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Критерії оцінки організації та діяльності  відділу ЦНАП «Лівобережний» 

управління адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 
При відповіді «НІ» – виставляється оцінка 0. При 

відповіді «ТАК» якщо в питанні є варіативність – 

необхідно визначити пропорційну оцінку.  

Макс Бал  

ЦНАП «Лівобережний» 

  

1. Організація роботи: 300 балів можливо 

1.1. Оновлено перелік адміністративних послуг ЦНАП 
після введення воєнного стану 

5 0 Рішення Дніпровської міської ради від 23.09.2020 р. №104/61 «Про затвердження 
Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних 

послуг м. Дніпра». Перелік містить 278  адміністративних послуг. 

https://old.dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetText

PublicDocument?pID=304373&name=104/61 

Напередодні повномасштабного вторгнення рф департамент підготував нову редакцію 

Переліку (302 послуги), втім після початку воєнного стану депутати міської ради не 

розглядали дане питання під час сесій. 

1.2. Повнота (достатність) переліку адмінпослуг для 

ЦНАП (оцінка експерта) 
160 

 
75  

За умови наявності у цьому переліку послуг:    

- послуги з реєстрації актів цивільного стану 

(реєстрація народження, смерті, шлюбу) 

10 10 У ЦНАП «Лівобережний» та ЦНАП «Правобережний» надаються наступні послуги в 

сфері РАЦС: державна реєстрація народження, комплексна послуга «єМалятко», а з 

24.05.22 р. також: державна реєстрація смерті, державна реєстрація шлюбу 

https://suspilne.media/242697-miska-rada-dnipra-pocala-derzavnu-reestraciu-narodzenna-

smerti-ta-slubu-de-otrimati-poslugu/ 

 

- реєстрація місця проживання 10 0 Послуга не надається, оскільки із самого початку, коли вона була передана ОМС, у 
Дніпровській міській раді створили окреме управління та 5 його підрозділів, які 

розташовані в окремих приміщеннях у будівлях райдержадміністрацій. Керівництво 

департаменту поки що не планує передавати надання цієї послуги ЦНАП. Наразі у 

ЦНАП м. Дніпра у тестовому режимі запроваджено надання послуги «Видача довідки 

про реєстрацію місця проживання особи, якщо дані містяться в Електронній картотеці 

обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб». Дану послугу в ЦНАП 

мають можливість отримати лише ті мешканці міста, дані щодо яких містяться в 

Електронній картотеці. Для того, щоб інформація стосовно реєстрації місця 

проживання з’явилась в Електронній картотеці, необхідно звернутися до приймальні 

відділу обліку проживання фізичних осіб управління у сфері державної реєстрації 

департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської 
ради та надати наступний перелік документів: копію паспортів та ІНН зареєстрованих 

за адресою осіб, копію правовстановлюючого документу. 

- вклеювання фото до паспорта у формі книжечки 

(25/45 років) 

5 0 Послуга не надається 

- реєстрація прав на нерухомість  5 5 Послуги надаються (відновлено надання з 05.09.22 р.) 

https://cnap.dniprorada.gov.ua/новини/39283/державна-реєстрація-речових-прав-на-н/ 

https://old.dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=304373&name=104/61
https://old.dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=304373&name=104/61
https://suspilne.media/242697-miska-rada-dnipra-pocala-derzavnu-reestraciu-narodzenna-smerti-ta-slubu-de-otrimati-poslugu/
https://suspilne.media/242697-miska-rada-dnipra-pocala-derzavnu-reestraciu-narodzenna-smerti-ta-slubu-de-otrimati-poslugu/
https://cnap.dniprorada.gov.ua/новини/39283/державна-реєстрація-речових-прав-на-н/
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- реєстрація господарювання юридичних осіб, ФОП  5 5 Послуги надаються (відновлено надання з 05.04.22 р.) 

- послуги із «закордонними» паспортами та 

паспортами у формі картки 

20 20 Послуги надаються в обох ЦНАП (відновлено надання 25.04.22 р.) 

