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ДІЯЛЬНІСТЬ PROSTO СТАТУС

Цільова комплексна підтримка 
громад щодо створення ЦНАП 
із нуля  

Служба підтримки громад Діяльність налагоджено відповідно до актуальних потреб громад.

Навчання для персоналу 
ЦНАП та політичних діячів

Консультаційна підтримка 
щодо впровадження політик Пріоритет діяльності - запити стейкхолдерів та моніторинг. 

Залучення та інформування 
мешканців 

Було призупинено з початку повномасштабного вторгнення. З вересня 2022 
року діяльність повністю налагоджено.

Обмін досвідом між громадами, 
де функціонує ЦНАП

Підтримка старост

Станом на 24.02.2022 всі запланові 
напрямки діяльності Проєкту були в 
процесі реалізації, окрім роботи зі старо-
стами та обміну досвідом. 

Після 24.02.2022 більшість активностей 
були переформатовані відповідно до 
нових потреб громад та зміни контексту 
роботи в цілому; додано кризову підтрим-
ку громад.

З 6 березня до 31 травня у Варшаві було 
відкрито віддалений офіс Проєкту для 
підтримки роботи. Пізніше команда 
проєкту почала частково працювати з 
офісу в Києві.

31 із 45 громад 1-го раунду підтвердили продовження співпраці. 2 громади 
(Заводська та Вишнівецька, Тернопільська область) вже відкрили ЦНАП. 
Розпочато 2-й раунд створення ЦНАП (23 громади).

Усі види діяльності були переведені в онлайн-формат. Крім того, було роз-
почата Навчальна платформа для керівників ЦНАП. 23 керівники ЦНАП з 
усієї України отримали сертифікати про проходження навчання. Програма 
Платформи сертифікована Національним агентством з питань державної 
служби.

Обмін досвідом було трансформовано у кризову програму релокації для вну-
трішньо-переміщених осіб, які є працівниками ЦНАП. Весною 2022 року цією 
можливістю скористалися 40 осіб. У листопаді розпочався другий етап про-
грами релокації, мета якого допомоги громадам, які постраждали від втрат 
персоналу ЦНАП (деокуповані громади). Наразі одна людина з Волинської 
області погодилася поїхати в Харківську область для допомоги місцевому 
ЦНАП.

Активність відновлено в липні 2022 року. Пілотний етап майже завершено. 4 
із 7 громад отримають матеріальну допомогу для покращення надання адмі-
ністративних послуг старостатами. Розпочато перший раунд фази впрова-
дження підтримки старост, у грудні 2022 року визначені громади-партнерки 
проєкту в рамках першого раунду. 
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Громади, яким були надані 
консультації 

Громади-партнерки по створенню ЦНАП

94% громад (29 із 31) затвердили концепцію створення ЦНАП.

55% громад (17 із 31) затвердили штатну структуру, найняли 
персонал та призначили керівників ЦНАП.

170 учасників із 15 громад пройшли навчання з інституційних питань 
діяльності ЦНАП, 114 з них також пройшли навчання із питань 
надання конкретних адміністративних послуг.

Створення ЦНАП з нуля

Після 24 лютого 63 громади (67 звернень) отримали консультації 
щодо поточної діяльності ЦНАП. Загальна кількість жителів цих громад 
становить 1 128 112 осіб.

Найбільш часті звернення від громад стосувалися таких питань: запро-
вадження нових процедур надання послуг соціального характеру, пи-
тання функціонування ЦНАП під час війни (поточні обмеження/зміни) та 
організаційні питання (архівування документів, процедури щодо кадро-
вої структури, надання послуг у віддалених населених пунктах, доступ 
до реєстрів) тощо.

