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ТОВ НВФ «ГРІС» 2011 – 2015 рр. 



СХЕМА РОБОТИ ВЕБ-ПОРТАЛУ 
ЦНАП 



БЕК-ОФІС АДМІНІСТРАТОРІВ ЦНАП 



Єдиний ЦНАП м. Харкова і 
Харківської області 

Кількість ЦНАП: 
1 – єдиний міста і області 
9 територіальних підрозділів 
у районах міста 
Кількість користувачів – 491 
Державних адміністраторів – 
21 
Адміністраторів – 79 
Суб'єктів надання послуг - 
121 



ЦНАП м. Києва 

Кількість ЦНАП: 
1 – міський 
10 районних у місті 
Кількість користувачів – 803 
Державних адміністраторів – 
72 
Адміністраторів – 162 
Суб'єктів надання послуг - 
297 



Віртуальний офіс Дніпропетровської 
області 

Кількість ЦНАП: 
12 – міських 
22 – районних  
Кількість користувачів – 850 
Державних адміністраторів – 
62 
Адміністраторів – 136 
Суб'єктів надання послуг - 692 



Галерея послуг Львівської області 

Кількість ЦНАП: 
8 – міських 
20 – районних 
Кількість користувачів – 215 
Державних адміністраторів – 
13 
Адміністраторів – 88 
Суб'єктів надання послуг - 
238 



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БЕК-ОФІСУ 
ЦНАП 



Реєстрація справи 



Супровідний лист справи 



Реєстрація результату послуги 



Контроль термінів виконання 
послуги 



Статистика і звіти щодо роботи 
ЦНАП, СНП 



Послуги міграційної служби 



Взаємодія бек-офісу і фронт-офісу 
щодо надання е-послуг 



Реєстрація справ щодо послуг ДМС з 
особистого Електронного кабінету 



Оформлення видачи результату 
послуги заявнику 



Електронні послуги 
У Дніпропетровській області станом на 26.08.2015 р. реалізовано по всіх 35 
ЦНАП області територіальними підрозділами ЦОВВ: 
1. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства 
2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
3. Надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за 

власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ) 

Органами місцевого самоврядування: 
1. Копії рішень міської ради про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної 

ділянки 
2. Копії рішень міської ради про надання земельних ділянок державної комунальної власності у 

користування 
3. Копії рішень міської ради про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності 
4. Надання дозволу релігійним організаціям на проведення релігійних заходів, які проводяться поза 

межами культових споруд 



Електронні послуги 
У м. Києві з 2013 р. впроваджено: 
1. Декларація про утворення відходів 

Заплановано для утримувачів Картки Киянина: 
1. Влаштування дитини до державного дитячого закладу за заявою батьків. 
2. Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї. 
3. Видача довідки батькам з багатодітної родини про те, що сім’я не отримувала посвідчення за місцем 

реєстрації одного з батьків. 
4. Видача посвідчення «Ветеран праці». 
5. Надання статусу та видача довідки «Дитина війни». 
6. Видача посвідчення «Учасник війни». 
7. Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого». 
8. Видача посвідчення «Інвалід війни». 
9. Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
10. Видача посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу. 
11. Видача довідки про отримання (неотримання) державної соціальної допомоги. 
12. Видача направлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації. 
13. Зарахування на соціальний квартирний облік. 
14. Видача довідки про перебування у списках громадян, бажаючих прийняти участь у програмах «Доступне 

житло» (70х30 та 50х20х30). 
15. Грошова допомога при народженні дитини. 
16. Форма № 3 (довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб). 
 



Електронні послуги 
На веб-порталі Єдиного ЦНАП м. Харкова і Харківської області доступні станом на 
26.08.2015 р.: 
• Декларація відповідності матеріально- технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки 
• Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства 

у сфері рибного господарства 
• Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства 

з питань пожежної безпеки 

Готується перелік е-послуг обласного рівня по 5-ти Департаментах 



Електронні сервіси, що доступні 
власникам Персональних 

електронних кабінетів 



Пошук е-послуг на зовнішньому 
сайті веб-порталу адмінпослуг 



Ідентифікація заявника 



Інформування заявників про стан 
розгляду 



ДОПОМІЖНІ ФУНКЦІЇ БЕК-ОФІСУ 



Формування бізнес-процесів, 
інформаційних та технологічних 

карток послуг 



Формування переліку законодавчих 
актів для інформаційних карток 

послуг 



Управління електронною чергою, 
обслуговування попереднього 

запису на прийом 



Журнал самоконтроля 
адміністраторів 



Електронні консультації 



Формування і друк актів передачі 
документів заявника і результатів 



Комунікатор бек-офісу ЦНАП регіону 



Бізнес-аналітика роботи з надання 
послуг 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 
ТОВ НВФ «ГРІС»      


