КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 травня 2021 р. № 497-р
Київ

Деякі питання реалізації у 2021—2023 роках
Державної стратегії регіонального розвитку
на 2021—2027 роки
1. Затвердити план заходів на 2021—2023 роки з реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, що додається.
2. Міністерству розвитку громад та територій разом з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями забезпечити до 1 жовтня 2021 р. розроблення
програм регіонального розвитку.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під
час підготовки планів своєї діяльності на 2021—2023 роки передбачати
кошти на виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, в
межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний
бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання
проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти,
необхідні для виконання плану заходів, затвердженого цим
розпорядженням.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
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врахування потреб осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового
апарату, зору та слуху під час розроблення програм регіонального
розвитку та виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України

Інд. 82

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2021 р. № 497-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2021—2023 роки з реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021—2027 роки
Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Стратегічна ціль I. “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному,
екологічному, безпековому та просторовому вимірах”
Оперативна ціль 1. “Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)”
Напрям “Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст”
1. Створення законодавчої основи
функціонування та розвитку агломерацій,
забезпечення збалансованого просторового
розвитку територій, що входять до їх
складу

1) врегулювання на
законодавчому рівні
організаційноправових засад
формування
агломерацій
сільськими,
селищними та
міськими
територіальними
громадами,
принципів і
механізмів взаємодії
територіальних
громад у межах
агломерацій, гарантій
і відповідальності
учасників

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2021 р.

забезпечено
супроводження до
прийняття у
Верховній Раді
України проекту
Закону України “Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
створення правових
підстав для утворення
агломерації як однієї
з форм
співробітництва
територіальних
громад”
(реєстраційний
номер 2637)
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Найменування завдання

Найменування заходу
агломерації, а також
форм державної
підтримки
агломерацій

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

2) здійснення
методичного
забезпечення
визначення меж
агломерацій та їх
переліку і складу на
основі світових та
європейських
критеріїв формування

Мінрегіон
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 червня
2022 р.

розроблено та
розміщено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону та в
інших відкритих
інформаційних
джерелах методичні
рекомендації

3) розроблення
документації
просторового
розвитку
(містобудівної
документації)
територіальних
громад з урахуванням
ризику виникнення
надзвичайних
ситуацій та

органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінрегіон
ДСНС
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

забезпечено
територіальні
громади
містобудівною
документацією, що
враховує ризик
виникнення
надзвичайних
ситуацій та
додержання вимог
інженерно-технічних
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Найменування завдання

Найменування заходу
додержання вимог
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання
заходів цивільного
захисту

прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України

2. Формування в агломераціях та великих
містах потужних науково-технологічних,
медичних центрів з використанням
потенціалу закладів вищої освіти,
науково-дослідних інститутів, бізнесу з
розбудовою відповідної інфраструктури

1) розроблення та
затвердження
Державної програми
розвитку
дослідницької
інфраструктури в
Україні на
2021—2026 роки

МОН
МОЗ
Національна академія
педагогічних наук (за
згодою)
Національна академія
медичних наук (за
згодою)
Антимонопольний
комітет
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 жовтня
2021 р.

3. Формування ефективної мережі закладів
дошкільної та позашкільної освіти, повної
загальної середньої освіти, зокрема шляхом
впровадження профільної середньої освіти,
що забезпечить ліцеї академічного та
професійного спрямування, сприяння
розвитку приватних закладів дошкільної
освіти

1) створення
необхідних правових
умов для зміни
підходів до
виявлення та
задоволення потреб
дітей в освітніх
послугах із
дошкільної та
позашкільної освіти

МОН
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 квітня
2022 р.

—“—
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Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст”
4. Запровадження методики вивчення
потреб ринку праці в регіонах та
формування державного замовлення на
підготовку фахівців відповідного напряму
для регіонів

1) розроблення
методики вивчення
потреб ринку праці в
регіонах та
формування
державного
замовлення на
підготовку фахівців
відповідного напряму
для регіонів

Мінекономіки
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 грудня
2021 р.

5. Стимулювання реновацій та ефективне
використання залишених територій і
виробничих об’єктів у містах

1) розроблення
порядку, методики та
критеріїв визначення
залишених територій
і виробничих об’єктів
у містах

Мінрегіон
Мінекономіки
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Антимонопольний
комітет
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 вересня прийнято відповідний
2021 р.
нормативно-правовий
акт

2) забезпечення
формування програм
державної допомоги
суб’єктам
господарювання за
рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів
з метою створення
сприятливих умов
для розвитку
середнього та малого
підприємництва, що
передбачатиме

видано наказ
Мінекономіки та
зареєстровано в
Мін’юсті

до 1 березня прийнято відповідні
2022 р.
нормативно-правові
акти
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Найменування завдання

Найменування заходу
підтримку реалізації
інвестиційних
проектів щодо
реновацій та
використання
залишених територій
і виробничих об’єктів

Відповідальні за
виконання

3) забезпечення
підготовки
інвестиційних
пропозицій у рамках
програм державної
допомоги суб’єктам
господарювання за
рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів
з метою створення
сприятливих умов
для розвитку
середнього та малого
підприємництва, що
передбачатиме
підтримку реалізації
інвестиційних
проектів щодо
реновацій та
використання
залишених територій
і виробничих об’єктів
6. Сприяння запровадженню інноваційних
1) систематизація
технологій у системи управління розвитком досвіду

Мінцифри
Мінрегіон

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 червня
2022 р.

підготовлено
відповідні
інвестиційні
пропозиції

до 1 грудня
2021 р.

підготовлено та
надано відповідні
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Відповідальні за
Строк
Індикатори
виконання
виконання
виконання
міст на засадах концепції розумного міста
запровадження
Рада міністрів
методичні
(Smart City)
концепції розумного Автономної Республіки
рекомендації
міста в
Крим
територіальним
територіальних
обласні, Київська та
громадам
громадах
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
Інститут демографії та
соціальних досліджень
імені М. В. Птухи
Національної академії
наук (за згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
Оперативна ціль 2. “Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів,
посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)”
Напрям “Відновлення та розбудова територій, структурна перебудова економік регіонів, що постраждали внаслідок
збройної агресії Російської Федерації проти України”
7. Продовження виконання Державної
1) розроблення та
Мінреінтеграції
до 1 липня
прийнято постанову
цільової програми відновлення та
подання на розгляд
інші центральні органи
2021 р.
Кабінету Міністрів
розбудови миру в східних регіонах
Кабінету Міністрів
виконавчої влади
України
України, затвердженої постановою
України в
Рада міністрів
Кабінету Міністрів України від 13 грудня
установленому
Автономної Республіки
2017 р. № 1071, до 2023 року, актуалізація
порядку проекту
Крим
та доповнення її новими заходами
постанови Кабінету
Найменування завдання

Найменування заходу
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Найменування завдання

8. Визначення стратегічних орієнтирів та
створення умов для послідовної зміни
структури економіки, її диверсифікації з
урахуванням можливостей розвитку
діяльності з високою доданою вартістю та
фокусування на унікальних можливостях,
компетенціях, ресурсах регіонів і
формування альтернативної економічної
бази розвитку територій на інноваційній
основі
9. Збільшення в інформаційному просторі
контенту, спрямованого на інтеграцію
жителів тимчасово окупованих територій
до єдиного українського інформаційнокультурного простору

Відповідальні за
виконання
Міністрів України
обласні, Київська та
“Про внесення змін
Севастопольська міські
до постанови
держадміністрації
Кабінету Міністрів
органи місцевого
України від 13 грудня самоврядування (за
2017 р. № 1071”
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
1) розроблення та
Мінреінтеграції
Донецька, Луганська
подання на розгляд
обласні
Кабінету Міністрів
держадміністрації
України проекту
Стратегії
економічного
розвитку Донецької
та Луганської
областей до
2030 року та плану
заходів з її реалізації
на 2021—2023 роки
1) забезпечення
Мінреінтеграції
МКІП
поширення в
інформаційному
просторі суспільно
важливої інформації,
(матеріалів, контенту
тощо), спрямованої
на інтеграцію
Найменування заходу

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 липня
2021 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

постійно

розміщено на
офіційних веб-сайтах
Мінреінтеграції та
МКІП, в інших
відкритих
інформаційних
ресурсах суспільно
важливу інформацію
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Найменування завдання

Найменування заходу
жителів тимчасово
окупованих
територій України,
прилеглих до них
територій, а також
інших цільових
аудиторій до єдиного
українського
інформаційнокультурного
простору

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Розвиток сільських територій”
10. Стимулювання розвитку інформаційнокомунікаційних технологій на сільських
територіях: забезпечення покриття
100 відсотків сільських територій
фіксованим широкосмуговим доступом до
Інтернету та 95 відсотків населення
мобільним Інтернетом для можливості
формування нових міжрегіональних
зв’язків

1) вивільнення
радіочастоти
діапазонів
694—790 МГц від
загальних
користувачів,
проведення заходів з
видачі ліцензій на
зазначені частоти
операторам
мобільного зв’язку

Національна рада з
питань телебачення та
радіомовлення (за
згодою)
НКРЗІ (за згодою)
Мінцифри

до 1 жовтня
2023 р.

видано ліцензії на
діапазони частот
790—862 МГц і
694—790 МГц

2) встановлення
плати за доступ до
об’єкта будівництва,
транспорту,
енергетики,
кабельної каналізації
електрозв’язку,
будинкової

органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2021 р.

укладено 50 відсотків
договорів відповідно
до вимог Закону
України “Про доступ
до об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики з

9
Найменування завдання

Найменування заходу
розподільної мережі
комунальної
власності відповідно
до Закону України
“Про доступ до
об’єктів будівництва,
транспорту,
електроенергетики з
метою розвитку
телекомунікаційних
мереж”

11. Стимулювання розвитку малого та
середнього підприємництва на сільських
територіях, насамперед віддалених та з
низькою щільністю населення, шляхом
використання фінансових, методичних та
організаційних інструментів, у тому числі
із забезпеченням доступного навчання
підприємництву в режимі он-лайн, оф-лайн
та змішаному форматі навчання, а також
розширення мережі центрів підтримки
підприємництва “Дія. Бізнес” і надання,
зокрема зазначеними центрами, фахових
спеціалізованих консультацій, відвідування
освітніх та консультативних подій, доступ
до фінансування, партнерських та
інвестиційних ресурсів, поліпшення

Відповідальні за
виконання

1) вдосконалення
правових умов
розвитку сільського
туризму

Мінекономіки
Мінрегіон
МКІП

2) підготовка
методичних
рекомендацій щодо
розвитку сільського
туризму для
юридичних та
фізичних осіб, які
створюють
туристичний продукт

Мінекономіки
МКІП
ДАРТ
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
метою розвитку
телекомунікаційних
мереж”

до 1 липня
2022 р.

укладено
100 відсотків
договорів відповідно
до вимог Закону
України “Про доступ
до об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики з
метою розвитку
телекомунікаційних
мереж”

до 1 грудня
2021 р.

схвалено
закононопроект
Кабінетом Міністрів
України та
зареєстровано у
Верховній Раді
України

—“—

розроблено та
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінекономіки
методичні
рекомендації щодо
розвитку сільського
туризму на сільських
територіях

10
Найменування завдання
комунікації між сільськими підприємцями
та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування

Найменування заходу
та надають послуги із
сільського туризму,
сприяння їх
імплементації
шляхом організації
навчання
представників таких
юридичних та
фізичних осіб
3) підготовка
методичних
рекомендацій з
організації та
просування концепції
“Дороги вина та
смаку в різних
регіонах України” як
інструменту
збалансованого
розвитку сільських
територій

Відповідальні за
виконання

Мінекономіки
МКІП
ДАРТ
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Мінекономіки
4) удосконалення
законодавства у сфері
державної підтримки
розвитку та
стимулювання
діяльності
фермерських
господарств

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 травня
2021 р.

розроблено та
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінекономіки
методичні
рекомендації з
організації та
просування концепції
“Дороги вина та
смаку в різних
регіонах України”

до 1 грудня
2021 р.

прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України

11
Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Створення умов для подальшого розвитку гірських територій українських Карпат”
12. Створення необхідних організаційних,
правових та фінансових умов для сталого
розвитку гірських територій українських
Карпат, у тому числі шляхом забезпечення
виконання Державної програми розвитку
регіону українських Карпат на
2020—2022 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2019 р. № 880, та вдосконалення механізмів
її виконання

1) створення
необхідних
організаційних та
правових умов для
запровадження
конкурсного відбору
проектів у рамках
програми
регіонального
розвитку гірських
територій

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Львівська, Чернівецька
обласні
держадміністрації
Антимонопольний
комітет
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 жовтня
2021 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

Напрям “Реалізація морського потенціалу для розвитку приморських регіонів та відтворення
навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів”
13. Створення належної системи
управління та відновлення прибережних та
морських екосистем

1) забезпечення
співробітництва з
Європейською
Комісією,
державами —
учасницями
Спільного морського
порядку денного для

МОН
МЗС
Міндовкілля
Мінінфраструктури
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої влади

до 1 грудня
2023 р.