Консультації Служби Підтримки 



ГРАФІК ПІДТРИМКИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ В СТАРОСТАТАХ

20232022 Раунд 1 Раунд 2

Пілотний етап

Лют – Черв 2022 Черв – Гру 2022 Листоп-Груд 2022 Лют-Берез 2023 Берез – Лип 2023Груд 2022-Лют 2023

Прийом заявок та 
відбір громад

Трав 2023

Прийом заявок 
та відбір громад

Аналітична та 
підготовча робота 

з громадами 

Черв-Лип 2023

Аналітична та 
підготовча робота 

з громадами 
Етап реалізації

підтримки

Визначення моделі 
надання адмінпослуг

Лип-Серп 2023 Серп–Листоп 2023

Етап реалізації
підтримки

Визначення моделі
надання адмінпослуг

Запланована діяльність складається з пілотного етапу, першого та другого раундів впро-
вадження підтримки.

Пілотний етап стартував у червні 2022 року в 7 громадах (оцінку потреб громад, навчан-
ня старост, рекомендації щодо надання послуг у старостатах, постачання обладнання в 
певні громади).

За результатами пілотного етапу та опитування понад 200 громад, було розроблено 
кращі методи, які були представлені на заході «Практики функціонування старостинських 
округів».

У листопаді Проєкт отримав 46 заявок від громад із 18 областей України на участь у 1 
раунді впровадження підтримки, у тому числі від 15 міських, 18 сільських та 13 селищних 
громад. Найбільшу кількість звернень було отримано від громад Київської області (7).

У громадах, які подали заявки, проживає 1 442 023 особи. У найбільшій громаді – 312 814 
осіб. У середньому одна громада включає 8 старостатів. 

13 громад, які було обрано для участі в 1-му раунді, розпочали співпрацю з Проєктом у 
січні 2023 року.

Моніторинг ефективності 
надання послуг у старо-

стинських округах



ОСНОВНІ РОЗРОБЛЕНI ТА ПРЕЗЕНТОВАНI 
ДОКУМЕНТИ ТА ІНІЦІАТИВИ 

Звіт про надання адміністративних послуг 
на звільнених територіях.
Онлайн-обговорення до 10-ї річниці прийняття 
Закону про адміністративні послуги.
Профільні обговорення керівників ЦНАП із різних 
областей із представниками Мінцифри та 
військових адміністрацій. 
Гендерний аналіз надання адміністративних послуг 
під час війни.
Два моніторингові звіти щодо гуманітарної 
ситуації та доступу до адміністративних послуг 
у звільнених громадах були розроблені та 
презентовані стейкхолдерам.

1

2

3

4

5   

ПОЛІСІ ТА МОНІТОРИНГ

Громади моніторингу

Моніторинг 75 деокупованих громад, в яких до 
повномасштабного вторгнення проживало понад 
1 млн мешканців. Станом на 10 листопада 2022р.

В умовах воєнного стану, відділ з питань роз-
робки політик в основному займається надан-
ням підтримки органам місцевого самовряду-
вання та міністерствам відповідно до їхніх запи-
тів. Варто зазначити, що деякі аспекти центра-
лізації у країні впливають на надання адміні-
стративних послуг у ЦНАП громад. 

Деокуповані у квітні територіальні громади

Деокуповані у вересні-жовтні територіальні громади

Були поруч з лінією фронту, але не в окупації

Громади, що моніторяться Проєктом (громада відповідає 
на дзвінки, але не має можливості надати дані)
Органи місцевого самоврядування 

