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А Н О Т А Ц І Я 
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«Розвиток електронного урядування в Україні в умовах сучасних реформ» 

Венгер Олени Сергіївни  
 

Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні активно відбувається процес 

цифрової трансформації, але разом з тим виникає низка проблемних моментів, що 

пов’язані з: недостатнім рівнем матеріально-технічної бази; недосконалістю чинної 

нормативно-правової бази та відсутністю нормативних актів щодо певних аспектів 

електронного врядування; відносно низьким рівнем довіри населення до державних 

органів влади; вразливістю цифрових інструментів до кібератак та зовнішнього 

втручання; низьким рівнем цифрової грамотності серед окремих груп населення тощо. Це 

свідчить про необхідність більш тісної співпраці уряду та громадян, тобто їх залучення до 

прийняття управлінських рішень, корегування вже існуючих ініціатив відповідно до 

зауважень населення, а також проведення різного роду опитувань задля формування 

об’єктивного стану реалізації процесу діджиталізації.     

Метою кваліфікаційної роботи магістра є дослідження теоретичних засад 

розвитку електронного урядування, його принципів та характерних особливостей, 

виокремлення позитивних та негативних аспектів діджиталізації, оцінка перспективних 

напрямків розвитку, визначення ступеню залученості громадян до процесів електронного 

урядування та окреслення подальших орієнтирів для реалізації цифрової трансформації. 

Завданнями роботи є: дослідити еволюцію становлення та етапи розвитку, 

теоретичні аспекти, нормативно-правову базу електронного врядування; розглянути 

сучасний стан реалізації проектів цифрової трансформації, в тому числі надання 

електронних послуг як складової електронного урядування; дослідити проблеми та 

перспективні напрями запровадження технологій розвитку електронного урядування; 

вивчити досвід та особливості реалізації електронного урядування в провідних країнах 

світу; дослідити закордонні приклади реалізації електронних виборів та оцінити 

перспективність їх впровадження в Україні; проаналізувати статистичні дані щодо 

залученості громадян до використання електронних послуг та виявити перспективні 

напрями подальшого розвитку цифрової трансформації в Україні.  

Об’єктом дослідження є електронне урядування в умовах сучасних реформ.  

Предметом дослідження є сукупність інструментів, напрямів, методів розвитку 

електронного урядування.  

Методи дослідження: методи логічного узагальнення, єдності аналізу та синтезу, 

спостереження, структурно-функціонального аналізу, описовий, порівняльний, графічний, 

анкетування тощо.   

Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні розвитку електронного 

урядування в Україні в умовах сучасних реформ та перспективних напрямів 

удосконалення та розвитку проектів цифрової трансформації.   

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі органів державної 

влади та місцевого самоврядування тощо. 

Структура кваліфікаційної робота магістра включає: основна частина  – 104 стор.; 

таблиць – 7; рисунків – 7; літературних джерел – 80. 

Ключові слова (5-10): електронне урядування, діджиталізація, електронні послуги, 

електронні вибори, інформаційне суспільство, електронний уряд, державне управління, 

електронна демократія.    
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S U M M A R Y 

for master's qualification work on the topic: 

«Development of e-government in Ukraine in the context of modern reforms» 

Venher Olena Serhiivna 
 

Actuality of theme. Today in Ukraine the process of digital transformation is actively 

underway, but at the same time there are a number of problematic issues related to: insufficient 

level of material and technical base; imperfection of the current regulatory framework and lack 

of regulations on certain aspects of e-government; relatively low level of public confidence in 

public authorities; the vulnerability of digital tools to cyber attacks and external interference; low 

level of digital literacy among certain groups of the population, etc. This indicates the need for 

closer cooperation between government and citizens, ie their involvement in management 

decisions, adjusting existing initiatives in accordance with the comments of the population, as 

well as conducting various surveys to form an objective state of digitalization. 

The purpose of the master's qualification work is to study the theoretical foundations of e-

government, its principles and characteristics, highlighting the positive and negative aspects of 

digitalization, assessing promising areas of development, determining the degree of citizen 

involvement in e-government and outlining further guidelines for digital transformation.  