підготовлено
документи про
співробітництво

12
Відповідальні за
Строк
Індикатори
виконання
виконання
виконання
Чорного моря і
Рада міністрів
Стратегічної
Автономної Республіки
програми досліджень Крим
та інновацій для
Одеська, Миколаївська,
Чорного моря, із
Херсонська обласні та
заінтересованими
Севастопольська міська
міжнародними
держадміністрації
організаціями,
органи місцевого
фондами тощо у
самоврядування (за
зазначеній сфері
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
Напрям “Протидія кризам на територіях з особливими проблемами розвитку (сільські території
у несприятливих умовах, малі монофункціональні міста, прикордонні території у несприятливих умовах)”

Найменування завдання

Найменування заходу

14. Розроблення та забезпечення виконання
державних програм комплексного розвитку
проблемних територій, надання підтримки
з розроблення та виконання регіональних
програм підтримки розвитку проблемних
територій у межах регіону

1) створення
необхідних
організаційних,
правових та
фінансових
передумов для
розроблення,
виконання та
проведення
моніторингу програм
регіонального
розвитку і
регіональних програм
розвитку територій,

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Антимонопольний
комітет
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 червня
2022 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

13
Найменування завдання

Найменування заходу
що потребують
особливої уваги з
боку держави

Відповідальні за
виконання
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Розвиток територій української частини Дунайського регіону та транскордонного співробітництва”
15. Запровадження механізмів підтримки
транскордонних індустріальних та
технологічних парків, економічних і
промислових зон на території України з
метою стимулювання регіонального
економічного розвитку

1) сприяння
транскордонній
кооперації в рамках
індустріальних і
наукових парків,
формуванню та
забезпеченню
виконання
довгострокових
програм державної
допомоги,
спрямованих на
підтримку суб’єктів
таких парків, за
рахунок коштів
місцевих бюджетів

обласні
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінекономіки
Мінрегіон
Антимонопольний
комітет
інші центральні органи
виконавчої влади
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

налагоджено
транскордонну
кооперацію в рамках
індустріальних і
наукових парків
забезпечено наявність
регіональних програм
державної допомоги,
спрямованих на
підтримку суб’єктів
індустріальних і
наукових парків,
виконаних за рахунок
коштів місцевих
бюджетів

Напрям “Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем,
поліпшення стану навколишнього природного середовища”
16. Збільшення площі територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого та
загальнодержавного значення

1) забезпечення
організаційноправових передумов
для створення/

Міндовкілля
обласні
держадміністрації

—“—

підготовлено проекти
указів Президента
України, схвалено
Кабінетом Міністрів

14
Найменування завдання

Найменування заходу
оголошення/зміни
меж територій та
об’єктів природнозаповідного фонду

17. Створення природоохоронних
територій міжнародного значення, у тому
числі: підготовка номінації для створення
нового біосферного резервату програми
ЮНЕСКО “Людина і біосфера” в межах
України та включення мережі печер
гіпсового карсту Західної України до
Попереднього списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО та підготовка відповідної
номінації

1) забезпечення
підготовки номінації
для створення
біосферного
резервату програми
ЮНЕСКО “Людина і
біосфера” в межах
України

2) забезпечення
підготовки заявки
про включення
мережі печер
гіпсового карсту
Західної України до
Попереднього списку
всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО
18. Здійснення заходів щодо забезпечення
1) забезпечення
збереження, відновлення та збалансованого прозорості
використання природоохоронних територій планування та

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Національна академія
наук (за згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
України та подано до
Офісу Президента
України

Міндовкілля
Мінекономіки
МЗС
Житомирська,
Закарпатська,
Івано-Франківська,
Рівненська,
Тернопільська обласні
держадміністрації
Національна академія
наук (за згодою)
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

подано номінацію для
створення
біосферного
резервату програми
ЮНЕСКО “Людина і
біосфера” у межах
України

—“—

включено до
Попереднього списку
всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО мережу
печер гіпсового
карсту Західної
України

Міндовкілля
Держлісагентство
Держрибагентство

до 1 грудня
2022 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

15
Найменування завдання

Найменування заходу
контролю
використання
природних ресурсів у
межах територій та
об’єктів природнозаповідного фонду

Відповідальні за
виконання
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

19. Розроблення та впровадження
комплексу заходів щодо запобігання та
адаптації до зміни клімату територій та
найбільш вразливих галузей (сільського,
лісового, водного господарства, охорони
здоров’я та транспортної інфраструктури)
та об’єктів інфраструктури, а також
забезпечення розвитку об’єктів і територій
національної екологічної мережі

1) забезпечення
розроблення та
затвердження
регіональних схем
формування
екологічної мережі

Івано-Франківська,
Луганська, Львівська,
Миколаївська,
Полтавська, Сумська,
Харківська, Херсонська,
Черкаська, Чернівецька
обласні
держадміністрації,
Севастопольська міська
держадміністрація

до 1 грудня
2023 р.

розроблено та
затверджено
11 регіональних схем
формування
екомережі
(Івано-Франківської,
Луганської,
Львівської,
Миколаївської,
Полтавської,
Сумської,
Харківської,
Херсонської,
Черкаської,
Чернівецької
областей і
м. Севастополя)

20. Створення інформаційних екологоосвітніх центрів в установах природнозаповідного фонду, розширення мережі
туристичних маршрутів і стежок у межах

1) розроблення
методичних
рекомендацій щодо
створення

Міндовкілля
ДАРТ

до 1 грудня
2022 р.

видано наказ
Міндовкілля

16
Найменування завдання
територій та об’єктів природно-заповідного
фонду України з використанням
інтерактивних методів та інфраструктури
для осіб з інвалідністю

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

інформаційних
еколого-освітніх
центрів в установах
природнозаповідного фонду
2) розроблення
методичних
рекомендацій щодо
створення маршрутів
та еколого-освітніх
стежок на території
та об’єктах
природнозаповідного фонду

Оперативна ціль 3. “Створення умов для реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях в український простір”
21. Забезпечення захисту і повноцінної
реалізації національно-культурних,
соціальних та політичних прав громадян
України, які проживають на тимчасово
окупованих територіях або вимушено
переселилися з них, у тому числі корінних
народів та національних меншин

1) забезпечення
формування
пріоритетів та
завдань державної
підтримки щодо
створення єдиного
культурного
простору та
задоволення потреб
громадян, які
проживають на
тимчасово
окупованій території
Автономної
Республіки Крим та

Мінреінтеграції
МКІП
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
обласні
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 березня прийнято акт
2022 р.
Кабінету Міністрів
України
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Найменування заходу
м. Севастополя,
тимчасово
окупованих
територіях у
Донецькій та
Луганській областях

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Оперативна ціль 4. “Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів”
Напрям “Цифрова трансформація регіонів”
22. Проведення реінжинірингу публічних
послуг; удосконалення нормативноправової бази, що регламентує механізм
надання публічних послуг, та забезпечення
їх впровадження через Єдиний державний
веб-портал електронних послуг “Портал
Дія”

1) здійснення
оптимізації
публічних послуг
шляхом
реінжинірингу
процедури їх надання
та зменшення
кількості довідок і
документів, що
необхідні для
отримання публічної
послуги

Мінцифри
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

23. Впровадження та поширення в регіонах
інтегрованої системи електронної
ідентифікації “ID.GOV.UA”

1) впровадження
інструментів
електронної
ідентифікації та
поширення
застосування

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 вересня прийнято відповідний
2023 р.
нормативно-правий
акт

—“—

адаптовано для
використання
інтегрованої системи
електронної
ідентифікації
“ID.GOV.UA”
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Найменування заходу

інтегрованої системи
електронної
ідентифікації
“ID.GOV.UA” в
інформаційнотелекомунікаційних
системах, які
використовують
схеми електронної
ідентифікації,
сумісність або
інтеграцію яких
забезпечено
інтегрованою
системою
електронної
ідентифікації
24. Забезпечення переведення пріоритетних 1) визначення
переліку
публічних послуг, у тому числі відкритих
пріоритетних наборів
даних та інструментів електронної
даних для публікації
демократії, в електронну форму

2) визначення
періодичності
оновлення
пріоритетних наборів
даних та підготовка

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінцифри

Строк
виконання

органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінцифри
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 червня
2022 р.

—”—

Індикатори
виконання
інформаційнотелекомунікаційні
системи органів
місцевого
самоврядування та
місцевих державних
адміністрацій

розроблено та
затверджено
органами місцевого
самоврядування
переліки
обов’язкових до
публікації органами
місцевого
самоврядування
наборів даних
до 1 березня розроблено та
2023 р.
затверджено
органами місцевого
самоврядування
методологію збору,
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Найменування заходу
опису методології
збору, обробки та
публікації даних
3) забезпечення
проведення навчання
для посадових осіб
органів місцевого
самоврядування,
відповідальних за
публікацію відкритих
даних
4) сприяння
приєднанню
українських міст до
Міжнародної хартії
відкритих даних

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання
обробки та публікації
даних

НАДС
Мінцифри
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

пройдено навчання за
програмами з
підвищення
кваліфікації
посадовими особами,
відповідальними за
публікацію відкритих
даних

органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінцифри
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

—“—

5) забезпечення
Мінцифри
запуску онлайнСекретаріат Кабінету
платформи для
Міністрів
взаємодії органів
виконавчої влади з
громадянами України
та інститутами
громадянського
суспільства,
створення
необхідних правових

до 1 грудня
2021 р.

приєднано до
Міжнародної хартії
відкритих даних
щонайменше три
українських міста

прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України, забезпечено
запуск онлайнплатформи взаємодії
органів виконавчої
влади з громадянами
України та
інститутами
громадянського
суспільства
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Найменування завдання

Найменування заходу
передумов для
функціонування
платформи

25. Забезпечення безперешкодного доступу
до високошвидкісного Інтернету всіх
населених пунктів (насамперед сільських
та малих міст), створення умов для
ринкової конкуренції між провайдерами

26. Сприяння операторам в оформленні
дозволів на розміщення
телекомунікаційного обладнання,
прокладення мереж, відведення земельних
ділянок для розміщення радіовеж тощо

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

1) забезпечення
доступу операторів
до інфраструктури з
метою розташування
технічних засобів
телекомунікацій

Мінцифри
Мінрегіон
Мінінфраструктури
Адміністрація
Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Міненерго
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)

до 1 грудня
2021 р.

розроблено та подано
на розгляд Кабінету
Міністрів України
проект акта в
установленому
порядку

2) оновлення та
розроблення
відповідних методик
розрахунку оплати за
користування
інфраструктурою
об’єктів доступу

Мінцифри
Мінрегіон
Адміністрація
Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Міненерго

до 1 грудня
2022 р.

видано відповідні
накази центральними
органами виконавчої
влади

1) створення
необхідних умов для
спрощення доступу
до інфраструктурних
об’єктів з метою

органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

прийнято рішення
сільських, селищних,
міських рад про
виділення земельних
ділянок для
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

розвитку
телекомунікаційних
мереж шляхом
удосконалення
процесу виділення
земельних ділянок
для будівництва та
прискорення
підключення базових
станцій до
електромереж
Напрям “Розвиток інженерної інфраструктури”
27. Сприяння створенню моделі
1) сприяння
Мінрегіон
до 1 грудня
Мінекономіки
“енергоефективна громада”, спрямованої
запровадженню
2021 р.
Мінфін
на першочергове впорядкування об’єктів
енергетичного
Держенергоефективності
комунальної власності з поступовим
менеджменту в
органи місцевого
переходом до об’єктів житлового фонду,
будівлях державної
самоврядування (за
що надасть можливість ефективного
та комунальної
згодою)
використання бюджетів територіальних
форми власності,
всеукраїнські асоціації
громад
забезпечення
органів місцевого
впровадження
практики планування самоврядування (за
згодою)
заходів з енергоефективності
(зокрема складання
муніципальних
енергетичних планів
та/або планів дій
сталого енергетичного розвитку
територіальних
громад)

Індикатори
виконання
будівництва базових
станцій

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України про
затвердження
порядку
впровадження
енергоменеджменту в
будівлях органів
виконавчої
(державної) влади

22
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28. Створення умов для впровадження
систем енергетичного менеджменту чи
енергетичного моніторингу органів
місцевого самоврядування та систем
енергоменеджменту громадських будівель

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

2) врегулювання на
законодавчому рівні
питання щодо
створення у складі
місцевих бюджетів
спеціальних фондів з
підвищення
енергоефективності, з
визначенням джерел
їх наповнення, кошти
з яких
спрямовуються на
видатки розвитку в
частині
впровадження
заходів з
енергоефективності
(передбачених
Законом України
“Про енергетичну
ефективність
будівель”)

Мінрегіон
до 1 грудня
Мінекономіки
2022 р.
Мінфін
Держенергоефективності
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

схвалено Кабінетом
Міністрів України
законопроекти та
зареєстровано у
Верховній Раді
України

1) врегулювання
питання щодо
поетапного
впровадження
системи
енергоменеджменту в
будівлях державної
та комунальної
форми власності,

Мінрегіон
Держенергоефективності
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

—“—
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Найменування заходу
зокрема
запровадження бази
даних
експлуатаційних та
енергетичних
показників
громадських будівель
(перший етап — в
усіх органах
державної влади;
другий етап — в усіх
державних установах,
організаціях та на
підприємствах; третій
етап — в усіх органах
місцевого
самоврядування),
щодо впровадження
баз даних
громадських і
житлових будівель та
інтеграцію таких баз
даних в національну
систему моніторингу
споживання
енергоресурсів

29. Впровадження енергоефективних
заходів і технологій у секторах транспорту,
промисловості, будівництва тощо

1) впровадження
заходів щодо:
збільшення кількості
будівель із близьким
до нульового рівнем
споживання енергії

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Мінрегіон
до 1 грудня
Держенергоефективності 2023 р.
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Індикатори
виконання

забезпечено
продовження
практики розміщення
в Україні виробничих
потужностей, у тому
числі іноземних
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Відповідальні за
виконання
всеукраїнські асоціації
популяризації
розміщення в Україні органів місцевого
самоврядування (за
промислових
згодою)
потужностей з
виробництва
енергоефективного
обладнання та
будівельних
матеріалів (зокрема
на умовах толінгу —
виробництва на
давальницькій
сировині іноземними
компаніями)
Найменування заходу

інформування про
механізм реалізації
майнових прав на
будівлі та споруди
державної та
комунальної форми
власності та їх
частини з метою
передачі їх в оренду
для встановлення
об’єктів
відновлюваної
енергетики, зокрема
сонячної генерації
електричної та
теплової енергії

Строк
виконання

Індикатори
виконання
компаній, зокрема у
галузі впровадження
енергоефективних
технологій
забезпечено
збільшення частки
енергії, виробленої з
відновлюваних
джерел, що
використовуються
для потреб
енергозабезпечення
будівель
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30. Забезпечення надання державної і
муніципальної фінансової підтримки
модернізації об’єктів житловокомунального господарства, зокрема із
застосуванням механізму енергосервісу,
планування та реалізація проектів
підвищення енергоефективності
громадських будівель

Найменування заходу
1) укладення
кредитного договору
з Кредитною
установою для
відбудови (KfW)
щодо реалізації
проекту на
здійснення заходів з
підвищення
енергоефективності у
територіальних
громадах
2) забезпечення
реалізації проектів із
здійснення заходів з
підвищення
енергоефективності
громадських будівель
відповідно до
Фінансової угоди
(Проект
“Енергоефективність
в громадських
будівлях України”)
між Україною та
Європейським
інвестиційним
банком

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Мінрегіон
до 31 грудня укладено відповідний
Держенергоефективності 2021 р.
кредитний договір
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