У ЦНАП «Лівобережний» з 01.01.2018 р. У ЦНАП «Правобережний» з 08.08.22 

https://cnap.dniprorada.gov.ua/новини/39074/паспортні-послуги-у-відділі-цнап-м-
дні/?doing_wp_cron=1668081833.0976369380950927734375 

 

- послуги у земельній сфері (видача відомостей з ДЗК 

та реєстрація земельних ділянок) 

10 

 

10 Послуги надаються (відновлено надання з кінця липня 2022) 

- адміністративні послуги соціального характеру для 

усіх громадян (субсидії, допомоги) 

15 0 Послуги не надаються 

- пенсійні послуги 10 0 Послуги не надаються 

- дозволи / декларації у сфері будівництва 5 5 Послуги надаються 

- послуги з видачі посвідчень водія 5 0 Не надається. Дана послуга не надавалася в ЦНАП і до початку воєнного стану. У 

запровадженні її надання немає потреби, оскільки поруч з відділом ЦНАП на одному 

поверсі розташований Сервісний центр МВС, який надає послугу з видачі посвідчень 

водія 

- послуги з реєстрації нових транспортних засобів  5 0 Не надається. Дана послуга не надавалася в ЦНАП і до початку воєнного стану. У 

запровадженні її надання немає потреби, оскільки поруч з відділом ЦНАП на одному 

поверсі розташований Сервісний центр МВС, який надає послугу з реєстрації нових 

транспортних засобів 

- послуги з реєстрації вживаних транспортних засобів 5 0 Див. вище 

Послуги для ВПО та інші послуги зумовлені війною:    

- оформлення і видача довідки про взяття на облік 

ВПО 

10 0 Послуга не надається 

- оформлення допомоги на проживання ВПО 10 0 Послуга не надається 

- призначення компенсації витрат за тимчасове 
розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного 

стану 

10 0 Послуга не надається 

- прийом інформаційного повідомлення про 

пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією росії 

10 10 Послуга надається 

- видача довідки ВПО про подання документів для 

оформлення паспорта громадянина України 

10 10 Створено всі можливості для надання послуги, але на практиці ще жоден з відвідувачів 

її не потребував 

1.3. Затверджено інформаційні картки (далі – ІК) 

адміністративних послуг, що з’явилися після введення 

воєнного стану (зокрема, послуг для ВПО). 

20 

 

20 На сайті ЦНАП не розміщено ІК. Поруч з назвами послуг є гіперпосилання на картку 

послуги на e-services, втім сайт Регіонального віртуального офісу електронних 

адміністративних послуг Дніпропетровської області на час проведення моніторингу 

перебуває на реконструкції. 

Під час відвідування ЦНАП встановлено, що ІК в наявності на рецепції та в 

адміністраторів 

Затверджені інформаційні картки на адміністративні 
послуги, що з’явилися після введення воєнного стану – 

виставляються 5 балів. 

5 

 

5 ІК затверджено на всі адміністративні послуги 

https://cnap.dniprorada.gov.ua/новини/39074/паспортні-послуги-у-відділі-цнап-м-дні/?doing_wp_cron=1668081833.0976369380950927734375
https://cnap.dniprorada.gov.ua/новини/39074/паспортні-послуги-у-відділі-цнап-м-дні/?doing_wp_cron=1668081833.0976369380950927734375
https://old-e-services.dp.gov.ua/nosite/index.html
https://old-e-services.dp.gov.ua/nosite/index.html
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Наявність у цих ІК:     

- інформації про ЦНАП (місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)  

5 

 

5 У ІК міститься інформація про ЦНАП 

- вичерпного переліку документів 5 5 ІК містить вичерпний перелік необхідних документів 

- інформації щодо оплати 5 5 інформацію в ІК вказано 

1.4. Затверджено технологічні картки (далі – ТК) 

адміністративних послуг, що з’явилися після введення 

воєнного стану (зокрема, послуг для ВПО).  

20 

 
15 Під час відвідування ЦНАП ТК в наявності в адміністраторів 

Затверджені технологічні картки на адміністративні 
послуги, що з’явилися після введення воєнного стану – 

виставляються 5 балів. 

