
 

 

 

 

Тема 4.  Організаційно-правові форми ЦНАП 

 

Види організаційно-правових форм ЦНАП 

Законом «Про адміністративні послуги» у статті 12 визначено, що ЦНАП може бути створений 
в одній із двох організаційно-правових форм:  

- як окремий виконавчий орган (структурний підрозділ), наприклад, сектор, відділ, 
управління чи департамент. Очевидно, що це може бути як структурний підрозділ виконавчого 
органу, так і окремий виконавчий орган місцевої ради; 

- як постійно діючий робочий орган. 

Кожна з передбачених законом організаційно-правових форм ЦНАП має свої особливості, 
переваги і ризики. Хоча обидві форми дозволяють ЦНАП працювати успішно. 

 

Особливості організаційно-правових форм ЦНАП 

Якщо ЦНАП утворюється як виконавчий орган (структурний підрозділ), то весь персонал ЦНАП 
(адміністратори, державні реєстратори та спеціалісти різних категорій, які виконують основні 
завдання адміністраторів тощо) юридично перебуває в цьому підрозділі. В найменуванні цього 
підрозділу рекомендується вживати слова «Центр надання адміністративних послуг» (наприклад, 
відділ «Центр надання адміністративних послуг»). 

Вид виконавчого органу чи структурного підрозділу (сектор, відділ, управління, департамент) 
залежить від різноманітності спрямування (одно/багато галузеве чи функціональне спрямування 
або напрям діяльності) та чисельності персоналу.  

Якщо ЦНАП утворюється як постійно діючий робочий орган, то персонал ЦНАП складається з 
працівників різних структурних підрозділів чи виконавчих органів місцевої ради, в їхні посадові 
обов’язки включається виконання основних завдань адміністратора. У цьому випадку з метою 
забезпечення керованості, чіткої формалізації функціонального  та лінійного підпорядкування 
окремих посадових осіб, які входитимуть до складу ЦНАП, рекомендується окремо затвердити 
посадовий склад ЦНАП. Наприклад, головний спеціаліст управління соціального захисту 
населення міської ради, на якого будуть покладені основні завдання адміністратора ЦНАП, з 
питань організації надання адміністративних послуг буде підпорядковуватися керівнику ЦНАП 
(функціональне підпорядкування), а з галузевих питань соціального захисту населення - 
начальнику управління соціального захисту населення (лінійне підпорядкування). 

Тобто, у разі створення ЦНАП як постійно діючого робочого органу можна вводити посади 
(функції) адміністраторів ЦНАП у різних виконавчих органах (чи їх структурних підрозділах) місцевої 
ради і залучати їх до роботи в ЦНАП. Наприклад, на посадову особу, відповідальну за ведення 
реєстру територіальної громади та реєстрацію місця проживання, можна покладати і функції 
адміністратора ЦНАП (чи їх частину). Це ж може стосуватися і державного реєстратора 
(реєстраторів) у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу.  

У такий спосіб можна забезпечити: а) присутність необхідної кількості персоналу для прийому 
відвідувачів у ЦНАП; б) можливість надання послуг невідкладно (без передачі документів для 



 

додаткового опрацювання у бек-офісі). При цьому всі вимоги закону будуть дотримані. Треба також 
зважати на відповідність вимог до посади, зокрема кваліфікаційних, коли здійснюється повне 
покладання обов’язків адміністратора на іншу посадову особу, тобто кваліфікаційні вимоги до 
відповідної посади мають бути не нижчими за кваліфікаційні вимоги до посади адміністратора, які 
визначаються ОМС. Або ж можна покладати лише частину функцій адміністратора (наприклад, 
прийом документів від суб’єктів звернень і видачу їм результатів). Потрібно пам’ятати, що вводити 
посади адміністраторів чи покладати функції адміністратора на інших посадових осіб можна лише 
після того, як місцева рада прийняла рішення про створення ЦНАП. 

Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності ЦНАП, утвореного як постійно 
діючий робочий орган, покладається на спеціально утворений або визначений для цього 
виконавчий орган (структурний підрозділ). Практика свідчить, що є випадки, зважаючи на систему 
організації управління виконавчими органами місцевої ради, коли розмежовуються функції, 
зокрема,  організаційне забезпечення ЦНАП покладається на визначений виконавчий орган 
(структурний підрозділ) (наприклад, відділ організації надання адміністративних послуг), а 
матеріально-технічне – на інший (інші) профільний виконавчий орган (структурний підрозділ) 
місцевої ради: щодо функцій ІТ-забезпечення ЦНАП - відділ ІТ, щодо бухгалтерського забезпечення 
- відділ бухгалтерського обліку, щодо матеріального та іншого технічного забезпечення (автомобіль, 
меблі, папір тощо) - відділ господарсько-технічного забезпечення. 

