
 

 

 

 

Тема 6.1. Інтеграція послуг в ЦНАП  
 
Рекомендований перелік послуг інтегрованих у ЦНАП: 

• послуги РАЦС, 

• реєстрація та зняття реєстрації з місця проживання,  

• послуги соціального характеру,  

• паспортні послуги,  

• пенсійні послуги, 

• нотаріальні послуги, 

• реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  

• реєстрація фізичних осіб–підприємців та юридичних осіб;  

• видача відомостей з Державного земельного кадастру 

 
Як визначити послуги, які будуть інтегровані у ЦНАП? 

 
1) Варто ставити в пріоритет найпопулярніші, так звані базові адміністративні послуги. Це 
послуги, за якими звертається більшість громадян протягом життя.  
2) Варто намагатися виходити з моделі життєвих ситуацій.  

 
Приклад з практики. Після народження дитини особі потрібно отримати щонайменше три 
адмінпослуги: зареєструвати факт народження, зареєструвати місце проживання дитини та 
замовити державну допомогу у зв’язку з народженням дитини. Важливо, щоб усі ці послуги можна 
було отримати у ЦНАП. Іншими життєвими ситуаціями є придбання нерухомості, переїзд, шлюб, 
вихід на пенсію тощо.  
 

Інструменти «заведення» послуг у ЦНАП: 
 
• власне рішення місцевої ради – найпоширеніший  інструмент і залежить тільки від рішення 

ОМС;  

• «узгоджені рішення» - для надання певних груп адміністративних послуг, які не належать 

до повноважень ОМС (маються на увазі угоди/договори/меморандуми/обмін листами з 

органами виконавчої влади, зокрема з райдержадміністраціями (їх управліннями 

соціального захисту населення , а в перспективі – з територіальним органом Національної 

соціальної сервісної служби, з Держгеокадастром тощо); 

• співробітництво територіальних громад - зокрема, якщо йдеться про необхідність 

отримання послуг, які надаються у сусідній громаді (наприклад, послуги стосовно реєстрації 

прав на нерухоме майно чи реєстрації бізнесу); 



 

• розміщення представника суб’єкта надання адміністативних послуг в ЦНАП - у виняткових 
випадках (якщо послуги у ЦНАП не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання 
є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі 
адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами суб’єктів 
надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з органом, який прийняв 
рішення про утворення центру надання адміністративних послуг. 

Розглянемо детальніше як інтегрувати окремі групи послуг в ЦНАП. 
 

1. Реєстрація актів цивільного стану (РАЦС), тобто реєстрація народження, шлюбу, смерті – 
це базові послуги.  

Забезпечити їх надання досить легко у ЦНАП сільських, селищних громад, адже там це 
делеговані державою повноваження органів місцевого самоврядування.  

А от у колишніх містах обласного значення сфера РАЦС – це компетенція підрозділів 
Міністерства юстиції. Тому необхідне узгоджене рішення між територіальним органом Міністерства 
юстиції України та органом місцевого самоврядування, що утворив ЦНАП. Такий підхід наразі важко 
назвати ефективним, особливо, якщо неможливо фізично розмістити відділ ДРАЦС відповідного 
територіального підрозділу Мін’юсту (далі – відділ ДРАЦС) в одному приміщенні з ЦНАП.  

Також простежується позитивна динаміка взяття ОМС окремих повноважень РАЦС у містах 
та селищах, які були, а деякі з них і залишилися районними центрами. Донедавна, ОМС таких 
громад на практиці майже не надавали послуг РАЦС, оскільки там ці функції традиційно 
виконуються відділами ДРАЦС Мін’юсту. Хоча чинний Закон України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану» не обмежує ОМС в районних центрах щодо виконання цих повноважень.  
В окремих сільських і селищних радах може виникати суб’єктивний супротив передачі послуг РАЦС 
для їх надання через ЦНАП.  Ці повноваження закріплені, як правило, за секретарями місцевих рад. 
Через те, що секретарі рад мають ще низку інших повноважень, які не стосуються надання 
адміністративних послуг,  вони не завжди готові працювати у приміщенні ЦНАП.  