The tasks of the work are: to investigate the evolution of formation and stages of 

development, theoretical aspects, regulatory framework of e-government; to consider the current 

state of implementation of digital transformation projects, including the provision of electronic 

services as a component of e-government; to study the problems and perspective directions of 

introduction of technologies of e-government development; to study the experience and features 

of the implementation of e-government in the leading countries of the world; to study foreign 

examples of electronic elections and assess the prospects of their implementation in Ukraine; to 

analyze statistical data on the involvement of citizens in the use of electronic services and 

identify promising areas for further development of digital transformation in Ukraine. 

The object of research is e-government in the context of modern reforms. 

The subject of the study is a set of tools, directions, methods of e-government 

development. 

Research methods: methods of logical generalization, unity of analysis and synthesis, 

observation, structural and functional analysis, descriptive, comparative, graphic, questionnaires, 

etc. 

The theoretical significance of the study is to study the development of e-government in 

Ukraine in the context of modern reforms and promising areas for improvement and 

development of digital transformation projects.  

It is recommended to use the results of work in the work of in the work of public 

authorities and local governments, etc. 

The structure of the master's qualification work includes: the main part - 104 pages; tables 

- 7; drawings - 7; literary sources - 80. 

Key words (5-10): e-government, digitalization, e-services, e-elections, information 

society, e-government, public administration, e-democracy. 
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ВСТУП 

 

Цього року Україна відзначила 30-ту річницю незалежності. 

Українське суспільство та система державного управління пройшли довгий 

еволюційний шлях від щойно набутої самостійності та значної кількості 

проблемних аспектів до прогресивної європейської держави, яка вміло 

адаптується до вимог сучасного інформаційного суспільства.   

Електронне урядування – це обов’язковий елемент сучасної системи 

державного управління, сутність якого полягає у застосуванні інформаційно-

комунікаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого 

самоврядування з метою оптимізації процесу обміну інформацією між 

установами, громадянами та підприємствами, трансформації 

адміністративних процесів, удосконалення системи надання державних 

послуг, скорочення витрат, збільшення ефективності за запобігання проявам 

корупції. 

Трансформація сучасної системи державного управління на засадах 

діджиталізації є досить масштабним та ґрунтовним процесом, що потребує 

максимальної залученості не лише державних органів всіх рівнів, а й 

громадян, які спроможні акцентувати увагу на найбільш гострих проблемах 

та генерувати ідеї щодо можливих варіантів їх вирішення. Тобто, якість та 

ефективність цифрової трансформації можлива лише за умови 

конструктивного діалогу між населенням та державою  

Отже, питання розробки та впровадження нових інструментів 

електронного урядування у діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також модернізація вже наявних проектів в умовах 

сучасних реформ та стрімкого розвитку інформаційного суспільства набуває 

особливої значущості, оскільки це безпосередньо впливає на рівень довіри 

населення, якість та ефективність управлінських рішень, стан системи 

надання електронних публічних послуг, а також формує позитивний імідж 

для України на міжнародній арені, що в майбутньому дозволить створити 
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міцні партнерські взаємовідносини з провідними країнами світу та 

найбільшими представниками бізнес-сфери.  

До науковців, які присвятили свої роботи електронному урядуванню в 

системі державного управління, зробили вагомий внесок й ґрунтовно 

займаються дослідженням цього питання належать: Нижній Т., Швець І., 

Соломко Ю., Погребняк І., Олійник І., Шварц Н., Шаров Ю., Тищенкова І., 

Кулага І., Ткаченко О., Клівак В., Ткачук Л., Стахова О., Баранов О., Демкова 

М., Дзюба С., Кьорстінг Н. та інші.  

Метою кваліфікаційної роботи магістра є дослідження теоретичних 

засад розвитку електронного урядування, його принципів та характерних 

особливостей, виокремлення позитивних та негативних аспектів 

діджиталізації, оцінка перспективних напрямків розвитку, визначення 

ступеню залученості громадян до процесів електронного урядування та 

окреслення подальших орієнтирів для реалізації цифрової трансформації. 

