
Звіт
про роботу Центру надання адміністративних послуг 

Нововодолазької селищної ради за 2019 рік

У ЦНАП продовжується робота щодо збільшення кількості послуг, які 
надаються відвідувачам. На якість та швидкість надання адміністративних 
послуг у ЦНАП впливає наявність у його приміщенні додаткових супутніх 
послуг. У розпорядженні відвідувачів ксерокс та вільний доступ до всесвітньої 
мережі Internet через систему Wi-Fi. Також забезпечені умови для відвідувачів 
з дітьми: виділене окреме місце, оснащене спеціальними дитячими меблями та 
дошкою для малювання.

ЦНАП розташований в центрі селища Нова Водолага на першому поверсі 
приміщення Нововодолазької селищної ради, загальна площа -  72 м2, що 
достатньо для ефективної роботи працівників відділу та зручного очікування 
отримувачів адміністративних послуг. Є пандус для осіб з обмеженими 
можливостями, інформаційний куточок з переліком послуг, нормативними 
документами, буклетами про відділ та візитними картками Цент

З графіком роботи, новинами діяльності Центру громадяни мають 
можливість ознайомитися на сайті Нововодолазької селищної ради у розділі 
«Центр надання адміністративних послуг». Режим роботи: п’ятиденний 
робочий тиждень з вівторка по суботу з восьмигодинним робочим днем з 8:00 
до 17:00 (середа - з 8:00 до 19:00) та вихідними днями - неділя, понеділок. 
Консультації надаються як телефоном так і в приміщенні Центру.

Упродовж 2019 року Центр надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради працював над впровадженням нових 
адміністративних послуг, вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог



чинного законодавства, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх 
отримання. Центр впевнено крокує до виконання концепції в країні - 
реформування сфери адміністративних послуг, отримувати якісні та найбільш 
популярні у населення адміністративні послуги у найкоротший термін в одному 
приміщенні.

У ЦНАП продовжується робота щодо збільшення кількості послуг, які 
надаються відвідувачам. Станом на грудень 2017 року надавалося 42 
адміністративні послуги, на грудень 2018 року -  86 послуг, на серпень 2019 
року -  89 послуг. Відповідно до рішення Нововодолазької селищної ради від 
30.08.2019 № 2826 «Про внесення змін та доповнень до рішення II сесії VIII 
скликання Нововодолазької селищної ради від 08.06.2017 року №57 «Про 
затвердження переліку адміністративних послуг Нововодолазької селищної 
ради, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» до переліку 
послуг додані: державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною згодою 
подружжя, яка не має дітей, державна реєстрація зміни імені, внесення змін до 
актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Інформаційні та технологічні картки розроблені на всі адміністративні 
послуги, які надаються в Центрі.

За рік роботи Центром надання адміністративних послуг Нововодолазької 
селищної ради було надано 16839 послуг.
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Обсяг адміністративних послуг за напрямками
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Реєстрація речових прав на нерухоме майно
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Оформлення та видача паспортів
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У ЦНАПі Нововодолазької селищної ради за принципом «Єдиного вікна» 
впроваджено 7 послуг, які можливо отримати за одне відвідування.
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Громадяни мають змогу відразу отримати такі послуги:
- видача свідоцтва про народження;
- оформлення державної допомоги при народженні дитини;
- реєстрація місця проживання дитини;
- підписання декларації з сімейним лікарем;
- запис до закладів дошкільної освіти;
- видача довідок про зареєстрованих осіб та склад сім’ї;
- оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 
Відвідувачі ЦНАП постійно мають змогу оцінювати якість

обслуговування шляхом заповнення анкет, наявна скринька для зауважень і 
пропозицій замовників послуг. На початку 2019 року було створено окремий 
веб-сайт (портал) ЦНАПу Нововодолазької селищної ради, який на 
сьогоднішній день наповнюється інформацією (Ьцр://спар.уос1о1а£а- 
gromada.gov.ua/), продовжуємо наповнювати даними Реєстр громади, до якого 
підключились в кінці 2018 року.
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Щомісячно звіти та аналіз діяльності ЦНАП і старостинських округів 
висвітлюються на сайті ЦНАПу Нововодолазької селищної ради.

