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Критерії оцінки організації та діяльності 

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Львова (м. Львів, пл. Ринок,1) 
При відповіді «НІ» – виставляється оцінка 0. При 

відповіді «ТАК» якщо в питанні є варіативність – 

необхідно визначити пропорційну оцінку.  

Макс Бал  

ЦНАП м. Львова 

  

1. Організація роботи: 300 балів можливо 

1.1. Оновлено перелік адміністративних послуг ЦНАП 

після введення воєнного стану 
5 5 Ухвала №2632 ЛМР від 06.12.2022 Про затвердження Переліків адміністративних 

послуг та внесення змін до ухвали міської ради № 32 

1.2. Повнота (достатність) переліку адмінпослуг для 

ЦНАП (оцінка експерта) 
160 

 
92  

За умови наявності у цьому переліку послуг:    

- послуги з реєстрації актів цивільного стану 

(реєстрація народження, смерті, шлюбу) 

10 10 Реєстрація народження, смерті, шлюбу 

- реєстрація місця проживання 10 10 Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування та оформлення і видача 

довідки про реєстрацію місця проживання, реєстрація місця проживання дитини до 14 

років, видача витягу з реєстру територіальної громади 

- вклеювання фото до паспорта у формі книжечки 

(25/45 років) 

5 5 Надається у ЦНАП  послуга вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 

1994 року) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку 

- реєстрація прав на нерухомість  5 0 Надається лише АП «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно» 

- реєстрація господарювання юридичних осіб, ФОП  5 5 Надаються всі АП цього напрямку ( і щодо ФОП, і щодо ЮО) – реєстрація, зміни, 

припинення, виправлення помилок, видача витягів 

- послуги із «закордонними» паспортами та 

паспортами у формі картки 

20 0 Послуги не надаються 

 

- послуги у земельній сфері (видача відомостей з ДЗК 

та реєстрація земельних ділянок) 

10 

 

10 Проводиться реєстрація земельних ділянок з видачою витягу з ДЗК, внесення змін, 

відомостей та виправлення помилок у ДЗК, реєстрація обмежень у використанні 

земель, надання відомостей з ДЗК     

- адміністративні послуги соціального характеру для 

усіх громадян (субсидії, допомоги) 

15 7 Надаються послуги з призначення певних видів допомог - одноразової матеріальної 

допомоги для мешканців Львівської міської територіальної громади, держ. допомоги 

при народженні дитини, державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування, призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, 

установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, установлення статусу, видача посвідчень батькам 
багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї, продовження строку дії посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, видача дубліката такого 

посвідчення та вклейка посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з 

досягненням 14-річного віку, призначення державної допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях, виплата допомоги на поховання деяких категорій 

осіб. 
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- пенсійні послуги 10 0 Послуги не надаються 

 

- дозволи / декларації у сфері будівництва 5 5 Надаються всі АП цього напрямку - Видача дозволу на виконання будівельних робіт, 

його анулювання або зміни у дозволі, подання повідомлення про початок будівельних 

робіт, внесення до них змін, скасування  та анулювання. 

- послуги з видачі посвідчень водія 5 0 Послуги не надаються 

- послуги з реєстрації нових транспортних засобів  5 0 Послуги не надаються 

- послуги з реєстрації вживаних транспортних засобів 5 0 Послуги не надаються 

Послуги для ВПО та інші послуги зумовлені війною:    

- оформлення і видача довідки про взяття на облік 

ВПО 

10 10 Надається АП «Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи». 

- оформлення допомоги на проживання ВПО 10 10 Надається АП «Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», 

«Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання». 

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

стану 

10 10 АП «Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися у період воєнного стану». 

- прийом інформаційного повідомлення про 

пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією росії 

10 10 Адміністратори ЦНАП допомагають мешканцям оформити цю послугу через Портал 

Дія. 

- видача довідки ВПО про подання документів для 

оформлення паспорта громадянина України 

10 0 Послуга не надається, оскільки у ЦНАП не надаються паспортні послуги 

1.3. Затверджено інформаційні картки (далі – ІК) 

адміністративних послуг, що з’явилися після введення 

воєнного стану (зокрема, послуг для ВПО). 