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення низки завдань: 

- дослідити еволюцію становлення та етапи розвитку, теоретичні 

аспекти, нормативно-правову базу електронного врядування; 

- розглянути сучасний стан реалізації проектів цифрової трансформації, 

в тому числі надання електронних послуг як складової електронного 

урядування;  

- дослідити проблеми та перспективні напрями запровадження 

технологій розвитку електронного урядування;  

- вивчити досвід та особливості реалізації електронного урядування в 

провідних країнах світу;  

- дослідити закордонні приклади реалізації електронних виборів та 

оцінити перспективність їх впровадження в Україні;  

- проаналізувати статистичні дані щодо залученості громадян до 

використання електронних послуг та виявити перспективні напрями 

подальшого розвитку цифрової трансформації в Україні.  
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Об’єктом дослідження є електронне урядування в умовах сучасних 

реформ.  

Предметом дослідження є сукупність інструментів, напрямів, методів 

розвитку електронного урядування. 

Інформаційну основу дослідження складають нормативно-правові та 

законодавчі документи, фундаментальні положення науки державного 

управління, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали 

періодичних видань та ресурси мережі Internet щодо електронного 

урядування в сучасній системі державного управління.  

У роботі використано такі методи дослідження: методи логічного 

узагальнення, єдності аналізу та синтезу, спостереження, структурно-

функціонального аналізу, описовий, порівняльний, графічний, анкетування 

тощо.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні умов 

цифрової трансформації та перспективних напрямів удосконалення та 

розвитку електронного урядування в умовах сучасних реформ.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

виокремленні актуальних напрямків удосконалення системи електронного 

урядування в сучасні системі державного управління   

Результати дослідження автора роботи пройшли апробацію з 

позитивною оцінкою під час проведення наукової конференції молодих 

вчених ОДЕКУ (м. Одеса, 26-30 квітня 2021 р.), а також підготовлено тези 

для публікації: Венгер О.С. Досвід застосування сучасних технологій 

електронного урядування в Україні. Матеріали XX наукової конференції 

молодих вчених ОДЕКУ. 26-30 квітня 2021 р. Одеса: ОДЕКУ. 2021. 241 с. С. 

218-219. 
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ВИСНОВКИ 

 

Україна перебуває на етапі ґрунтовної цифрової трансформації системи 

державного управління. На сьогоднішній день Міністерством цифрової 

трансформації впроваджено досить широкий спектр ініціатив в сфері 

діджиталізації, проте більшість із них потребують вдосконалення та адаптації до 

сучасний умов.  

Концепція «електронного урядування» виникла вже понад 20 років тому. 

Процеси діджиталізації активно відбуваються в провідних країнах світу, а це 

дозволяє проаналізувати їх досвід, визначити проблемні моменти та 

перспективні напрямки для України.  

Важливим аспектом кожної реформи є нормативно-правова база. В 

Україні вже створено значну кількість документів, що регулюють питання 

цифровізації системи державного управління. Крім того, даний процес має 

підтримку з боку Європейського Союзу, який уклав з Україною Угоду щодо 

фінансування розвитку електронного урядування та цифрової економіки.  

Активна реалізація цифрової трансформації вже має перші позитивні 

результати, серед яких створення «держави в смартфоні», порталу «Бюджет для 

громадян»,  Єдиного порталу державних послуг Дія, а також переведення 

значної кількості державних послуг в режим онлайн.  Важливим досягненням 

також є створення Центрів надання адміністративних послуг, що оптимізували 

процес отримання державних послуг.  

Для абсолютної цифровізації системи державного управління важливо 

вирішити ряд актуальних проблем, серед яких відсутність Інтернету в окремих 

населених пунктах, недостатній рівень розвитку ІКТ-інфраструктури, низький 

рівень цифрової грамотності населення, питання щодо ідентифікації особи та 

захисту персональних даних та кібербезпеки.  