5 

 

5  

Наявність у цих ТК:    

- чітких і зрозумілих етапів опрацювання справи  5 5 У ТК міститься інформація про чіткі і зрозумілі етапи опрацювання справ 

 

- чітких і зрозумілих строків опрацювання справи з 

надання адмінпослуги 

5 

 

5 У ТК вказано чіткі строки опрацювання справ   

За умови проведення у результаті розробки ТК 

раціоналізації процедури (скорочення загальних термінів 

опрацювання справи)  

5 0  

1.5. Прийом суб’єктів звернення щодо послуг органів 

влади, переданих до компетенції ЦНАП, здійснюється 

тільки в ЦНАП  

(це стосується і прийому документів, і видачі 

результатів, і отримання додаткових документів, 

інформації) 

20 19 Прийом суб’єктів звернення щодо послуг органів влади, переданих до компетенції 

ЦНАП, здійснюється переважно в ЦНАП , але не на 100%, оскільки паспортні послуги 

і послуги в сфері ДРАЦС також можна отримати у територіальних підрозділах ДМС та 

Мінюсту 

 

 

1.6. Графік роботи ЦНАП:  

1.6.1. Згідно з вимогами Закону: 20 10 Понеділок: 9.00 до 17.00 

Вівторок: 9.00 до 17.00 
Середа: 9.00 до 17.00 

Четвер: 9.00 до 17.00 

П’ятниця: 9.00 до 16.45 

Субота: Вихідний 

Неділя: Вихідний 

- не менше 7 годин в день 5 5  

- 6 днів на тиждень для обласних центрів, та у м. 

Києві (5 днів для інших ЦНАП) 

5 0  

- без перерви на обід 5 5  

- 1 день на тиждень – до 20.00 5 0  

1.6.2. Додаткові прийомні години (понад норматив, 

визначений Законом)  

Кожна додаткова година – по 1 балу. Максимум – 10 балів 

10 0 Загальна кількість прийомних годин в ЦНАП м. Дніпро на час проведення 

моніторингу складає 39 годин 45 хвилин при нормативі "Не менше 40 годин на 

тиждень" (пункт 3 частини другої статті 6 Закону України "Про адміністративні 

послуги".  

До введення воєнного стану загальна кількість робочих годин була вище нормативної. 

Зменшення відбулося через необхідність забезпечення безпеки працівників і 
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відвідувачів ЦНАП, оскільки у м. Дніпро задля заощадження електроенергії із жовтня 

2022 р. тимчасово не працює вуличне освітлення. Таке рішення у міській раді 

ухвалили з огляду на звернення органів державної й обласної влади щодо необхідності 
економії електроенергії у вечірній час. Вуличне освітлення відновлять одразу після 

отримання інформації щодо завершення робіт із повноцінного відновлення роботи 

енергосистеми України і зменшення навантаження на неї з боку споживачів. 

Під час повітряних тривог прийом відвідувачів ЦНАП припиняється. Відповідно до 

затвердженої безпекової інструкції адміністратори та відвідувачі слідують у 

найближче укриття, розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 35 

1.7. Наявність веб-сторінки / веб-сайту чи Порталу ЦНАП 

(з передбаченою законом інформацією) (змістовна оцінка 

експерта).  

25 

 

 

22 У ЦНАП є власний сайт: https://cnap.dniprorada.gov.ua/. 

Сайт має дуже зручний для використання інтерфейс. 

За умови наявності на цьому електронному ресурсі:     

- достовірної й чіткої інформації щодо режиму 

роботи ЦНАП, його місцезнаходження, довідкового 

телефону (телефонів), факсу й електронної пошти, доїзду 

5 

 

 

5 Розміщено 

- повного переліку послуг з інформацією про 

порядок і умови надання щодо кожної з них  

5 

 

2 Повний перелік послуг на сайті ЦНАП розміщено, проте задля того щоби дізнатися 

інформацію про  порядок і умови надання щодо кожної з них (картка e-services) 

потрібно перейти за посиланням на сайт Регіонального віртуального офісу 

електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, який  на час 

проведення моніторингу перебуває на реконструкції 

- за зручність пошуку і розташування матеріалів 5 5 Розміщено зручно 

- стрічки новин про новації у ЦНАП, законодавстві  5 5 Розміщено 

- окремої стрічки новин (або окремої підрубрики) 

для ВПО  

5 5 Розміщено 

https://cnap.dniprorada.gov.ua/category/інформація-для-впо/ 

1.8. Надається консультаційна інформація про послуги – 

(підкреслити і оцінити наявне). Максимум – 20 балів. 
1) телефоном 

20 

 
5 

20 

 
5 

 

 
Надається 

2) електронною поштою (в т.ч. особистий кабінет), через 

Скайп, Фейсбук, мобільні додатки тощо 

10 10 електронною поштою 

  

3) з допомогою окремої гарячої лінії для ВПО 5 5 У квітні 2022 р. створено окрему гарячу лінію для ВПО 

разом 300 181  

    

2. Місцезнаходження ЦНАП, вимоги до приміщення та 

його облаштування, інші зручності: 

320 балів можливо  

2.1. Основний офіс – територіальна доступність  

Незручне розташування ЦНАП (у віддаленому для 

більшості мешканців районі) – 0 балів. 

