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Критерії оцінки організації та діяльності 

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) 
При відповіді «НІ» – виставляється оцінка 0. При 

відповіді «ТАК» якщо в питанні є варіативність – 

необхідно визначити пропорційну оцінку.  

Макс Бал Терпідрозділ ЦНАП Немишлянського району у м. Харків 

  

1. Організація роботи: 300 балів можливо 

1.1. Оновлено перелік адміністративних послуг ЦНАП 

після введення воєнного стану 
5 0 Районні ЦНАП у м. Харкові не мають окремих переліків адміністративних послуг. 

Загальний перелік затверджується Розпорядженням міського голови. Послуги в 

терпідрозділах надаються залежно від наявності відповідного устаткування (як 

приклад – послуги МВС). 

1.2. Повнота (достатність) переліку адмінпослуг для 

ЦНАП (оцінка експерта) 
1601 

 
60  

За умови наявності у цьому переліку послуг:    

- послуги з реєстрації актів цивільного стану 

(реєстрація народження, смерті, шлюбу) 

10 5 У ЦНАП здійснюється тільки державна реєстрація розірвання шлюбу та надається 

комплексна послуга єМалятко. Мін’юст не надає можливість ЦНАП надавати інші 

послуги.  

- реєстрація місця проживання 10 10 Надання послуги відновлено з 14.12.2022. 

- вклеювання фото до паспорта у формі книжечки 
(25/45 років) 

5 5  

- реєстрація прав на нерухомість  5 5 Так надаються як видача або внесення змін у свідоцтва про право власності, так і 

надання витягів з держреєстру. 

- реєстрація господарювання юридичних осіб, ФОП  5 3 ФОП так, юридичних осіб ні. Послуги щодо реєстрації юридичних осіб надає головний 

офіс, Регіональний центр послуг та окремий ЦНАП у сфері нерухомості  за адресою: 

майдан Павлівський, 4. 

- послуги із «закордонними» паспортами та 

паспортами у формі картки 

20 0 Є в переліку, але ще не відновлено їх надання через війну. ДМС поки не дає ЦНАП 

доступ до ЄДДР.  

- послуги у земельній сфері (видача відомостей з ДЗК 

та реєстрація земельних ділянок) 

10 

 

5 Наразі з боку Держгеокадастру не відновлено доступ до ДЗК. Тому така послуга, як 

видача відомостей з ДЗК та інші земельні послуги із сфери компетенції 

Держгеокадастру не надаються у ЦНАП. Наявні лише послуги земельної сфери, що 

належать до компетенції Харківської міської ради.   

- адміністративні послуги соціального характеру для 

усіх громадян (субсидії, допомоги) 

15 2 Соцзахист знаходиться окремо. Але надається послуга з оформлення допомоги при 

народженні дитини у складі комплексної послуги єМалятко. 

- пенсійні послуги 10 0 Пенсійний фонд знаходиться окремо, послуги можна отримати у головному офісі. 

- дозволи / декларації у сфері будівництва 5 5  

- послуги з видачі посвідчень водія 5 0 Ні, їх надають сервісні центри МВС, ЦНАП м. Харкова, терпідрозділ ЦНАП м. 

Харкова Шевченківського району та регіональний ЦНАП у м. Харкові.  

- послуги з реєстрації нових транспортних засобів  5 0 Ні, їх надають сервісні центри МВС.  

                                                
1 Тут і далі жирним позначено оцінку кожного критерію, в тому числі у разі, коли наявна деталізація вимог у межах критерію. В останньому випадку це є максимальна 

кількість балів, яку можна отримати за відповідним критерієм.  
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- послуги з реєстрації вживаних транспортних засобів 5 0  

Послуги для ВПО та інші послуги зумовлені війною:    

- оформлення і видача довідки про взяття на облік 

ВПО 

10 0 Не надають послуг для ВПО, адже соцзахистом займається окрема установа 

- оформлення допомоги на проживання ВПО 10 0  

- призначення компенсації витрат за тимчасове 

розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного 

стану 

10 10 З 26.10.2022 в ЦНАП м. Харкова розпочато прийом повідомлення від власників житла 

про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. Власники житлових 

приміщень, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб, 

можуть отримати компенсацію витрат на комунальні послуги. 

