
ЗВІТ 

за результатами громадського моніторингу Центру надання адміністративних 

послуг м. Львова (м. Львів, пл. Ринок, 1) 

 

Методика моніторингу 

Моніторинг Центру надання адміністративних послуг м. Львова (далі – ЦНАП, Центр) 

було проведено у  листопаді 2022 року, в тому числі з фактичним відвідуванням експертом 

Центру 10 листопада. У рамках моніторингового обстеження було опрацьовано відомості щодо 

ЦНАП з офіційної веб-сторінки підрозділу Центру надання адміністративних послуг м. Львова 

(https://city-adm.lviv.ua/services/), а також здійснені особисті спостереження експерта під час 

візиту до офісу ЦНАП та в процесі спілкування з його керівництвом. У звіті відображено 

основні висновки моніторингу. Докладніші оцінки функціонування ЦНАП викладено у 

заповненій Анкеті моніторингу, що є додатком до Звіту. 

 

Висновки та рекомендації 

Загальна оцінка ЦНАП – 7561 балів з 1000 можливих:  

211 балів з 300 можливих – за організацію роботи ЦНАП,  

2402 балів з 320 можливих – за місце розташування, вимоги до приміщення та його 

облаштування й інші зручності,  

120 балів з 140 можливих – за персонал,  

120 балів з 165 можливих – за роботу бек-офісу, 

65 бали зі 75 можливих – за внутрішній аналіз діяльності ЦНАП. 

За підсумками моніторингу можна зробити загальний висновок про добре 

налагоджену роботу Центру надання адміністративних послуг м. Львова з дотриманням 

вимог, встановлених законом, та високим рівнем клієнтоорієнтованості. Навіть 

повномасштабна війна в країні не завдала суттєвого негативного впливу на роботу 

ЦНАП. 

 

Серед позитивних аспектів роботи ЦНАП варто відзначити наступні: 

- Від початку війни ЦНАП м. Львова та його підрозділи не припиняли роботу. 

Оскільки надання адміністративних послуг певний час було неможливим через закриття 

державних реєстрів, за рахунок працівників ЦНАП було організовано два кол-центри для 

надання людям інформації та консультацій, бо з кількістю дзвінків, які поступали після 

початку війни, гаряча лінія в той час власними ресурсами не справлялася.  

- Поступово (починаючи з середини березня) у ЦНАП був  відновлений доступ до 

усіх реєстрів, які були закритими після введення воєнного стану. Відповідно у ЦНАП сьогодні 

надається більшість базових груп адміністративних послуг, серед яких: послуги з реєстрації 

актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, реєстрації юридичних осіб і ФОП, 

надаються усі базові адміністративні послуги в земельній сфері та у сфері будівництва, а також 

надається послуга вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) 

фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 

                                                             
1 Оцінка з урахуванням балів за територіальні підрозділи та віддалені робочі місця – 956 балів 
2 Оцінка з урахуванням балів за територіальні підрозділи та віддалені робочі місця – 440 балів 

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


- Після введення воєнного стану протягом 2022 року перелік адміністративних 

послуг розширився послугами для ВПО, а також послугами, надавачами яких є підрозділи 

Львівської обласної військової адміністрації. Також перелік послуг, які можна отримати у 

ЦНАП, збільшився у зв’язку з розширенням електронних послуг, які можна отримати через 

портал Дія – адміністратори допомагають відвідувачам з їх отриманням.  

- У ЦНАП на рівні прийняття документів запроваджений шерінг електронних 

документів у разі наявності в відвідувача документів у застосунку ДІЯ. Тут можна ділитися 

такими цифровими документами: ІD – картка, закордонний паспорт, РНКПП, Свідоцтво про 

народження, Довідка ВПО, просто скануючи QR, розміщений у ЦНАП. 

- У ЦНАП м. Львова є веб-сайт, який є водночас сайтом для усіх ЦНАП 

Львівської міської територіальної громади. Тут наявна уся інформація про ЦНАП та його 

підрозділи, про адміністративні послуги, можна здійснити запис до ЦНАП, оплатити послуги 

(двома варінтами: Easypay або Portmone), залишити відгук, переглянути інформаційні картки 

та бланки заяв для необхідних послуг, подати електронне звернення чи запит на публічну 

інформацію. Розділ «Новини ЦНАП» публікує новини діяльності та роботи ЦНАП Львівської 

міської ТГ. У рубриці «Кава з ЦНАП» публікують корисну інформацію, роз’яснення щодо 

певних послуг. 