—“—

до 31 грудня укладено угоди про
2022 р.
передачу коштів
позики з відібраними
кінцевими
бенефіціарами —
місцевими
держадміністраціями
та органами
місцевого
самоврядування в
рамках реалізації
спільного з
Європейським
інвестиційним
банком проекту
“Енергоефективність
у громадських
будівлях України”
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Строк
виконання
виконання
3) розроблення
Мінрегіон
до 1 грудня
Фонд
законопроекту про
2023 р.
енергоефективності
внесення змін до
Закону України “Про Держенергоефективності
запровадження нових органи місцевого
самоврядування (за
інвестиційних
згодою)
можливостей,
гарантування прав та
законних інтересів
суб’єктів
підприємницької
діяльності для
проведення
масштабної
енергомодернізації” у
частині гармонізації
зазначеного Закону із
законодавством у
сфері житловокомунальних послуг
31. Створення умов щодо розвитку системи 1) здійснення заходів Мінрегіон
—“—
Держенергоефективності
самоорганізації споживачів житловоіз збільшення
комунальних послуг об’єднань
кількості будівель із
співвласників багатоквартирних будинків,
близьким до
впровадження в Україні пілотних проектів нульового рівнем
на основі успішних світових практик
споживання енергії,
господарювання у сфері житловозокрема забезпечення
комунального господарства та
власникам
термомодернізації будівель житлового
будівель — органам
фонду, в тому числі тенденцій переходу до державної влади та
будівель з близьким до нульового рівнем
органам місцевого
споживання енергії
самоврядування
Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатори
виконання
схвалено Кабінетом
Міністрів України та
зареєстровано у
Верховній Раді
України законопроект

забезпечено
можливість залучення
фінансування
проектів із
збільшення кількості
енергонезалежних
будівель з боку
міжнародних
фінансових
організацій —
інфраструктурних
фондів ЄС, зокрема з

27
Найменування завдання

Найменування заходу
покращення доступу
до інструментів
фінансової підтримки
інфраструктурних
фондів ЄС

32. Забезпечення системного навчання
управителів та голів об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків,
сприяння створенню об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків
та їх асоціацій на рівні територіальних
громад, областей, а також ресурсних
центрів для забезпечення обміну досвідом,
надання інформаційно-методичної
підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків

Відповідальні за
виконання

1) забезпечення
Фонд
навчання управителів енергоефективності
та голів об’єднань
Мінрегіон
співвласників
багатоквартирних
будинків

2) сприяння
створенню об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків у рамках
співпраці Мінрегіону
та Фонду
енергоефективності
із Представництвом
ООН в Україні та ЄС

Мінрегіон
Фонд
енергоефективності
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого

Строк
виконання

Індикатори
виконання
метою впровадження
проектів комплексної
термомодернізації
будівель (груп
будівель) у розмірі
від 25—30 відсотків
громадських будівель
міста (органу) в
рамках одного
комплексного
проекту

до 1 грудня
2022 р.

забезпечено
консультаційну та
інформаційнометодичну підтримку
щодо навчання
управителів та голів
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків

—“—

забезпечено
консультаційну та
інформаційнометодичну підтримку
для створення
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків в усіх
регіонах

28
Найменування завдання

Найменування заходу
у рамках
впровадження
проекту міжнародної
технічної допомоги
ЄС/Програми
розвитку Організації
Об’єднаних Націй
“Об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків” (HOUSES),
що впроваджується
Програмою розвитку
ООН та фінансується
ЄС

33. Поширення практики застосування
державно-приватного партнерства для
залучення інвестицій у технічне
переобладнання (модернізацію) інженерної
інфраструктури житлово-комунального
господарства (у тому числі впровадження
сучасних технологій та обладнання у сфері
водопостачання, водовідведення,
теплопостачання, поводження з твердими
побутовими відходами)

1) впровадження
організаційних та
інформаційних
заходів щодо
спрощення доступу
до фінансової
підтримки
міжнародних
фінансових
організацій,
міжнародної
технічної допомоги
на заходи з
покращення
інфраструктури
житловокомунального

Відповідальні за
виконання
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Мінрегіон
до 1 грудня
Держенергоефективності 2023 р.
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Індикатори
виконання

впроваджено проекти
з покращення
інфраструктури
житловокомунального
господарства за
участю міжнародних
фінансових
організацій, проектів
міжнародної
технічної та
фінансової допомоги
в кожному регіоні

29
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Найменування заходу
господарства в усіх
областях України (у
тому числі
впровадження
сучасних технологій
та обладнання у сфері
водопостачання,
водовідведення,
теплопостачання,
поводження з
твердими
побутовими
відходами)
2) впровадження
заходів із
популяризації та
поширення
застосування
механізму державноприватного
партнерства у сфері
житловокомунального
господарства
(формування
портфеля
потенційних об’єктів
державно-приватного
партнерства,
сприяння в
підготовці
концептуальних

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2023 р.

укладено договори
державно-приватного
партнерства для
залучення інвестицій
з метою покращення
інфраструктури
житловокомунального
господарства в
кожному регіоні

30
Найменування завдання

Найменування заходу
записок та технікоекономічного
обґрунтування,
проведення
навчальних заходів,
пошук приватних
партнерів)

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Розвиток соціальної інфраструктури”
34. Формування системи надання
соціальних послуг відповідно до потреб
населення шляхом модернізації існуючих і
запровадження нових видів соціальних
послуг з урахуванням гендерних
особливостей, зокрема забезпечення
розвитку якісних і доступних послуг з
догляду, у тому числі доглядової
інфраструктури

1) розроблення
типового положення
про будинок
(квартиру)
підтриманого
проживання
2) затвердження
державних стандартів
соціальних послуг:
супровід під час
інклюзивного
навчання
денний догляд дітей з
інвалідністю
соціальний супровід
сімей, які
перебувають у
складних життєвих
обставинах (асистент
сім’ї)

Мінсоцполітики

—“—

до 1 вересня прийнято
2022 р.
нормативно-правий
акт

—“—

прийнято
нормативно-правові
акти

31
Найменування завдання

Найменування заходу
3) запровадження
підготовки та
перепідготовки
фізичних осіб, які
надають послуги з
догляду

35. Сприяння створенню функціонально та
організаційно нових моделей закладів
культури (центрів культурних послуг,
центрів творчості, креативних хабів) для
забезпечення діяльності митців,
театрально-видовищних закладів культури,
незалежних театрів, музичних та художніх
колективів, ансамблів

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

грудень
2023 р.

1) розроблення
концепції моделі
креативних хабів як
місць розвитку
креативного бізнесу
на регіональному
рівні з метою
створення
регіонального
креативного
продукту (з
урахуванням вимог
щодо
безперешкодного
доступу та
універсального
дизайну)

МКІП
Мінрегіон

до 1 червня
2022 р.

2) створення
правових передумов
для забезпечення

МКІП
Мінрегіон
Мінфін

до 1 грудня
2022 р.

Індикатори
виконання
затверджено
програму з
підготовки та
перепідготовки
фізичних осіб, які
надають послуги з
догляду
забезпечено
підготовку фізичних
осіб, які надають
послуги з догляду
видано наказ МКІП
розміщено у
відкритих
інформаційних
джерелах методичні
рекомендації

прийнято відповідні
нормативно-правові
акти
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Найменування заходу
функціонування
центрів культурних
послуг у
територіальних
громадах
3) забезпечення
надання методичної
підтримки для
створення центрів
культурних послуг у
територіальних
громадах

Відповідальні за
виконання

МКІП

4) врегулювання
МКІП
механізмів прийняття Держкіно
Радою з державної
підтримки
кінематографії
рішень про надання
державних субсидій
на закупівлю
мобільних
пересувних цифрових
комплексів,
транспортних
засобів, комплексів
електронного кіно
для забезпечення
демонстрування
національних фільмів

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2022 р.

розроблено та
затверджено наказом
МКІП методичні
рекомендації щодо
утворення і
функціонування
центрів культурних
послуг у
територіальних
громадах
видано наказ МКІП

—“—

33
Найменування завдання

Найменування заходу
у містах, селах,
селищах з
чисельністю
населення не більше
250 тисяч мешканців,
відшкодування
суб’єктам
кінематографії
відсотків, сплачених
за банківськими
кредитами, що були
одержані ними для
будівництва та/або
реконструкції
будівель, споруд та
інших об’єктів
інфраструктури, у
тому числі
кінотеатрів, які
будуть задіяні у
процесі виробництва
або демонстрації
фільмів, для
технічного
переоснащення
кінотеатрів,
розташованих у
населених пунктах з
чисельністю
населення до
250 тисяч мешканців

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

34
Найменування завдання
36. Розроблення варіантів архітектурних
проектів бібліотечних будівель, а також
забезпечення бібліотек необхідним
обладнанням, комп’ютерною технікою,
програмними засобами, доступом до
Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне
оновлення бібліотечних фондів

Найменування заходу
1) розроблення
варіантів
архітектурних
проектів
бібліотечних
будівель (із
урахуванням вимог
щодо
безперешкодного
доступу,
універсального
дизайну та
матеріальнотехнічного
забезпечення)

Відповідальні за
виконання
МКІП
Мінрегіон
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2023 р.

затверджено не
менше трьох
рекомендованих
моделей бібліотечних
будівель як
мультисервісних
культурнопросвітницьких
закладів

—“—

підготовлено та
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону методичні
рекомендації щодо
створення та
функціонування
центрів безпеки в
територіальних
громадах

Напрям “Розвиток інфраструктури безпеки”
37. Сприяння утворенню у територіальних
громадах центрів безпеки як інтегрованих
структур з єдиною комунікацією
відповідно до актів законодавства у сфері
захисту населення і територій від пожеж та
надзвичайних ситуацій, забезпечення
громадського порядку, охорони здоров’я
населення (з пожежно-рятувальними
підрозділами, поліцейськими станціями та
бригадами екстреної (швидкої) медичної
допомоги)

1) забезпечення
нормативноправового
регулювання та
надання методичної
допомоги органам
місцевого
самоврядування з
питань утворення та
функціонування
центрів безпеки, а
також підрозділів
місцевої та
добровільної
пожежної охорони в

Мінрегіон
МВС
ДСНС
Національна поліція
МОЗ
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

видано наказ
Мінрегіону, МВС та
МОЗ щодо критеріїв
утворення в

35
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Найменування заходу
територіальних
громадах

Відповідальні за
виконання
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
МВС
Національна поліція
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

надано методичну
допомогу для
створення безпечного
середовища в
територіальних
громадах

до 1 грудня
2021 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

38. Створення умов для співпраці
територіальних громад з поліцейськими,
закріпленими за поліцейськими дільницями
в територіальних громадах, щодо охорони
правопорядку та профілактики злочинів у
територіальних громадах

1) сприяння
здійсненню
ефективної співпраці
територіальними
громадами з
поліцейськими,
закріпленими за
поліцейськими
дільницями в
територіальних
громадах, та надання
методичної допомоги
для створення
безпечного
середовища в
територіальних
громадах

39. Забезпечення модернізації, технічного
переоснащення та приведення у
відповідність з вимогами Директив ЄС
регіональних систем гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за
забрудненням навколишнього природного
середовища

1) визначення
ДСНС
пріоритетних
напрямів
матеріальнотехнічного
переоснащення
мережі
гідрометеорологічних
спостережень

Індикатори
виконання
населених пунктах
центрів безпеки
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Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг”
40. Забезпечення розбудови мережі центрів
надання адміністративних послуг і надання
відповідної підтримки органам місцевого
самоврядування для створення таких
центрів, їх утримання, надання якісних
послуг

1) актуалізація актів
законодавства щодо
порядку та методики
розрахунку розміру
плати за надання
адміністративної
послуги
(адміністративного
збору)

Мінцифри
Мінекономіки
Мінфін

2) забезпечення
безоплатного
впровадження та
використання
програмного
комплексу
“Інтегрована
інформаційна
система “Соціальна
громада” органами
місцевого
самоврядування, у
тому числі
утвореними ними
центрами надання
адміністративних
послуг, для
організації надання
адміністративних
послуг соціального
характеру

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Мінсоцполітики
Мінцифри
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2021 р.

—“—

прийнято відповідні
нормативно-правові
акти

забезпечено
прийняття заяв і
документів для
надання соціальної
підтримки
посадовими особами
місцевого
самоврядування
центрів надання
адміністративних
послуг, зокрема із
застосуванням
програмного
комплексу
“Інтегрована
інформаційна система
“Соціальна громада”
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Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Оперативна ціль 5. “Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України”
Напрям “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування”
41. Удосконалення єдиної
загальнодержавної інформаційної бази
(реєстру) даних щодо наявних
можливостей розміщення,
працевлаштування та перенавчання (у разі
потреби) внутрішньо переміщених осіб;
удосконалення системи обміну
інформацією між місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, фіскальною службою та
центрами зайнятості

1) проведення
ефективного
моніторингу стану
інтеграції внутрішньо
переміщених осіб в
приймаючі
територіальні
громади шляхом
запровадження
механізму оцінки
потреб внутрішньо
переміщених осіб з
подальшою
організацією їх
задоволення

Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
Мінцифри
ДПС

до 1 грудня
2021 р.

42. Забезпечення створення житлового
фонду соціального призначення і фонду
житла для тимчасового проживання для
забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб

1) створення умов
для збільшення
житлового фонду для
тимчасового та
постійного
проживання
внутрішньо
переміщених осіб

Мінреінтеграції
Мінрегіон
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

2) проведення
моніторингу
виконання місцевих
програм із створення
житлового фонду

Мінрегіон
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

щопівроку

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

—“—

підготовлено
відповідні
моніторингові звіти
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Найменування завдання

Найменування заходу
соціального
призначення і фонду
житла для
тимчасового
проживання, зокрема
щодо їх
використання для
задоволення потреб
внутрішньо
переміщених осіб
3) створення
оранізаційноправових передумов
для збільшення
житлового фонду для
тимчасового
проживання, зокрема
шляхом надання
субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на придбання,
спорудження,
реконструкцію,
капітальний ремонт
об’єктів житлового
фонду для
тимчасового
проживання
внутрішньо
переміщених осіб

Відповідальні за
виконання
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

Мінреінтеграції
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

щороку

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Доступ до соціальних та публічних послуг громадян, які проживають на тимчасово
окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях”
43. Забезпечення спрощення процедур і
безперешкодного доступу громадян
України, які проживають на тимчасово
окупованих територіях, до соціальних та
публічних послуг

44. Забезпечення доступу для дітей та
молоді з тимчасово окупованих територій
України, які зазнали негативного впливу
внаслідок збройної агресії Російської
Федерації, до здобуття освіти, зокрема
шляхом організації дистанційного

1) створення
необхідних
організаційних і
правових передумов
для забезпечення
можливості
отримання довідки
про взяття на облік
внутрішньо
переміщеної особи
через центр надання
адміністративних
послуг

Мінреінтеграції
Мінцифри

до 1 грудня
2021 р.

прийнято відповідний
нормативно-правовий
акт

2) запровадження
адміністративної
процедури державної
реєстрації фактів
народження та
смерті, які відбулися
на тимчасово
окупованих
територіях

Мінреінтеграції
Мін’юст

до 1 липня
2022 р.