В сучасних умовах досить актуальним стає запитання щодо реалізації 

системи електронного голосування. Проте поточний стан та етап розвитку 

електронного урядування в Україні ще не готовий для заміни традиційної 
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системи голосування. Серед основних аспектів, що сповільнюють даний процес 

можна навести недостатній рівень покриття мережею Інтернет та відсутність 

технічних засобів у окремих груп населення, відсутність законодавчого 

регулювання. Але найважливіше – прозорість та довіра з боку населення, а для 

успішного забезпечення даних елементів необхідно плідно працювати над 

реальною якісною трансформацією державної системи управління та 

максимально залучати населення до управлінських процесів.  

Одним із найбільш успішних проєктів в рамках діджиталізації є 

впровадження системи надання публічних послуг в електронному режимі. Так, в 

2020 р. послугами в форматі онлайн скористалися 53% українців, але, разом із 

тим, інша половина не користується ними через прогалини в цифрові 

грамотності або відсутність відповідних технічних пристроїв.  

За результатами проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 

в цілому українці досить позитивно сприймають цифрові інновації і готові 

активно приймати участь в їх тестуванні та удосконаленні. Також результати 

опитування дозволяють сформувати перелік проєктів, які є необхідними з точки 

зору населення і які значно спростили б їм життя.  

Інформаційне суспільство вимагає рішучих та оперативних дій, які 

спрямовані на вирішення нагальних проблем. Важливо зосередити увагу на 

реальних потребах населення і починати реалізацію всіх проєктів з масштабних 

опитувань та досліджень, які б охоплювали всі верстви населення. Максимальна 

об’єктивність подібних опитувань може бути досягнута за рахунок застосування 

різних інструментів та методів проведення досліджень, що будуть відповідати 

технічним можливостям об’єктів дослідження.  
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Додаток А 

 

100 перемог Міністерства цифрової трансформації за 2020 рік 

 

Застосунок Дія 

01 Найкращий державний мобільний застосунок Дія 2,7 млн користувачів Дії 2.0. 

02 Перший у світі цифровий паспорт. 

03 Дев'ять головних документів українця у смартфоні: посвідчення водія, техпаспорт 

на авто та автоцивілка, студентський квиток, паспорт громадянина (ID-картка) та 

закордонний біометричний паспорт, податковий номер (ІПН), свідоцтво про народження 

дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи. 

04 Революційна функція шерингу (надання копії) цифрових документів в один клік - 

140 тис. шерингів за 2 місяці. 

05 Оплата боргів та штрафів ПДР зі смартфону. 

06 Відкриття банківських рахунків онлайн. 

07 Комплексна система захисту інформації мобільного застосунку. 

08 Міжнародні тести на проникнення та Bug Bounty мобільного застосунку. 

09 Сервіс автоматичного контролю дотримання умов самоізоляції та карантину 

Вдома.  

 

Портал Дія 

10 Єдине вікно надання державних е-послуг - Дія портал 2,4 млн відвідувачів. 

11 Електронний кабінет громадянина з доступом до інформації про себе: профіль 

виборця, борги, транспортні засоби, нерухоме майно, земля та бізнес. Наразі є 433 тисячі 

е-кабінетів. 

12 Нагорода Red Dot Design Award за кращий UX/UI порталу Дія. 

13 Найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Понад 208 тис. ФОП та понад 600 ТОВ. 

14 Перші повністю автоматичні е-послуги у сфері будівництва - майже 3 тис. заявок. 

15 Найбільш комплексна електронна послуга у світі - єМалятко. 43 тис. родин, 647 

населених пунктів. 

16 Перший електронний медичний висновок про народження - 358 пологових, 42,5 

тис. висновків. 
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17 Найшвидша та найзручніша послуга з отримання одноразової матеріальної 

допомоги застрахованим особам: ФОПам та найманим працівникам. Станом на ранок 23 

грудня 278 тисячі українців вже отримали виплати. 

18 Сервіс створення електронних документів. Електронний підпис 6,5 млн разів 

накладено та перевірено. 

19 Допомога по безробіттю онлайн - замість купи візитів та документів. 

20 Реєстрація на порталі місця проживання дитини до 14 років.   