Попередній запис для отримання послуг можливий на тиждень наперед та оновлюється 

щодня через веб-сайт. Під час здійснення попереднього запису через веб-сайт користувач 

ставить відмітки про згоду з такими двома твердженнями: «Врахуйте, будь ласка, що у випадку 

запізнення Ваш візит буде скасовано!», «Врахуйте, будь ласка, що у випадку повітряної 

тривоги або відключення електроенергії Ваш візит буде скасовано!». Після успішної реєстрації 

на прийом відразу видається порядковий номер в черзі. 

- Через веб-сайт ЦНАП можна як замовити візит до ЦНАП, так і скасувати його. 

- На головній сторінці ЦНАП окремо виділені дві нові (з’явились у 2022 році) 

рубрики сайту – «Послуги для військовослужбовців» та «Актуально у час війни». «Актуально 

у час війни»: тут  розміщені інформаційні картки і бланки заяв для отримання необхідних для 

ВПО або зумовлених війною послуг, а також посилання на корисні інформаційні ресурси та 

веб-сайти важливих на сьогодні установ та органів (наприклад, Офісу підтримки родин 

військовослужбовців, Міського центру підтримки вимушено переміщених осіб тощо). У 

рубриці «Послуги для військовослужбовців» розміщені інформаційні картки і бланки заяв ряду 

послуг, більшість з яких «паспортні», а також посилання на веб-сайти з корисною 

інформацією, як наприклад, консультації юриста з військового права або про наявність та  

роботу центрів, де надають психологічну підтримку військовослужбовцям. 

- Через сайт ЦНАП можна перевірити стан виконання документів. Можна 

перевірити стан виконання послуг Львівської міської ради (ЛМР) та органів державної влади, 

а також по Реєстру будівельної діяльності.  

- Оплата послуг можлива як за допомогою безготівкового розрахунку, так і 

готівкою через встановлений біля зони обслуговування термінал Easypay для оплати.  

- ЦНАП розташований в самому центрі міста в пішохідній зоні, у  територіально 

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

Приміщення зоноване, виділені зони інформування, очікування та обслуговування. У ЦНАП 



працює електронна черга, табло інформування про рух якої розміщені у кожному залі ЦНАП, 

а також є електронне табло на вулиці над входом до приміщення ЦНАП.  

- У ЦНАП доступний простір самообслуговування, який являє собою два робочих 

місця зі стаціонарними комп’ютерами. Тих відвідувачів, які не вміють користуватись 

самостійно такими послугами, консультують та допомагають спеціально навчені працівники 

ЦНАП. Також у ЦНАП є вільний доступ до wi-fi для відвідувачів. 

- Для осіб з інвалідністю біля входу до ЦНАП є кнопка виклику, пандус для входу 

та пересування приміщенням ЦНАП не потрібен через особливості будівлі. Для осіб з 

порушеннями слуху через спеціальний додаток надається безкоштовний супровід 

сурдоперекладача, а для осіб з порушеннями зору є карта приміщень ЦНАП та основні 

таблички, надруковані шрифтом Брайля.  

- Для дітей у ЦНАП в зоні очікування є бізі-борд щоб діти могли гратися. Також 

для відвідувачів ЦНАП наявна дитяча кімната для дітей віком 3-7 років, з якої ведеться онлайн 

трансляція на спеціально встановлений монітор в зоні очікування ЦНАП. 

- Консультацію щодо діяльності ЦНАП та послуг можна отримати електронною 

поштою, через сторінку ЦНАП у Facebook, а також телефоном. Для цього у ЦНАП м. Львова 

діє служба підтримки ЦНАП. До жовтня у служби підтримки був єдиний номер – 

стаціонарний, з жовтня на підставі побажань відвідувачів у формі зворотного зв’язку додався 

ще й мобільний номер телефону.  

- З липня 2022 запрацювала функція «Мобільний адміністратор». Саме цей ЦНАП 

був пілотним для перших виїздів мобільного адміністратора. Такою послугою можуть 

скористатися люди з інвалідністю 1-ї групи, військовослужбовці та ті, які перебувають на 

тривалому стаціонарному лікуванні й потребують стороннього догляду. Серед послуг, які 

можна замовити «на місці», є послуги соціального захисту, житлові, послуги районних 

адміністрацій міста, управління державної реєстрації, різноманітні витяги, довідки та інше. 

Для замовлення послуги «Мобільний адміністратор» до замовника необхідно заповнити 

онлайн форму або заповнити заяву відповідного зразка та надіслати поштовим відправленням. 

