СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СЕКТОР ИІСТООБУДУВАННЯ ТА
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
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.
Створення
просторової
територіальн
ої основи для
діяльності
ОМС та
МОДВ

ЗАВДАННЯ:

1.1.1.2.
Внесення
даних
ресурсної
бази до
містобудів
ного
кадастру
1.1.1.1.
Впровадж
ення
містобудів
ного
кадастру

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

1.1.2.
Секторальне
розмежування
повноважень

1.1.2.2.
Формування
структури
управління в
секторі
містобудуванн
я та
повноважень
ОМС
1.1.2.1
Розмежування
повноважень
між ОВВ та
ОМС
регіонального
та місцевого
(базового)
рівня в секторі
містобудуванн
я

1.3.
Забезпечення
відкритості та
прозорості у
вирішенні
питань
місцевого
значення

1.4.
Створення
системи
відповідальн
ості

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

1.4.2.
Створення
системи
координації
діяльності
територіальних
органів
виконавчої
влади

1.3.1.1.
Визначення
порядку залучення
громадськості у
вирішенні питань
місцевого
значення

1.4.2.1.
Визначення
порядку
звітування ОМС
та МДА перед
громадськістю

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

2.1.1.
Підвищення
ролі та
функціональних
можливостей
міст у
подальшому
розвитку
регіонів

2.1.2.
Створення умов
для поширення
позитивних
процесів
розвитку міст на
інші території,
розвиток
сільської
місцевості

2.1.1.2
Актуалізація
містобудівної
документації
регіонального
рівня

2.1.2.5.
Розробка
програм
містобудівного
розвитку та
запровадження
інвестиційних
проектів
2.1.2.4.
Впровадження
системи
архітектурнобудівельного
контролю
базового рівня

2.1.1.1
Формування
стратегій
розвитку міст
на основі
наявного
ресурсного
потенціалу

2.1.2.3
Впровадження та
підтримання в
актуальному стані
містобудівного
кадастру
базового рівня
2.1.2.2
Розробка норм та
стандартів
виконання
містобудівної
документації на
місцевому рівні
2.1.2.1
Розробка
методики
розробки
стратегії
перспективного
розвитку

2.2.
Територіальна
соціальноекономічна
інтеграція і
просторовий
розвиток

2.1.3.
Підвищення
ефективності
використання
внутрішніх
факторів розвитку
регіонів

2.1.3.3.
Забезпечення
моніторингу та оцінки
регіонального
розвитку і
ефективності
реалізації стратегій
розвитку
2.1.3.2.
Розробка норм та
стандартів виконання
планувальної
документації на
субрегіональному
рівні
2.1.3.1
Формування стратегій
регіонального
розвитку з
урахуванням наявного
ресурсного
забезпечення

3 Забезпечення надання якісних та
доступних послуг

2.3.
Ефективне
державне
управління у сфері
регіонального
розвитку

2.2.2
Забезпечення
комфортного
та безпечного
життєвого
середовища
для людини
незалежно від
місця її
проживання

2.2.3.
Розвиток
міжрегіонального
співробітництва

2.2.2.2.
Прийняття
нових норм та
стандартів у
містобудуванн
і

2.2.3.4.
Забезпечення
моніторингу
ефективності
міжрегіонального
співробітництва

2.2.2.1.
Перегляд
нормативної
бази та
стандартів для
будівництва

2.2.3.3.
Розробка
спільних проектів
територіального
планування
суміжних
територій на
основи
інтеграційних
процесів
2.2.3.2.
Внесення змін до
законодавства
про
міжмуніципальне
співробітництво в
частині
функціонування
агломерацій
2.2.3.1.
Створення
законодавчої
основи для
реалізації
проектів
міжрегіонального
співробітництва
та
транскордонного
співробітництва

3.1.
Державні
стандарти
надання
послуг

2.3.1.
Децентралізація
влади,
реформування
місцевого
самоврядування
та
адміністративнотериторіального
устрою
2.3.1.3.
Створення
органів
управління в
структурі ОМС з
регулювання
містобудівною
діяльністю
2.3.1.2.
Розподіл
повноважень в
управлінні
процесами
містобудівного
розвитку та
видів
містобудівної
документації
2.3.1.1.
Запровадження
середньостроко
вого планування
та
бюджетування
проектів ДФРР

3.2.
Спроможність
надання послуг

3.2.2.
Забезпечення
професійності
надання послуг

3.2.2.2
Ззабезпечення системи
сертифікації з надання
послуг

3.2.2.1
Створення центрів
підготовки та навчання

