
Створення ефективної системи влади
Забезпечення надання 

якісних та доступних послуг
Створення умов для динамічного, 

збалансованого розвитку України та її регіонів

ПАСПОРТ РЕФОРМ: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІІЯ ВЛАДИ ТА РЕГіОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
КІНЦЕВА МЕТА:

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ 

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

1.1.4.
Формування 

територіальних 
органів загальної 
юрисдикції (МДА 
або префектур)

1.3.2.
Створення  системи 

взаємодії ОМС з 
громадськими 
організаціями

1.1.3.
Формування 
структури та 

повноважень 
ОМС

1.3.3.
Створення системи 

комунікацій між 
ОМС та МОДВ

1.1.1.
Створення 

просторової 
територіальної 

основи для 
діяльності ОМС 

та МОДВ

1.3.1.
Забезпечення 

механізмів реалізації 
громадянами своїх 

конституційних прав 
на участь у вирішенні 

питань місцевого 
значення

2.1.

Підвищення рівня 
конкурентоспроможн

ості регіонів

2.2.

Територіальна 
соціально-
економічна 
інтеграція і 

просторовий 
розвиток

2.3.

Ефективне державне 
управління у сфері 

регіонального 
розвитку

2.3.5.
Інституційне 

забезпечення 
регіонального розвитку

2.2.3.
Розвиток 

міжрегіонального 
співробітництва

2.3.2.
Підвищення якості 

державного управління 
регіональним розвитком

2.3.3.
Посилення міжгалузевої 

координації в процесі 
планування та реалізації 
державної регіональної 

політики

2.1.3.
Підвищення 
ефективності 
використання 

внутрішніх факторів 
розвитку регіонів

2.2.2.
Забезпечення 

комфортного та 
безпечного життєвого 

середовища для 
людини незалежно 

від місця її 
проживання

2.2.1.
Виконання завдань і 
здійснення заходів, 

спрямованих на 
вирішення актуальних 

проблемних питань 
Донецької та 

Луганської областей, 
Автономної 

Республіки Крим та м. 
Севастополя

2.3.1.
Удосконалення системи 

стратегічного планування 
регіонального розвитку 
на загальнодержавному 
та регіональному рівні

3.1.
Державні 
стандарти 
надання 
послуг 

3.2.

Спроможність 
надання 
послуг

3.2.3.
Запровадженн

я 
організаційної 

та 
інституційної 

спроможності

3.2.1.
Забезпечення 

належної 
інфраструктури 

для надання 
послуг 

3.1.2.
Розробка та 

впровадження  
системи 

фінансування 
державних 
стандартів 

(нормативів) 
якості послуг 

3.2.2.
Забезпечення 
професійності 

надання послуг

1 2 3

1.4.
Створення системи 

відповідальності

1.4.1
Створення 

системи 
державного 
контролю за 

діяльністю ОМС.

1.4.3.
Створення 

системи 
громадського 
контролю за 

діяльністю влади

1.4.2.
Створення 

системи 
координації 
діяльності 

територіальних 
органів виконавчої 

влади

2.1.1.
Підвищення ролі та 

функціональних 
можливостей міст у 

подальшому розвитку 
регіонів

3.1.3.
Розробка системи 

контролю по
наданню послуг

3.1.1.
Актуалізація 
державних 
стандартів 

(нормативів) 
якості послуг

1.2.2.
Ефективне 
управління 

фінансовими 
ресурсами на 

місцевому рівні

2.1.2.
Створення умов для 

поширення 
позитивних процесів 
розвитку міст на інші 
території, розвиток 
сільської місцевості

1.2.4.
Управління 

природними 
ресурсами

1.2.3.
Управління 

земельними 
ресурсами

1.2.5.
Управління 

комунальною 
інфраструктурою

1.3.4.
Забезпечення 
публічності та 

прозорості 
бюджетного процесу

1.1.2.
Секторальне 

розмежування 
повноважень
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1.2.1.
Децентралізація 

фінансових 
ресурсів –
фіскальна 

децентралізація