Оптимальне розташування ЦНАП – у зручному для 

добирання місці, належна транспортна інфраструктура –

максимальна оцінка 20 балів. 

Проміжні стани (ситуації) оцінюються пропорційно.  

20 20 Враховуючи географічні особливості та існуючу транспортну інфраструктуру міста, 

роботу відділу ЦНАП «Лівобережний» організовано за адресою пр. Слобожанський, 

31д у приміщенні торгівельного центру «Наша Правда». Відділ ЦНАП розташований у 

зручному до добирання місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. 

Роботу відділу ЦНАП «Лівобережний» відновлено на початку квітня 2022 р. 

 

2.2. Відкрито територіальні підрозділи (або віддалені 

робочі місця) – якщо так, то їх кількість (важливо для міст 

20 

(за 

0 

 

У ЦНАП «Лівобережний» надаються послуги для маломобільних громадян за 

допомогою «Мобільного кейсу» (надаються всі послуги з переліку ЦНАП, окрім 

https://old-e-services.dp.gov.ua/nosite/index.html
https://old-e-services.dp.gov.ua/nosite/index.html
https://cnap.dniprorada.gov.ua/category/інформація-для-впо/
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і районів з населенням більше 100-120 тис.; визнання 

територіального підрозділу функціонуючим – відповідно 

до змістовної оцінки експерта).  
Під територіальним підрозділом ЦНАП розуміється 

окремий (додатковий) офіс (приміщення чи його частина), 

у якому мешканець міста та/або району може отримати 

адміністративні послуги як і в основному офісі з 

дотриманням загальних вимог до ЦНАП. 

За кожний територіальний підрозділ виставляється по 20 

балів.  

За кожне віддалене робоче місце по 10 балів. 

Експертам рекомендується відвідання одного з 

територіальних підрозділів ЦНАП без попередження для 

перевірки його реального функціонування. 

кожен 

офіс) 

 

 

 

10  
(за 

віддале

не 

робоче 

місце)  

 

 

 
 

 

10 

паспортних послуг).  

2.3. Організація робочого простору (“відкритий простір” 

/ некабінетна система) 
30 30 

Робочий простір організовано за системою «Відкритий простір». 

2.4. Зонування приміщення (сектори інформування та 
очікування; сектор обслуговування) 

20 20 В приміщенні відділу забезпечено зонування: є сектор інформування та очікування та 
сектор обслуговування 

2.5. Достатність площі (для робочих місць, для 

відвідувачів – змістовна оцінка експерта) 

Виставляється зі слів представника ЦНАП, з урахуванням 

результатів особистого спостереження експерта.  

30 

 

 

 

25 

 

- Повністю незадовільні умови – 0 балів.  

- Мінімально задовільні – 5 балів.  

- Максимально комфортні – 30 балів.  

Проміжні стани оцінюються пропорційно.  

  

 

Орієнтовними показниками для оцінювання є наявність на 

кожне робоче місце (включно з місцями для відвідувачів 

цього робочого місця): 

- не менше 6-7 м.кв. – 10 балів,  

- не менше 9 м.кв. – 15 балів,  
- не менше 12 м.кв. – 20 балів. 

20 

 

 

 

 

 

15 

У відділі ЦНАП «Лівобережний» на кожне робоче місце  припадає: 215 кв.м зони 

обслуговування / 18 робочих місць = 11,9 кв.м 

За умови наявності у секторі очікування достатньої площі 

для розташування відвідувачів, зокрема і тих що очікують 

у черзі – додатково 10 балів. 

10 

 

10 
Площа сектору очікування та інформування у відділі ЦНАП «Лівобережний» 

становить 70 кв.м. 