20 

 

20  

Затверджені інформаційні картки на адміністративні 

послуги, що з’явилися після введення воєнного стану – 

виставляються 5 балів. 

5 

 

5 Затверджені ІК на всі послуги, що надаються через ЦНАП 

Наявність у цих ІК:    

- інформації про ЦНАП (місцезнаходження, режим 

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

5 

 

5 У ІК зазначено всю необхідну інформацію про ЦНАП 

- вичерпного переліку документів 5 5 Перелік документів видається вичерпним, проте без окремого дослідження 

безапеляційно стверджувати важко 

- інформації щодо оплати 5 5 У всіх ІК наявна рубрика про  оплатність послуги та за потреби вказана вартість та 
реквізити для сплати 

1.4. Затверджено технологічні картки (далі – ТК) 

адміністративних послуг, що з’явилися після введення 

воєнного стану (зокрема, послуг для ВПО).  

20 

 
15  

Затверджені технологічні картки на адміністративні 

послуги, що з’явилися після введення воєнного стану – 

виставляються 5 балів. 

5 

 

5 Затверджені ТК на всі послуги, що надаються через ЦНАП 

Наявність у цих ТК:    
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- чітких і зрозумілих етапів опрацювання справи  5 5 В ТК прописані чіткі етапи та строки надання послуг 

- чітких і зрозумілих строків опрацювання справи з 

надання адмінпослуги 

5 

 

5  

За умови проведення у результаті розробки ТК 

раціоналізації процедури (скорочення загальних термінів 

опрацювання справи)  

5 0 По послугах, що стосуються ВПО, строки, передбачені законодавством, короткі, тому 

скорочення в ТК не передбачене.  

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 Послуги ДРАЦС можна отримати і через підрозділи ДРАЦС 

1.6. Графік роботи ЦНАП:  

1.6.1. Згідно з вимогами Закону: 20 15 понеділок, вівторок, четвер: 09:00 — 18:00 
середа: 09:00 — 20:00 

п’ятниця: 09:00 — 16:00 

 

субота, неділя - вихідні 

- 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 5 

1.6.2. Додаткові прийомні години (понад норматив, 

визначений Законом)  

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

10 5 Прийом ведеться 45 годин на тиждень 

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

(з передбаченою законом інформацією) (змістовна оцінка 

експерта).  

25 

 

 

25 https://city-adm.lviv.ua/services/  

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 На сайті зазначена контактна інформація - телефон, адреса та доїзд, електронна пошта, 

а також режим роботи.   

- повного переліку послуг з інформацією про 

порядок і умови надання щодо кожної з них  

5 

 

5 Повний перелік послуг та інформаційні картки розміщені за сферами послуг 

- за зручність пошуку і розташування матеріалів 5 5 Користування сайтом зручне та не викликає жодних труднощів 

- стрічки новин про новації у ЦНАП, законодавстві  5 5 Стрічка новин регулярно наповнюється новаціями, новинами та актуальною 

інформацією 

- окремої стрічки новин (або окремої підрубрики) 

для ВПО  

5 5 Рубрика сайту «Актуально у час війни» 

1.8. Надається консультаційна інформація про послуги – 

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

20 

 
5 

15 

 
5 

Працює «Служба підтримки ЦНАП» (032) 297-57-95, (093) 297-57-05 

 
 

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

Скайп, Фейсбук, мобільні додатки тощо 

10 10 Електронною поштою, у Facebook 

 

 

3) з допомогою окремої гарячої лінії для ВПО 5 0 Така лінія відсутня 

https://city-adm.lviv.ua/services/
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разом 300 211  

    

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 ЦНАП знаходиться в центрі міста на пішохідній вулиці, у  територіально доступному 

місці зі зручним добиранням з будь-якого району міста - в будівлі міської ради. 

2.2. Відкрито територіальні підрозділи (або віддалені 

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

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. 