 

Інтернет 

21 Національна стратегія розвитку широкосмугового доступу до Інтернету. 

22 Аудит стану підключення соціальних об’єктів до Інтернету. 

23 Перерозподіл частот мобільних операторів у діапазоні 900 МГц. 

24 Комплексний план покриття території України 4G. 

25 4G у Київському метрополітені. 

26 Урядовий план розвитку 5G. 

27 План вивільнення частот для впровадження 5G у діапазонах 790–862 МГц, 694–790 

МГц. 

 

Цифрова грамотність 

28 Національна платформа цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта - понад 1,5 млн 

відвідувачів. 

29 40 освітніх серіалів, переглянуло понад 400 тис. українців. 

30 Перший національний тест на цифрову грамотність - Цифрограм. 

31 Понад 1,5 тис. офлайн-хабів цифрової освіти. 

32 Національна стратегія захисту дітей у цифровому середовищі на 2021-2025 роки.  

33 Курс з інноваційного підприємництва в 76 українських університетах для понад 3 

тисяч студентів. 

34 Програма комп’ютеризації сільських бібліотек, кількість яких становить понад 1,5 

тис. 

35 Чатбот «Кіберпес» для боротьби з кібербулінгом. 

 

Будівництво 

36 Новый реестр строительной деятельности - более 70 тыс. объектов. 

37 Публичный строительный портал  - почти 150 тыс. посетителей.  

38 Электронные кабинеты участников строительства - более 4 тыс. пользователей. 
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Соціальний захист 

39 Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери. 

 

Електронна взаємодія 

40 Система е-взаємодії реєстрів Трембіта: 36 реєстрів, 136 сервісів взаємодії, 70 млн 

транзакцій. 

41 Система міжвідомчого е-документообігу органів влади: понад 2,6 тис. організацій 

та 18 тис е-документів на добу. 

42 Погодження проєктів актів КМУ в е-формі. 

43 Україна піднялась на 29 позицій у рейтингу в індексі електронної участі ООН , 

сформованого в рамках дослідження UN E -government Survey . Зараз Україна посідає 46 

місце зі 193 країн світу - учасниць рейтингу. 

 

Відкриті дані 

44 Україна вперше у European Open Data Maturity Report - 17 місце серед країн ЄС.  

45 Національний конкурс Open Data Challenge 2020 з призовим фондом 3 млн грн. 

46 Оновлений Портал відкритих даних: 1 млн відвідувачів, 500 тис. завантажених 

наборів за пів року. 

47 Аналіз відкритих даних на Топ-3 сфери: дороги, будівництво, здоров'я. 

 

ІТ-індустрія 

48 Концепція та проєкти законів спеціального правового режиму Дія City. 

49 5 тисяч квот для працевлаштування іноземних IT-спеціалістів. 

50 Проєкт IT-nation з навчання ІТ-професій мешканців Донецької та Луганської 

областей (2 585 чол). 

51 Співпраця з Microsoft про інвестиції 500 млн$ в хмарні технології та підвищення 

кваліфікації студентів. 

52 Оновлений класифікатор професій для ІТ. 

53 Грантова акселераційна програма в Українському фонді стартапів (долучено 8 

акселераторів/інкубаторів). 

54 Релокація ІТ-спеціалістів з Білорусі - понад 2 тис. працівників. 

55 Перше читання проєкту Закону № 3637 «Про віртуальні активи». 

56 Відкриття представництва біржі Binance в Україні. 

57 Легалізація електронного резидентства. 

58 Концепція розвитку штучного інтелекту. 
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59 Плюс шість пунктів України в рейтингу Oxfordinside за рівнем розвитку штучного 

інтелекту.  

60 Онлайн-портал про ІТ-компанії - 360 Tech Ecosystem Overview. 

61 Законопроєкт про скасування податку на іноземну рекламу. 

 

Е-ідентифікація та довірчі послуги 

62 Легалізація Смарт.Дія - електронний підпис у смартфоні. 

63 Єдине вікно е-ідентифікації id.gov.ua - 196 сервіс-провайдерів. 