прийнято
нормативно-правовий
акт

1) удосконалення
порядку та умов
надання державної
цільової підтримки
деяким категоріям
громадян для

МОН
Мінреінтеграції

до 1 грудня
2021 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Найменування завдання
навчання, утворення навчальних,
підготовчих центрів та центрів з
професійної підготовки

Найменування заходу
здобуття професійної
(професійнотехнічної), фахової
передвищої та вищої
освіти, зокрема в
частині забезпечення
належної та
ефективної
підтримки осіб, чиє
внутрішнє
переміщення
пов’язане із вступом
2) розроблення
заходів щодо
можливості
внутрішньо
переміщених осіб з
інвалідністю
отримувати освітні
послуги з
урахуванням їх права
на інклюзивне
навчання та
особливих потреб (з
урахуванням
принципу гендерної
рівності)

Відповідальні за
виконання

МОН
Мінреінтеграції

Строк
виконання

до 1 грудня
2021 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

Напрям “Посилення соціальної захищеності ветеранів війни та членів їх сімей у територіальних
громадах за місцем їх постійного проживання (перебування)”
45. Створення єдиного реєстру ветеранів
війни

1) створення та
забезпечення

Мінветеранів

до 1 грудня
2022 р.

розроблено
програмне
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Найменування завдання

Найменування заходу
функціонування
Єдиного державного
реєстру ветеранів
війни

46. Сприяння запровадженню кредитнофінансових механізмів для забезпечення
ветеранів війни та членів їх сімей
постійним та доступним житлом з
пільговими умовами фінансування
будівництва та придбання житла

1) створення умов
для покращення
житлового
забезпечення
ветеранів війни та
членів їх сімей

Відповідальні за
виконання

Мінветеранів
Мінфін

Строк
виконання

Індикатори
виконання
забезпечення
Єдиного державного
реєстру ветеранів
війни та забезпечено
його повноцінне
функціонування

до 1 березня прийнято акт
2022 р.
Кабінету Міністрів
України

Напрям “Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України”
47. Створення умов для стимулювання
регіонів та територіальних громад до
співробітництва та реалізації спільних
міжрегіональних проектів

1) створення
необхідних правових
та організаційних
умов для
забезпечення
міжрегіонального
співробітництва,
визначення умов та
форм такого
співробітництва,
зобов’язання та
відповідальність
сторін — суб’єктів
співробітництва,
джерел та обсягів
його фінансування

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 вересня схвалено Кабінетом
2021 р.
Міністрів України та
зареєстровано у
Верховній Раді
України законопроект
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Найменування завдання

Відповідальні за
виконання
Напрям “Розвиток внутрішнього туризму”
Найменування заходу

Строк
виконання

Індикатори
виконання

48. Створення сприятливих умов для
залучення інвестицій у розбудову
туристичної інфраструктури

1) проведення
фахових
консультацій для
визначення
механізму залучення
інвестицій у
розбудову
туристичної
інфраструктури

МКІП
Мінфін
ДАРТ
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2021 р.

розроблено
узагальнені
пропозиції щодо
необхідності
удосконалення
законодавства для
стимулювання
залучення інвестицій
у розбудову
туристичної
інфраструктури

49. Сприяння впровадженню моделі
комплексного територіального розвитку,
управління та маркетингу туристичних
дестинацій “Smart Tourist Destination” на
регіональному та місцевому рівні

1) проведення
навчання для
представників
органів місцевого
самоврядування,
суб’єктів туристичної
діяльності, інститутів
громадянського
суспільства щодо
розвитку та
управління
туристичними
дестинаціями

ДАРТ
МКІП
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

проведено навчання
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Найменування заходу

50. Сприяння належному облаштуванню
туристичних маршрутів та об’єктів
туристичних відвідувань, їх цифровізації,
створенню комфортних і безпечних умов
для туристів (відпочивальників)

1) проведення
дослідження
потенційних ризиків
у сфері безпеки
туристів та
ймовірності їх
виникнення

51. Забезпечення доступності об’єктів
туристичної інфраструктури для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп
населення

1) проведення
навчання для
суб’єктів
господарювання
індустрії туризму
щодо
безперешкодного
доступу до
об’єктів/локацій для
маломобільних груп
населення та осіб з
інвалідністю

52. Сприяння популяризації туристичного
потенціалу регіонів і територіальних
громад у державі та за кордоном

1) забезпечення
здійснення заходів із
розвитку і
популяризації
в’їзного та
внутрішнього
туризму в рамках

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

МКІП
ДАРТ
МВС
МОЗ
ДСНС
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
ДАРТ
Мінрегіон
Мінекономіки
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 грудня
2023 р.

підготовлено та
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
МКІП та в інших
відкритих
інформаційних
джерелах
аналітичний звіт

—“—

проведено навчання
для суб’єктів
господарювання
індустрії туризму

ДАРТ
МКІП
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

—“—

забезпечено
здійснення заходів та
проведення
комунікаційноінформаційних
кампаній
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Найменування заходу
проекту “Мандруй
Україною”

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

53. Розбудова швидких та доступних мереж
до національних природних парків з метою
підвищення рівня їх туристичної
привабливості

1) забезпечення
здійснення
інформаційних
заходів з
популяризації
“зелених шляхів” для
туристичних
маршрутів

МКІП
ДАРТ
Міндовкілля
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Національна академія
аграрних наук (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

забезпечено
здійснення
інформаційних
заходів з
популяризації
“зелених шляхів” для
туристичних
маршрутів

54. Урегулювання на законодавчому рівні
питання розвитку екскурсійної діяльності

1) врегулювання на
законодавчому рівні
питання щодо
розвитку
екскурсійної
діяльності шляхом
внесення відповідних
змін до Закону

МКІП
ДАРТ

до 1 червня
2022 р.

забезпечено
супроводження до
прийняття у
Верховній Раді
України проекту
Закону України “Про
внесення змін до
Закону України “Про
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

України “Про
туризм”

55. Розроблення та запровадження нової
1) створення
системи категоризації/сертифікації закладів організаційних та
розміщення, в тому числі хостелів
правових умов для
запровадження
системи категорій
для готелів та інших
об’єктів, що
призначаються для
надання послуг з
тимчасового
розміщення
(проживання)

Індикатори
виконання
туризм” та деяких
інших законодавчих
актів щодо основних
засад розвитку
туризму”
(реєстраційний
номер 4162)

МКІП
ДАРТ
ДСНС

до 1 жовтня
2021 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

Напрям “Створення єдиного мовно-інформаційного простору”
56. Забезпечення проведення комплексу
регіональних заходів, спрямованих на
підтримку і популяризацію державної мови

1) розроблення
регіональних заходів
на 2021—2023 роки,
спрямованих на
підтримку і
популяризацію
державної мови

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
МКІП

до 1 червня
2021 р.

розроблено та
затверджено в усіх
регіонах регіональні
заходи, спрямовані на
підтримку і
популяризацію
державної мови
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Відповідальні за
Строк
виконання
виконання
Напрям “Формування української громадянської ідентичності населення на основі
суспільно-державних (національних) цінностей шляхом розвитку
загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання”
57. Сприяння розвитку національно1) розроблення
Мінмолодьспорт
до 1 грудня
Мінветеранів
патріотичного виховання населення на
рекомендацій для
2023 р.
рівні регіонів, територіальних громад,
центрів національнозокрема шляхом створення та розширення
патріотичного
мережі центрів національно-патріотичного спрямування, що
виховання
реалізують проекти
(заходи) з
національнопатріотичного
виховання,
визначення критеріїв
оцінки ефективності
роботи таких центрів
Найменування завдання

Найменування заходу

2) розроблення
МОН
Мінветеранів
рекомендацій для
Мінмолодьспорт
ресурсних центрів
військовопатріотичного
спрямування, що
провадять освітню
діяльність за
напрямом викладання
шкільного предмета
“Захист України” та

—”—

Індикатори
виконання

розроблено та
оприлюднено на
офіційних веб-сайтах
Мінмолодьспорту та
Мінветеранів
науковометодологічні та
методичні
рекомендації щодо
функціонування
центрів національнопатріотичного
спрямування,
визначено критерії
оцінки ефективності
роботи зазначених
центрів
розроблено та
оприлюднено на
офіційних веб-сайтах
МОН, Мінветеранів
та Мінмолодьспорту
науковометодологічні та
методичні
рекомендації для
ресурсних центрів
військово-
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Найменування заходу
початкової військової
підготовки,
організовують роботу
спеціалізованих
класів та
позашкільних гуртків
військового
спрямування,
реалізують проекти
(заходи) з військовопатріотичного
виховання,
визначення критеріїв
оцінки ефективності
роботи таких центрів,
розроблення
механізмів
підготовки кадрового
складу центрів з
числа ветеранів

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання
патріотичного
спрямування,
визначено критерії
оцінки ефективності
роботи таких центрів,
розроблено
механізми підготовки
кадрового складу
центрів з числа
ветеранів

Оперативна ціль 6. “Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад”
Напрям “Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини”
58. Удосконалення законодавчої та іншої
1) врегулювання на
МКІП
до 1 грудня схвалено Кабінетом
інші центральні органи
нормативно-правової бази, що регулює
законодавчому рівні
2023 р.
Міністрів України та
виконавчої влади
правові, організаційні, соціальні та
питання щодо
зареєстровано у
економічні відносини у сфері охорони
функціонування
Верховній Раді
культурної спадщини
електронного
України законопроект
інформаційного
ресурсу культурної
спадщини та
культурних цінностей
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Найменування заходу
2) створення
правових передумов
для функціонування
українського фонду
реставрації об’єктів
культурної спадщини

Відповідальні за
виконання
МКІП
Мінфін
Мінрегіон

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2023 р.

розроблено та подано
на розгляд Мінфіну
пропозиції до
законопроекту про
внесення змін до
Бюджетного кодексу
України щодо
створення
українського фонду
реставрації об’єктів
культурної спадщини
прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

59. Формування національної
інфраструктури даних культурної
спадщини та культурних цінностей

1) забезпечення
розроблення та
впровадження
електронного
інформаційного
ресурсу об’єктів
культурної спадщини
та культурних
цінностей

МКІП

—“—

розроблено,
наповнено та
забезпечено
функціонування
електронного
інформаційного
ресурсу об’єктів
культурної спадщини
та культурних
цінностей

60. Активізація роботи з номінування
об’єктів, цінність яких є унікальною та які
належать до всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО

1) вжиття необхідних
заходів до
забезпечення
перегляду та
актуалізації переліку
об’єктів культурної

МКІП
МЗС
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

—“—

подано номінаційні
досьє для включення
українських об’єктів
культурної спадщини
до Попереднього
списку всесвітньої

49
Найменування завдання

61. Створення системи професійної
підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів у сфері охорони і збереження
об’єктів культурної спадщини

Відповідальні за
виконання
спадщини,
обласні, Київська та
включених до
Севастопольська міські
Попереднього списку держадміністрації
всесвітньої спадщини органи місцевого
ЮНЕСКО, та
самоврядування (за
підготовки
згодою)
номінаційних досьє
для включення
українських об’єктів
до Списку
всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО
Найменування заходу

Строк
виконання

Індикатори
виконання
спадщини ЮНЕСКО
та до Списку
всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, кількість

1) створення
необхідних
організаційних та
правових передумов
для забезпечення
професійної
підготовки та
підвищення
кваліфікації кадрів у
сфері охорони
культурної спадщини
та реставрації

МКІП
МОН
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

включено до
Переліку галузей
знань і
спеціальностей, за
якими здійснюється
підготовка здобувачів
вищої освіти,
спеціальність
“195 Реставрація
пам’яток нерухомої
культурної
спадщини”, додано її
до галузі знань
“19 Архітектура та
будівництво”

2) забезпечення
підвищення
кваліфікації
музейних

МКІП
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

—“—

підвищено
кваліфікацію
музейних працівників
щодо ведення обліку
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62. Створення комунікаційних платформ та
інформування українського суспільства,
підвищення рівня поінформованості про
необхідність охорони культурної
спадщини, боротьби з вандалізмом

Відповідальні за
виконання
працівників,
обласні, Київська та
формування
Севастопольська міські
кадрового потенціалу держадміністрації
для створення даних органи місцевого
самоврядування (за
в електронній формі
у стандартизованому згодою)
форматі для
наповнення
електронного
інформаційного
ресурсу культурної
спадщини та
культурних
цінностей
Найменування заходу

1) забезпечення
розміщення на
веб-ресурсах
інформаційних
матеріалів щодо
популяризації
культурної
спадщини,
необхідності її
збереження та
охорони, боротьби з
вандалізмом на
пам’ятках

МКІП
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

до 1 грудня
2023 р.

Індикатори
виконання
музейних предметів в
електронному вигляді

розміщено на
інформаційних
ресурсах матеріали

Напрям “Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища”
63. Забезпечення виконання програм у
сфері підтримки культурної спадщини

1) здійснення заходів
із виявлення,
наукового вивчення,

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

—“—

здійснено заходів,
кількість
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Відповідальні за
виконання
дослідження,
обласні, Київська та
запобігання
Севастопольська міські
руйнуванню або
держадміністрації
заподіянню шкоди,
органи місцевого
забезпечення захисту, самоврядування (за
збереження,
згодою)
утримання,
відповідного
використання,
консервації,
реставрації, ремонту,
реабілітації,
пристосування та
музеєфікації об’єктів
культурної
спадщини, а також
охорони
нематеріальної
культурної спадщини
Найменування заходу

2) розроблення та
затвердження
науково-проектної
документації з
визначення меж і
режимів
використання
територій пам’яток,
зон охорони
пам’яток, історичних
ареалів населених
місць

органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
МКІП

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2023 р.

збільшено
співвідношення
кількості
затвердженої
науково-проектної
документації із
визначення меж і
режимів
використання
територій пам’яток,
зон охорони пам’яток
до кількості пам’яток,
розташованих на

52
Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання
території відповідної
адміністративнотериторіальної
одиниці
збільшено
співвідношення
кількості
затвердженої
науково-проектної
документації із
визначення меж і
режимів
використання
історичних ареалів
населених місць до
кількості історичних
населених місць в
області

64. Впровадження системи постійного
моніторингу стану збереження об’єктів
культурної спадщини

1) забезпечення
проведення
моніторингу стану
збереження об’єктів
культурної спадщини

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

збільшено
співвідношення
кількості здійснених
заходів моніторингу
до кількості об’єктів
культурної спадщини,
розташованих на
території відповідної
адміністративнотериторіальної
одиниці
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Стратегічна ціль ІІ. “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”
Оперативна ціль 1. “Розвиток людського капіталу”
Напрям “Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої,
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти”
65. Створення та запровадження механізму
стимулювання зв’язків закладів освіти з
промисловістю та бізнесом

1) впровадження
механізмів
стимулювання
мобільності для
взаємодії науки та
промисловості в
Україні, на
міжнародному рівні з
метою розвитку
співробітництва між
державними
дослідницькими
установами та
інноваційним
бізнес-середовищем

МОН
Мінекономіки

2) розроблення
Мінекономіки
методичних
МОН
рекомендацій щодо
порядку та методики
проведення аналізу
потреб бізнесу/
промисловості в
регіональному розрізі
у фахівцях нових
професій і
спеціальностей

до 1 грудня
2021 р.

