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РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 
В СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ 
РІВНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті розглянуті принципові питання щодо здійснення 
аналізу міжнародної технічної допомоги Україні в сфері реформування 
системи адміністративних послуг на місцевому рівні та визначенні її зна-
чення в умовах децентралізації.

Обґрунтовано, що порядок надання міжнародної технічної допомоги 
визначає процедуру залучення, використання та моніторингу міжнарод-
ної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу 
проектів та програм, акредитації виконавців, реєстрації представництва 
донорської установи в Україні. 

В рамках зазначеної тематики автором статті було здійснено аналіз 
міжнародних цільових Програм, які підтримують Україну в напрямі роз-
будови спроможних центрів надання адміністративних послуг у громадах. 

Визначено, що при написанні проектів для надання міжнародної слід 
враховувати певні критерії: зрозумілість й логічність, актуальність, ефек-
тивність, доцільність, обґрунтованість, економічність, реалістичність, 
здійсненність. 

Проаналізовано проблемні аспекти, що виникають при створенні Цен-
трів надання адміністративних послуг та визначено проблему: попри вели-
ку кількість ЦНАП, що вже були створені в ОТГ їх кількість є недостат-
ньою для забезпечення всього населення України якісними послугами. 
Визначено, що для створення «належного» ЦНАП необхідне комплексне 
поєднання багатьох складових: інституційної, фізичної, гендерного пи-
тання, фахового персоналу, поінформованого населення, інфраструкту-
ри, впровадження нових форм роботи ЦНАП (мобільних, територіальних 
підрозділів та віддалених робочих місць). Утворення належних ЦНАП 
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по всій Україні за підтримки Програм міжнародної технічної допомоги 
має активно підтримуватися об’єднаними територіальними громадами. 

Ключові слова: публічне управління, децентралізація, адміністратив-
ні послуги, Центри надання адміністративних послуг, міжнародна техніч-
на допомога, міжнародні організації.
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THE ROLE OF THE INTERNATIONAL ASSISTANCE 
TO UKRAINE IN THE FIELD OF REFORMING 

SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES 
AT THE LOCAL LEVEL IN THE CONTEXT OF 

DECENTRALIZATION

Abstract. The article deals with the fundamental questions regarding 
the analysis of international technical assistance to Ukraine in the field 
of reforming the system of administrative services at the local level and 
determining its importance in the context of decentralization.

It is substantiated that the procedure for providing international technical 
assistance determines the procedure for attracting, using and monitoring 
international technical assistance, including state registration, monitoring 
of projects and programs, accreditation of contractors, registration of a 
representative office of a donor institution in Ukraine.

Within the framework of the mentioned topic, the author of the article 
analyzed the international targeted Programs that support Ukraine in the 
development of capable ASCs for providing administrative services in 
communities.

It was determined that certain criteria should be taken into account when 
writing projects for the provision of international ones: comprehensibility 
and logicality, relevance, efficiency, feasibility, validity, economy, realistic, 
feasibility.

The problematic aspects of the creation of the ASCs are analyzed and 
the problem is identified: despite the large number of ASCs already created 
in the AHs, their number is insufficient to provide quality services to the 
population of Ukraine.
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It is determined that to create a “proper” ASC requires a complex 
combination of many components: institutional, physical, gender, professional 
staff, informed population, infrastructure, the introduction of new forms 
of ASCs work (mobile, territorial subdivisions, remoted work places). 
Establishment of proper ASCs in Ukraine with the support of international 
technical assistance programs should be actively supported by AHs.

Keywords: public administration, decentralization, administrative 
services, administrative service centers, international technical assistance, 
international organizations.

