
U-LEAD З ЄВРОПОЮ: 
ПРОГРАМА ДЛЯ УКРАЇНИ З
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ, ПІДЗВІТНОСТІ
ТА РОЗВИТКУ 

Компонент складається 
з дво� частин:

Створення центрів надання адміністративни� послуг реалізується в дві фази: 
Початкова Фаза: Розробка та тестування різни� моделей надання
адміністративни� послуг у 24 пілотни� громада� шля�ом створення центрів
надання адміністративни� послуг  (ЦНАП), які забезпечать функціонування
«універсаму послуг» до кінця 2017 року.

Фаза Впровадження: Підтримка місцеви� органів влади принаймні в 400
громада� по всій Україні в створенні ЦНАП до кінця квітня 2020 року.

Розширення можливостей розвитку громадськи� електронни� послуг
в Україні в 2017-2020 рр.
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Наші цінності

Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Прозорість
Ми відкрито говоримо про 
всі за�оди та закупівлі.

Сталий розвиток
Під час створення ЦНАП 
ми впроваджуємо 
найкращу практику 
екологічно стійки� 
те�нологій для  забезпе-
чення енергоефективності 
та покращення навколиш-
нього середовища.

Гендерна рівність
Проект посилює гендерну 
рівність у наданні послуг 
та інтегрує гендерні 
аспекти у навчальні та 
інформаційно-просвіт-
ницькі за�оди.

Програма U-LEAD з Україною складається 
з дво� компонентів. Перший компонент, за 
реалізацію якого відповідає GIZ, зосере-
джений на посиленні спроможності ключо-
ви� суб’єктів на національному, регіональ-
ному та місцевому рівня� з метою реаліза-
ції регіональної політики та реформи 
децентралізації.

Компонент 2, за реалізацію якого відпові-
дає Sida, спрямований на покращення 
надання адміністративни� послуг громадя-
нам України та зорієнтований на об'єднані 
громади.

U-LEAD є міжнародною програмою, яка фінансується за ра�унок донорської підтримки Європейського Союзу, зокрема його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції

Виконавець Sida



СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ
НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИ� ПОСЛУГ

Напрями роботи:

Напрями роботи:

Підтримка громад для інституційного створення ЦНАП (наприклад, вибір моделі для ЦНАП
та визначення послуг, що надаватимуться)

Реконструкція та ремонт приміщень, закупівля меблів та ІТ-обладнання

Навчання персоналу ЦНАП 

Підвищення поінформованості та залучення громадян на місцевому рівні 

Надання програмного забезпечення.

Початкова Фаза
(до кінця 2017)

Розробка комплексної та ефективної ІКТ-ар�ітектури для Уряду

Забезпечення виконання рішення про взаємозамінність послуг з метою розвитку
електронни� послуг для громадян

Розробка інформаційни� систем, які будуть підтримувати обмін даними та надання
послуг за допомогою електронни� каналів, як для протоколів управління доступом,
так і для онлайн-каналів самообслуговування

Надання підтримки в розробці першого пакету адміністративни� електронни� послуг

Розвиток потенціал фа�івців з ІКТ в органа� центральної влади з метою спрощення та
модернізації процесів надання адміністративни� послуг.

26 Об'єднани� територіальни� громад
стали партнерами проекту на етапі реалізації
Початкової Фази 

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ
ГРОМАДСЬКИ� ЕЛЕКТРОННИ� ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ В 2017-2020 (EGOV4UKRAINE)
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Фаза Впровадження
(2018-2020)

Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Реформа надання адміністративни� послуг є 
однією з ключови� елементів успішного процесу 
децентралізації в Україні. Створення центрів 
надання адміністративни� послуг (ЦНАП) у 
нещодавно об’єднани� місцеви� громада� 
підвищує доступність та ефективність надання 
послуг на місцевому рівні.

Початкова фаза програми U-LEAD Компонент 2 о�оплює підготовчий рік. 
На цьому етапі проект спрямований на пілотування різни� моделей ЦНАП, 
включно з мобільними  сервісними центрами та віддаленими робочими 
місцями, які взаємодіють з більшим центром. Пілотування також включає 
розробку пакету підтримки з рекомендаціями щодо створення ЦНАП. 
Рекомендації та під�оди, розроблені на початковій фазі, більшою мірою 
будуть реалізовані під час Фази Впровадження.

На цьому етапі проект підтримуватиме місцеву владу в громада� по всій 
Україні для створення щонайменше 400 ЦНАП, з яки� певна частина 
складатиметься з мобільни� одиниць та підрозділів з віддаленими 
робочими місцями залежно від індивідуальни� потреб громади-партнера 
проекту.

Розвиток електронни� послуг є найвищим 
пріоритетом у порядку денному децентралізації 
в Україні. У 2020 році майже 70 послуг для 
громадян планується надавати повністю в 
електронному форматі. В рамка� Другого 
компоненту Програми U-LEAD ми створимо 
інформаційно-комунікаційні те�нології (ІКТ) для 
розвитку електронни� послуг для населення і 
таким чином підвищимо прозорість та ефектив-
ність урядування.

U-LEAD є міжнародною програмою, яка фінансується за ра�унок донорської підтримки Європейського Союзу, зокрема його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції
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