—“—

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

прийнято наказ МОН
та Мінекономіки
розміщено методичні
рекомендації на
офіційних веб-сайтах
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66. Модернізація сфери вищої освіти
шляхом застосування новітніх технологій
та інновацій

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

3) проведення аналізу
потреб бізнесу/
промисловості в
регіональному розрізі
у фахівцях нових
спеціальностей (у
контексті потреб
Індустрії 4.0),
здатних працювати з
новітніми
технологіями та
обладнанням з метою
узгодження кадрових
потреб регіонів з
обсягами підготовки
фахівців місцевими
закладами вищої
освіти, а також
аналізу запиту
бізнесу/
промисловості на
розроблення нових
технологій

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінекономіки
Спільний
представницький орган
сторони роботодавців на
національному рівні
(за згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

проведено аналітичні
дослідження та
оприлюднено
результати і висновки
в усіх регіонах

1) розроблення та
впровадження
державних стандартів
і сертифікації
електронних
навчальних
матеріалів у сфері
вищої освіти та

МОН
МКІП
Державний науковометодичний центр змісту
культурно-мистецької
освіти (за згодою)

—“—

прийнято відповідний
нормативно-правовий
акт

Найменування заходу
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Найменування заходу
фахової передвищої
освіти з урахуванням
необхідності щодо
забезпечення
технологічності та
єдності процедур
створення новітнього
цифрового контенту

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

67. Залучення на постійній основі
роботодавців до створення освітніх
стандартів та програм

1) забезпечення
розроблення освітніх
програм закладами
професійної
(професійнотехнічної) освіти
спільно з
роботодавцями —
замовниками
робітничих кадрів з
метою приведення
змісту професійної
(професійнотехнічної) освіти у
відповідність із
потребами регіону

МОН
Мінекономіки
Спільний
представницький орган
сторони роботодавців на
національному рівні (за
згодою)
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

гармонізовано освітні
програми з вимогами
роботодавців до
компетентностей
робітників

68. Створення реєстрів здобувачів освіти з
використанням інтерфейсу прикладного
програмування для зовнішніх
інформаційних систем

1) забезпечення
створення
організаційних
передумов для
створення та
належного
функціонування

МОН
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 грудня
2021 р.

приведено у
відповідність із
сучасними потребами
користувачів
програмне
забезпечення Єдиної
державної

56
Найменування завдання

Найменування заходу
реєстрів здобувачів
освіти з
використанням
інтерфейсу
прикладного
програмування для
зовнішніх
інформаційних
систем шляхом
модернізації
програмного
забезпечення Єдиної
державної
електронної бази з
питань освіти

69. Підвищення рівня цифрової грамотності
педагогічних працівників в результаті
запровадження спеціальних навчальних
програм

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
електронної бази з
питань освіти

1) забезпечення
реалізації навчальних
програм з
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників і
керівників закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти з
питань цифрової
грамотності

МОН
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

підвищено
кваліфікацію
педагогічних
працівників і
керівників закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти з
питань цифрової
грамотності

2) підготовка
навчального
посібника з питань

МОН

до 1 грудня
2021 р.

підготовлено та
видано навчальний
посібник
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Найменування заходу
організації та
проведення
змішаного навчання в
закладах професійної
(професійнотехнічної) освіти

70. Створення комунікаційної платформи
всіх стейкхолдерів професійної
(професійно-технічної) освіти в регіонах
щодо поліпшення управління у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти,
підвищення якості освітніх послуг,
визначення потреб регіональних ринків
праці у кваліфікованій праці

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

3) розроблення
МОН
онлайн-курсів для
педагогічних
працівників і
керівників закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти з
питань впровадження
змішаного навчання в
закладах професійної
(професійнотехнічної) освіти

до 1 грудня
2021 р.

розроблено онлайнкурси

1) забезпечення
здійснення
комунікаційних
заходів, проведення
семінарів, тренінгів
для членів
регіональних рад
професійної
(професійнотехнічної) освіти

до 1 грудня
2023 р.

здійснено
комунікаційні заходи,
проведено семінари,
тренінги за участю
членів регіональних
рад професійної
(професійнотехнічної) освіти

МОН
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
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Відповідальні за
виконання

Найменування завдання

Найменування заходу

71. Створення умов для розвитку дуальної
форми навчання з метою забезпечення
зв’язку освітнього процесу з реальними
вимогами роботодавців до
компетентностей та кваліфікацій
робітничих кадрів, залучення роботодавців
до підготовки робітничих кадрів за
дуальною формою здобуття освіти;
посилення практико-орієнтованого змісту
освіти для забезпечення відповідності
потребам регіону у кваліфікованих
робітничих кадрах

1) розроблення
методичних
рекомендацій для
розробників освітніх
програм професійної
(професійноїтехнічної) освіти

МОН

2) забезпечення
здійснення заходів з
інформування про
кращі практики
організації дуальної
форми здобуття
освіти в закладах
професійної
(професійнотехнічної) освіти

72. Впровадження електронних освітніх
систем для закладів професійно-технічної
освіти (е-щоденників, е-журналів,
е-документообігу, LMS тощо)

73. Поширення ефективних
профорієнтаційних заходів у закладах
загальної середньої освіти та соціальну

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2021 р.

видано наказ МОН

МОН
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 грудня
2023 р.

здійснено заходи
щодо інформування
про кращі практики
організації дуальної
форми здобуття
освіти в закладах
професійної
(професійнотехнічної) освіти

1) запровадження
функціональної
системи EMIS у
системі професійної
(професійнотехнічної) освіти

МОН
Мінцифри

до 1 грудня
2021 р.

створено
функціональну
систему EMIS та
запроваджено
відповідний
інструментарій
управління в системі
професійної
(професійнотехнічної) освіти

1) забезпечення
створення та
оприлюднення,

МОН
МКІП

до 1 грудня
2023 р.

створено та
оприлюднено в
засобах масової

розміщено методичні
рекомендації на
офіційному веб-сайті
МОН

59
Відповідальні за
виконання
рекламу для популяризації робітничих
зокрема в
Рада міністрів
професій, підвищення престижності
регіональних і
Автономної Республіки
професійної (професійно-технічної) освіти місцевих засобах
Крим
масової інформації,
обласні, Київська та
відеоматеріалів щодо Севастопольська міські
популяризації
держадміністрації
робітничих професій органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Напрям “Розвиток загальної середньої освіти”
1) забезпечення
МОН
74. Впровадження в освітній процес
розроблення,
Мінцифри
інформаційних технологій з метою
проведення
Рада міністрів
поліпшення освітніх процесів у закладах
експертизи,
Автономної Республіки
освіти, забезпечення доступу до якісних
супроводження
та
Крим
навчальних матеріалів (е-підручників,
розміщення в
обласні, Київська та
онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів,
Севастопольська міські
відео, 3Д-моделей, VR-лабораторій тощо), інформаційнотелекомунікаційній
держадміністрації
впровадження сучасних ефективних
системі дистанційних органи місцевого
педагогічних методик та індивідуальних
курсів для здобувачів самоврядування (за
освітніх траєкторій, зниження
повної загальної
згодою)
бюрократичного навантаження та
середньої освіти та
зменшення обсягу звітності у паперовому
педагогічних
вигляді, оптимізація збору та аналізу
працівників
інформації для повноцінної аналітики та
управління змінами
2) забезпечення
МОН
створення та
Мінцифри
функціонування
автоматизованого
інформаційного
комплексу освітнього
менеджменту
(АІКОМ)
Найменування завдання

Найменування заходу

Строк
виконання

Індикатори
виконання
інформації
відеоматеріали щодо
популяризації
робітничих професій

до 1 грудня
2021 р.

розроблено
дистанційні курси для
здобувачів повної
загальної середньої
освіти та
педагогічних
працівників
взято участь в
дистанційних курсах
здобувачами повної
загальної середньої
освіти та
педагогічними
працівниками
створено та
забезпечено
функціонування
автоматизованого
інформаційного
комплексу освітнього
менеджменту
(АІКОМ)

—“—
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Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

75. Впровадження на всіх рівнях освіти
навчальних програм для ефективного
формування сучасних цифрових навичок та
запровадження цифрових навичок

1) здійснення
МОН
перегляду та
Мінцифри
вдосконалення
державних стандартів
загальної середньої
освіти та освітніх
програм у частині
забезпечення
ефективного
формування сучасних
цифрових навичок та
запровадження
цифрових навичок

76. Створення на кожному рівні
архітектури системи управління
цифровізацією освіти, формування реєстрів
здобувачів освіти з використанням
інтерфейсу прикладного програмування
для зовнішніх інформаційних систем,
збільшення кількості комп’ютерів у
розрахунку на одного учня

1) забезпечення
створення
центральної бази
даних для ринку
освітніх
інформаційних
систем, реєстру
здобувачів освіти і
педагогічних
працівників та
забезпечення їх
інтеграції до
автоматизованого
інформаційного
комплексу освітнього
менеджменту
(АІКОМ)

МОН
Мінцифри
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2022 р.

включено до
державних стандартів
і типових освітніх
програм вимоги до
цифрових
компетентностей
здобувача освіти

—“—

створено сучасну
систему управління
цифровізацією освіти,
сформовано реєстр
здобувачів освіти і
педагогічних
працівників
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Найменування заходу

77. Підвищення рівня цифрової грамотності 1) вдосконалення
педагогічних працівників
стандартів вищої
освіти щодо
включення вимог
щодо цифрових
компетентностей
випускника за
напрямами і
спеціальностями
педагогічного
профілю
2) розроблення та
затвердження типової
програми з
підвищення
кваліфікації з
цифрової
компетентності
вчителя
78. Впровадження електронних освітніх
систем для закладів загальної середньої
освіти (е-щоденників, е-журналів,
е-документообігу, LMS тощо)

Відповідальні за
виконання
МОН
Мінцифри
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

—“—

1) запровадження на МОН
базі
Мінцифри
автоматизованого
інформаційного
комплексу освітнього
менеджменту
(АІКОМ) можливості
переходу на
електронні журнали
та електронні
щоденники з
доступом до них

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2021 р.

до професійного
стандарту вчителя
включено вимоги
щодо цифрової
компетентності

—“—

видано наказ МОН

—“—

—“—
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Найменування заходу
учасників освітнього
процесу закладів
загальної середньої
освіти

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2022 р.

схвалено Кабінетом
Міністрів України та
зареєстровано у
Верховній Раді
України законопроект

до 1 грудня
2023 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

Напрям “Розвиток дошкільної та позашкільної освіти”
79. Сприяння органам місцевого
1) створення
самоврядування в реалізації права дітей на правових та
здобуття дошкільної та позашкільної освіти організаційних
передумов для
впровадження нових
механізмів та
інструментів
фінансування
здобуття дошкільної
та позашкільної
освіти

80. Оновлення змісту дошкільної та
позашкільної освіти, забезпечення вибору
індивідуальних освітніх траєкторій,
відповідність змісту навчання потребам і
запитам сучасного суспільства

МОН
Мінцифри
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

1) розроблення та
МОН
затвердження нового
державного
стандарту дошкільної
освіти та типових
освітніх програм
відповідно до
стандарту
2) визначення
порядку

видано наказ МОН

—“—

—“—

видано наказ МОН
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Найменування заходу
використання
навчальних програм
із позашкільної
освіти
3) розроблення та
затвердження
типових освітніх
програм для
мистецьких шкіл
(поглиблений рівень)
початкової
мистецької освіти

81. Створення реєстрів здобувачів освіти з
використанням інтерфейсу прикладного
програмування для зовнішніх
інформаційних систем

4) сприяння
стимулюванню
застосування нових
підходів до
організації освітнього
процесу в
мистецьких школах
(упровадження
типових освітніх
програм початкової
мистецької освіти)
1) забезпечення
розроблення та
функціонування
інформаційноаналітичної системи
“Позашкілля”

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

МКІП
до 1 грудня
Держмистецтв
2022 р.
Державний науковометодичний центр змісту
культурно-мистецької
освіти (за згодою)

—“—

МОН
Мінмолодьспорт
МКІП
Мінцифри
Держмистецтв

Індикатори
виконання

видано наказ МОН

до 1 грудня
2023 р.

здійснено
інформаційнокомунікаційні заходи

до 1 грудня
2022 р.

створено
інформаційноаналітичну систему
“Позашкілля” та
забезпечено її
функціонування
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виконання
82. Підвищення рівня цифрової грамотності 1) розроблення та
МОН
педагогічних працівників
затвердження типової Мінцифри
освітньої програми з Український державний
підвищення
центр позашкільної
кваліфікації
освіти (за згодою)
педагогічних
працівників закладів
дошкільної та
позашкільної освіти
щодо цифрових
компетентностей і
медіаграмотності
Найменування завдання

83. Впровадження електронних освітніх
систем та автоматизації управлінських
процесів для закладів дошкільної та
позашкільної освіти (е-щоденники,
е-журнали, е-документообіг, LMS тощо)

Найменування заходу

1) запровадження на МОН
базі
Мінцифри
автоматизованого
інформаційного
комплексу освітнього
менеджменту
(АІКОМ)
можливості для
переходу на
електронні журнали
та електронні
щоденники з
доступом до них
учасників освітнього
процесу закладів
дошкільної та
позашкільної освіти

Строк
виконання
до 1 грудня
2021 р.

—“—

Індикатори
виконання
видано наказ МОН

—“—
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами”
84. Створення у закладах освіти
інклюзивного та безпечного освітнього
середовища, універсального дизайну та
забезпечення розумного пристосування

1) створення
організаційних
передумов для
реалізації пілотного
проекту із
запровадження
інклюзивної
мистецької освіти
“Мистецька освіта
без обмежень”

МКІП
Держмистецтв

до 1 грудня
2023 р.