20 

(за 

кожен 

офіс) 

 
 

 

10  
(за 

віддале

не 

робоче 

місце)  

200 У ЦНАП м. Львова 10 територіальних підрозділів: 

 

1. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у Галицькому і Личаківському районах - вул. Костя Левицького, 67,  

2. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у Сихівському районі - пр. Червоної Калини, 72а,  

3 Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у Шевченківському районі - вул. М. Хвильового, 14а,  

4. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у Залізничному районі - вул. І. Виговського, 32,  

5. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у Франківському районі - вул. Генерала Чупринки, 85,  
6. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у Шевченківському районі 

(мікрорайон Рясне) вул. Шевченка, 374. 

  

7. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у м. Винники - м. Винники вул. Галицька, 12,  

8. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у смт. Рудно - смт Рудне вул. Грушевського, 55,  

9. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 

м. Львова у смт. Брюховичі - смт Брюховичі вул. Івасюка, 2-А,  

10. Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг 
м. Львова у м. Дубляни - м. Дубляни, вул. Шевченка, 4 

 

Віддалені робочі місця для роботи адміністраторів ЦНАП у с. Лисиничі, Зашків та 

Рясне-Руське наразі не працюють через відсутність запитів на їхні послуги.  

 

 

2.3. Організація робочого простору (“відкритий простір” 

/ некабінетна система) 
30 30 Відкритий простір та некабінетна система 

2.4. Зонування приміщення (сектори інформування та 

очікування; сектор обслуговування) 
20 20 Зонування присутнє -  є сектори обслуговування, очікування та інформування 
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2.5. Достатність площі (для робочих місць, для 

відвідувачів – змістовна оцінка експерта) 

Виставляється зі слів представника ЦНАП, з урахуванням 

результатів особистого спостереження експерта.  

30 

 

 

 

20 Загальна  площа відкритої частини ЦНАП  близько 120 кв.м. 

  

На одне робоче місце припадає близько 7 кв.м. 

- 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 

 
 

 

 

 

10 

За умови наявності у секторі очікування достатньої площі 
для розташування відвідувачів, зокрема і тих що очікують 

у черзі – додатково 10 балів. 

10 

 

10 Для відвідувачів обладнано зону очікування з сидячими та стоячими для заповнення 
документів місцями. Сидячих місць переважно достатньо для відвідувачів. 

2.6. Достатність облаштування (меблі, комп’ютери, 

локальна мережа тощо – оцінюється представником 

ЦНАП, а також змістовна оцінка експерта) 

10 10 Робочі місця облаштовані комп’ютерами, сканерами, зчитувачами до ід-карток. У 

ЦНАП наявна вся необхідна для надання АП техніка, а також багатофункціональні 

пристрої для копіювання, друку та сканування та pos-термінали для здійснення оплати 

за платні адміністративні послуги. Облаштування ЦНАП за оцінкою керівниці – 

повністю достатнє. 

  

2.7. Наявність інформаційно-консультаційного пункту / 

рецепції (важливо для ЦНАП великих міст / районів з 

населенням більше 100 тис.) 

15 15 Наявний одразу  навпроти входу до ЦНАП в зоні інформування. 

2.8. Наявні стенди з необхідною інформацією про послуги, 

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

картки, зразки заповнення документів (змістовна оцінка 
експерта): 

10 

 

 

10  

- У вільному доступі актуальні інформаційні картки  5 5 ІК знаходяться на розміщених стійках, що поділені  за сферами послуг 

- Зразки заповнення основних документів  5 5 Зразки заповнення заяв надаються на інфодовідці (інформаційно-консультаційний 

пункт) 

    

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

т.ч. для ВПО 
10 0 Відсутня 

2.10. Наявні інформаційні кіоски (термінали) з 

можливістю ознайомлення з інформацією про послуги, які 
надаються у ЦНАП 

10 0 Відсутні 

2.11. Встановлена та використовується автоматизована 

система керування чергою (обов’язково для ЦНАП великих 

міст / районів) 

30 30 Встановлена та використовується. Для виклику відвідувача у всіх залах ЦНАП та 

навіть на вулиці над входом до ЦНАП розміщені електронні табло, які також 

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

відвідувачів, можливість розкласти власні документи 

тощо) (змістовна оцінка експерта). 

15 

 
15 Біля столів адміністраторів розміщено по два стільці, місця для власних документів 

відвідувача – достатньо, ручки для відвідувачів в наявності. 