64 ДП Дія - кваліфікований надавач електронних довірчих послуг. 

Адміністративні послуги 

65 Єдиний ресурс з інформацією про державні послуги - Гід з державних послуг. 

66 Комплексна послуга з отримання паспорта та податкового номера для дітей —- ID-

14. 

67 Система онлайн-моніторингу та оцінки якості надання послуг у ЦНАП. Більше 2 

млн транзакцій у системі моніторингу. 

68 Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП - 38 вебінарів, 3 

онлайн-курси.  

69 Мережа ЦНАП становить 1 269 точок - більше на 248, ніж у 2019. 

70 Скасовано довідку про склад сім’ї. 

 

Розвиток підприємництва 

71 Національна онлайн-платформа для підприємців Дія.Бізнес. 

72 50 видів безкоштовних онлайн-консультацій для бізнесу. 

73 Бізнес-школа для підприємців - 7 освітніх серіалів. 

74 Єдиний експортний портал. 

75 Три офлайн-центри підтримки підприємців Дія.Бізнес у Харкові, Миколаєві та 

Києві. 

Цифрова євроінтеграція 

76  Оновлена Дорожня карта інтеграції України до Єдиного цифрового ринку. 

77 Транскордонні пілотні проєкти «електронна доставка» eDELIVERY та 

«електронний підпис» eSIGNATURE. 

 

Організаційні 

78 Міжгалузева рада з питань цифрової трансформації.  

79 Введення посади СДТО - заступник з питань цифрової трансформації.  
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80 В усіх міністерствах та перших регіонах призначено СДТО.  

81 Diiа Company - перша державна ІТ-компанія для розвитку якісних державних ІТ-

продуктів.  

82 Введення посади DTPM - координатори проєктів цифрової трансформації в галузях 

та сферах.  

83 Перелік та план національних проєктів цифрової трансформації.  

84 Перелік та план проєктів цифрової трансформації по всіх міністерствах і 

відомствах.  

85 Громадська рада при Мінцифрі.  

86 Директорат розвитку регіональної цифровізації.  

87 Національний конкурс з визначення найкращих цифрових міст - Дієва Громада.  

88 Національний конкурс антиковідних рішень #HackCorona Challenge.  

89 Рада з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю. 

 

Фінансові 

90 Бюджет на цифрову трансформацію у 2021 - 2,1 млрд грн.  

91 Підтримка від USAID на реалізацію проєктів цифрової трансформації пріоритетних 

сфер/галузей: будівництво, соціальний захист, екологія, податкова - 3 млн $. 

92 Новий проєкт ЄС з підтримки цифрової трансформації - 25 млн євро. 

93 Новий проєкт Швеції та ПРООН з розвитку е-послуг - 4,5 млн євро. 

94 Новий проєкт USAID з підтримки кібербезпеки - 38 млн $. 

 

Цифрова антикорупція 

95 Скасування неефективних ІТ-закупівель на понад 2 млрд грн. 

96 Ліквідація корупційних схем у податковій - «скрутки з ПВД» (2 млрд на місяць). 

97 Антикорупційний та економічний ефект від е-послуг становить 1,3 млрд грн на рік. 

 

Кіберзахист 

98 Вимоги до визначення та формування об’єктів критичної інфраструктури. 

99 Оновлений державний кіберцентр. 

100 Концепція реформи Державної служби зв’язку та захисту інформації. 

101 Правила проведення тестів на проникнення в державних інформаційних системах. 

102 План розвитку національної телекомунікаційної мережі. 
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Додаток Б 

Інформація щодо центрів надання адміністративних послуг у регіонах 

України (станом на 01.01.2020) 

 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Кількість центрів надання адміністративних послуг 

МДА 
ОМС Загальна 

Всього у т. ч. в ОТГ   

Автономна республіка 

Крим * 
- - - - 

Вінницька область 
21 та 3 тер. 

підрозділи 

17 та 3 тер. 

підрозділи, 7  від. 

роб. місць 

12 та 3 тер. 

підрозділи, 7  

від. роб. місць 

38 та 6 тер. 