Військові адміністрації
Території тимчасово захоплені Росією

Макарівська

Ірпінська

Бородянська

Дмитрівська

Димерська
ТалалаївськаЛосинівська
Бахмачська

Славутицька

Ріпкинська
Корюківська

Семенівська

Есманська

Миколаївська

Недригайлівська

Коровинська

Чупахівська
Великописарівська

Балаклійська

Воскресенська

Костянтинівська

Сухоєланецька

Іванівська

Верхньосироватська

Бучанська

Іванківська

Високопільська

Седнів

Сосницька

Бобровицька

Парафіївська

Новобасанівська

Менська
Путивльська

Глухівська
Білопільська

Хотінська

Краснопільська

Старосалтівська

Печенізька

Тростянецька

Циркунівська

Липецька

Тупичівська
Городнянська

Киселівська

Немішаївська
Гостомельська

Музиківська

Юнаківська

Михайло-Коцюбинська

Сновська

Кочубеївська
Нововоронцовська

Великоолександрівська

Купʼянська
Кіндрашівська

Шевченківська
Дворічанська

Малинівська

Чкаловська

Борівська

Ізюмська

Оскільська

Великобурлуцька

Донецька
Слобожанська

Чугуївська
Роганська

Дергачівська
Вільхівська

Савинська

Курилівська

Вовчанська

Петропавлівська



КИЇВ

ЖИТОМИР

ЧЕРНІГІВ СУМИ

Овруцька

Боярська
Іванівська

Сновська

Макіївська

Гостомельска

Бишівска

Бучанська
Великодимерська

Тростянецька

Боромлянська

Охтирська

Іванківська

КРИЗОВА ПІДТРИМКА

КИЇВ

ХАРКІВ

На основі результатів моніторингів гуманітарної ситуації та 
аналізу доступу до адміністративних послуг у звільнених 
громадах, було реалізовано дві хвилі кризової підтримки 
технікою та обладнанням, необхідним для відновлення надання 
послуг. 

Перша – у квітні 2022 року (Київська, Чернігівська, Сумська, 
Житомирська області), друга – у грудні 2022 року (Харківська 
область).

Підтримка була зкоординована з релевантними міністерствами 
та обласними військовими адміністраціями. 26 звільнених 
громад отримали обладнання для відновлення надання послуг.

Кризова підтримка супроводжується інституційною підтримкою 
з відновлення роботи ЦНАП від експертів проєкту.

ХАРКІВСЬКА Охтирська
Куньєвська

Куп’янська
Петропавлівська

Дворічанська
Шевченківська

ЦиркунівськаЛипецька

Вільхівська

Барвінківська
Ізюмська

Балаклійська

Дергачівська



ТРЕНІНГИ ТА ВЕБІНАРИ. 
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

        19 відкритих тренінгів було проведено, 1921 осіб 
подали заявки на участь.

711 учасників взяли участь в тренінгах (95% жінки та 5% чоловіки). 

33 учасники (100% жінки) завершили навчальний курс 
«Ефективна комунікація та гендерні аспекти надання 
послуг» (сертифіковано НАДС).

        23 керівники ЦНАП (87% жінки, 13% чоловіки) з 16 областей 
успішно завершили навчання в рамках Платформи для керівників 
ЦНАП (сертифіковано НАДС).

        13 груп психологічної підтримки, в яких взяли участь 90 
жінок та чоловіків, організовано проєктом. З-поміж них були 
і спеціалізовані групи підтримки для керівників ЦНАП, ВПО 
та керівників/працівників ЦНАП деокупованих громад.
 
45,6% (41 особа)  учасників надали зворотній звʼязок і 97,6% 
з  них підтвердили покращення свого психологічного стану.



КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ У 2023 РОЦІ

Закупівля авто та «мобільних кейсів» для надання послуг та передача у громади
Закупівля ІТ-обладнання (Миколаївська, Харківська, Херсонська області)

Друга група Навчальної Платформи для керівників ЦНАП

Січень – Лютий

Березень – Травень

Травень

Листопад

Жовтень

Вересень – Листопад

Липень

Завершення Раунду 1 підтримки громад у створенні ЦНАП «з нуля»

Завершення підтримки старостатів в рамках Раунду 1 

Третя група Навчальної Платформи для керівників ЦНАП

Завершення Раунду 2 підтримки громад у створенні та модернізації ЦНАП 

Завершення підтримки старостатів в рамках Раунду 2

• Служба Експертної Підтримки 

Протягом всього 2023 року 

• Кризова підтримка деокупованим громадам 
(доставка ІТ-обладнання та інституційна підтримка 
за запитом) у декілька етапів залежно від безпекової 
ситуації у громадах 

• Продовження відкритих тренінгів включно із 
напрямком залучення та інформування мешканців