До надання адміністративних послуг в ОТГ (укрупнених територіальних громадах) потрібно 
залучати старост. Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України “Про адміністративні 
послуги” за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання 
адміністративних послуг, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних 
послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, 
може здійснювати староста. 

Обов’язки та права старост визначаються місцевою радою у положенні про старосту. Якщо 
всі обрані старости чи окремі з них мають достатню кваліфікацію для роботи у сфері надання 
адміністративних послуг, то на них також можна покладати всі чи якусь частину завдань щодо 
прийому документів і їх передачі до ЦНАП або ж повноцінного надання окремих адміністративних 
послуг чи аналогічних дій (наприклад, нотаріальних).  

Практика окремих ЦНАП, особливо у великих містах, свідчить про можливість залучення до 
складу ЦНАП в обох організаційно-правових формах за «узгодженими рішеннями» представників 
різних органів виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, облаштування 
для них робочих місць у фронт-офісі ЦНАП. Зокрема, є випадки і фахівцями рекомендується, коли 
ЦНАП залучають до своєї роботи підрозділи РАЦС Мін’юсту, Пенсійного фонду, сервісного центру 
МВС тощо. Потрібно на перше місце ставити зручність надання таких послуг для мешканців, при 
можливості – за один візит, ефективність їх організації та мінімізацію проміжних ланок.  Іноді для 
цього використовують ще юридичну конструкцію «робота у одному приміщенні з ЦНАП». 

Отже, у ЦНАП послуги надаються суб’єктом надання адміністративних послуг у виняткових 
випадках - якщо їх надання через адміністратора є неможливим, або суттєво гіршим для 
суб’єкта звернення чи публічних інтересів. 

 

 
Відмінності організаційно-правових форм ЦНАП 

Відмінності організаційно-правових форм ЦНАП зазначені у наведеній нижче таблиці 1: 



 

 

Таблиця 1 

Відмінності організаційно-правових форм ЦНАП 

 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 
(СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ)   
(сектор, відділ, управління, 

департамент) 
 

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН 

Зміни у структуру 
виконавчих органів 
місцевої ради 

Потрібні, 
утворюється сектор/ відділ/ 
управління/  департамент 
«ЦНАП» 

1) не потрібні, якщо повноваження з 
організації діяльності ЦНАП покладаються на 
наявний виконавчий орган (структурний 
підрозділ); 
 
2) потрібні, якщо утворюється (визначається) 
виконавчий орган (структурний підрозділ), 
відповідальний за організацію діяльності 
ЦНАП 

Положення про ЦНАП Одне:  
Положення про сектор/ відділ/ 
управління/  департамент 
«ЦНАП» 

Два: 
1. Положення про ЦНАП (як постійно діючий 
робочий орган).  
2. Положення про виконавчий орган 
(структурний підрозділ) з питань організації 
діяльності ЦНАП  

Організаційне і 
матеріально-технічне 
забезпечення ЦНАП 
 

1) сектор/ відділ/ управління/  
департамент «ЦНАП» 
 
або 
2) залежно від системи 
управління в ОМС можливий 
розподіл функцій, зокрема:  
- організаційне забезпечення 
здійснює сектор/ відділ/ 
управління/ департамент 
«ЦНАП»; 
-матеріально-технічне – інший 
(інші) структурний підрозділ чи 
виконавчий орган 

1) визначений виконавчий орган 
(структурний підрозділ) 
 
або 
2) залежно від системи управління в ОМС 
можливий розподіл функцій, зокрема:  
- організаційне забезпечення здійснює 
визначений виконавчий орган (структурний 
підрозділ); 
-матеріально-технічне – інший (інші) 
структурний підрозділ чи виконавчий орган 

Керівник ЦНАП Завідувач сектору/ начальник 
відділу/ начальник управління/ 
директор департаменту «ЦНАП» 

Визначена посадова особа (керівник чи інша 
посадова особа виконавчого органу 
(структурного підрозділу) з питань 
організації діяльності ЦНАП або інша 
посадова особа) 

Працівники, що входять 
у ЦНАП 

Працюють в одному 
виконавчому органі 
(структурному підрозділі) -  
секторі/ відділі/ управлінні/ 
департаменті «ЦНАП» 
(адміністратори, державні 
реєстратори, спеціалісти різних 
категорій тощо, які 
виконуватимуть основні 
завдання адміністратора) 

Працюють у різних виконавчих органах 
(структурних підрозділах):  
- з питань організації діяльності ЦНАП,  
- визначених суб’єктами надання 
адміністративних послуг (які 
виконуватимуть основні завдання 
адміністратора). 
 