2.6. Достатність облаштування (меблі, комп’ютери, 

локальна мережа тощо – оцінюється представником 
ЦНАП, а також змістовна оцінка експерта) 

10 10 
Облаштування відділу цілком достатнє 

2.7. Наявність інформаційно-консультаційного пункту / 

рецепції (важливо для ЦНАП великих міст / районів з 

населенням більше 100 тис.) 

15 15 
Так, є рецепція на якій постійно чергує адміністратор 

2.8. Наявні стенди з необхідною інформацією про послуги, 

в т.ч.  для ВПО, відповідно до закону: інформаційні 

картки, зразки заповнення документів (змістовна оцінка 

10 

 

 

10 
Стенди є в зоні очікування. На них інформація щодо особливостей отримання послуг, 

зразки документів. 
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експерта): 

- У вільному доступі актуальні інформаційні картки  5 5 Інформаційні картки на послуги зберігаються у адміністратора на рецепції і видаються 

відвідувачам на вимогу 

- Зразки заповнення основних документів  5 5 Зразки заповнення документів зберігаються у адміністратора на рецепції і видаються 

відвідувачам на вимогу 

 

2.9. Є друкована продукція про послуги (буклети тощо), в 

т.ч. для ВПО 
10 10 Під час відвідин ЦНАП у наявності листівки з інформацією для ВПО щодо 

можливостей отримання безкоштовних обідів, гуманітарної допомоги, виплат від 

УВКБ ООН.. Також в наявності були флайєри щодо отримання паспортних послуг, 

можливостей застосунку «Дія». 

2.10. Наявні інформаційні кіоски (термінали) з 

можливістю ознайомлення з інформацією про послуги, які 

надаються у ЦНАП 

10 10 
В ЦНАП встановлено інформаційний термінал на якому відображається вміст сайту 

ЦНАП  

2.11. Встановлена та використовується автоматизована 
система керування чергою (обов’язково для ЦНАП великих 

міст / районів) 

30 30 
Черга встановлена та використовується 

2.12. Робоче місце, орієнтоване на замовника (2 стільці для 

відвідувачів, можливість розкласти власні документи 

тощо) (змістовна оцінка експерта). 

15 

 
15  

- 2 стільці відвідувачам біля робочих місць 10 10 встановлені по 2 стільця біля столів адміністраторів 

- наявне місце для розміщення відвідувачем 

власних документів на місці прийому, наявність 

ручки 

5 5 

Є місце для розміщення відвідувачем власних документів на місці прийому 

2.13. Доступність формулярів, бланків (у роздрукованій 

та/або електронній формі), в тому числі для ВПО 
5 5 

Бланки доступні на рецепції 

2.14. Кімната особистої гігієни для відвідувачів  15 15 У відділі ЦНАП «Лівобережний» відвідувачі можуть скористатися кімнатою особистої 

гігієни, розташованою у приміщенні торгівельного центру на одному поверсі зі ЦНАП 

2.15. Умови для осіб з інвалідністю (підкреслити і оцінити 

наявне):  
30 

 
30 відділ ЦНАП «Лівобережний» розташований на другому поверсі у будівлі ТЦ «Наша 

правда». 

- пандус або кнопка виклику або ліфт, та інша 

безбар’єрність у ЦНАП (зокрема, можливість 

комфортного доїзду для осіб з інвалідністю на 2-й 

поверх ЦНАП, якщо він є) 

15 15 У відділі ЦНАП «Лівобережний» немає потреби у встановлені пандуса ззовні 

приміщення, дістатися до приміщення відділу, розташованого на другому поверсі 

торгівельного центру, можливо за допомогою стрічкового ескалатору або ліфту 

- пристосована кімната особистої гігієни 15 15 Пристосована кімната гігієни для осіб з інвалідністю знаходиться у приміщенні 
торгівельного центру на одному поверсі зі ЦНАП 

2.16. Умови для відвідувачів з дітьми (місця для дітей / 

дитячий куточок, столик для пеленання) 
10 5 Столик для пеленання розташований у кімнаті особистої гігієни приміщення 

торгівельного центру на одному поверсі зі ЦНАП, дитячого куточка у цьому відділі 

ЦНАП немає. 