- 2 стільці відвідувачам біля робочих місць 10 10 

- наявне місце для розміщення відвідувачем 

власних документів на місці прийому, наявність 

ручки 

5 5 

2.13. Доступність формулярів, бланків (у роздрукованій 

та/або електронній формі), в тому числі для ВПО 
5 5 Усі бланки наявні на веб-сайті ЦНАП, а також на інформаційних стендах в ЦНАП. 

Якщо ж на стенді потрібного бланка немає - його роздруковує консультант на рецепції 

2.14. Кімната особистої гігієни для відвідувачів  15 0 Кімната гігієни для відвідувачів ЦНАП - відсутня. Це пов'язане з специфікою будівлі, 

в якій знаходиться ЦНАП (Ратуша, міська рада), що не дозволяє проводити 

переоблаштування приміщень. 

2.15. Умови для осіб з інвалідністю (підкреслити і оцінити 
наявне):  

30 
 

15  

- 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 На вході до ЦНАП – кнопка виклику для осіб з інвалідністю, пандус відсутній, однак 

для входу у приміщення  цього ЦНАП він і не потрібний. На вході та у приміщенні 

залів ЦНАП - таблички, надруковані шрифтом Брайля, а також створені умови для 

обслуговування осіб з порушеннями слуху (на вході табличка, яка інформує про 

безкоштовний супровід сурдоперекладача, а в зоні очікування всередині ЦНАП – 

інструкція як ним скористатись).  

- пристосована кімната особистої гігієни 15 0 Відсутня 

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

дитячий куточок, столик для пеленання) 
10 5 Є дитяча кімната, розташована поза межами приміщення ЦНАП (далі по коридору 

будівлі міської ради), для тимчасового перебування дітей відвідувачів ЦНАП. З неї до 

зони очікування ЦНАП ведеться онлайн-трансляція на спеціально встановлений для 

цього екран. Кімната передбачена лише для дітей віком 3-7 років, тож пеленальний 

столик відсутній.  

У приміщенні ЦНАП встановлений бізі-борд для того, щоб діти, які очікують з 

батьками, могли теж погратись.    

2.17. Надаються супутні послуги (оцінити наявне): 50 40  

 1. каса (банківське відділення) або термінал 20 20 Встановлений термінал для оплати Easypay 

 2. ксерокс (або усі копії робляться персоналом 

ЦНАП) 

5 5 Усі копії робляться персоналом 

 3. Інтернет (доступ Wi-Fi) 10 10 Для відвідувачів забезпечено вільний доступ до Мережі wi-fi 

 4. вільний комп’ютер з доступом до Інтернету для 

самообслуговування відвідувачів 

5 5 В зоні очікування два робочих місця з персональними комп’ютерами для 

самообслуговування 

 5. фото на документи 10 0 Така послуга відсутня 

2.18. Наявність місць для паркування транспортних 

засобів відвідувачів, у т.ч. велопарковки 

10 5 Є велопарковка, місць для паркування автомобілів біля самого ЦНАП немає, оскільки 

ЦНАП знаходиться в пішохідній зоні в історичному центрі міста. У пішій доступності 
є 10 місць для паркування осіб з інвалідністю, а також платна парковка. 

 разом 320 240 Без урахування балів за територіальні підрозділи та віддалені робочі місця (вони 

виставляються у залежності від їх кількості). Оцінка з урахуванням балів за 

територіальні підрозділи та віддалені робочі місця – 440. 
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3. Персонал 140 балів можливо 

3.1. Кількість персоналу ЦНАП (адміністратори, державні 

реєстратори), що вдалося зберегти після введення в 

Україні воєнного стану: 

40  Після введення воєнного стану штат персоналу збережений на 100%. На даний час не 

працює фізично в ЦНАП лише один адміністратор, який мобілізований на час війни.  

 

- 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): 

 

 

 

 Згідно даних електронної системи керування чергою  середня кількість відвідувачів на 

одного адміністратора протягом дня становить 20-25 відвідувачів 

- менше 5 відвідувачів  0   

- 5-10 відвідувачів  5   

- 10-15 відвідувачів 15   

- 15-20 відвідувачів 20   

- 20-25 відвідувачів 30 30  

- 25-30 відвідувачів і більше  50   

Максимальна оцінка – 50 балів    

3.3. Проводяться навчальні заходи для персоналу:  30 

 

 

 

 

30 Такі заходи проводяться регулярно для усіх працівників ЦНАП.  