Тут можливі два рішення:   
- перший - відповідна посадова особа, яка надає послуги РАЦС, все ж розташовує своє робоче місце 
безпосередньо у приміщенні ЦНАП і працює за його графіком;  
- другий варіант - виконувати функції РАЦС можна уповноважити іншу посадову особу (спеціаліста, 
адміністратора тощо), яка працює/працюватиме у ЦНАП, адже це право ОМС визначатися з тим, хто 
саме виконує такі функції. При цьому необхідно дотриматися визначених вимог до надання послуг 
РАЦС, зокрема надати визначеній посадовій особі право використовувати печатку.  

 
2. Другою групою послуг для ЦНАП, а нині найпопулярнішою за кількістю звернень, є 

реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Це повноваження всіх ОМС базового рівня, тож 
є усі можливості надавати таку послугу через ЦНАП. Достатньо власного рішення ОМС.  
Важливо надавати послуги з реєстрації місця проживання невідкладно, щоб не змушувати 
громадянина приходити двічі чи довго чекати. Тож або ЦНАП (як структурний підрозділ, тобто 
певний виконавчий орган)  має бути визначено органом реєстрації, або при виборі  організаційної 
форми ЦНАП  як постійно діючого робочого органу, працівники, відповідальні за реєстрацію місця 
проживання, мають працювати безпосередньо у ЦНАП.  
 

3. Третя важлива група послуг – це адміністративні послуги соціального характеру (зокрема, 
призначення субсидій, різних видів державних допомог тощо). Необхідно враховувати, що надання 



 

цих послуг – повноваження управлінь соціального захисту населення районних державних 
адміністрацій, а в перспективі – територіальних органів Національної соціальної сервісної служби, а 
також ОМС колишніх міст обласного значення. Тож, щоб забезпечити надання послуг громадянам 
у соціальній сфері, місцева рада може укласти угоду («узгоджене рішення»)  про виконання ЦНАП 
функцій фронт-офісу, тобто надання консультацій, прийом документів від громадян, їх передачу 
суб’єктам надання адміністративних послуг, отримання результатів послуг і їх видачу громадянам. 
Постановами Уряду від 22 липня 2020 № 632, від 28 жовтня 2020 № 1035 визначено, що з 01.01.2021 
АПСХ надаватимуться через ЦНАП ОМС або через уповноважених осіб виконавчих органів ОМС. Для 
цього можуть використовуватися і відповідні інформаційні системи, зокрема Програмний комплекс 
«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада».  

Для міст обласного значення спосіб інтеграції цієї групи послуг у ЦНАП - це власне рішення 
міської ради.  

Ще одним  варіантом  надання адміністративних послуг соціального характеру в ЦНАП, 
особливо в  в колишніх містах обласного значення, є облаштування у ЦНАП робочих місць для 
представників управлінь соціального захисту  ОМС,  які можуть надавати послуги безпосередньо у 
ЦНАП. Додатковим підґрунтям для успішної інтеграції адміністративних послуг соціального 
характеру у ЦНАП є вищезгаданий Перелік послуг, затверджений розпорядженням Кабінету 
Міністрів України №523 (зі змінами). Однак, тут  є важливе застереження.  
Зважаючи на масовий характер цієї групи послуг, особливо ретельно слід відпрацьовувати питання  
– поетапної їх інтегруючи у ЦНАП. Серед іншого можна застосовувати перехідний період - тестовий 
режим надання цих послуг, коли певний час управління соцзахисту продовжує прийом громадян 
додатково і в себе, аби підлагодити усі процеси та належно налаштувати послуги у ЦНАП.  
 

4. У належному ЦНАП повинні надаватися і паспортні послуги. У ЦНАП менших громад 
ідеться насамперед про послуги з вклеювання фото громадян, яким виповнилося 25 і 45 років у 
паспорт у формі книжечки. Ці послуги можуть бути інтегровані у ЦНАП шляхом підписання 
меморандуму (угоди) з територіальним підрозділом ДМС або узгодження цього питання шляхом 
надсилання офіційного листа від голови громади цьому терпідрозділу та отримання позитивної 
відповіді.  

Також законодавством передбачене право всіх ЦНАП отримати повноваження щодо 
прийому заяв на видачу паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон. Але для цього ОМС потрібне спеціальне обладнання та його 
підключення до відомчої інформаційної системи ДМС. У посібнику Програми «U-LEAD з Європою» 
«Як створити належний ЦНАП в ОТГ? …» Ви можете знайти детальний алгоритм налаштування цієї 
групи послуг. 
 