2.17. Надаються супутні послуги (оцінити наявне): 50 50  

 1. каса (банківське відділення) або термінал 20 20 Термінали в наявності в зоні очікування відділу ЦНАП. Також у приміщенні 

торгівельного центру працюють два банківських відділення 

 2. ксерокс (або усі копії робляться персоналом 5 5 Усі копії робляться персоналом ЦНАП 
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ЦНАП) 

 3. Інтернет (доступ Wi-Fi) 10 10 В наявності 

 4. вільний комп’ютер з доступом до Інтернету для 

самообслуговування відвідувачів 

5 5 В наявності 

 5. фото на документи 10 10 В наявності 

2.18. Наявність місць для паркування транспортних 

засобів відвідувачів, у т.ч. велопарковки 

10 10 Біля будівлі ТЦ де розташований відділ ЦНАП "Лівобережний" є велика парковка для 

авто та велопарковка. 

 разом 320 310 Без урахування балів за територіальні підрозділи та віддалені робочі місця. Оцінка 

з урахуванням балів за територіальні підрозділи та віддалені робочі місця – 320. 

    

3. Персонал 140 балів можливо 

3.1. Кількість персоналу ЦНАП (адміністратори, державні 

реєстратори), що вдалося зберегти після введення в 

Україні воєнного стану: 

40 40 За словами керівника відділу ЦНАП «Лівобережний» збережено 100 % персоналу (19 

штатних одиниць) 

- збережено 100 % персонал  40 40  

- 80% і більше 30   

- 60% і більше  20   

- менше 60 % 0   

3.2. Навантаження на одного адміністратора (кількість 

відвідувачів / суб’єктів звернень протягом дня / в 

середньому): 

 

 

 

  

- менше 5 відвідувачів  0   

- 5-10 відвідувачів  5   

- 10-15 відвідувачів 15   

- 15-20 відвідувачів 20   

- 20-25 відвідувачів 30 30 За словами керівника відділу середнє щоденне навантаження на 1 адміністратора 

складає 20-25 відвідувачів 

- 25-30 відвідувачів і більше  50   

Максимальна оцінка – 50 балів    

3.3. Проводяться навчальні заходи для персоналу:  30 30  

 

- навчальні заходи щодо надання нових 

адміністративних послуг, що з’явилися після 

введення в Україні воєнного стану 

10 10 Регулярно працівники відділу беруть участь в онлайн-навчальних заходах та зустрічах 

з обміну досвідом щодо новацій українського законодавства в сфері надання 

адміністративних послуг. Відповідні заходи організує Дніпропетровска ОВА та 

проєкти міжнародної технічної підтримки (PROSTO). 

- навчальні заходи щодо надання першої 

(невідкладної) медичної допомоги 

10 10 Після початку повномасштабного вторгнення рф адміністратори ЦНАП, всі 

адміністратори відділу пройшли навчання з надання першої домедичної допомоги та 
отримали відповідні сертифікати. 

- навчальні заходи або розроблена інструкція з 

питань безпеки (наприклад, щодо того, як діяти 

персоналу ЦНАП під час повітряної тривоги 

тощо) 

10 10 У департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської 

ради розроблена інструкція з питань безпеки (в .т.ч. дії персоналу ЦНАП під час 

повітряної тривоги) та визначено відповідальну особу з питань безпеки. Всіх 

адміністраторів ЦНАП ознайомлено зі змістом інструкції під підпис. 

3.4 . Наявність у ЦНАП укриття (принаймні для персоналу 

ЦНАП) 
20 20 Під час повітряних тривог прийом відвідувачів ЦНАП припиняється. Відповідно до 

затвердженої безпекової інструкції адміністратори та відвідувачі слідують у 
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найближче укриття, розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 35 за 4 

хвилини ходьби (300 метрів) від будівлі, де розташований ЦНАП 

 

разом 140 120  

  

4. Робота бек-офісу (організація надання послуг) 165 балів можливо 

4.1. Взаємодія з суб’єктами надання адмінпослуг 
відбувається шляхом:  

   

- передачі документів в паперовому вигляді або 10   

- виключно електронний документообіг 20 

 

  

- передачі і в паперовому і в електронному вигляді 

– залежно від виду послуги  

15 15 У діяльності відділів ЦНАП м. Дніпро запроваджено електронний документообіг за 

допомогою системи "Віртуальний офіс". Втім до деяких органів влади (Нацполіція, 

Держспоживслужба, ДСНС, обласне управління Держгеокадастру)  документи 

передаються у паперовому вигляді. 

