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Надані рекомендації

Закінчити формування нормативної бази для децентралізації владних повноважень у всіх
галузях і сферах надання адміністративних і соціальних послуг, чітко визначити функції
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування всіх рівнів про
надання цих послуг.
Мінрегіон

Розробити та впровадити державні стандарти (нормативи) якості адміністративних,
соціальних та інших послуг населенню у відповідних сферах.
Мінрегіон

Продовжити формування ЦНАП. З метою підвищення рівня та якості забезпечення
адміністративних послуг Мінрегіону в координації з іншими центральними органами
виконавчої влади забезпечити надання консультативної, експертної, методичної і іншої
підтримки об'єднаним територіальним громадам для створення і організації діяльності в
них центрів надання адміністративних послуг.
Мінрегіон
З метою зміцнення кадрового забезпечення проведення децентралізації та подальшого
функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
рекомендується організувати навчальні програми з підвищення кваліфікації для посадових
осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та службовців місцевих
органів виконавчої влади для належного виконання ними нових повноважень із залученням
до цього процесу відповідних державних інститутів, асоціацій органів місцевого
самоврядування, інститутів громадянського суспільства.
Мінрегіон
Створити конституційну основу для законодавчого регулювання процесу децентралізації
влади і одночасно встановлення державного нагляду щодо рішень органів місцевого
самоврядування продовживши роботу по внесенню відповідних змін до Конституції України
(проект Закону України №2217а від 01.07.2015 "Про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади)").
Мінрегіон
ВРУ

Статус виконання

В процесі виконання
— коментарі: Прийнято низьку законів положеннями яких унормовано питання передачі повноважень від
органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування, зокрема, повноваження у сфері
архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства; надання
адмінпослуг з видачі документів дозвільного характеру, надання адмінпослуг через ЦНАПи. За
інформацією РБО Мінрегіонрозвитку готується урядовий законопроект про службу в органах місцевого
самоврядування.

В процесі виконання
— коментарі: Планом пріоритетних дій Уряду України на 2021 рік, затверджених розпорядженням КМУ від
24.03.21 №276-р передбачено: П. 34. Створення Національної веб-платформи центрів надання
адміністративних послуг – вересень 2021 П 35. Створення системи онлайн-моніторингу та оцінки якості
надання адміністративних послуг: i. прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження
Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та показників такого
моніторингу - травень 2021 ii. наповнено та актуалізовано реєстр центрів надання адміністративних
послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених робочих місць - червень 2021 iii. 200 центрів надання
адміністративних послуг підключено до системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг – липень
2021 iv. опубліковано результати моніторингу системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг –
грудень 2021.
Виконано
— коментарі: Станом на 7 березня 2018 року створено 746 ЦНАПів. В рамках Програми "U-LEAD з Європою"
передбачено підтримку створення та модернізації до 600 ЦНАП до 2020 року, включно зі створенням
інформаційно-комунікаційної інфраструктури ЦНАП.

Виконано
— коментарі: Мінрегіоном за сприяння зарубіжних партнерів (DESPRO, GIZ, UNDP, Dialog, U-LEAD і тд)
проводяться заходи з надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування.
Також розроблено методичні рекомендації та проводяться навчальні семінари, курси лекцій, обмін
позитивним досвідом.Методичний супровід підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції здійснюється Нацдержслужбою
України разом з Національною академією державного управління при Президентові України.Близько 70
000 службовців на рік проходять навчання

В процесі виконання
— коментарі: П. 321 Планом пріоритетних дій Уряду України на 2021 рік, затверджених розпорядженням
КМУ від 24.03.21 №276-р передбачено: Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту
Закону України “Про префектів” (одночасно із змінами до Конституції України щодо децентралізації влади)
– подання законопроекту в ВРУ планується в листопаді 2021

Назва звіту

Надані рекомендації
Запровадити прозорі конкурсні процедури відбору кадрів до місцевих органів виконавчої
влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, сформувати відповідні
кваліфікаційні вимоги.
Мінрегіон

Статус виконання
В процесі виконання
— коментарі: п.100 Плану пріоритетних дій Уряду України на 2021 рік, затверджених розпорядженням
КМУ від 24.03.21 №276-р передбачено розроблення та подання КМУ нової редакції проекту Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» - вересень 2021

Виконано
— коментарі: Моніторинг та оцінка діяльності місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб
передбачено у проекті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» №2489.Також
Ввести моніторинг і оцінку діяльності місцевих державних адміністрацій та їх посадових
КМУ прийнято постанову від 21.12.2016 №987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і
осіб з метою забезпечення об'єктивного контролю і підвищення ефективності системи
Севастопольської міських державних адміністрацій», якою зобов’язано Голів обласних, Київської і
державного управління відповідно до вимог нового закону України "Про державну службу".
Севастопольської міських державних адміністрацій подавати щороку до 1 лютого звіт про здійснення
Мінрегіон
відповідною державною адміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку відповідної
території за формою.
Розробити проект законодавчого акта, яким встановити порядок врегулювання питання
подальшого функціонування/ліквідації відповідних районних рад, межі яких повністю
збігаються з межами об'єднаних територіальних громад.
Мінрегіон
ОДА
Асоціація міст України
Підтримати проект Закону України "Про префектів", в якому передбачити можливість
префектам зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності
Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.
Мінрегіон
ВРУ
Передбачити механізми практичного залучення до відповідальності посадових осіб органів
місцевої влади (наприклад, ініціювання внесення змін до КК України і КУпАП щодо
посилення відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування).
Мінрегіон
Забезпечити органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади методичними
матеріалами щодо практичної реалізації процедури об'єднання громад, приділивши увагу
процедурі передачі зобов'язань по укладеним договорам.
Мінрегіон
Асоціація міст України
Розробити Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування, в яких
передбачити:1) відповідність прийнятих місцевими радами нормативних актів в сфері
надання земельних ділянок в оренду вимогам законодавства України;2) наявність чіткого
алгоритму дій органу місцевого самоврядування та орендаря спрямованого на укладення
договору оренди земельної ділянки (чіткі строки на прийняття ОМС рішення про
надання/відмову в наданні земельної ділянки в оренду; перелік документів; публічна
доступність тексту відповідного нормативного акту і т.д.).
Мінрегіон
Мінагрополітики
ДРС

В процесі виконання

В процесі виконання
— коментарі: Планом пріоритетних дій Уряду України на 2021 рік, затверджених розпорядженням КМУ від
24.03.21 №276-р передбачено: 321. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону
України “Про префектів” (одночасно із змінами до Конституції України щодо децентралізації влади)
В процесі виконання
— коментарі: РБО надано пропозиції Міністерству юстиції України до проєкту Кодексу України про
адміністративні проступки, що розробляється Міністерством юстиції на виконання пункту 25 Плану
законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2020 рік, затвердженого Постановою ВРУ від 16 червня
2020 року № 689-IX.
Виконано
— коментарі: Розроблено методичні рекомендації та забезпечено необхідним інформаційним матеріалом
новообрані об'єднані територіальні громади.

Виконано