5. Пенсійні послуги (зокрема, призначення і перерахунок пенсій). Це повноваження 
територіальних підрозділів Пенсійного фонду України (ПФУ). Підрозділи ПФУ раніше в ініціативному 
порядку згідно рішеннями ПФУ, а також відповідно до наказу Мінсоцполітики від 14.06.2018 № 890 
(зі змінами), укладали угоди про співпрацю з ОТГ, щоб забезпечити територіальну доступність своїх 
послуг. Щоправда поки визначений механізм роботи представників ПФУ лише через організацію 
віддалених робочих місць за певним графіком.  
 

6. У сільській місцевості рекомендується до надання у ЦНАП і окремих нотаріальних дій, що 
вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування  (зокрема, посвідчення 
заповітів, засвідчення вірності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на 



 

документах). Хоча Закон «Про адміністративні послуги» не поширюється на нотаріальні дії, слід 
зважати, що тут законодавцем малася на увазі саме діяльність нотаріусів. Натомість усі послуги, які 
надають посадові особи органів місцевого самоврядування, бажано надавати через ЦНАП, у його 
приміщенні.  
Варто пам’ятати, ці «нотаріальні послуги» можуть надаватися і через віддалені робочі місця 
адміністраторів ЦНАП чи його територіальні підрозділи.  
Ці 6 груп послуг – особливо важливі у сільській місцевості. 

 
Орієнтуючись на рішення українського Уряду щодо переліку послуг для ЦНАП, а також  

досвіду кращих громад, рекомендується, щоб у кожному ЦНАП, щоб він був належним,  надавали 
найповніший перелік послуг, зокрема включаючи також групи послуги щодо: 

 
7. державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень;  
8. державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
9. видачі відомостей з Державного земельного кадастру. 
 
Включаючи надання цих груп послуг до компетенції ЦНАП, слід керуватися нормами, які 

передбачають право органів місцевого самоврядування отримувати зазначені повноваження.  
У містах обласного значення (і відповідних громадах) повноваження з реєстрації нерухомості та 
бізнесу – обов’язкові. 

В інших громадах поки, що необхідно прийняти відповідні рішення місцевої ради про 
отримання таких повноважень і про введення посади державного реєстратора, чи покласти ці 
повноваження на іншу посадову особу, яка відповідає визначеним кваліфікаційним вимогам, або 
шляхом створення відповідного структурного підрозділу. Далі слід здійснити призначення на 
посаду (посади), подати заявку на проходження навчання/стажування службовця та доступ до 
відповідних реєстрів Міністерства юстиції та Держгеокадастру.  

Для державних реєстраторів, встановлюються додаткові вимоги, зокрема, для роботи у сфері 
реєстрації прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, необхідним є стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді 
державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року. 
Також потрібним є успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців … в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом 
Міністрів України (для осіб, які раніше виконували функції державного реєстратора).  

Нагадуємо також, що усі ці функції можуть виконуватися навіть однією посадовою особою, 
наприклад, державним реєстратором, що особливо актуально для невеликих громад і ЦНАП. 

10. Послуги з державної реєстрації земельних ділянок.  Для включення до компетенції 
ЦНАП надання послуг з державної реєстрації земельних ділянок необхідне «узгоджене рішення» 
(угода) з територіальним підрозділом Держгеокадастру. Найефективніший варіант – коли ці послуги 
надає представник Держгеокадастру, тобто державний кадастровий реєстратор. Такий варіант 
підходить насамперед для ОМС, на території яких розташовані підрозділи Держгеокадастру, у т.ч. у 
колишніх містах обласного значення. Проте, останнім часом політика Держгеокадастру спрямована 
на «виведення» своїх працівників із ЦНАП, тож послуги у цій сфері можна надавати, використовуючи 



 

звичний формат, коли працівник ЦНАП приймає заяви і передає їх на опрацювання в 
Держгеокадастр. 

Є також певний перелік документів дозвільного характеру, які також надаються через 
ЦНАП. Це стосується насамперед міських та селищних  ЦНАП, в тому числі  колишніх міст 
обласного значення. 
 
 

 