- прийом інформаційного повідомлення про 

пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією росії 

10 10 З 02.06.2022 в ЦНАП м. Харкова та його 11 терпідрозділах запроваджено послугу 

щодо реєстрації  інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме 

майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією російської федерації, подання якого передбачено постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.03.2022 № 380. 

- видача довідки ВПО про подання документів для 

оформлення паспорта громадянина України 

10 0 Послуга не надається, оскільки у ЦНАП не відновлено паспортні послуги.  

1.3. Затверджено інформаційні картки (далі – ІК) 

адміністративних послуг, що з’явилися після введення 

воєнного стану (зокрема, послуг для ВПО). 

20 

 

20 Інформаційні та технологічні картки затверджуються безпосередньо суб’єктом 

надання такої послуги для усіх ЦНАП м. Харкова. Послуги для ВПО не надаються у 

ЦНАП Немишлянського району. ІК та ТК щодо них затверджені Департаментом 

соцполітики Харківської міської ради. 

ІК та ТК щодо послуги «Подання повідомлення про безоплатне розміщення 

внутрішньо переміщених осіб» затверджені. Послуга з прийому інформаційного 

повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно надається у ЦНАП з 

допомогою порталу Дія. Тому, за словами керівництва ЦНАП, немає потреби 

затверджувати щодо неї ІК та ТК. 

Затверджені інформаційні картки на адміністративні 

послуги, що з’явилися після введення воєнного стану – 
виставляються 5 балів. 

5 

 

5  

 

Наявність у цих ІК:    

- інформації про ЦНАП (місцезнаходження, режим 

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

5 

 

5  

- вичерпного переліку документів 5 5  

- інформації щодо оплати 5 5  

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  

Наявність у цих ТК:    

- чітких і зрозумілих етапів опрацювання справи  5 5  

- чітких і зрозумілих строків опрацювання справи з 

надання адмінпослуги 

5 

 

5  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#n22
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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 Послуги ДМС та Мін’юсту надаються ще у їх підрозділах.  

1.6. Графік роботи ЦНАП:  

1.6.1. Згідно з вимогами Закону: 20 10 З 03.11.2022 ЦНАП працює з 08.00 до 16.00. 

- 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  

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

(з передбаченою законом інформацією) (змістовна оцінка 

експерта).  

25 

 

 

14 Є загальний міський змістовний сайт https://dozvil.kh.ua з роз’ясненнями, реєстрацією в 

черзі, але окремі тер. підрозділи своїх сайтів не мають, окремого переліку послуг для 

кожного тер. підрозділу немає – потрібно шукати через окрему послугу чи надає її тер. 

підрозділ. 

На думку керівництва ЦНАП, немає сенсу створювати окремі власні веб-ресурси для 

кожного центру адмінпослуг окремо, а тим більше в умовах дефіциту коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади в умовах війни.  

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 Вся ця інформація наявна та є актуальною.  

- повного переліку послуг з інформацією про 

порядок і умови надання щодо кожної з них  

5 

 

2 Такий перелік наявний, в тому числі й інформація щодо порядку отримання кожної 

послуги. Однак він єдиний. Окремого переліку послуг саме для ЦНАП 

Немишлянського району на сайті немає. Потрібно дивитись за кожною окремою 
послугою у переліку, чи є вона у цьому ЦНАП.  

- за зручність пошуку і розташування матеріалів 5 2 Окремі тер. підрозділи своїх сайтів не мають і окремого переліку послуг для кожного 

тер. підрозділу на веб-сайті ЦНАП м. Харкова не опубліковано. Потрібно шукати 

через окрему послугу чи надає її тер. підрозділ. Це дещо незручно.  

