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ЦНАП ОМР не припиняв свою роботу



Дезінфекція поверхонь та рук адміністраторів 
після візиту кожного суб'єкта звернення



Постанова КМУ 
від 20.03.2020 № 242

Скорочено перелік 
адміністративних послуг, 

які надаються через ЦНАПи 
у період дії карантину, до 

19 адмінпослуг

решта -
прийом заяв на отримання 

адміністративних послуг 
поштою

Гостра 
фаза:



Температурний скринінг та соціальна дистанція
05.07.2020 06.07.2020 07.07.2020 08.07.2020

вихідний 36,6 36,7 36,8

вихідний 36,7 36,6 36,8

вихідний 36,8 36,7 36,6



Соціальна дистанція



Масочний режим



Посилене прибирання приміщень та 
дезінфекція поверхонь після візиту 

кожного суб'єкта звернення



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВИМ ТРАНСПОРТОМ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕПАРТАМЕНТУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ





46 173  - загальна 
кількість звернень 

до call-центру за час 
дії карантину,

 в тому числі в липні - 
4 385 звернень  



ЗАПРОВАДЖЕНО електронну чергу ЦНАП ОМР

cnap.odessa.ua



ЗАПИС НА ПРИЙОМ 





52 126 звернень 
на отримання адміністративних послуг



За час карантину Центром прийнято 77 907 заяв на отримання 
адміністративних послуг, видано - 80 804 результата





КП “Одестранспарксервіс”

Районні адміністрації ОМР

Департамент архітектури                 
та містобудування ОМР

Управління дорожнього 
господарства ОМР

Управління патрульної поліції в Одеській 
області Департаменту патрульної поліції 

Заступник міського голови                                                   
з питань діяльності виконавчих органів ОМР

Департамент транспорту, 
зв'язку та організації 
дорожнього руху ОМР



-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО-
-ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ-

-ПОСАДОВІ ОСОБИ-
СХЕМА 

розміщення 
майданчиків для 

паркування  
транспортних 

засобів та спеціально 
відведених 
автостоянок

ОДИН ВІЗИТ



Комплексна послуга «єМалятко»

скористались 433 родини, 
які отримали 1 808 послуг



Кількість отриманих послуг  у рамках експериментального 
проекту «єМалятко»



Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним 
електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною 
реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

прийнято - 176 заяв

виготовлено - 65 паспортів
видано - 48 паспортів



25 осіб 
успішно завершили стажування в 

Центрі та працевлаштовані

130 працівників 
Департаменту пройшли онлайн-курс 

«Цифрова грамотність 
для державних службовців»

35 адміністраторів 
підвищили кваліфікацію в ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України

Добір кадрів та підвищення кваліфікації



Графік роботи
прийом: пн, ср, пт, сб: 9.00-17.00

вт, чт: 9.00-20.00 
Неділя: вихідний

Центр працює без перерви на обід


