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Перші сім громад готуються зустрічати відвідувачів ЦНАП 
 
Станом на 1 серпня 2017 року сім громад з п’яти областей України отримали меблі та техніку для 
облаштування Центрів надання адміністративних послуг.  
 
Громади, які активно готуються до відкриття ЦНАП: 

• Тячівська ОТГ (Закарпатська область) 

• Новострілищанська ОТГ (Львівська область) 

• Гостомельська ОТГ (Київська область) 

• Мокрокалигірська ОТГ (Черкаська область) 

• Єрківська ОТГ (Черкаська область) 

• Калитянська ОТГ (Київська область)  

• Кіптівська ОТГ (Чернігівська область).  
 

Протягом кількох місяців технічну допомогу в визначеному заздалегідь обсязі отримають інші 16 громад-
учасників Програми. В цих громадах також розпочнуться ремонтні та оздоблювальні роботи по створенню 
(та покращенню) Центрів надання адміністративних послуг. 

 
Крім того, в п’яти громадах йдуть роботи по створенню електронної черги в ЦНАП. Така опція буде доступна 
для жителів Новоушицької, Полонської, Тячівської, Глобинської та Старосинявської ОТГ.  
 
Більше інформації: http://bit.ly/2wh0AOg  
 

В Україні з’являться енергоефективні ЦНАП 

 
Енергоефективні технології, що використовуються для зведення будинків ЦНАП в Миколаївській та 
Полонській ОТГ, вже за 5 років дозволять зекономити близько 30% енергії, необхідної для роботи ЦНАП. 
 
В ЦНАП працюватимуть теплові насоси – прилади, які з мінімальною затратою енергії можуть отоплювати 
та охолоджувати приміщення, а також забезпечувати його гарячою водою. Зокрема в Швеції більше 50% 
будинків здійснюють обігрів за допомогою теплових насосів. 
 
За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (IEA), в 2020 році використання теплових насосів в 
розвинутих країнах світу сягне 75%.  
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Крім того, в Центрах буде застосовуватися рекуперація тепла – енергозберігаюча технологія, що 
застосовується в сучасних житлових будинках, заснована на принципі повторного використання 
відпрацьованого повітря будинку для підігріву свіжого приточного повітря. Ця технологія широко 
застосовується в енергозберігаючих будинках і дозволяє значно скоротити витрати енергії на опалення. 
 
В Україні настільки сучасні підходи до будівництва ЦНАП застосовуються вперше, в рамках Компоненту 2 
Програми U-LEAD. 
 
Більше інформації: http://bit.ly/2uQQFRV  
 
 

В Калинівській ОТГ (Вінницька область) буде створено єдиний 

міськрайонний ЦНАП за підтримки Програми U-LEAD Компонент 2, 

початкова фаза 

 
25 липня відбулося засідання робочої групи для вирішення питань створення Калинівського міськрайонного 
ЦНАП на базі вже функціонуючого центру надання адмінпослуг райдержадміністрації. У засіданні робочої 
групи взяли участь голова районної ради Василь Поліщук, голова районної адміністрації Володимир 
Гаврилюк, Калинівський міський голова Анатолій Шамалюк, представник Компоненту 2 Програми U-LEAD 
Петро Макаренко. 
 
Голова районної ради та голова районної адміністрації прийняли рішення про розширення площі спільного 
ЦНАП для належної організації надання послуг мешканцям району та об’єднаної громади. Міський голова 
Анатолій Шамалюк взяв на себе зобов’язання сформувати належну структуру та штат фахівців, які 
працюватимуть у міськрайонному ЦНАП, а також висловив готовність забезпечити частину витрат для 
утримання Центру.  
 
Попереду серйозна, динамічна, і що дуже важливо – спільна робота на користь мешканців громади та 
району. 
 
Більше інформації: http://bit.ly/2ePFCTx  

 

 

Громади-учасники Програми U-LEAD Компонент 2 підписали 

меморандуми про співпрацю з місцевими органами влади та місцевого 

самоврядування 

 
Учасники програми U-LEAD Компонент 2, початкова фаза активно працюють над створенням ефективних та 
прозорих механізмів доступу громадян до адміністративних послуг.  
 
Представниками громад постійно ведеться робота для налагодження партнерства з державними органами 
та органами місцевого самоврядування. Зокрема з місцевими управліннями пенсійних фондів, 
держекокадастром, міграційною службою та іншими. Меморандуми про співпрацю вже підписали 
Старосинявська, Кочубеївська, Полонська та Чемеровецька ОТГ. А до кінця року їх планують підписати всі 
учасники програми. 
 
Представники Компоненту 2 Програми U-LEAD переконані – така співпраця – ще один крок на шляху 
перебудови бюрократичного апарату на сервісну інституцію, орієнтовану на потреби громадян.  
 
Більше інформації: http://bit.ly/2veiYKY 
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Естонія та ЄС допоможуть Україні з реалізацією програмного рішення з 

безпечного обміну даними 

 
Академія електронного урядування провела державні закупівлі в рамках проекту EGOV4UKRAINE 
української програми підтримки адміністративної реформи Програми U-LEAD Компонент 2. У результаті 
консорціум естонсько-українських компаній Cybernetica AS та Soft Xpansion Україна створить медіа-
інституційний безпечний обмін даними для України. 
 
Рішення з обміну даними дасть державним органам та центрам обслуговування доступ до інформації, що 
міститься в національних реєстрах, і тим самим забезпечить швидке та якісне надання державних послуг. 
Рішення щодо обміну даними буде впроваджено до кінця 2017 року. 
 
Уніфікована платформа обміну/Unified eXchange Platform має бути реалізована в Україні в якості 
вдосконаленої версії програмного рішення X-Road, яке використовується в Естонії з 2001 року, і допоки 
працює без будь-яких значних збоїв. Таке ж рішення використовується у Фінляндії, Намібії та Гаїті.  
Програма EGOV4UKRAINE діє в межах Компоненту 2 Програми U-LEAD з метою розвитку громадських 
електронних послуг в Україні.  
 
Більше інформації: http://bit.ly/2u5KCoN  
 
 
 
Якщо ви бажаєте отримувати наші новини, будь ласка, напишіть на адресу pr@tsnap.ulead.org.ua . 
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