збільшено кількість
учнів мистецьких
шкіл з особливими
освітніми потребами
до 1,2 відсотка
загальної кількості
учнів мистецьких
шкіл

Напрям “Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг”
85. Затвердження та забезпечення реалізації 1) розроблення
планів розвитку госпітальних округів
методології
облдержадміністраціями
моделювання
госпітальної мережі

86. Проведення аудиту доступу населення
до повного переліку послуг з первинної
медичної допомоги та забезпечення

МОЗ
інші центральні органи
виконавчої влади

до 30 грудня прийнято
2021 р.
нормативно-правовий
акт

2) розроблення та
подання на
погодження МОЗ
планів розвитку
госпітальних округів,
що забезпечують
функціонування
спроможної мережі
закладів охорони
здоров’я

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
МОЗ

до 30 грудня розроблено та подано
2022 р.
на погодження МОЗ
плани розвитку
госпітальних округів

1) проведення оцінки
стану надання
первинної медичної

МОЗ
Рада міністрів
Автономної Республіки

—“—

подано Кабінетові
Міністрів України
звіт про оцінку стану
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Найменування заходу

розв’язання проблем доступності та
спроможності мережі закладів для надання
якісних медичних послуг

допомоги та за її
результатами
підготовка
пропозицій щодо
розв’язання проблем
доступності та
підвищення
спроможності мережі
закладів для надання
якісних медичних
послуг

87. Забезпечення розбудови телемедичної
мережі для надання медичної допомоги
пацієнтам у важкодоступних умовах

1) проведення оцінки
стану телемедичної
мережі та за
результатами
визначення
концептуального
бачення розвитку
телемедицини в
Україні та
підвищення
доступності надання
медичної допомоги з
застосуванням
телемедицини

Відповідальні за
виконання
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
надання первинної
медичної допомоги

МОЗ
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

Напрям “Модернізація та розвиток системи екстреної медичної допомоги”
88. Забезпечення надання ефективної
першої допомоги та удосконалення
підходів до реагування на надзвичайні

1) врегулювання на
законодавчому рівні
питання щодо

МОЗ

до 1 грудня
2022 р.

—“—
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ситуації, що передбачає запровадження
системи підготовки фахівців служб
екстреної медичної допомоги, визначення
механізмів оперативного залучення їх до
надання першої допомоги у разі настання
нещасного випадку або надзвичайної
ситуації

Найменування заходу
запровадження
системи підготовки
фахівців служб
екстреної медичної
допомоги,
визначення
механізмів
оперативного
залучення їх до
надання першої
допомоги в разі
настання нещасного
випадку або
надзвичайної ситуації

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи
закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю”
89. Забезпечення проведення
інформаційної кампанії з популяризації
здорового способу життя із залученням
громадських об’єднань, державних та
громадських діячів, відомих спортсменів
та митців

1) проведення
всеукраїнських
інформаційнопросвітницьких
заходів

Мінмолодьспорт
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Всеукраїнський центр
фізичного здоров’я
населення “Спорт для
всіх” (за згодою)

90. Здійснення організаційно-практичних
заходів щодо залучення дітей з
інвалідністю до занять фізичною

1) популяризація
обласні, Київська та
систематичних занять Севастопольська міські
фізичною культурою, держадміністрації

щороку

—“—

здійснено щороку не
менше двох
інформаційнопросвітницьких
заходів та розміщено
відповідну
інформацію в засобах
масової інформації та
на Інтернет-ресурсах

збільшено кількість
дітей з інвалідністю,
що залучені до
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культурою, спортом та фізкультурноспортивною реабілітацією на місцях

Найменування заходу
спортом та
фізкультурноспортивної
реабілітації дітей з
інвалідністю в
регіонах

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

2) здійснення заходів
щодо організації та
проведення
відповідних етапів
Всеукраїнської
спартакіади “Повір у
себе” в регіонах

обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

3) організація та
проведення
всеукраїнських та
фінальних змагань
Всеукраїнської
спартакіади “Повір у
себе”

Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
Український центр з
фізичної культури і
спорту осіб з
інвалідністю “Інваспорт”
(за згодою)

Строк
виконання

щороку

—“—

Індикатори
виконання
змагань місцевого,
обласного рівня та
Всеукраїнської
спартакіади “Повір у
себе”
—“—

збільшено кількість
дітей з інвалідністю,
що залучені до
змагань місцевого,
обласного рівня та
Всеукраїнської
спартакіади “Повір у
себе”

Напрям “Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління”
91. Сприяння розвитку громадянської
освіти та підвищення рівня соціальної
інтеграції молоді, формування її готовності
та уміння діяти самостійно, бути
відповідальними за свої дії, адекватно
оцінювати і реагувати на процеси, що
відбуваються в державі та світі

1) включення до
типових освітніх
програм питання
щодо розвитку
компетентностей,
спрямованих на
формування
цінностей

МОН
Національна академія
педагогічних наук (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

включено до типових
освітніх програм
питання щодо
розвитку
компетентностей,
спрямованих на
формування
цінностей

69
Найменування завдання

Найменування заходу
доброчесності та
нетерпимості до
корупції

92. Сприяння залученню молоді до
волонтерської діяльності

93. Сприяння розвитку молодіжних центрів
та забезпечення якості послуг, що ними
надаються

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

2) розроблення
методичних
рекомендацій щодо
формування у
здобувачів освіти
культури поваги до
правових норм

МОН
Національна академія
педагогічних наук (за
згодою)

1) забезпечення
навчання фахівців,
які працюють у
територіальних
громадах та
популяризують
волонтерство серед
дітей і молоді
1) забезпечення
організаційнометодичної
підтримки діяльності
молодіжних центрів

Мінмолодьспорт
МОН
Нацсоцслужба
інститути
громадянського
суспільства та установи,
що працюють з молоддю
(за згодою)
Мінмолодьспорт
до 1 березня
Рада міністрів
2022 р.
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
державна установа
“Всеукраїнський
молодіжний центр”
інститути
громадянського
суспільства (за згодою)

Індикатори
виконання
доброчесності та
нетерпимості до
корупції

до 1 березня видано наказ МОН
2022 р.
розміщено на
офіційному веб-сайті
МОН та поширено
листом МОН
методичні
рекомендації
до 1 грудня забезпечено навчання
2023 р.
відповідних фахівців

розроблено методичні
рекомендації для
утворення
молодіжних центрів у
територіальних
громадах
розроблено методичні
рекомендації для
організації роботи
обласного
молодіжного центру з
метою підвищення
якості роботи
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Оперативна ціль 2. “Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу
у секторі малого та середнього підприємництва”
Напрям “Розвиток креативних індустрій”
94. Забезпечення стимулювання та
підтримки підприємництва, зокрема
молодіжного, у креативних індустріях
шляхом підвищення рівня
компетентностей, полегшення доступу до
фінансування та розширення систем
наставництва

1) підготовка
МКІП
навчальних
Держмистецтв
матеріалів та
забезпечення
здійснення
навчальних заходів
(тренінгових курсів,
освітніх модулів) для
підвищення рівня
підприємницьких,
цифрових навичок
представників
креативних індустрій,
зокрема майстрів
народних художніх
промислів, та осіб,
зацікавлених у
провадженні
економічної
діяльності у сфері
креативних індустрій

до 1 вересня розміщено навчальні
2022 р.
матеріали у відкритих
інформаційних
джерелах

2) проведення
дослідження
потенціалу
креативних індустрій
у розрізі регіонів

до 1 травня
2023 р.

Мінрегіон
МКІП
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

здійснено навчальні
заходи

проведено
дослідження
ресурсного
потенціалу щодо
креативних індустрій
в усіх регіонах та
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95. Сприяння посиленню спроможності
закладів культури до міжсекторної
взаємодії, зокрема з операторами
креативних індустрій, створення нових
культурних продуктів та диверсифікації
доходів

Найменування заходу

1) забезпечення
здійснення заходів
щодо стимулювання
попиту на
креативний продукт
та промоції народних
художніх промислів в
Україні

Відповідальні за
виконання
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

Строк
виконання

МКІП
Держмистецтв
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 грудня
2023 р.

Індикатори
виконання
результати
оприлюднено на
веб-сайтах
Мінрегіону, МКІП та
місцевих органів
виконавчої влади
охоплено заходами
не менше ніж
500 тис. осіб

Оперативна ціль 3. “Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій”
96. Сприяння застосуванню доступних на
регіональному та місцевому рівні засобів
стимулювання інвесторів: підключення до
мереж, забезпечення під’їзних шляхів,
надання земельних ділянок у порядку,
визначеному земельним законодавством,
приміщень тощо

1) удосконалення
законодавства щодо
засад створення та
функціонування
індустріальних
парків, у тому числі
щодо забезпечення
приєднання їх до
електромереж

Мінекономіки
Мінрегіон
НКРЕКП
Антимонопольний
комітет
інші центральні органи
виконавчої влади
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2021 р.

97. Запровадження проведення
моніторингу бізнес-середовища та
зменшення кількості виявлених бар’єрів
для інвестування

1) вдосконалення
системи проведення
моніторингу та
оцінки ефективності
діяльності голів

Мінекономіки
Секретаріат Кабінету
Міністрів
інші центральні органи
виконавчої влади

—“—

схвалено Кабінетом
Міністрів України та
зареєстровано у
Верховній Раді
України законопроект

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Відповідальні за
виконання
обласних, Київської
державна установа
та Севастопольської
“ЮКРЕЙНІНВЕСТ”
міських
(за згодою)
держадміністрацій у
Рада міністрів
частині
Автономної Республіки
вдосконалення
Крим
переліку показників
обласні, Київська та
ефективності роботи Севастопольська міські
обласних
держадміністрації
держадміністрацій,
органи місцевого
зокрема щодо
самоврядування (за
формування
згодою)
бюджетів розвитку
всеукраїнські асоціації
регіонів, створення
органів місцевого
індустріальних парків самоврядування (за
та іншої
згодою)
інфраструктури для
залучення інвестицій,
коворкінгів, для
підтримки мікропідприємництва та
стартапів, програм
підтримки малого і
середнього
підприємництва,
взаємодії з Радою
бізнес-омбудсмена,
державною
установою
“ЮКРЕЙНІНВЕСТ”
Найменування заходу

Строк
виконання

Індикатори
виконання
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

98. Запровадження системи комплексного
професійного супроводження та
обслуговування інвесторів, яке відповідає
загальноприйнятим стандартам

1) забезпечення
систематизації та
впровадження
кращих вітчизняних і
світових практик
управління
інвестиційною
діяльністю на
регіональному та
місцевому рівні,
уніфікації та
оптимізації процесу
підготовки
інвестиційних
матеріалів та
продуктів,
територіального
маркетингу для
забезпечення високої
якості супроводу та
обслуговування
інвесторів, сприяння
успішній реалізації
інвестиційних
проектів

державна установа
“ЮКРЕЙНІНВЕСТ”
(за згодою)
Мінекономіки
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування
(за згодою)
партнери з розвитку
(за згодою)

до 1 грудня
2021 р.

систематизовано та
впроваджено кращі
вітчизняні та світові
практики з
управління
інвестиційною
діяльністю

99. Запровадження механізму
популяризації інвестиційної привабливості
регіонів

1) забезпечення

Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої влади
державна установа
“ЮКРЕЙНІНВЕСТ”
(за згодою)

щороку до
25 січня

опубліковано на
офіційному веб-сайті
Мінекономіки
щорічний звіт

перегляду та
актуалізації заходів
щодо популяризації
інвестиційного
потенціалу регіонів у
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Найменування заходу
рамках плану заходів
щодо популяризації
інвестиційного
потенціалу України у
світі на період до
2025 року

Відповідальні за
виконання
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
агенції регіонального
розвитку (за згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

2) врегулювання
МКІП
механізмів прийняття Держкіно
Радою з державної
підтримки
кінематографії
рішень про надання
державної субсидії на
заходи кінокомісіям,
що спрямовані на
просування
(промоцію) локацій
України як
привабливого місця
для створення
кінематографічної та
аудіовізуальної
продукції

Строк
виконання

до 1 липня
2021 р.

Індикатори
виконання

видано наказ МКІП
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Найменування заходу
3) забезпечення
нормативно-правової
основи щодо надання
державної підтримки
для здійснення
заходів
кінокомісіями, що
спрямовані на
просування
(промоцію) локацій
України як
привабливого місця
для створення
кінематографічної та
аудіовізуальної
продукції

Відповідальні за
виконання
Держкіно
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання
з 1 січня
2022 р.

Індикатори
виконання
прийнято відповідний
нормативно-правовий
акт

Оперативна ціль 4. “Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного
рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів”
100. Розроблення та впровадження дієвого
механізму підтримки стартап-компаній

1) врегулювання на
законодавчому рівні
питання щодо
запровадження
пільгових умов
оренди для
новоутворених
підприємств
(“Start-Up”) та
інноваційних
структур, що
займаються
трансфером знань

МОН
Мінекономіки
Антимонопольний
комітет
інші центральні органи
виконавчої влади

2021—
2022 рр.

прийнято відповідні
нормативно-правові
акти
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101. Сприяння утворенню та підтримці
існуючих бізнес-інкубаторів, що
здійснюють підтримку суб’єктів малого та
середнього підприємництва, які
розробляють та впроваджують інновації на
початковій стадії їх розвитку, інноваційних
кластерів, що об’єднують юридичних
осіб — резидентів та фізичних осіб —
підприємців, які провадять інноваційну
діяльність, центрів трансферу технологій

Найменування заходу
(наукові парки,
інноваційні центри,
центри (офіси)
трансферу
технологій,
бізнес-інкубатори та
бізнес-акселератори,
які створені та
розміщуються на базі
закладів вищої освіти
або наукових
установ), програм
державної допомоги
1) проведення
інвентаризації наявної
дослідницької та
інноваційної
інфраструктури в
закладах вищої освіти
та наукових установах
з метою визначення
можливостей їх участі
в розвитку регіонів на
засадах смартспеціалізації, участі у
формуванні
ефективної взаємодії
між освітнім і
науковим
середовищем та
бізнесом

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

МОН
до 1 грудня
Мінекономіки
2023 р.
Національна академія
наук (за згодою)
національні галузеві
академії наук (за згодою)
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
агенції регіонального
розвитку (за згодою)

Індикатори
виконання

надіслано Кабінетові
Міністрів України та
місцевим органам
виконавчої влади
аналітичні матеріали
сформовано базу
даних діючих
об’єктів
дослідницької та
інноваційної
інфраструктури
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102. Сприяння розвитку регіональних
систем інноваційної інфраструктури
(наукові та технопарки, технополіси тощо)

Найменування заходу
2) забезпечення
розроблення
“регіональних карт”,
які містять
інформацію про
потреби
(матеріальнотехнічна база, кадри,
освітні навички для
надання послуг
регіональному
бізнесу та
розроблення нових
інноваційних
технологій) і
можливості (надання
регіональному
бізнесу науководослідних, дослідноконструкторських,
експертних, освітніх,
консультаційних та
інших видів послуг)
закладів вищої та
професійної
(професійнотехнічної) освіти
1) створення
необхідних правових
передумов для
підвищення
ефективності

Відповідальні за
виконання
МОН
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
агенції регіонального
розвитку (за згодою)
Національна академія
наук (за згодою)
державна установа
“Інститут економіки та
прогнозування НАН
України” (за згодою)

Строк
виконання
до 1 грудня
2023 р.

