ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СЕКТОР АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
КІНЦЕВА МЕТА:
СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ
1

Створення ефективної системи влади

1.1.
Розмежування
повноважень
між ОМС та
державними
органами
влади

ЗАВДАННЯ:

1.1.1.
Створення
просторової
територіаль
ної основи
для
діяльності
ОМС та
МОДВ
1.1.1.3.
Коригування
регіональног
о рівня

1.1.1.2.
Формування
субрегіональ
ного рівня

1.1.1.1.
Формування
базового
рівня

1.2.
Створення
належних
матеріальних,
фінансових та
організаційних
умов для
діяльності ОМС

1.1.3.
Формування
структури та
повноважен
ь ОМС
1.1.3.3.
Формування
секторальни
х
повноважен
ь ОМС
1.1.3.2.
Формування
процедурнофункціональ
них
повноважен
ь ОМС
1.1.3.
Формування
структури
ОМС

1.3.
Забезпечення
відкритості та
прозорості у
вирішенні
питань
місцевого
значення

1.1.4.
Формування
територіальн
их органів
загальної
юрисдикції
(МДА або
префектур)
1.1.4.2.
Формування
процедурнофункціональ
них
повноважен
ь
1.1.4.1.
Формування
нової
структури
територіальн
их органів
загальної
юрисдикції

1.4.
Створення
системи
відповідальн
ості

1.3.1.
Забезпечення
механізмів реалізації
громадянами своїх
конституційних прав
на участь у вирішенні
питань місцевого
значення

Створення умов для динамічного,
2 збалансованого розвитку України та її
регіонів
2.1.
Підвищення рівня
конкурентоспром
ожності регіонів

1.3.2.
Створення
системи
взаємодії ОМС
з
громадськими
організаціями

1.3.1.3.
1.3.2.2.
Визначення
Визначення
порядку діяльності
порядку
органів
взаємодії з
самоорганізації
громадським
населення
и
організаціям
1.3.1.2.
и
Визначення
порядку залучення
1.3.2.1.
громадськості у
Визначення
вирішенні питань
порядку
місцевого
взаємодії з
значення
політичними
1.3.1.1.
Визначення
порядку та змісту
формування
статутів
територіальних
громад

партіями

1.3.3.
Створення
системи
комунікацій
між ОМС та
МОДВ

1.3.3.1.
Визначенн
я порядку
взаємодії
між ОМС
та МДА

2.2. Територіальна
соціальноекономічна
інтеграція і
просторовий
розвиток

1.4.1
Створення
системи
державного
контролю за
діяльністю
ОМС.

1.4.1.2.
Запроваджен
ня галузевих
інспекцій
1.4.1.1.
Визначення
порядку
здійснення
контролю за
діяльністю
ОМС
органами
загальної
юрисдикції

Забезпечення
надання якісних та
3
доступних послуг

2.3.
Ефективне
державне
управління у сфері
регіонального
розвитку

1.4.2.
Створення системи
координації
діяльності
територіальних
органів виконавчої
влади

1.4.2.3.
Визначення
порядку
координації
діяльності
територіальних
органів ЦОВВ
1.4.2.2.
Визначення
порядку
призначення та
звільнення
керівників
територіальних
органів ЦОВВ
1.4.2.1.
Визначення
порядку
створення
територіальних
органів ЦОВВ

3.1.
Державні
стандарти
надання
послуг

1.4.3.
Створення
системи
громадського
контролю за
діяльністю
влади

1.4.3.2.
Визначення
порядку
звітування
ОМС перед
громадськіст
ю
1.4.3.1.
Визначення
порядку
звітування
МДА перед
громадськіст
ю

3.2.
Спроможність
надання послуг

2.2.3.
Розвиток
міжрегіонального
співробітництва

2.2.3.1.
Визначення
статусу агломерацій
та їх
функціонування

2.3.2.
Удосконалення системи
стратегічного
планування
регіонального розвитку
на загальнодержавному
та регіональному рівні

2.3.2.3.
Розробка системи
показників
моніторингу та
оцінки ефективності
реалізації стратегій
розвитку
2.3.2.2.
Запровадження
середньостроковог
о планування та
бюджетування
проектів ДФРР

2.3.2.1.
Визначення умов та
обсягів коштів на
фінансування
проектів
соцекономрозвитку