Постановка проблеми. У су-
часному глобальному світі нові 
міжнародні, суспільно-політичні, 
економічні, соціальні та інші ви-
клики постійно впливають на роз-
виток України та обумовлюють 
запровадження й реалізацію нових 
реформ. Співпраця міжнародних 
неурядових організацій з урядами 
національних держав та громад-
ськими організаціями відзначається 
феноменом “обопільного впливу”. 
Саме це явище сприяє становлен-
ню глобального суспільства, яке 
має спільні цінності та є консо-
лідованим [1]. Звідси завданням 
публічного управління сьогодні є 
формування ефективної системи, 
що відповідає принципам публіч-
ного управління ЄС, яка здатна 
виробляти та реалізувати цілісну 
політику в державі, спрямовану на 
суспільний розвиток, адекватне ре-
агування на внутрішні й зовнішні 
виклики; надання якісних публіч-
них послуг громадянам і забезпе-
чення оптимального використання 
публічних фінансів. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Питанню дослі-
дження теоретичних та практичних 
аспектів стосовно співробітництва 

органів влади з міжнародними ор-
ганізаціями та розвитку зовнішньої 
політики присвячено багато праць 
відомих вітчизняних науковців, як-
то: А. Ткач [2], О.В. Берданова, 
В.М. Вакуленко, М.Д. Василенко, 
О.В. Галацан та ін. [3].

Мета статті полягає у здійс-
ненні аналізу міжнародної допомо-
ги Україні в сфері реформування 
системи адміністративних послуг 
на місцевому рівні та визначенні її 
значення в умовах децентралізації.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Створення умов для 
поступового зростання та забез-
печення тенденції з покращення 
якості життя шляхом перегляду 
існуючих підходів до інтенсифіка-
ції процесів багаторівневого управ-
ління з акцентом на переміщення 
центрів економічних змін з націо-
нального рівня на рівень окремих 
територій посилення ролі місцево-
го самоврядування у забезпеченні 
економічного зростання, підвищен-
ня відповідальності місцевих орга-
нів влади за якість та системність 
місцевого розвитку, посилення 
ролі місцевого рівня стратегічного 
управління [4, C. 5].
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Експерти Українського центру 
економічних та політичних дослі-
джень ім. О. Разумкова зазначають, 
що окремі громади, особливо на 
ранніх етапах становлення, можуть 
стикатися з браком спроможностей 
для забезпечення кадрів, ресурсів і 
потребувати допомоги ззовні – від 
держави, громадських організацій, 
іноземних донорів. Вони перекона-
ні, що така допомога повинна мати 
не загальний, а контекстно-зумов-
лений характер, тобто відповідати 
потребам та умовам життєдіяльнос-
ті конкретної громади та пріорите-
там державної політики регіональ-
ного розвитку [5, С. 6]. 

Серед основних напрямів ре-
форми децентралізації виділяють 
зниження адміністративного наван-
таження державного регулювання, 
покращення якості надання адмі-
ністративних послуг (стандарти 
надання та гарантії щодо адміні-
стративних процедур, електронне 
урядування), забезпечення закон-
ності та передбачуваності адміні-
стративних дій, тому пріоритетною 
реформою в Україні є реформа 
децентралізації влади. Важливим 
результатом цієї реформи є ство-
рення сучасних центрів надання 
адміністративних послуг на міс-
цевому рівні, зокрема у новоство-
рених об’єднаних територіальних 
громадах (далі – ОТГ).

Зрозуміло, що для новоство-
рених ОТГ завдання щодо нала-
годження діяльність ЦНАП, який 
має відповідати певним стандартам є 
викликом. Але існує багато програм 
міжнародної технічної допомоги 
(далі – МТД), які надають підтрим-
ку саме у цьому напряму розвитку.

Координатором діяльності, 
пов'язаної із залученням МТД є 
Міністерство розвитку громад і те-
риторій України, яке забезпечує 
формування стратегічних і щоріч-
них програм міжнародної технічної 
допомоги відповідно до пріоритет-
них напрямів соціально-економіч-
ного розвитку України. 

Основним нормативно-правовим 
актом у сфері МТД вважається по-
станова Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2002 № 153 «Про створен-
ня єдиної системи залучення, ви-
користання та моніторингу міжна-
родної технічної допомоги», якою 
затверджено «Порядок залучення, 
використання та моніторингу між-
народної технічної допомоги», що 
визначає процедуру залучення, ви-
користання та моніторингу МТД, 
в тому числі державної реєстрації, 
моніторингу проектів (програм), 
акредитації виконавців (юридич-
них осіб – нерезидентів), реєстрації 
представництва донорської устано-
ви в Україні [6].

