ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ЖКГ
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

ЗАВДАННЯ:

1.1.1.2.
Розмежування
повноважень ОМС
щодо ефективного
управління
житловим фондом

1.1.1.1.
Розмежування
повноважень
щодо рішень ОМС
в частині
затвердження
тарифів на
житловокомунальні
послуги

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

1.1.2.
Формування
структури та
повноважень
ОМС

1.1.2.2.
Формування
структури
управління в
секторі
тарифоутворення
на ЖКП,
управління
житловим
фондом та
повноважень
ОМС

1.1.2.1.
Аналіз
законодавства
України щодо
повноважень
органів
державної влади
та ОМС у сфері
житловокомунального
господарства

1.3.
Забезпечення
відкритості та
прозорості у
вирішенні
питань
місцевого
значення

1.4.
Створення
системи
відповідальності

1.2.1.
Ефективне
управління
фінансовими
ресурсами на
місцевому рівні

1.3.1.
Управління
житловокомунальним
господарством

1.2.1.2
Створення
прозорої та
ефективної
системи
використання
фінансових
ресурсів
комунальними
підприємствами,
що здійснюють
управління
житловим фондом

1.2.1.1
Запровадження
середньострокових
програм підтримки
проведення заходів
з
енергозбереження,
капремонтів для
організованих
власників житла

1.3.1.3
Врегулювання
процедури
оформлення
земельних
ділянок під
будинком та
прибудинкової
території
1.3.1.2
Забезпечення
проведення
конкурсів для
визначення
управителів
багатоквартирни
ми будинками
1.3.1.1
Забезпечення
проведення
інвентаризації
житлового
фонду, списання
з балансу
будинків

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
житловим
господарством
1.4.1.1
Створення бази
даних
багатоквартирни
х будинків
(технічний стан,
енергоспоживан
ня тощо)
1.4.1.1
Створення бази
даних
управителів
багатоквартирни
м будинками,
проведення їх
оцінювання

2.1.1.
Створення умов
для поширення
позитивних
процесів розвитку
міст на інші
території, розвиток
сільської
місцевості
2.1.1.3
Проведення
просвітницьких
заходів щодо цілей
реформи ЖКГ
2.1.1.2
Забезпечення
моніторингу та
оцінки реалізації
стратегій розвитку
щодо
запровадження
енергоефективних
заходів у процесі
модернізації ЖФ

2.1.1.1
Затвердження
місцевих програм
підтримки
розвитку інституту
ефективного
власника житла та
проведення
модернізації ЖФ

2.2.
Територіальна
соціальноекономічна
інтеграція і
просторовий
розвиток

2.2.1.
Розвиток
міжрегіонального
співробітництва

2.2.1.2
Забезпечення
комфортного та
безпечного
життєзабезпеченн
я для людини
незалежно від
проживання в ОТГ
чи в місті

2.2.1.1
Вирішення
актуальних
проблемних
питань створення,
діяльності ОСББ,
управителів
пов’язаних із
взаємовідносинам
из
підприємствамимонополістами

3 Забезпечення надання
якісних та доступних послуг

2.3.
Ефективне
державне
управління у сфері
регіонального
розвитку

2.3.1.
Інституційне
забезпечення
регіонального
розвитку
2.3.1.3.
Посилення
міжгалузевої
координації в
процесі реалізації
функцій з управління

ЖФ

2.3.1.2.
Удосконалення
системи
стратегічного
планування
регіонального
розвитку на
регіональному рівні
та рівні ОТГ

2.3.1.1.
Децентралізація
повноважень, ОСББ,
управляючі компанії,
ЕСКО-компанії

3.1.
Державні
стандарти
надання
послуг

3.1.1.
Розробка системи
контролю по
наданню послуг

3.1.1.1.
Відповідність
державним
стандартам
надання ЖКП та
послуг з
управління ЖФ

3.2.
Спроможність
надання
послуг

3.2.1.
Забезпечення
професійності
надання послуг
3.2.1.1.
Атестація
суб'єктів надання
послуг з
управління ЖФ