- стрічки новин про новації у ЦНАП, законодавстві  5 5 Наявна. 

- окремої стрічки новин (або окремої підрубрики) 

для ВПО  

5 0 Немає. 

1.8. Надається консультаційна інформація про послуги – 

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

1) телефоном 

20 

 

5 

15 

 

5 

 

 

Так. 

https://dozvil.kh.ua/
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2) електронною поштою (в т.ч. особистий кабінет), через 

Скайп, Фейсбук, мобільні додатки тощо 

10 10 Електронна пошта, особистий кабінет, чатбот, Телеграм канал, Фєйсбук. 

3) з допомогою окремої гарячої лінії для ВПО 5 0 Немає.  

разом 300 153  

    

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 розташований на головному проспекті району Григоренко, 11, у будівлі 

райадміністрації, є поруч метро, тролейбуси, автобуси.  

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)  

0 ЦНАП не має ще окремого територіального підрозділу чи окремих віддалених робочих 

місць. У Немишлянському районі м. Харкова він функціонує один.  

2.3. Організація робочого простору (“відкритий простір” 

/ некабінетна система) 
30 30 Офіс побудований за системою «відкритого простору» та некабінетної системи. Офіс 

невеличкий, фактично це перероблений коридор частини адмінбудівлі на 2 поверсі з 

окремим входом. З лівої сторони від дверей знаходяться стійки працівників, за якими 

вони приймають відвідувачів, навпроти – стіл та сільці для відвідувачів, інформаційні 

матеріали. 

2.4. Зонування приміщення (сектори інформування та 

очікування; сектор обслуговування) 
20 20 Так, ЦНАП зоновано за секторами інформування, очікування та 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 

 
 

 

10 Враховуючи кількість послуг – площі достатньо. Люди приходять виключно з 

допомогою електронної черги або приходять, щоб дізнатися як працює ЦНАП. Місця 
для очікування (на 3-4 людини) розташовані поруч із стійками працюючих. 
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- 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 

 

 

 

 

 

0 Кожне робоче місце займає не більше 2 квадратних метрів – стіл, з одного боку 

фахівець, з іншого відвідувач. 

За умови наявності у секторі очікування достатньої площі 

для розташування відвідувачів, зокрема і тих що очікують 

у черзі – додатково 10 балів. 

10 

 

10 Враховуючи, що в ЦНАП рідко приходять більше, ніж 3-4 людини одночасно та через 

електронний запис, то достатньо. 

2.6. Достатність облаштування (меблі, комп’ютери, 

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

10 10  За словами представниці ЦНАП, пані Скалозуб так. Наочно так.  

2.7. Наявність інформаційно-консультаційного пункту / 

рецепції (важливо для ЦНАП великих міст / районів з 

населенням більше 100 тис.) 

15 15 Рецепція наявна.  

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 Так, на вході є детальна інформація. 

- У вільному доступі актуальні інформаційні картки  5 5  

- Зразки заповнення основних документів  5   

  5  

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

т.ч. для ВПО 
10 5 Буклетів для ВПО немає, адже вони не є цільової аудиторією, але фахівці ЦНАПу 

надають консультації, куди також можуть ВПО звернутися. Наприклад, під час мого 

візиту прийшла родина ВПО якій надали достатньо інформації як звернутися до 

управління соцзахисту. 

2.10. Наявні інформаційні кіоски (термінали) з 

можливістю ознайомлення з інформацією про послуги, які 

надаються у ЦНАП 

10 10 В наявності. В кожному ЦНАПі розміщено інформаційні термінали, які  повністю 

інтегровані з Веб - порталом ЦНАП м. Харкова (https://dozvil.kh.ua) та виконують 

аналогічні функції, а саме: дистанційно ознайомитися з актуальною інформацією, 

способом та переліком необхідних документів для отримання певної послуги, 

термінами видачі, нормативно - правовою базою, яка регламентує видачу необхідного 

документу, записатися на прийом до адміністратора в ЦНАП, відстежити стан 

розгляду своєї справи, отримати консультацію та залишити свій відгук. 