- У ЦНАП на 100% збережений персонал. Із усіх адміністраторів один 

мобілізований. Увесь персонал ЦНАП проходить регулярні навчання та тренінги – з надання 

невідкладної медичної допомоги, з питань безпеки, щодо нових адміністративних послуг тощо. 

Середнє навантаження на одного адміністратора за день в середньому 22-25 відвідувачів.  

- Час очікування відвідувачами в черзі – до 15 хвилин (89% відвідувачів ЦНАП у 

жовтні та вересні очікували менше 15 хвилин). 

- Оцінити візит до ЦНАП можна кількома способами – залишивши відгук в 

прозорій скриньці у приміщенні, на сайті ЦНАП, зіскануваши розміщений біля виходу QR-код 

та перейшовши за посиланням у ньому. У ЦНАП здійснюється аналіз зауважень та пропозицій. 

За його результатами у 2022 році було запроваджено послугу «Мобільний адміністратор», а 

також додано ще один номер телефону, мобільний,  для служби підтримки ЦНАП. 

- Укриття для персоналу ЦНАП знаходиться у тій же будівлі, де він розташований 

– у будівлі міської ради, укриття для відвідувачів доступне в будівлі навпроти – пл. Ринок, 9. 

На відміну від територіальних підрозділів ЦНАП м. Львова, де є регулярні вимкнення за 



графіками та інколи й «аварійні» - тут завжди є електроенергія, тож збільшена можливість 

надання послуг відвідувачам.  

 

 

Попри великий обсяг виявлених та відзначених вище позитивних елементів роботи 

ЦНАП, навіть у його роботі ще можливі поліпшення. Зокрема, в ході моніторингу були 

зафіксовані і певні проблемні питання: 

- Не зважаючи на те, що у ЦНАП досить широкий перелік послуг, які можна 

отримати, все ж їх кількість могла б бути більшою. Зокрема, у ЦНАП не надаються послуги 

реєстрації прав на нерухомість, послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі 

картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, не надаються послуги з 

реєстрації транспортних засобів та видачі (обміну) посвідчень водія. Усі ці послуги присутні у 

територіальних підрозділах, які розташовані в районах міста. Варто додати, що для надання 

частини послуг МВС у даному ЦНАП є й об’єктивні перешкоди. Зокрема, проїзд авто на площу 

Ринок у Львові є обмеженим, а тому неможливо здійснювати експертний огляд авто у даному 

Центрі.  

- Не надаються у ЦНАП базові послуги соціального характеру, зокрема, 

оформлення житлових субсидій. З послуг соціального характеру у ЦНАП надають послуги з 

призначення певних видів допомог та компенсацій, установлення статусів та видача чи 

продовження дії посвідчень.  

- Наявна на веб-сайті опція «Стан черги онлайн» не працює. 

- Не дотримано вимоги закону щодо прийому суб’єктів звернень не менше шести 

днів на тиждень. ЦНАП працює лише 5 -  з понеділка до п’ятниці.  

- У ЦНАП не надається супутня послуга з виготовлення фото на документи. 

- У приміщенні ЦНАП відсутні інформаційні кіоски (термінали) з можливістю 

ознайомлення з інформацією про послуги, які надаються у ЦНАП, немає інформаційних 

буклетів для ВПО.  

- Для відвідувачів ЦНАП немає вбиральні, хоча це пов’язано зі специфікою 

будівлі, в якій він розташований, що не дозволяє проводити переоблаштування приміщень. 

- На вході до ЦНАП розміщене оголошення для відвідувачів з повідомленням про 

те, що ЦНАП не працює під час повітряної тривоги та відновлює свою роботу через годину 

після завершення тривоги. Під час спілкування з працівниками ЦНАП вияснили, що 

твердження про відновлення роботи через годину після завершення тривоги стосується на 

практиці лише випадків, коли тривога почалась вранці до початку робочого дня  і відповідно 

цей час дається для того, щоб після відбою працівники добрались на роботу до ЦНАП. Однак 

формулювання, яке наявне в оголошенні на вході доносить до читача не такий зміст та 

відповідно дещо дезінформує його. 

За підсумком моніторингу пропонуються наступні рекомендації для покращення 

роботи ЦНАП: 

- Працювати над розширенням переліку адміністративних послуг, насамперед, 

реєстрації нерухомості, паспортних послуг, послуг соціального характеру.  



- Розглянути можливість надання супутньої послуги – виготовлення фото на 

документи.  

- Встановити інформаційні термінали та встановити стійки з інформаційними 

буклетами, в т.ч. для ВПО. 

Загалом, за більшістю аспектів ЦНАП м. Львова відповідає високим стандартам та 

вимогам до обслуговування громадян.  

 

 