Максимальна оцінка – 20 балів    

4.2. Відновлено доступ до інформаційних баз даних 

органів влади, які надають послуги через ЦНАП, що був 

втрачений після введення воєнного стану (підкреслити 

одне і оцінити його) 

 

 

 

  

- повністю 30 30 Доступ відновлено до всіх держ. реєстрів 

- частково (залежно від суб’єктів) 15   

Максимальна оцінка – 30 балів    

4.3. Здійснюється контроль стану надання послуги (щодо 

термінів згідно ТК) (зазначити ким – адміністратори, 

керівник ЦНАП, ін.) 

20 20 По кожній справі контроль здійснюють адміністратори за допомогою інформаційної 

системи «Віртуальний офіс» 

4.4. Є можливість попереднього запису на прийом 

(телефон / на веб-сайті ЦНАП через Інтернет / через 

термінал електронної черги або інфомат)  

20 20 Є можливість попереднього запису на прийом (на веб-сайті ЦНАП через Інтернет / 

через термінал електронної черги) 

4.5. Заявник інформується про готовність відповіді / 
результату (телефоном, SMS, інше) 

15 15 Заявник інформується про готовність відповіді/результату через SMS (відправляються 
в автоматичному режимі за допомогою інформаційної системи «Віртуальний офіс») 

4.6. Час очікування в черзі (середній):    

- до 10 хвилин 30   

- до 15 хвилин 20 20 На підставі особистих спостережень моніторів та на підставі даних, які розміщено на 

сайті ЦНАП 

- до 20 хвилин 10   

- до 30 хвилин і більше  0   

(на основі даних системи керування чергою або особиста 

оцінка експерта ) 

Максимальна оцінка – 30 балів 

   

4.7. Своєчасність надання послуг (за останні півроку):    

- кількість протермінованих справ не більше 5% 30 30 Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №165 зупинено строки 

надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання та строки видачі дозвільними 

органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. Разом з 
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тим адміністратори ЦНАП вживають всіх необхідних зусиль задля того, щоби 

уникнути затримок у наданні адміністративних послуг. Відповідно до даних 

інформаційної системи "Віртуальний офіс" кількість протермінованих справ не більше 
5%. У переважній більшості і справи повязані із наданням послуг у земельній сфері. 

Працівники ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області не дотримуються 

встановлених строків надання так само як і в довоєнні часи. 

- кількість протерімнованих справ не більше 10% 15   

- кількість протермінованих справ більше 20% 0   

(підтверджується довідково-аналітичним документом) 

Максимальна оцінка – 30 балів 

   

разом 165 150  

Додаткова інформація 
5. Аналіз діяльності  75 балів можливо 

5.1. Чи проводиться аналіз щодо кількості відвідувачів 

протягом дня (місяця, кварталу, року), які звертаються 

(підтвердити документом) 

40 

 

 

30 Аналіз проводиться щомісячно, щоквартально та щорічно. 

1) на прийом документів / видачу документів 20 20  

2) за консультаціями  10 10  

3) за статистикою звернень осіб, що є ВПО 10 0  

Максимальна оцінка – 40 балів    

5.2. Наявність скриньки (книги) зауважень та пропозицій 15 15 Скринька є. Також відвідувачі можуть оцінити роботу ЦНАП, а також розповісти про 

свої враження від візиту до ЦНАП за QR кодами. На сайті ЦНАП є окремий розділ 

«Подати скаргу» https://cnap.dniprorada.gov.ua/complain/ 

5.3. Проводиться аналіз зауважень і пропозицій щодо 

стану та проблема надання АП і вживаються відповідні 
заходи (підтвердження: звіт, протокол, інший документ, 

інформація від керівництва ЦНАП)  

20 

 
 

20 Розширено перелік послуг, що надаються в ЦНАП (послуги у сфері РАЦС). 

разом 75 65  

6. Побажання керівника /керівниці ЦНАП (його /її 

заступника / заступниці) щодо необхідності змін у 

державній політиці у сфері адміністративних послуг з 

урахуванням умов воєнного стану (за результатами 

інтерв’ю)  

  Побажання одне: щоб працівники ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області 

під час надання адміністративних послуг почали дотримуватися термінів, 

встановлених чинним законодавством. 

    

Всього можливо балів 

(без урахування балів за територіальні філії)  
1000 

 

826 Х 

ОТРИМАНО  836  

 