У ЦНАП Нововодолазької селищної ради використовуються наступні 
форми збору інформації зворотного зв’язку -  книга відгуків і пропозицій, 
скринька для зауважень та пропозицій, анкетування, гаряча лінія, сторінка на 
фейсбуці, офіційний сайт ЦНАПу та посилання з офіційного сайту 
Нововодолазької селищної ради. Для вирішення проблемних питань є 
можливість особистого прийому начальником ЦНАП. На сайті споживачі 
послуг мають можливість надіслати свій запит, пропозицію, відгук.



У Книзі відгуків і пропозицій у 2019 році 3 відвідувача написали свої 
позитивні враження від відвідування Центру, а також ще не один у фейсбуці. За 
рік роботи було 1 звернення на Урядову гарячу лінію, яке було вирішено 
позитивно.

Також у ЦНАПі з’явилась Книга побажань, в якій гості ЦНАПу, в тому 
числі і іноземні гості зробили записи-побажання ЦНАПу Нововодолазької 
селищної ради.

Упродовж періоду з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року до ЦНАПу 
звернулося 16839 відвідувача, з них 509 заповнили анкети, що становить 3,0%. 
Всі респонденти оцінили роботу відділу на високому рівні.

У серпні на сторінці фейсбук було проведене опитування громадян з 
метою оцінювання діяльності та облаштованості ЦНАП Нововодолазької 
селищної ради. ___

З метою ознайомлення громадян з важливістю зворотного зв’язку на 
сайті та фейсбуці була зроблена публікація «Зворотній зв’язок як рушійна сила 
для розвитку ЦНАП».

На основі анкетування та опитування, яке проводиться в приміщенні 
ЦНАП, на сайті ЦНАПу та в соціальних мережах, у січні 2019 р. у приміщенні 
ЦНАПу були встановлені РОБ-термінали «Приватбанку».

На початку 2019 року вхід до ЦНАПу був облаштований кнопкою 
виклику для людей з обмеженими фізичними можливостями. Для 
маломобільної групи населення -  це можливість комфортніше отримувати 
якісні адміністративні послуги.

З метою забезпечення комфортного обслуговування жителів 
старостинських округів був налагоджений процес видачі довідок на місцях, 
реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб. А також 
старостинські округи були підключені до Державного реєстру актів цивільного 
стану, а з 2019 року почали вносити дані в Реєстр громади. Також в кожному 
старостинському окрузі було встановлено РОБ-термінали «Приватбанку».

Продовжуються виїзди до громадян, які не мають змоги за станом 
здоров’я звернутись до ЦНАПу за допомогою «Мобільного кейсу». За 2019 рік 
здійснено 62 виїзди і надано 70 послуг (найпоширенішими з них є довідки про 
зареєстрованих осіб, склад сім’ї та РМПФО).



В результаті проведеної роботи з громадськістю ЦНАП Нововодолазької 
селищної ради презентував свій проект “Підвищення обізнаності громадян 
щодо діяльності ЦНАП”, як Кращу практику серед Харківської, 
Дніпропетровської та Запорізької областей на Конференції «Розвиток ЦНАПів 
та інституцій соціального захисту населення», що проходила у м. Харків за 
підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва

Керівництво та працівники Центру приділяють належну увагу 
підвищенню своєї кваліфікації як шляхом самоосвіти, так і шляхом участі у 
нарадах та семінарах з питань надання адміністративних послуг, постійно 
працюють над удосконаленням своєї роботи, забезпечують комфортне 
перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. Упродовж 
звітного періоду працівники Центру приймали участь у семінарах, тренінгах та 
інших заходах:

- 01 лютого 2019 року регіональним представником Всеукраїнської 
Асоціації ЦНАПів Іриною Синицькою, Центру надання адміністративних 
послуг Нововодолазької селищної ради було передано «знак» учасників-членів 
Всеукраїнської Асоціації ЦНАПів України, членом якої ЦНАП став після 
підписання у м.Києві меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською

- круглий стіл «Наш ЦНАП вашими очима». Даний захід був 
організований Центром надання адміністративних послуг Нововодолазької 
селищної ради в рамках Менторської програми "Удосконалення 
адміністративних та соціальних послуг у Харківській і Запорізькій областях", 
яка впроваджується за підтримки Німецької Федеральної компанії СІ7. На 
заході були присутні: депутати та працівники структурних підрозділів селищної 
ради, представники освітніх, культурних, медичних закладів громади, старости 
старостинських округів, представники Нововодолазького районного центру 
зайнятості, управління Пенсійного фонду України Харківської області, фізичні 
особи-підприємці та ін;
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- 1 1 - 1 2  березня адміністратори ЦНАП взяли участь у семінарі на тему 
«Покращення системи зворотного зв’язку в установах-партнерах вІ7»;