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

міст / районів) 

30 30 Термінали електронної черги наявні у приміщенні ЦНАП. 

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

відвідувачів, можливість розкласти власні документи 
15 

 
15  
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тощо) (змістовна оцінка експерта). 

- 2 стільці відвідувачам біля робочих місць 10 10 2 стільці в наявності. 

- 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 3 Без ВПО. 

2.14. Кімната особистої гігієни для відвідувачів  15 15 Наявна. 

2.15. Умови для осіб з інвалідністю (підкреслити і оцінити 

наявне):  
30 

 
30  

- 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 Є ліфт та кнопка виклику, пандусу немає. При здійсненні реконструкції приміщення 

під територіальний підрозділ ЦНАП м. Харкова Немишлянського району фахівцями 

було запропоновано саме ліфт, оскільки побудову пандусу технічно здійснити 

неможливо. У ліфт особа з інвалідністю може потрапити вже з вулиці, тож він є 

повноцінною заміною пандусу.  

- пристосована кімната особистої гігієни 15 15 В наявності спеціальні кімнати особистої гігієни, зокрема для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення. 

2.16. Умови для відвідувачів з дітьми (місця для дітей / 
дитячий куточок, столик для пеленання) 

10 0 Немає.  

2.17. Надаються супутні послуги (оцінити наявне): 50 35  

 1. каса (банківське відділення) або термінал 20 20 На момент відновлення роботи ЦНАП м. Харкова та його територіальних підрозділів з 

18 травня 2022 року, зокрема, в територіальному підрозділі ЦНАП м. Харкова 

Немишлянського району функціонувало відділення АТ «Мегабанк». Банківська 

установа, що була розміщена та яка надавала вищезгадані послуги в приміщенні 

територіального підрозділу ЦНАП м. Харкова Немишлянського району є суб’єктом 

господарювання та окремою юридичною особою.  

Але, з початку червня цього року до сьогоднішнього дня з незалежних від керівництва 

міськради причин, його діяльність було припинено.  

Як альтернатива - в терпідрозділі впроваджено систему еквайрингу, яка передбачає 

можливість сплати адміністративного збору за допомогою банківської карти, що 

значно прискорює проведення операції оплати адміністративного збору. Однак 

можливий тільки безготівковий розрахунок. 
За результатами проведених переговорів з банками, наразі обладнати  банківські 

відділення та забезпечити кваліфікованими фахівцями в умовах воєнного стану не 

вбачається можливим. 
 2. ксерокс (або усі копії робляться персоналом 

ЦНАП) 

5 5 Усі копії робляться персоналом. 

 3. Інтернет (доступ Wi-Fi) 10 10 Наявний. 

 

 4. вільний комп’ютер з доступом до Інтернету для 

самообслуговування відвідувачів 

5 0  

 5. фото на документи 10 0  

2.18. Наявність місць для паркування транспортних 10 5 Немає велопарковки. 
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засобів відвідувачів, у т.ч. велопарковки  

 разом 320 263  

    

3. Персонал 140 балів можливо 

3.1. Кількість персоналу ЦНАП (адміністратори, державні 

реєстратори), що вдалося зберегти після введення в 

Україні воєнного стану: 

40  Інформацію надає керівництво ЦНАП. Частина персоналу евакуювалася з Харкова 

через війну, але існуючих працівників достатньо, за словами керівництва, для 

виконання функцій, які наразі покладені на ЦНАП.  

 

 

- збережено 100 % персонал  40   

- 80% і більше 30 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 5 На момент проведення моніторингу у ЦНАП було невелике навантаження на 
працівників, зокрема й через те, що надається не повний спектр послуг. 

