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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СЕКТОР ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА:
контроль за безпекою судноплавства маломірних (малих) суден
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

1.1.1.
Секторальне
розмежування
повноважень

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

1.1.2.
Формування
структури та
повноважень
ОМС

1.1.1.2.

ЗАВДАННЯ:

Розмежування
повноважень у
сфері безпеки
судноплавства
маломірних
(малих) суден
(ММС) між
ЦОВВ, ОДА та
ОМС

1.1.2.2.
Визначення
структури
управління
контролю за
безпекою
судноплавства
ММС.

1.1.2.1.
Аналіз
законодавства
України щодо
повноважень
органів
державної влади
у сфері безпеки
судноплавства
ММС

1.3.
Забезпечення
відкритості та
прозорості у
вирішенні
питань
місцевого
значення

1.4.
Створення
системи
відповідальності

1.2.1.
1.3.1.
Ефективне
Управління
управління
комунальною
фінансовими інфраструктурою
ресурсами на
місцевому рівні
1.3.1.2
Передача права
реєстрації баз,
пунктів
базування ММС
до ОМС

1.3.1.1
Перегляд
порядку
відкриття та
функціонування
баз для стоянки
ММС,
організація
соціальних
перевезень,
розваг на воді

2 Створення умов для динамічного,
збалансованого розвитку України та її регіонів

2.1.
Підвищення рівня
конкурентоспром
ожності регіонів

1.4.1
Створення
системи
державного
контролю за
діяльністю
ОМС
1.4.1.2.
Формування
інтелектуальної
інформаційноаналітичної
системи
управління
безпекою
судноплавства
ММС
1.4.1.1 Чіткий
розподіл
завдань, функцій
та повноважень
ЦОВВ, ОДА та
ОМС у сфері
безпеки
судноплавства
ММС

2.2.
Територіальна
соціальноекономічна
інтеграція і
просторовий
розвиток

2.1.1.
Підвищення
ефективності
використання
внутрішніх
факторів розвитку
регіонів

2.1.1.1
Підвищення ролі та
функціональних
можливостей ОДА
та ОМС у сфері
управління
безпекою
судноплавства
ММС

2.3.
Ефективне
державне
управління у сфері
регіонального
розвитку

2.2.1.
Розвиток
міжрегіональн
ого
співробітництв
а

2.2.1.1
Вирішення
актуальних
проблемних
питань ОТГ
пов’язаних із
транспортною
логістикою на
ММС, доступністю
інфраструктури для
ММС та
адміністративних
послуг

2.3.1.
Інституційне
забезпечення
регіонального
розвитку
2.3.1.2.
Посилення
міжгалузевої
координації в
процесі реалізації
функцій у сфері
безпеки
судноплавства ММС

2.3.1.1.
Децентралізація
повноважень,
реформування
системи державного
нагляду (контролю)
за безпекою
судноплавства ММС

3

Забезпечення надання якісних
та доступних послуг

3.1.
Державні
стандарти
надання
послуг

3.1.1
Реорганізація
системи контролю
за експлуатацією
ММС

3.1.1.2.
Впровадження
системи контролю
за користуванням
маломірними
(малими) суднами
на водних об’єктах
України

3.1.1.1.
Розробка системи
контролю за
користуванням
маломірними
(малими) суднами
на водних об’єктах
України

3.2.
Спроможність
надання послуг

3.2.1
Розробка системи
контролю по
наданню послуг

3.2.1.2.
Запровадження
організаційної та
інституційної
спроможності
підготовки
інспекторів з
контролю ММС

3.2.1.1.
Створення
системи взаємодії
Укртрансбезпеки,
АДПС, ДСНС, ОДА
та ОМС