Потрібно окремо затвердити посадовий 
склад ЦНАП 



 

Підпорядкування 
працівників ЦНАП 

Завідувачу сектору/ начальнику 
відділу/ начальнику управління/ 
директору департаменту «ЦНАП» 

1. Керівнику виконавчого органу 
(структурного підрозділу), до штату якого 
входить (з галузевих питань діяльності цього 
підрозділу - лінійне підпорядкування). 
 
2. Керівнику ЦНАП (з питань організації 
надання послуг у ЦНАП - функціональне 
підпорядкування ) 

 

Чинники, які впливають на вибір організаційно-правової форми та організаційної структури 
ЦНАП 

На вибір організаційно-правової форми ЦНАП впливають такі чинники: 

- готовність передати повноваження з надання адміністративних послуг від однієї (одних) 
посадової особи місцевого самоврядування іншій (іншим). Наприклад, в одному випадку послуги з 
державної реєстрації актів цивільного стану можуть надаватися у фронт-офісі ЦНАП сільської ОТГ 
(укрупненої територіальної громади) безпосередньо секретарем ради, який виконуватиме основні 
завдання адміністратора і входитиме до складу ЦНАП (або ж може бути і керівником ЦНАП), тобто, 
ЦНАП буде функціонувати як постійно діючий робочий орган. В іншому ж випадку ці самі послуги 
можуть надаватися у фронт-офісі ЦНАП через адміністратора, який буде наділений 
повноваженнями і суб’єкта надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів 
цивільного стану, та буде входити вже у відділ «ЦНАП», тобто, ЦНАП буде функціонувати як 
виконавчий орган (структурний підрозділ); 

- можливість включення посадових осіб, через яких надаються адміністративні послуги, до 
складу ЦНАП як виконавчого органу (структурного підрозділу). Наприклад, якщо окремі послуги 
будуть надаватися у фронт-офісі ЦНАП через секретаря виконавчого комітету, який буде виконувати 
основні завдання адміністратора, то цьому ЦНАП  більше підходить організаційно-правова форма 
постійно діючого робочого органу, оскільки секретар виконавчого комітету не може бути 
включений до складу, наприклад, відділу «ЦНАП»; 

- неготовність внесення змін у структуру виконавчих органів місцевої ради, пов’язана з 
супротивом суб’єктивного характеру керівників інших структурних підрозділів (виконавчих 
органів) або іншими факторами. Якщо такої готовності з боку органу місцевого самоврядування 
немає, то найбільш ймовірним варіантом є функціонування ЦНАП як постійно діючого робочого 
органу; 

Одним з основних чинників ефективності роботи ЦНАП є організаційна єдність при наданні 
адміністративних послуг, яку необхідно враховувати при розподілі функціональних обов’язків між 
місцевим головою та його заступниками, а також готуючи організаційну структуру ЦНАП. 

Тому, розробляючи організаційну структуру ЦНАП, необхідно також намагатися забезпечити 
організаційну єдність фронт-офісу (власне ЦНАП) і бек-офісу (суб’єктів надання адміністративних 
послуг), принаймні в межах органу місцевого самоврядування. Це означає, що роботу з надання 
адміністративних послуг шляхом взаємодії фронт-офісу і бек-офісу має організовувати, 
контролювати чи координувати один керівник. Нині це можна забезпечити, використавши один із 
двох варіантів: 

1) якщо ЦНАП утворено як виконавчий орган (структурний підрозділ), то в менших громадах 
це може бути сектор, відділ або управління, яке складається з кількох працівників/секторів або 



 

відділів. Цей підрозділ очолює один керівник (власне керівник ЦНАП). Якщо це велика ОТГ чи 
укрупнена територіальна громада (наприклад, на основі колишнього міста обласного значення), то 
можна створити департамент «ЦНАП», що складається з різних управлінь і відділів, у тому числі з 
переважно бек-офісними функціями (наприклад з реєстрації бізнесу та нерухомості). І цю структуру 
теж очолюватиме один керівник. Якщо ж певні підрозділи – суб`єкти надання адмінпослуг не 
підпорядковуються керівнику ЦНАП, то вони, принаймні в частині організації надання 
адміністративних послуг, мають підпорядковуватися (як і сам ЦНАП) одній посадовій особі з 
керівного складу місцевої ради (наприклад, одному заступнику місцевого голови); 

2) якщо ЦНАП утворено як постійно діючий робочий орган, то і виконавчий орган (структурний 
підрозділ) (а в малих громадах - посадова особа), відповідальний за організацію роботи ЦНАП, і 
галузеві підрозділи (які виконують насамперед функції бек-офісу, але їх службовці можуть 
виконувати і основні завдання адміністраторів) повинні також підпорядковуватися одній посадовій 
особі з керівного складу місцевої ради (наприклад, одному заступнику місцевого голови, який за 
розподілом функціональних обов’язків відповідає за організацію надання адміністративних послуг). 
Принаймні має йтися про виконавчі органи (структурні підрозділи), відповідальні за найважливіші 
для ЦНАП групи адмінпослуг. 