Навчальні заходи з питань безпеки та щодо надання медичної допомоги пройшли всі 

без винятку працівники ЦНАП. 

- навчальні заходи щодо надання нових 

адміністративних послуг, що з’явилися після 

введення в Україні воєнного стану 

10 10 

- навчальні заходи щодо надання першої 

(невідкладної) медичної допомоги 

10 10 

- навчальні заходи або розроблена інструкція з 

питань безпеки (наприклад, щодо того, як діяти 

персоналу ЦНАП під час повітряної тривоги 

тощо) 

10 10 

3.4 . Наявність у ЦНАП укриття (принаймні для персоналу 

ЦНАП) 
20 20 Для персоналу укриття знаходиться в будівлі, де розташований ЦНАП. Для 

відвідувачів – навпроти ЦНАП (пл. Ринок, 9) 

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 15 15 Змішаний залежно від виду послуг. 
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– залежно від виду послуги  

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 Відновлений повністю. 

- 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 Відповідальний працівник ЦНАП та керівник ЦНАП+ відділ морніторингу якості 

надання АП Управління адміністрування послуг ЛМР 

4.4. Є можливість попереднього запису на прийом 

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

термінал електронної черги або інфомат)  

20 20 Попередній запис на прийом здійснюється на веб-сайті ЦНАП через Інтернет на 

тиждень наперед, а також телефоном. Особисто в ЦНАП на рецепції реєстрація 

безпосередньо в день звернення. 

4.5. Заявник інформується про готовність відповіді / 

результату (телефоном, SMS, інше) 
15 15 На вибір заявника - sms, телефоном чи поштою (обирає в заяві) 

4.6. Час очікування в черзі (середній):   Згідно даних, наданих представниками управління надання АП (внаслідок аналізу 

системи електронного управління чергою), у жовтні та листопаді 2022 90% 

відвідувачів очікували менше 15 хвилин 
- до 10 хвилин 30  

- до 15 хвилин 20 20 

- 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):   У 2021 – 4,5%.  

За період січень-листопад 2022 року – 22% - кількість протермінованих справ не більше 5% 30  

- кількість протерімнованих справ не більше 10% 15  

- кількість протермінованих справ більше 20% 0 0 

(підтверджується довідково-аналітичним документом) 

Максимальна оцінка – 30 балів 

  

разом 165 120  

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 Департаментом АП ЛМР проводиться аналіз відвідувачів загалом до всіх львівських 

ЦНАП за місяць/квартал/рік. 
Загалом у жовтні 31 634 мешканців звернулися у Центри надання адміністративних 

послуг Львівської громади. Із них 10 481 – отримали готові результати замовлених 

послуг. Також 1 840 осіб отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, 

понад 500 відвідувачів, завдяки фахівцям електронних послуг, скористалися 

послугами «Дії». 
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1) на прийом документів / видачу документів 20 20  

2) за консультаціями  10 10 Ведеться аналіз звернень телефоном на службу підтримки ЦНАП за консультаціями 

3) за статистикою звернень осіб, що є ВПО 10 0 Такий облік не ведеться 

Максимальна оцінка – 40 балів    

5.2. Наявність скриньки (книги) зауважень та пропозицій 15 15 Прозора скринька, що знаходиться  біля зони самоообслуговування.  

Також відгуки можна надати: 

• на сайті https://city-adm.lviv.ua/services/vidhuk-pro-tsnap 

• на Google-точці підрозділу; 

• під час відвідування ЦНАП на чеку у графі оцінювання. 

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 На підставі аналізу зауважень та пропозицій влітку 2022 було запроваджено надання 

послуги «Мобільний адміністратор». 

 
 

 

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)  

  Створити єдину систему електронного документообігу, яка була б пов’язана з усіма 

реєстрами. 

    

Всього можливо балів 

(без урахування балів за територіальні філії)  
1000 

 

756 Х 

ОТРИМАНО  956  

 

  