Індикатори
виконання
забезпечено
створення та
оновлення (один раз
на два роки)
“регіональних карт”
щодо потреб і
можливостей закладів
вищої та професійнотехнічної освіти для
всіх регіонів України

МОН
Національна академія
наук (за згодою)
державна установа
“Інститут економіки та

до 1 грудня
2021 р.

забезпечено
супроводження до
прийняття у
Верховній Раді
України проекту
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Найменування заходу
здійснення
науковими парками
інноваційної
діяльності та
комерціалізації
результатів наукових
досліджень, науковотехнічних
(експериментальних
розробок)

Відповідальні за
виконання
прогнозування НАН
України” (за згодою)

Оперативна ціль 5. “Сталий розвиток промисловості”
103. Розроблення та впровадження
1) врегулювання на
Мінрегіон
механізму державної фінансової підтримки законодавчому рівні
Мінстратегпром
проектів регіонального розвитку, що
питання щодо
Мінекономіки
передбачають розвиток пріоритетних видів державної фінансової Мінфін
економічної діяльності, визначених на
підтримки проектів
МОН
засадах смарт-спеціалізації (у тому числі
регіонального
Антимонопольний
обласними та Київською міською
розвитку, що
комітет
держадміністраціями відповідно до
передбачають
інші центральні органи
методики смарт-спеціалізації ЄС) та
розвиток
виконавчої влади
передбачених у регіональних стратегіях
пріоритетних видів
Рада міністрів
розвитку (далі — проекти
економічної
Автономної Республіки
смарт-спеціалізації)
діяльності,
Крим
визначених на
обласні, Київська та
засадах
Севастопольська міські
смарт-спеціалізації
держадміністрації
2) забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій щодо
визначення

Мінекономіки
МОН
Мінрегіон
Національна академія
наук (за згодою)

Строк
виконання

до 1 травня
2022 р.

Індикатори
виконання
Закону Украхни “Про
внесення змін до
деяких законів
України щодо
активізації діяльності
наукових парків”
(реєстраційний
номер 4236)

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

до 1 вересня видано наказ
2021 р.
Мінекономіки, МОН,
Мінрегіону
розміщено методичні
рекомендації на
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Відповідальні за
виконання
державна установа
“Інститут економіки та
прогнозування НАН
України” (за згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
офіційних веб-сайтах
МОН, Мінекономіки,
Мінрегіону

1) забезпечення
надання методичної
та консультативної
підтримки процесу
приєднання всіх
регіонів України до
Європейської
платформи
смарт-спеціалізації
(S3 Platform)

Мінекономіки
Мінрегіон
Національна академія
наук (за згодою)
державна установа
“Інститут економіки та
прогнозування НАН
України” (за згодою)

до 1 серпня
2021 р.

надано методичну та
консультативну
підтримку

2) забезпечення
приєднання всіх
регіонів України до
Європейської
платформи
смарт-спеціалізації
(S3 Platform)

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Мінекономіки
Мінрегіон
Національна академія
наук (за згодою)
державна установа
“Інститут економіки та
прогнозування НАН
України” (за згодою)

до 1 грудня
2022 р.

використано
Європейську
платформу
смарт-спеціалізації
(S3 Platform) в усіх
регіонах України

Найменування заходу
пріоритетів смартспеціалізації регіонів

104. Забезпечення приєднання всіх регіонів
України до Європейської платформи
смарт-спеціалізації (S3 Platform) з метою
відкриття доступу регіонам України до
інструментів платформи
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Стратегічна ціль ІІІ. “Розбудова ефективного багаторівневого врядування”
Оперативна ціль 1. “Формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на
новій територіальній основі” на засадах нового адміністративно-територіального устрою України”
105. Забезпечення розподілу повноважень
1) врегулювання на
Мінрегіон
до 1 вересня зареєстровано у
між органами місцевого самоврядування та законодавчому рівні
інші центральні органи
2021 р.
Верховній Раді
органами виконавчої влади шляхом
питання щодо
виконавчої влади
України
розроблення проектів ухвалення та
розподілу
Рада міністрів
законопроекти
впровадження нової редакції Законів
повноважень між
Автономної Республіки
України “Про місцеве самоврядування в
органами місцевого
Крим
Україні”, “Про місцеві державні
самоврядування та
обласні, Київська та
адміністрації”, внесення змін до
органами виконавчої Севастопольська міські
відповідного законодавства
влади з відповідним
держадміністрації
фінансовим
органи місцевого
забезпеченням
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
106. Побудова системи ефективної
1) вдосконалення на
Мінрегіон
—“—
схвалено Кабінетом
взаємодії органів місцевого
законодавчому рівні
Мінфін
Міністрів України та
самоврядування різних рівнів, спрямованої підходів щодо
інші центральні органи
зареєстровано у
на комплексний розвиток територій
ефективного
виконавчої влади
Верховній Раді
регіонів та територіальних громад
співробітництва
Рада міністрів
України законопроект
територіальних
Автономної Республіки
громад, зокрема в
Крим
частині визначення
обласні, Київська та
порядку
Севастопольська міські
обов’язкового
держадміністрації
співробітництва для
органи місцевого
територіальних
самоврядування (за
громад, які
згодою)

81
Найменування завдання

Найменування заходу
підпадають під
встановлені
параметри щодо
чисельності
населення,
економічної
спроможності,
зокрема за
напрямами
утримання полігонів
твердих побутових
відходів, організації
переробки та
утилізації твердих
побутових відходів;
організації
перевезень
громадським
транспортом;
енергозабезпечення
на основі
відновлюваних
ресурсів
2) надання
методичного
забезпечення для
укладання договорів
про співробітництво
територіальних
громад на основі

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 грудня
2021 р.

розроблено та
розміщено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону методичні
рекомендації

82
Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

кращих практик
співробітництва
Оперативна ціль 2. “Формування горизонтальної та вертикальної координації державних
секторальних політик та державної регіональної політики”
107. Забезпечення впровадження Цілей
1) розроблення
Секретаріат Кабінету
до 1 червня схвалено Кабінетом
сталого розвитку на регіональному та
законопроекту щодо Міністрів
2022 р.
Міністрів України та
місцевому рівні, що повинні бути
удосконалення
Мінекономіки
зареєстровано у
інтегровані у формування політики на всіх процесів державного Мінфін
Верховній Раді
рівнях у горизонтальній (галузеві програми планування, а також
Мінцифри
України законопроект
та стратегії) та вертикальній (на базовому,
розроблення,
Мінрегіон
субрегіональному, регіональному та
прийняття та
макрорегіональному рівні, а також на рівні виконання державних
міжмуніципального співробітництва)
програмних
площинах
(стратегічних)
документів
2) забезпечення
надання методичної
допомоги місцевим
державним
адміністраціям та
органам місцевого
самоврядування
щодо розроблення,
реалізації,
проведення
проведення
моніторингу та
оцінки регіональних і
місцевих цільових
програм

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 січня
2022 р.

видано наказ
Мінрегіону
розміщено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону методичні
рекомендації

83
Найменування завдання

Найменування заходу

3) удосконалення
процедурних питань,
пов’язаних із
забезпеченням
узгодження
секторальних і
регіональних
пріоритетів розвитку
під час розроблення
нормативно-правових
актів Кабінету
Міністрів України,
актів законодавства,
із передбаченням:
проведення аналізу
проектів нормативноправових актів щодо
затвердження
документів
стратегічного
планування на
предмет їх
відповідності актам
вищого рівня
планування та
узгодженості із
раніше ухваленими
актами
законодавства;

Відповідальні за
виконання
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 лютого
2022 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

84
Найменування завдання

Найменування заходу
обов’язкове
погодження
Мінрегіоном проектів
нормативно-правових
актів, що стосуються
питань розвитку
адміністративнотериторіальних
одиниць на предмет
оцінки їх впливу на
розвиток регіонів і
територій та
узгодження з
пріоритетами, цілями
і завданнями
Державної стратегії
регіонального
розвитку;
запровадження
порядку, методології
та форми оцінювання
впливу проекту
нормативноправового акта на
регіональний і
місцевий розвиток
4) врегулювання
питання щодо
надання висновку
про відповідність
проектів
регіональних

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

Строк
виконання

до 1 січня
2022 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

85
Найменування завдання

Найменування заходу
стратегій розвитку
встановленим
вимогам щодо їх
підготовки та
стратегічним цілям і
пріоритетам
Державної стратегії
регіонального
розвитку

5) забезпечення
надання методичної
допомоги для
розроблення
територіальними
громадами
документів
стратегічного
планування їх
розвитку

Відповідальні за
виконання
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 червня
2021 р.

розроблено та
розміщено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону методичні
рекомендації

86
Найменування завдання

Найменування заходу
6) створення
необхідних
організаційних та
правових передумов
для:
здійснення
стратегічного
планування на
національному,
регіональному та
місцевому рівні
виключно на основі
єдиних методичних
підходів для
стратегічного
планування в
територіальних
громадах, у тому
числі з урахуванням
досягнення спільних
цілей, зокрема Цілей
сталого розвитку, у
рамках
співробітництва
територіальних
громад,
міжрегіонального та
транскордонного
співробітництва, а
також
загальнодержавних

Відповідальні за
виконання
Мінрегіон
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання
до 1 грудня
2023 р.

Індикатори
виконання
прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Найменування завдання

Найменування заходу
цілей розвитку в
різних сферах (у
рамках секторальної
децентралізації);

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

комплексного
впровадження вимог
до стратегічних
планувальних
документів,
інвестиційних
проектів, що
фінансуються за
рахунок коштів
державного та
місцевого бюджетів,
зокрема в частині
встановлення
логічного зв’язку
цілей, завдань,
заходів із
вимірюваними
показниками, що
визначаються для
проведення
об’єктивного
моніторингу та
оцінювання
7) розроблення
методики залучення
заінтересованих
сторін і

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів

до 1 січня
2023 р.

видано наказ
Мінрегіону

88
Відповідальні за
виконання
вигодонабувачів до
Автономної Республіки
розроблення,
Крим
реалізації,
обласні, Київська та
проведення
Севастопольська міські
моніторингу та
держадміністрації
оцінки документів
всеукраїнські асоціації
щодо планування та
органів місцевого
виділення
самоврядування (за
бюджетних коштів на згодою)
регіональному та
органи місцевого
місцевому рівні
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
108. Розроблення та запровадження
1) вдосконалення
Мінрегіон
системи узгоджених критеріїв, у рамках
законодавства з
Мінекономіки
яких визначаються соціальні, економічні та питань розроблення
Мінфін
екологічні наслідки впливу пропонованої
державного та
інші центральні органи
політики на розвиток регіонів і територій
місцевих бюджетів
виконавчої влади
та відповідно можливість досягнення Цілей усіх рівнів із
Рада міністрів
сталого розвитку на регіональному рівні
передбаченням
Автономної Республіки
впровадження
Крим
системи бюджетного обласні, Київська та
планування та
Севастопольська міські
звітності,
держадміністрації
орієнтованої на
органи місцевого
досягнення цілей
самоврядування (за
Державної стратегії
згодою)
регіонального
всеукраїнські асоціації
розвитку,
органів місцевого
регіональних
самоврядування (за
стратегій розвитку,
згодою)
Найменування завдання

Найменування заходу

Строк
виконання

до 1 липня
2022 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

89
Найменування завдання

Найменування заходу
місцевих стратегій
розвитку, Цілей
сталого розвитку на
всіх рівнях
врядування, у тому
числі щодо:
підготовки прогнозу
місцевого бюджету,
паспортів бюджетних
програм і звітів про
їх виконання (цілі,
завдання та
результативні
показники, що
відповідають
завданням та
індикаторам цілей
Державної стратегії
регіонального
розвитку,
регіональних
стратегій розвитку,
стратегій розвитку
територіальних
громад, Цілей
сталого розвитку);
врахування цілей
Державної стратегії
регіонального
розвитку,
регіональних
стратегій розвитку,

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання
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Найменування завдання

Найменування заходу
стратегій розвитку
територіальних
громад, Цілей
сталого розвитку в
процесі
середньострокового
бюджетного
планування на
державному та
місцевому рівні в
частині узгодження
пріоритетних
напрямів розвитку
відповідних
сфер/галузей та їх
фінансового
забезпечення, а також
оформлення
показників за
бюджетними
програмами, які
забезпечують
виконання
інвестиційних
проектів
2) удосконалення
законодавства у сфері
оцінювання
діяльності голів
обласних, Київської
та Севастопольської
міських

Відповідальні за
виконання

Секретаріат Кабінету
Міністрів
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
партнери з розвитку
(за згодою)

Строк
виконання

до 1 грудня
2023 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Найменування завдання

Найменування заходу
держадміністрацій з
метою забезпечення
проведення
щокварталу
моніторингу та
оцінки ефективності
їх діяльності

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

109. Створення взаємопов’язаної системи
планування просторового розвитку
держави на основі оновленої Генеральної
схеми планування території України та
містобудівної документації регіонального і
місцевого рівня

1) розроблення
Генеральної схеми
планування території
України

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування
(за згодою)

до 30 грудня розроблено та
2022 р.
затверджено в
установленому
законодавством
порядку Генеральну
схему планування
території України

110. Визначення механізму обов’язкового
врахування рішень містобудівної
документації на державному,
регіональному та місцевому рівні під час
формування та виконання державних
інвестиційних програм/заходів

1) створення умов
для врахування
рішень містобудівної
документації на
державному,
регіональному та
місцевому рівні під
час формування та

Мінрегіон
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

до 1 грудня
2021 р.