У контексті організаційної структури ЦНАП необхідно розглядати і питання територіальних 
підрозділів ЦНАП та/або віддалених робочих місць адміністраторів. Їх утворення доцільне у разі 
територіальної розпорошеності ОТГ (укрупненої територіальної громади). Усі ці організаційні 
утворення (територіальні підрозділи, віддалені робочі місця) мають входити до єдиної структури 
ЦНАП і підпорядковуватися в частині організації надання адміністративних послуг одному 
керівнику. 

 

Переваги та ризики організаційно-правових форм ЦНАП 

Переваги створення ЦНАП у формі виконавчого органу (структурного підрозділу) такі:  

- повна підпорядкованість персоналу ЦНАП одному керівнику;  

- простіша організація роботи, оскільки до складу ЦНАП входитимуть працівники одного 
виконавчого органу (структурного підрозділу);  

- можливість досягнення вищих показників виконавської дисципліни, результативності роботи 
через лінійне підпорядкування працівників ЦНАП і безпосередній вплив керівника ЦНАП на 
стимулювання і заохочення працівників залежно від результатів їхньої роботи. 

Цей статус добре використовувати, коли є належна політична воля для «зведення» працівників 
усіх структурних підрозділів виконавчих органів), які раніше розрізнено надавали адміністративні 
послуги, принаймні наймасовіші групи послуг.  

Водночас при організації запровадження цього варіанту можуть бути такі ризики: 

- небажання суттєво реорганізувати виконавчі органи (структурні підрозділи);  

- неготовність передавати повноваження від одних посадових осіб іншим (особливо це 
актуально щодо повноважень з державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення нотаріальних 
дій у сільських, селищних ОТГ (укрупнених територіальних громадах)) і спротив суб'єктивного рівня.    

 

Перевагами створення ЦНАП у формі постійно діючого робочого органу є:  



 

- простіше подолання суб’єктивних перешкод, коли окремі посадові особи не готові перейти 
працювати в інший виконавчий орган (структурний підрозділ);  

- можливість залучити до роботи у ЦНАП представників різних суб’єктів надання 
адміністративних послуг місцевої ради, які виконуватимуть основні завдання адміністраторів, без 
внесення змін до структури виконавчих органів місцевої ради .  

Статус постійно діючого робочого органу дозволяє відносно безболісно зводити в один 
робочий простір (фронт-офіс) представників різних виконавчих органів структурних підрозділів), що 
надають адміністративні послуги.  

Водночас потрібно розуміти, що ефективна організація роботи ЦНАП у цьому випадку буде 
потребувати більшої управлінської гнучкості, належної взаємодії між керівниками виконавчих 
органів (структурних підрозділів), оскільки буде застосовуватися як лінійне, так і функціональне 
підпорядкування працівників. І це мають враховувати у роботі і керівник, і працівники ЦНАП, і 
керівники виконавчих органів (структурних підрозділів), працівники яких входитимуть до складу 
ЦНАП. Адже окремі працівники ЦНАП будуть підпорядковані двом керівникам: керівнику ЦНАП – в 
частині організації надання адміністративних послуг, керівнику іншого виконавчого органу 
(структурного підрозділу) – з інших, галузевих питань діяльності цього підрозділу.  

Тому ризиками цієї форми можуть бути: 

- відносно більша складність забезпечення виконавської дисципліни та єдності підходів у 
ЦНАП; 

- потенційна конфліктність між лінійними і функціональним керівниками працівників, що 
входять до складу ЦНАП, щодо виконання останніми пріоритетних завдань. Це буде особливо 
актуальним, коли у посадових інструкціях таких працівників ЦНАП будуть передбачені завдання як 
щодо надання адміністративних послуг, так і щодо галузевих повноважень відповідного 
виконавчого органу (структурного підрозділу), до складу якого вони входять. Тому у цьому випадку 
потрібен високий рівень толерантності між керівниками виконавчих органів (структурних 
підрозділів) і керівником ЦНАП або ж втручання, у разі потреби, керівництва органу місцевого 
самоврядування у вирішення конфліктних питань. 

 

Висновки 

Вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми ЦНАП необхідно здійснювати індивідуально 
у кожній громаді, залежно від чинників, які впливають на це рішення. Головним при цьому має бути 
забезпечення можливості надавати максимально широкий перелік послуг через ЦНАП. У рішенні 
місцевої ради про створення ЦНАП потрібно чітко визначити його організаційно-правову форму.  

Практика різних громад свідчить, що, за умови ефективної організації, ЦНАП може успішно 
функціонувати як в одній, так і в іншій організаційно-правовій формі. 
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