В Україні діють міжнародні ці-
льові Програми, які підтримують 
Україну в напрямі розбудови спро-
можних ЦНАП у громадах, серед 
них:

Швейцарська Програма EGAP 
у рамках компоненту «Е-послуги» 
створює та впроваджує державні 
онлайн-послуги; трансформує та 
оптимізує роботу центрів надання 
адміністративних послуг; впро-
ваджує технологічні рішення, що 
роблять сервіс центрів надання 
адміністративних послуг комфорт-
нішим для громадян та враховує 
потреби усіх цільових груп насе-
лення (цифрові валізи, електронні 
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черги. програмне забезпечення і 
таке інше); навчає держслужбов-
ців, керівників IT-департаментів 
міністерств та органів місцевого 
самоврядування, керівників та пра-
цівників центрів надання адміні-
стративних послуг. Також EGAP 
впроваджує у 40 відібраних пілот-
них ЦНАП реорганізуватися, щоб 
надавати адміністративні послуги 
відповідно до національних стан-
дартів і з використанням сучасним 
технологій: забезпечує потрібну 
технологічну підтримку, створює 
чи доопрацьовує регіональні пор-
тали надання адміністративних 
послуг, які б взаємодіяли з відпо-
відними загальнодержавними елек-
тронними ресурсами. Цільовими 
регіонами програми є Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська та 
Одеська області. Період реалізації 
– з 2015 до 2019 рр. [7]; 

Німецьке товариство міжна-
родного співробітництва (GIZ) 
підтримує Україну за дорученням 
Федерального уряду Німеччини на 
шляху демократичних перетворень 
з 1993 року. В рамках Програми 
«Держава та демократія» GIZ та-
кож підтримує фізичне створення 
ЦНАП в Україні [8];

ПроєктПРООН – підтримка 
створення ЦНАП на Донбасі, у 
тому числі щодо проведення буді-
вельних і ремонтних робіт та поста-
чання обладнання [9];

Американське Агентство з між-
народного розвитку (USAID) в 
рамках проекту «Зміцнення гро-
мадської довіри» (UCBI II) – при-
дбання спеціалізованого обладнан-
ня для виготовлення ID-карток та 
біометричних паспортів, забезпе-

чення каналами спеціального зв’яз-
ку, облаштування робочих просто-
рів, проведення ремонтних робіт у 
приміщеннях центрів надання ад-
міністративних послуг [10].;

Канадський проєкт «Експертна 
підтримка врядування та економіч-
ного розвитку» (EDGE) допомагає 
Україні рухатися в напряму роз-
витку демократичного суспільства 
через просування демократії, цен-
тром якої є громадяни, та сприян-
ня сталому економічному розвитку. 
EDGE реагує на критичні потреби 
українського уряду на національ-
ному та регіональному рівні в пла-
нуванні, реалізації та комунікації 
реформ щодо врядування та еконо-
мічного розвитку [11];

Програма U-LEAD з Європою 
Компонент «Покращення якості на-
дання адміністративних послуг на-
селенню» фінансується ЄС та його 
країнами-членами Данією, Естоні-
єю, Німеччиною, Польщею і Шве-
цією. Реалізувавши протягом 2017 
р. різні підходи до надання адміні-
стративних послуг й створення мо-
делей ЦНАП у 26 пілотних ОТГ, з 
2018 р. розпочалася Фаза створення 
або модернізації близька 600 ЦНАП 
Наразі це є наймасштабніший про-
єкт в Україні, який надає комплек-
сну підтримку громадам у створенні 
спроможних ЦНАП [12].