- 10-15 відвідувачів 15   

- 15-20 відвідувачів 20   

- 20-25 відвідувачів 30   

- 25-30 відвідувачів і більше  50   

Максимальна оцінка – 50 балів    

3.3. Проводяться навчальні заходи для персоналу:  30 

 

 

 

 

5  

- навчальні заходи щодо надання нових 

адміністративних послуг, що з’явилися після 

введення в Україні воєнного стану 

10 5 Зі слів керівництва ЦНАП, мала місце робоча нарада, де обговорювався алгоритм 

надання послуги з призначення компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які 

перемістилися у період воєнного стану.  

- навчальні заходи щодо надання першої 

(невідкладної) медичної допомоги 

10 0 На жаль, на відміну від Регіонального центру послуг, для адміністраторів даного 

ЦНАП таке навчання не проводилося фізично. Тільки була можливість подивитися 

навчальні відео.  

- навчальні заходи або розроблена інструкція з 

питань безпеки (наприклад, щодо того, як діяти 

персоналу ЦНАП під час повітряної тривоги 
тощо) 

10 0 На жаль, на відміну від Регіонального центру послуг, для адміністраторів даного 

ЦНАП таке навчання не проводилося фізично. Тільки була можливість подивитися 

навчальні відео. 

3.4 . Наявність у ЦНАП укриття (принаймні для персоналу 

ЦНАП) 
20 20 Підвальне приміщення адмінбудівлі є сховищем для персоналу. За бажанням, туди 

можуть пройти відвідувачі.  

разом 140 60  
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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  

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   

- частково (залежно від суб’єктів) 15 15 Не відновлено доступ до ЄДДР та ДЗК.  

Максимальна оцінка – 30 балів    

4.3. Здійснюється контроль стану надання послуги (щодо 

термінів згідно ТК) (зазначити ким – адміністратори, 
керівник ЦНАП, ін.) 

20 20 Так, керівником установи та керівником головного офісу  

4.4. Є можливість попереднього запису на прийом 

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

термінал електронної черги або інфомат)  

20 20 Через сайт https://dozvil.kh.ua можна записатися в електронну чергу в тер. підрозділ 

Немишлянського району або за телефоном 

4.5. Заявник інформується про готовність відповіді / 

результату (телефоном, SMS, інше) 
15 15 Заявника інформують шляхом СМС та через електронну пошту 

4.6. Час очікування в черзі (середній):    

- до 10 хвилин 30 30 Немає черги в приміщенні, оскільки люди записуються виключно через електронну 

чергу.  

- до 15 хвилин 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):    

- кількість протермінованих справ не більше 5% 30 30 За словами працівників ЦНАП 

- кількість протерімнованих справ не більше 10% 15   

- кількість протермінованих справ більше 20% 0   

(підтверджується довідково-аналітичним документом) 

Максимальна оцінка – 30 балів 

   

разом 165 145  

Додаткова інформація 
5. Аналіз діяльності  75 балів можливо 

https://dozvil.kh.ua/
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5.1. Чи проводиться аналіз щодо кількості відвідувачів 

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

(підтвердити документом) 

40 

 

 

30  

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 Наявна. Також у кожному з 12 ЦНАПів реалізовано Проект «Агент Х». За допомогою 

QR-коду, який розміщено на робочому столі кожного адміністратора, відвідувачам 

ЦНАПів з мобільного телефону пропонується заповнити відповідну анкету і залишити 

свій відгук, побажання і рекомендації по роботі та обслуговуванню в центрах, а 

бажаючі заповнити анкету в паперовому вигляді можуть це зробити в зоні очікування 

на рецепції  або безпосередньо у адміністратора ЦНАПів. 

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  За словами працівників ЦНАП, вирішується питання з відновлення надання послуг з 

оформлення паспортів, а також реєстрації місця проживання. Людям дуже потрібні 
послуги.  

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)  

  Відновлення доступу адміністраторів ЦНАП до державних реєстрів. Зокрема, це 

паспортні послуги і послуги Держгеокадастру.  

    

Всього можливо балів 

(без урахування балів за територіальні філії)  
1000 

 

686 Х 

ОТРИМАНО    

 

  