- з 17 по 22 березня для керівників ЦНАПів Харківської, 
Дніпропетровської та Запорізької областей в рамках проекту «Підтримка 
територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо 
переміщених осіб», що виконується німецькою федеральною компанією вІ7  
була організована поїздка. Її метою було навчання і обмін кращими практиками 
надання адміністративних послуг з подальшим їх впровадженням;



- 12 квітня 2019 року до ЦНАПу Нововодолазької селищної ради 
Харківської області завітали з робочим візитом представники Програми «и- 
ЬЕАЛ з Європою» з метою знайомства та вивчення стану громади щодо 
готовності модернізації ЦНАПу;

- 17 -  18 квітня начальник Центру надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради Вікторія Гладкоскок відвідала семінар 
«Розвиток інституційної та кадрової спроможності системи надання 
адміністративних послуг» у м. Київ;

і  ^

-з 18 по 19 квітня для представників бюджетних закладів, установ та 
громадських організацій у м. Дніпро був проведений другий модуль тренінгу 
«Вдосконалення системи зворотного зв’язку в установах та закладах, які 
надають послуги населенню»;



- 03 червня працівники ЦНАПу Нововодолазької селищної ради 
Харківської області пройшли короткостроковий семінар за темою «Актуальні 
питання надання адміністративних послуг для населення регіону місцевими 
органами влади», який проходив у м. Харкові;

“  ^
\

И

- щомісяця державні реєстратори ЦНАП беруть участь у семінарах, які 
проводяться Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській 
області;



- 4-5 липня 2019 року начальник відділу Вікторія Гладкоскок взяла участь 
у навчальному курсі "Верховенство права та нормотворчість органів місцевого 
самоврядування" у м. Києві для працівників ЦНАПів-членів Всеукраїнської 
асоціації центрів надання адміністративних послуг, організованому при 
підтримці Шведсько-українського проекту «Місцеве самоврядування та 
верховенство права в Україні», який реалізується Академією Фольке 
Бернадотта (АФБ);___________

- 29 липня державні реєстратори ЦНАП взяли участь у семінарі, який був 
проведений Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській 
області;

ГВА

^ аое



- 14 серпня 2019 року працівники взяли участь у заході, який відбувся у 
ЦНАПі Первомайської міської ради. Захід, організований Всеукраїнською 
асоціацією ЦНАПів України за підтримки Харківської обласної державної 
адміністрації з метою обміну досвідом кращих практик щодо надання 
адміністративних послуг в громадах Харківської області;

- 27 серпня 2019 року адміністратори ЦНАП взяли участь у навчанні, яке 
було проведене Головним управлінням ДМС України в Харківській області;

- 18-19 вересня 2019 року Швець В.В., спеціаліст з реалізації повноважень 
у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб, державної реєстрації актів 
цивільного стану ЦНАП, взяла участь у серії заходів з питань обміну досвідом



кращих практик щодо організації надання якісних адміністративних послуг в 
Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Запорізькій та Харківській 
областях. Учасники заходу активно обмінювались своїм досвідом в сфері 
надання адміністративних послуг та обговорювали проблемні питання та шляхи 
їх вирішення, а саме: підключення адміністраторів до реєстрів, інтеграція 
адміністративних послуг соціального характеру в ЦНАП, формування єдиного 
реєстру територіальних громад, організація та забезпечення надання 
електронних послуг, організація надання адміністративних послуг у віддалених 
місцях проживання мешканців громад, механізми ліквідації ЦНАП РДА та 
перехід в органи місцевого самоврядування та інше;---------------------------------------------------- н т н

- 02 жовтня 2019 року Нововодолазька селищна рада зустрічала колег 
членів Всеукраїнської асоціації ЦНАПів та ЦНАПи Харківської області;



- державні реєстратори взяли участь в он-лайн семінарі з працівниками 
відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Харківській області;

- 10 -  11 жовтня начальник відділу ЦНАП Гладкоскок В.Ю. взяла участь 
у конференції «Адміністративні послуги в контексті розвитку ОТГ та процесів 
цифрової трансформації». У форматі Відкритого простору понад 200 
представників ЦНАП з усіх областей України, об'єднаних територіальних 
громад та експертів обговорили найбільш актуальні питання надання 
адміністративних послуг;

