 
місцевості, є брак кваліфікованого персоналу для роботи в ЦНАП. Також є проблема ресурсів на 
облаштування приміщення для ЦНАП, придбання обладнання тощо. Все це породжує питання 
економічної сталості окремого ЦНАП, раціональності витрат на його створення та утримання. Тут 
виходом може бути саме укладання договору про співробітництво територіальних громад.  

Можливість такої співпраці у сфері адміністративних послуг передбачена Законом “Про 
співробітництво територіальних громад” від 17.06.2014 року. Водночас практика застосування 
ММС дозволяє вже надати кілька актуальних рекомендацій. 
  Насамперед, потрібно обирати правильну форму співробітництва. Зокрема, для сфери 
адмінпослуг найкраще підходить форма спільного проекту. Адже дозволяє задовольняти основні 
цілі, які найчастіше ставляться при такому співробітництві. Крім того, це оптимальна форма з точки 
зору порядку укладання договору про співробітництво, оскільки тут може застосовуватися 
спрощена процедура.   

Щодо предмету співробітництва, то найчастіше громади співробітничають за моделлю, 
коли одна громада, що вже має ЦНАП, створює ВРМ на території іншої громади. Тут по суті у 
виграші дві громади. Адже у меншій громаді меншими зусиллями і ресурсами створюється 
повноцінна точка (точки) доступу до адмінпослуг. Громада-«власник» ЦНАП, натомість може 
розраховувати на додаткові надходження в свій бюджет за рахунок платних адмінпослуг. 
Причиною для такого співробітництва нині є і те, що не маючи власного ЦНАП, громада за 
чинними законодавством не може мати у своєму штаті «адміністраторів», тож тут потрібен саме 
такий вихід. Але важливо, щоб у такій моделі ті місцеві послуги, які раніше надавалися силами 
власного персоналу, і далі надавалися так само швидко і без зайвих «посередників». 
Адміністратори, що працюють на ВРМ за графіком, як правило, працюють з більш 
спеціалізованими послугами (реєстрація нерухомості тощо).  

Коли співробітничають достатньо рівні за спроможністю партнери, то вони можуть обирати 
предметом власне утворення «спільного ЦНАП». Фактично такий ЦНАП, як правило, 
розташовується на території одного з суб'єктів співробітництва. А на території іншого (інших) 
суб'єктів ММС утворюється ВРМ чи терпідрозділ ЦНАП. Перевагою цього варіанту є те, що 
спільними зусиллями усіх учасників співробітництва вирішується питання персоналу у ЦНАП та/або 
ширшого спектру послуг. 



 

Для спільного ЦНАП може бути обрана і така форма ММС як утворення спільного органу 
управління для спільного виконання визначених законом повноважень. Зокрема, може бути 
утворення такого ЦНАП як постійно діючого робочого органу за рахунок персоналу двох і більше 
ОМС. Хоча практики по цій формі ММС ще бракує.  

 
На завершення теми ще раз наголосимо, що кожна громада унікальна. І моделювання 

надання послуг у громаді, моделювання її ЦНАП має бути індивідуальним, враховуючи потреби 
мешканців цієї громади, її ресурси та спроможність.  

 