підрозділів, 7 від. 

роб. місць 

Волинська область 15 17 11 32 

Дніпропетровська 

область 
22 

32 та 10 тер. 

підрозділів, 16 

від. роб. місць, 3 

мобільних 

ЦНАП 

16 та 13  від. 

роб. місця 

54 та 10 тер. 

підрозділів, 16 від. 

роб.  місць, 

3 мобільних ЦНАП 

Донецька область* 12 (5**) 
19 та 3 від. роб. 

місця (13**) 
4 

31 та 3 від. роб. 

місця (18**) 

Житомирська область 21 16 10 37 

Закарпатська область 13 9 3 22 

Запорізька область 16 
21 та 5 тер. 

підрозділів 
17 

37 та 5 тер. 

підрозділів, 1 

мобільний ЦНАП 

Івано-Франківська 

область 
14 

13 та 3 тер. 

підрозділи 
8 

27 та 3 тер.  

підрозділи 

Київська область 24 
22 та 8 від. роб. 

місць 
3 

46 та 8 від. роб. 

місць 

Кіровоградська область 21 5  1 26 

Луганська область* 10 (4**) 
10 (11**) та 15 

від. роб. місць 

 6 та 13 від. 

роб. місць 

20 (15**) та 15 від. 

роб. місць, 2 

мобільних ЦНАП 

Львівська область 20 
18 та 7 тер. 

підрозділів 
6 

38 та 7 тер. 

підрозділів 

Миколаївська область 19 7 2 26 

Одеська область 24 
14 та 3 тер. 

підрозділи 
4 

38 та 3 тер. 

підрозділи 

Полтавська область 24 
17 та 14 від. роб. 

місця та 2 кейса 

13 та 12 від. 

роб. місць та 

1  кейс 

41 та 14 від. роб. 

місць та 2 кейси 

Рівненська область 15 10 8 25 

Сумська область 16 

15 та  2 тер. 

підрозділи та 2 

від. роб. місця 

11  та 2 тер. 

підрозділи та 

2 від. роб. 

місця 

31 та 2 тер. 

підрозділів та 2 від. 

роб. місця 

Тернопільська область 17 
13 та 16 від. роб.  

місця 

12 та 16 від. 

роб.  місця 
30 та 16 від. роб. 

місця 
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Харківська область 27 
13 та 10 тер. 

підрозділів 
8 

40 та 10 тер. 

підрозділів 

Херсонська область 18 
11 та 16 від. роб. 

місць 

6 та 16 від. 

роб. місць 
30  та 16 від. роб. 

місць 

Хмельницька область 17 

19, 1 тер. 

підрозділ, 11 від. 

роб. місць та 2 

мобільних 

ЦНАП 

13, 9 від. роб. 

місць та 1 

мобільний 

ЦНАП 

36, 1 тер. підрозділ, 

11 від. роб. місць та 

2 мобільних ЦНАП 

Черкаська область 20 
14 та 6 від. роб. 

місце 

8 та 6 від. роб. 

місце 
34 та 6 від. роб. 

місць 

Чернівецька область 8 
14 та 2 від. роб. 

місця 
13 

22 та 2 від. роб. 

місця 

Чернігівська область 14 
16 та 44 від. роб. 

місць 

14  та 44 від. 

роб. місць 
30 та 44 від. роб. 

місць 

м. Київ 
10 та 4 тер. 

підрозділ 
1 -  

11 та 4 тер. 

підрозділи 

м. Севастополь* - - - - 

Усього: 
434 та 7 тер. 

підрозділів 

363 і 44 тер. 

підрозділи,  161 

від. роб. місце та 

8 мобільних 

ЦНАП 

209 та 5 тер. 

підрозділів та

 139 від. роб. 

місць. 

1 мобільний 

ЦНАП 

797 і 51 тер. 

підрозділ, 161 від. 

роб. місце та 

8 мобільних ЦНАП 

  

*Оновлена інформація щодо Центрів розташованих на території проведення АТО, 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь не надходила. 

** Центри розташовані на території не підконтрольній України 

 

 

 