- 29 жовтня працівники ЦНАП з натхненням перейняли естафету ЕКО- 
ФЛЕШ-МОБУ #Посадидерево;



- начальник відділу взяла участь у конференції «Розвиток центрів надання 
адміністративних послуг та інституцій соціального захисту населення». ЦНАП 
Нововодолазької селищної ради Харківської області з гордістю виконав свою 
почесну місію, представивши власну кращу практику щодо впровадження 
проекту «Підвищення обізнаності громадян щодо діяльності ЦНАП». В 
результаті, команда Нововодолазької ОТГ отримала сертифікат про 
результативну участь ЦНАПу Нововодолазької селищної ради у Менторській 
програмі «Удосконалення адміністративних і соціальних послуг», що 
реалізована за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва 
в щ

- адміністратор та державний реєстратор взяли участь у тематичному 
семінарі «Актуальні питання надання адміністративних послуг для 
населення регіону місцевими органами влади»;



а**

- державні реєстратори щомісяця беруть участь у тренінзі з практичних 
питань, які виникають під час державної ацп;

- у рамках Всеукраїнського тижня права з 9 по 13 грудня 2019 року до 
Центру надання адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради 
завітали учні закладів освіти Нововодолазької громади та району, зокрема з 
Нововодолазького ліцею №1, Нововодолазького ліцею №2, Нововодолазького 
ліцею №3 та Липкуватівського ліцею. Школярі з цікавістю ознайомилися з 
роботою Центру, інноваціями, перспективами розвитку та з досвідом кращих 
практик реалізації повноважень у сфері надання адміністративних 
послуг, дізналися про роботу відділів селищної ради, поспілкувалися 
з працівниками та дізнались багато корисної інформації. Також, у рамках тижня 
права ЦНАП Нововодолазької селищної ради разом з Молодіжною радою при 
Нововодолазькій селищній раді зустрілися і обговорили аспекти майбутньої 
співпраці. Молодіжна рада представила свій відеоролик, в якому 
відслідковувалась думка та погляди дітей, щодо діяльності Центру. А керівник 
ЦНАПу Вікторія Гладкоскок, в свою чергу, провела презентацію, в рамках 
якої більш детально розповіла про роботу відділу та перспективи подальшої



співпраці. Даний захід, перш за все, стосувався правової сфери та був 
спрямований на підвищення обізнаності дітей про свої права та 
обов’язки.Зустріч, що набула в ході її проведення формату "світового кафе", 
вийшла плідною, цікавою і креативною! Заступник директора Департаменту з 
підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 
адміністрації - начальник управління адміністративних послуг та організаційно- 
кадрового забезпечення Віта Фунтова підвела підсумки та була вражена 
активністю та обізнаністю школярів у правовій сфері та відмітила високий 
рівень співпраці між ЦНАПом та Молодіжною радою. Також ЦНАПом 
Нововодолазької селищної ради було оголошено Конкурс малюнку «ЦНАП 
очима дітей», результати якого будуть висвітлені в лютому місяці 2020 року;

ЦНАПом Нововодолазької селищної ради було оголошено Конкурс 
малюнку «ЦНАП очима дітей», результати якого будуть висвітлені в лютому 
місяці 2020 року.



ЦНАПом було проведено ацію весілля 65 років.чисту реє

У Центрі реалізуються принципи одержання населенням широкого 
спектру інформації, отримання кваліфікованої консультації, надання необхідної 
послуги в одному місці, ввічливе ставлення до кожної людини, розуміння 
проблем відвідувачів та прагнення максимально швидко знайти їх рішення.

Крок за кроком ми намагаємось будувати сучасний, європейський 
сервісний ЦНАП, орієнтований на потреби громадян.

Уже другий рік поспіль на початку грудня у ЦНАПі Нововодолазької 
селищної ради запустили благодійну акцію «Подаруй дитині свято». Це спільна 
ініціатива ЦНАПу, відділу у справах дітей, сім’ї та з питань соціального 
захисту населення і служби у справах дітей Нововодолазької селищної ради, 
яку охоче підхоплюють жителі громади.

Начальник відділу (ЦНАП) 
Нововодолазької селищної ради

Вікторія ГЛАДКОСКОК


