ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СЕКТОР КУЛЬТУРА
КІНЦЕВА МЕТА:
СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ
1

1.1.
Розмежування
повноважень
між ОМС та
державними
органами
влади

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

1.3.
Забезпечення
відкритості та
прозорості у
вирішенні питань
місцевого значення

1.4.
Створення
системи
відповідальн
ості

1.1.2.
Секторальне
розмежування
повноважень

1.2.1.
1.2.1.
Створення
Створення
належних
належних
матеріальних,
матеріальних,
фінансових
фінансовихта
та
організаційних
організаційних
умов
умов для
для
діяльності
діяльностіОМС
ОМС
ввгалузі
галузі
культура
культура

1.3.4.
1.3.4.
Забезпечення
Забезпечення
публічності
публічностіта
та
прозорості
прозорості
бюджетного
бюджетногопроцесу
процесу

1.4.1
1.4.1
Створення
Створення
системи
системи
державного
державного
контролю
контролюза
за
діяльністю
діяльністю
ОМС
ОМСввгалузі
галузі
культура
культура

1.1.2.1
Розмежування
повноважень
між рівнями
влади з питань
культури та
управління
культурною
спадщиною

ЗАВДАННЯ:

2

Ефективна системи влади

1.1.3.
1.1.3.
Формування
Формування
структури
структурита
та
повноважень
повноважень
ОМС
ОМСввгалузі
галузі
культура
культура

1.2.1.1
Ефективне
використання
матеріальних
активів в галузі
культура

1.2.1.2
Забезпечення
бюджетної
автономії та
фінансової
самостійності
закладів
культури

1.3.4.1
Забезпечення
публічного
представлення
інформації про
використання коштів
закладами культури
1.3.3. Створення
Створення
1.3.3.
системи комунікацій
комунікацій
системи
між ОМС
ОМС та
та МОДВ
МОДВ
між
1.3.
3.1 Внесення змін до
законодавства про
ОМС та МДА в частині
порядку взаємодії
між ними в секторі
культура
1.3.2. Створення
системи взаємодії в
галузі культура на всіх
рівнях
1.3.2.1
Створення системи
шляхом
впровадження
рамкових проектів

1.4.1.1.
Створення
системи
державного
контролю за
діяльністю
ОМС в галузі
культура

Створення умов для динамічного,
збалансованого розвитку України та її
регіонів
2.1.

2.2.

2.3.

Підвищення рівня
конкурентоспромо
жності регіонів

Територіальна
соціальноекономічна
інтеграція і
просторовий
розвиток

Ефективне
державне
управління у
сфері
регіонального
розвитку

2.1.2.
2.1.2.
Створення
Створенняумов
умов
для
дляпоширення
поширення
позитивних
позитивних
процесів
процесіврозвитку
розвитку
міст
містна
наінші
інші
території,
території,
розвиток
розвитоксільської
сільської
місцевості
місцевості

2.2.3.
2.2.3.
Розвиток
Розвиток
міжрегіональног
міжрегіональног
оо
співробітництва
співробітництва

2.1.1.1
Імплементація
стратегій
культурно –
економічного
розвитку сільської
місцевості
2.1.1.
Підвищення ролі
та функціональних
можливостей міст
у подальшому
розвитку регіонів

2.1.1.1
Імплементація
стратегій
культурно –
економічного
розвитку міст

2.2.3.1
Розвиток
міжрегіональног
о
співробітництва
шляхом
впровадження
комплексних
креативних
кластерів та
культурних
маршрутів

3

Якість та доступність послуг

3.1.
Державні стандарти
надання
послуг

3.1.3.
Розробка системи
індикаторів контролю
по наданню
культурних послуг
3.1.3.1 Здійснення
моніторингу надання
послуг на всіх рівнях
3.1.2.
Розробка та
впровадження
системи фінансування
державних стандартів
(нормативів) якості
послуг

3.1.2.1 Затвердження
мінімального
культурного кошику
3.1.1.2.
Затвердження
методології розрахунку
вартості надання
культурних послуг в
ОТГ
3.1.1. Актуалізація
державних стандартів
та послуг
3.1.1.1. Затвердження
стандартів надання
послуг

3.2.
Спроможність
надання послуг

3.2.3.
Запровадження організаційної та
інституційної спроможності
3.2.3.3.
Детінізація ринку культурних послуг
шляхом автоматизації квитково касового господарства
3.2.3.2.Введення системи
ліцензування з надання нетипових
послуг закладами культури
3.2.3.1. Запровадження механізмів, що
гарантують рівні стартові умови для
учасників ринку культурних послуг

3.2.2.
Забезпечення професійності надання
послуг
3.2.2.1. Впровадження цільових
програм по реалізації кадрової
політики: «Освітня академія
культурного менеджменту»
3.2.1.
Забезпечення належної
інфраструктури для надання послуг
3.2.3.1 Створення необхідної
інфраструктури на всіх рівнях, зокрема
єдиних культурних просторів «Центрів
розвитку громади» для надання послуг в
ОТГ