При написанні проектів для на-
дання міжнародної слід враховува-
ти, що є певні критерії, які вису-
ваються донорами, зокрема проєкт 
повинен бути:

• зрозумілим і логічним, міс-
тити чіткі описи потреб та робіт, 
для яких потрібне фінансування, 
що буде виконуватись, містити 
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фактичні матеріали – таблиці, схе-
ми та інші статистичні матеріали.;

• бути актуальним, важливим 
для громади чи організації, на яку 
даний проєкт спрямований. Іноді 
донори проводять попередні до-
слідження, щоб оцінити потреби й 
ставлення людей до проблеми, яку 
висвітлюють в заявці представники 
громади;

• бути ефективним, доціль-
ним, тобто приносити реальну 
суспільну користь суспільству, тоб-
то соціально значимим та відпові-
дати інтересам донора, його благо-
дійній політиці; 

• бути обґрунтованим, еконо-
мічним, досяжним, реалістичним, 
здійсненим, реально виконуваним, 
тобто необхідно оцінити наявні та 
очікувані ресурси [13].

Окрім ресурсів Програм МТД 
місцеві громади також можуть за-
лучати ресурси Державного Фонду 
регіонального розвитку. Але для 
цього ОТГ мають самостійно під-
готувати необхідну документацію 
(стратегії, проектно-кошторисну 
документацію по проекту, запов-
нити необхідні заявки). Визначе-
но, що для створення «належного» 
ЦНАП необхідне комплексне поєд-
нання багатьох складових: 

• інституційної (якісні розпо-
рядчі документи та процедури);

• фізичної (доступність 
ЦНАП, зонування, енергоефектив-
ності будівель);

• гендерного компоненту (ін-
формації з гендерних питань, дитя-
чі куточки, години роботи);

• підготовленого персоналу 
(його уніфікованість та взаємоза-
мінність);

• постійна робота з інформу-
вання та залучення населення;фра-
структурної складової (наявності 
в населених пунктах Інтернет, до-
ступності до державних реєстрів, їх 
якісного функціонування, впрова-
дження нових форм роботи ЦНАП 
(мобільних та віддалених офісів, 
територіальних підрозділів).

Зрозуміло, що діяльність різно-
манітних Програм щодо підтримки 
реформування сфери надання адмі-
ністративних послуг не зможе нада-
ти ефективних результатів без ак-
тивної участі ОТГ [14]. Для цього 
громади мають посилювати цю вза-
ємодію активною участю у процесах 
створення ЦНАП в ОТГ, а саме:

• надавати необхідні примі-
щення комунальної власності під 
діяльність ЦНАП;

• забезпечувати спільне фі-
нансування на облаштування 
ЦНАП;

• підготовку та затвердження 
необхідних розпорядчих докумен-
тів, а також своєчасно вносити до 
них відповідні зміни та доповнення;

• передбачати у місцевих бю-
джетах подальше фінансування ді-
яльності ЦНАП (заробітна плата 
посадових осіб та технічного персона-
лу; витрати на комунальні платежі; 
Інтернет; доступ до реєстрів; канце-
лярське приладдя; обслуговування 
комп’ютерів та оргтехніки та ін.);

• подальше навчання персо-
налу;

• робота з населенням;
• висвітлення інформації про 

роботу ЦНАП (власний сайт, соці-
альні мережі, інформаційні стенди).

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Виходячи 
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з вищенаведеного, можна зробити 
такі висновки:

1) попри велику кількість 
ЦНАП, що вже були створені в 
ОТГ їх кількість є недостатньою 
для забезпечення всього населення 
України якісними послугами;

2) для створення «належного» 
ЦНАП необхідне комплексне поєд-
нання великої кількості складових: 
інституційної, фізичної, підготов-
леного персоналу, поінформовано-
го населення, доступності до дер-
жавних реєстрів та їх якісного 
функціонування, впровадження 
нових форм роботи ЦНАП (мо-
більних та віддалених офісів);

3) фізичне створення належних 
ЦНАП по всій Україні за підтрим-
ки Програм міжнародної технічної 
допомоги має активно підтримува-
тися об’єднаними територіальними 
громадами. 
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