
       
 

 

Прес-реліз 

У Троїцькій ОТГ на Луганщині відкрився Центр надання адміністративних 

послуг 

Троїцьке, Луганська область, 9 серпня 2018 року – Модернізований Центр надання 

адміністративних послуг сприятиме більш ефективному та оперативному наданню 

адміністративних та соціальних послуг для понад 14 000 жителів Троїцької 

об’єднаної територіальної громади.  

Капітальний ремонт приміщення та оснащення ЦНАПу всім необхідним здійснено у 

рамках програми ПРООН «Відновлення і розбудова миру» та за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. 

За грантові кошти також було оздоблено фронт-офіс, придбано офісні меблі та 

обладнання для 7 робочих місць, облаштовані зони очікування, дитячий куточок, 

приміщення архіву, котельня, встановлено сервер.  

«Відкриття цього ЦНАПу стало можливим завдяки злагодженим зусиллям усіх 

партнерів: місцевої громади, обласної державної адміністрації та фінансової 

підтримки Європейського Союзу. Цей ЦНАП наближує звичайних жителів район у до 

отримання якісних послуг європейського рівня безпосередньо у вашій громаді. Тут 

будуть працювати ваші сусіди, ваші друзі, діти, і це, в свою чергу, буде сприяти 

згуртуванню та розвитку місцевої громади», - зазначив Віктор Мунтяну, керівник 

програми Відновлення та розбудови миру ПРООН.  

Вартість проекту становить майже 1 600 000 гривень (60 000 доларів США), а за 

рахунок бюджетних коштів громада виконала роботи із благоустрою території, 

частковий ремонт покрівлі та утеплення будівлі.  

Для маломобільних груп населення вхід до приміщення ЦНАПу облаштовано 

пандусом. Біля будівлі центру також з’явився дитячий майданчик.  

«Цей ЦНАП відразу підняв Троїцьку громаду до лідерів надання адміністративних 

послуг на Луганщині, зараз центр надає 95 послуг. Ми дуже раді, що змогли 

спільними зусиллями реалізувати цей проект», - повідомив Демид Палагно, голова 

об’єднаної Троїцької територіальної громади.  

Передбачається, що цей ЦНАП надаватиме 95 адміністративних і соціальних послуг. 

Аби  допомогти персоналу ЦНАПу опанувати нові робочі навички та, відповідно, 

покращити якість надання послуг, за сприяння   ЄС/ПРООН для них було організовано 

навчальну програму . 

Троїцька об’єднана територіальна громада складається з 39 поселень із населенням 14 

151 (серед них 1963 дітей). Загалом на Луганщині за період з червня 2017 р. до 

сьогодні за підтримки ПРООН відкрито вже  10 ЦНАПів. 

Капітальний ремонт та оснащення ЦНАПу реалізували Троїцька селищна рада та ГО 

«Калина-Пресс» в рамках проекту ПРООН та ООН Жінки   «Відновлення управління 

та  
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сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України» за фінансової 

підтримки Європейського Союзу в рамках  Програми відновлення та розбудови миру. 

Для запитів ЗМІ: 

Юлія Самусь, спеціалістка з комунікацій, ПРООН в Україні, +38 097 139 14 

75, communications.ukraine@undp.org 
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