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України

92
Найменування завдання

Відповідальні за
виконання
виконання державних обласні, Київська та
та місцевих
Севастопольська міські
інвестиційних
держадміністрації
програм і здійснення органи місцевого
заходів, у тому числі самоврядування (за
щодо капітальних
згодою)
інвестицій, у сферах
всеукраїнські асоціації
електро-, газо-,
органів місцевого
тепло-,
самоврядування (за
водопостачання та
згодою)
водовідведення
Найменування заходу

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Оперативна ціль 3. “Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування”
111. Удосконалення механізму фінансової
підтримки розвитку регіонів та
територіальних громад

1) вдосконалення
механізму розподілу
загального обсягу
фінансових ресурсів
на розвиток та
утримання
автомобільних доріг
державного та
місцевого значення в
частині
пріоритетності
спрямування коштів
відповідно до
запланованих
регіональними
стратегіями розвитку
заходів щодо
розвитку та
утримання

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінрегіон
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 вересня видано спільний
2021 р.
наказ
Мінінфраструктури
та Мінфіну
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Найменування заходу
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення
шляхом внесення
змін до Методики
визначення обсягу
фінансування
будівництва,
реконструкції,
ремонту та
утримання
автомобільних доріг
та нормативів витрат,
пов’язаних з
утриманням
автомобільних доріг,
затвердженої наказом
Мінінфраструктури,
Мінфіну 21 вересня
2012 р. № 573/1019
2) проведення аналізу
практики та
можливості
підготовки та
реалізації проектів
регіонального
розвитку, що можуть
здійснюватися за
рахунок спільного
фінансування різних
розпорядників

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
Мінфін
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 червня
2022 р.

підготовлено та
подано Кабінету
Міністрів України
аналітичні матеріали

94
Відповідальні за
виконання
коштів —
самоврядування (за
центральних органів згодою)
виконавчої влади та
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
органів місцевого
самоврядування
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
112. Розширення переліку механізмів та
1) підготовка
Мінекономіки
форм публічно-приватного партнерства у
посібника з питань
Агенція з питань
частині розбудови соціальної
державно-приватного підтримки державноінфраструктури за прикладом револьверних партнерства з
приватного партнерства
фондів на підтримку місцевих програм
акцентуванням уваги (за згодою)
підвищення енергоефективності будівель
на розробленні та
оцінці
концептуальної
записки, оцінці
техніко-економічного
обґрунтування,
підготовці до
проведення конкурсу
та управлінні
реалізацією договорів
на умовах державноприватного
партнерства
Найменування завдання

Найменування заходу

2) підготовка
методичного
посібника щодо
додаткового
залучення коштів для

Мінрегіон
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 червня
2022 р.

підготовлено та
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінекономіки
практичний посібник

—“—

підготовлено
методичний посібник
оприлюднено
методичний посібник
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Найменування заходу
проектів
регіонального
розвитку за рахунок
доступних для
органів виконавчої
влади та органів
місцевого
самоврядування
джерел, відмінних від
бюджету

113. Сприяння поширенню випуску
муніципальних облігацій для забезпечення
реалізації проектів, спрямованих на
посилення економічної спроможності
регіонів, територіальних громад

1) внесення змін до
законодавства, що
регулює випуск
цінних паперів, у
частині прав органів
місцевого
самоврядування на
випуск цінних
паперів з
урахуванням змін
адміністративнотериторіального
устрою

114. Запровадження механізму незалежного 1) розроблення
оцінювання у процесі конкурсного відбору методичних
програм і проектів регіонального розвитку, рекомендацій з

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
на офіційному
веб-сайті Мінрегіону

Мінфін
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

Мінрегіон
Мінекономіки
Мінфін

до 1 вересня прийнято відповідні
2022 р.
нормативно-правові
акти

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Найменування завдання
що можуть фінансуватися за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів

Найменування заходу
питань:
порядку та
методології
попередньої оцінки
проектів
регіонального
розвитку та інших
інвестиційних
проектів, що
реалізуються за
бюджетні кошти, та
оцінки результатів
реалізації стратегій,
програм і проектів,
що фінансуються за
бюджетні кошти в
середньостроковій
перспективі;
порядку виявлення та
управління ризиками
під час підготовки
інвестиційних
проектів за бюджетні
кошти та їх
реалізації;
порядку та
методології
оцінювання проектів,
що реалізуються за
кошти місцевих

Відповідальні за
виконання
Держенергоефективності
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

бюджетів, у тому
числі із залученням
зовнішніх експертів
для оцінки проектів,
що фінансуються за
кошти місцевих
бюджетів
Оперативна ціль 4. “Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики”
Напрям “Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”
115. Створення належних умов для
розвитку на засадах прозорої та
доброчесної конкуренції ринку освітніх
послуг у сфері професійного навчання
посадових осіб місцевих органів
виконавчої влади, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад

1) розроблення на
основі
компетентнісного
підходу професійних
стандартів служби в
органах місцевого
самоврядування

НАДС
Мінекономіки
Інститут професійних
кваліфікацій (за згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 червня
2023 р.

затверджено
відповідні професійні
стандарти

116. Забезпечення організації підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевих
органів виконавчої влади, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад з питань, пов’язаних з
реалізацією державної політики у сфері
розвитку місцевого самоврядування,
територіальної організації влади,
цифрового розвитку, електронного
урядування та електронної демократії,
стратегічних комунікацій, детінізації
доходів тощо

1) забезпечення
розроблення та
впровадження
короткострокових
програм та/або
модулів до
професійних
(сертифікатних)
програм з
підвищення
кваліфікації
посадових осіб

НАДС
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого

—“—

розроблено та
впроваджено
короткострокові
програми та/або
модулі до
професійних
(сертифікатних)
програм з підвищення
кваліфікації
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування та
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Найменування заходу
органів місцевого
самоврядування та
депутатів місцевих
рад з питань:
співробітництва
територіальних
громад;
стратегічного
планування розвитку
регіонів і
територіальних
громад;
нормопроектувальної
техніки та
впровадження
системи “RBM —
управління,
орієнтоване на
результат” у сфері
регіональної
політики;
проведення
моніторингу та
оцінювання проектів,
що реалізуються за
бюджетні кошти,
методики оцінювання
проектів, визначення

Відповідальні за
виконання
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
депутатів місцевих
рад
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Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

їх сильних та слабких
сторін, аналізу
ризиків, оцінки
впливу на
вигодонабувачів;

117. Залучення всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування до
періодичного вивчення загальних потреб у
професійному навчанні посадових осіб
місцевих органів виконавчої влади,
посадових осіб місцевого самоврядування

співробітництва з
міжнародними
фінансовими
організаціями,
підготовки
необхідних
документів для участі
під час виконання
програм і реалізації
проектів
міжнародних
фінансових
організацій
1) проведення із
залученням на
конкурсній основі
відповідних
дослідницьких
організацій, установ
для вивчення
загальних потреб у
професійному
навчанні державних
службовців, голів
місцевих державних
адміністрацій, їх

НАДС
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 вересня оприлюднено звіт про
2023 р.
вивчення загальних
потреб у
професійному
навчанні
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Найменування заходу

перших заступників
та заступників,
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування
118. Сприяння співпраці на регіональному 1) створення умов
рівні державних органів, органів місцевого для активізації
самоврядування, інститутів громадянського співпраці
суспільства, програм міжнародної
спеціалізованих
технічної допомоги, всеукраїнських
інституцій
асоціацій органів місцевого
національного рівня
самоврядування, установ, закладів різних
у сфері інвестицій,
форм власності, що надають освітні
промоції експорту,
послуги у сфері професійного навчання
підтримки розвитку
посадових осіб місцевих органів
малого та середнього
виконавчої влади, посадових осіб місцевого бізнесу з місцевими
самоврядування та депутатів місцевих рад
органами виконавчої
влади, агенціями
регіонального
розвитку та органами
місцевого
самоврядування для
підтримки реалізації
спільних ініціатив та
проектів у сфері
регіонального
розвитку

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Мінрегіон
Мінекономіки
Офіс розвитку малого і
середнього
підприємництва при
Мінекономіки (за
згодою)
державна установа
“ЮКРЕЙНІНВЕСТ” (за
згодою)
державна установа
“Офіс з просування
експорту” (за згодою)
Агенція з питань
державно-приватного
партнерства (за згодою)
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

до 1 грудня
2021 р.

підписано та
оприлюднено
меморандум про
співпрацю
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119. Забезпечення упередження
необґрунтованого відтоку кваліфікованих
посадових осіб місцевих органів
виконавчої влади у разі зміни системи
місцевих органів виконавчої влади в
рамках реформування адміністративнотериторіального устрою України, в тому
числі шляхом їх перекваліфікації

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

2) забезпечення
здійснення
комунікативних
заходів з обговорення
актуальних питань
професійного
навчання державних
службовців,
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування та
депутатів місцевих
рад

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
НАДС
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

щороку до
1 вересня

здійснено не менше
трьох комунікативних
заходів

1) вдосконалення
законодавства з
питань державної
служби та служби в
органах місцевого
самоврядування,
врегулювання
процедур щодо

НАДС
Мінрегіон
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

до 1 грудня
2022 р.

схвалено Кабінетом
Міністрів України та
зареєстровано у
Верховній Раді
України відповідні
законопроекти
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Найменування заходу
призначення
державних
службовців та
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Напрям “Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку та інших інституцій місцевого розвитку”
120. Удосконалення законодавства щодо
створення та функціонування агенцій
регіонального розвитку, розширення
переліку співзасновників агенцій
регіонального розвитку в частині залучення
до їх складу представників органів
місцевого самоврядування, великих
підприємств, бізнес-асоціацій, фінансових
та банківських установ регіону, наукових
установ та закладів вищої освіти,
громадських організацій

1) створення
необхідних правових
та організаційних
передумов для
підвищення
ефективності
діяльності агенцій
регіонального
розвитку, утворених
відповідно до Закону
України “Про засади
державної
регіональної
політики”, у частині
розширення переліку
співзасновників,
функцій і завдань
таких установ,
впровадження
системи взаємодії з
агенціями
регіонального
розвитку та

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 грудня
2022 р.

прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України
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координації їх
діяльності, залучення
агенцій до підготовки
та виконання програм
і реалізації проектів
регіонального
розвитку

121. Забезпечення методологічної та
організаційної підтримки діяльності
агенцій регіонального розвитку, що
утворені відповідно до Закону України
“Про засади державної регіональної
політики”, а також інших інституцій
місцевого розвитку в частині підвищення їх
інституційної спроможності до ефективної
реалізації державної регіональної політики

1) створення умов
для перетворення
агенцій
регіонального
розвитку на дієві
інституції для
підтримки процесу
інвестування на
регіональному рівні
шляхом:
запровадження
методологічного та
інформаційного
супроводження
агенцій
регіонального
розвитку з питань
формування та
реалізації державної
регіональної
політики та розвитку
місцевого
самоврядування;

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

до 1 грудня
2021 р.

Індикатори
виконання

прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України
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Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

підвищення
інституційної
спроможності через
запровадження для
співробітників агенцій
регіонального
розвитку навчальних і
тренінгових програм;
надання повноважень
щодо супроводу
проектів державноприватного
партнерства, що
започатковуються в
регіоні
Оперативна ціль 5. “Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та
протидія домашньому насильству та дискримінації”
122. Забезпечення застосування гендерного 1) методичне
Мінсоцполітики
до 1 березня видано наказ
Мінрегіон
підходу до процесів стратегічного
забезпечення
2022 р.
Мінсоцполітики
інші центральні органи
планування та формування бюджету на
діяльності
оприлюднено на
виконавчої влади
регіональному та місцевому рівні,
відповідальних
офіційному веб-сайті
Рада міністрів
залучення до цього процесу місцевих
фахівців органів
Мінсоцполітики
Автономної Республіки
жіночих організацій, а також осіб, які
місцевого
методичні
Крим
зазнають різних форм дискримінації
самоврядування з
рекомендації
питань забезпечення обласні, Київська та
Севастопольська міські
рівних прав та
можливостей жінок і держадміністрації
органи місцевого
чоловіків
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
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Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання
видано наказ
Мінсоцполітики

2) розроблення
методичних
рекомендацій щодо
організації діяльності
уповноважених осіб
(координаторів) з
питань забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків,
запобігання та
протидії насильству
за ознакою статі,
відповідальних
структурних
підрозділів місцевих
державних
адміністрацій з
питань забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків,
запобігання та
протидії насильству
за ознакою статі

Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

3) розвиток
спроможності
працівників
Мінрегіону, окремих
облдержадміністрацій та

Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
обласні
держадміністрації

до 1 грудня
2022 р.

оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінсоцполітики
методичні
рекомендації

пройдено тренінги з
гендерного аналізу
проектів нормативноправових актів,
оцінки гендерного
впливу та гендерно
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органів місцевого
самоврядування
щодо застосування
гендерного підходу
під час розроблення
прогнозних і
програмних
документів та
бюджетних програм

Відповідальні за
виконання
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
орієнтованого
бюджетування
працівниками
підрозділів
Мінрегіону, окремих
облдержадміністрацій
та органів місцевого
самоврядування

4) інтеграція
гендерних підходів
під час розроблення
проектів нормативноправових актів у
сфері регіонального
розвитку та
децентралізації з
метою забезпечення
їх узгодження з
міжнародними та
національними
зобов’язаннями
України щодо
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків

проведено гендерний
аналіз та оцінку
гендерного впливу
проектів нормативноправових актів
стратегічного та
програмного
характеру
Мінрегіону, окремих
облдержадміністрацій
та органів місцевого
самоврядування

5) проведення
гендерного аналізу
щонайменше
50 відсотків
бюджетних програм

проведено гендерний
аналіз щонайменше
50 відсотків
бюджетних програм
Мінрегіону, окремих
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Мінрегіону, окремих
облдержадміністрацій та
органів місцевого
самоврядування з
метою врахування в
них гендерних
аспектів і
відповідності
потребам та
інтересам жінок і
чоловіків та/або їх
груп

123. Забезпечення збору даних з
розподілом за ознакою статі, віком, місцем
проживання та іншими необхідними
ознаками для їх врахування під час
розроблення програм і планів
регіонального та місцевого розвитку, а
також формування бюджетів

1) розроблення
матриці індикаторів
із розподілом за
статтю, віком, місцем
проживання та
іншими необхідними
ознаками для
врахування під час
формування
стратегічних і
програмних
документів у сфері
регіонального та
місцевого розвитку, а
також під час
формування
бюджетів

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
Держстат
Мінсоцполітики
Мінфін
інші центральні органи
виконавчої влади
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання
обласних державних
адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування

до 1 березня підготовлено та
2022 р.
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону методичні
рекомендації
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124. Здійснення заходів щодо протидії та
запобігання домашньому насильству та
насильству за ознакою статі шляхом
координації зусиль усіх заінтересованих
сторін на національному, регіональному та
місцевому рівні

1) проведення
консультації із
заінтересованими
сторонами щодо
удосконалення
заходів із протидії та
запобігання
домашньому
насильству та
насильству за
ознакою статі з
метою координації
зусиль усіх
заінтересованих
сторін

Відповідальні за
виконання
Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

до 1 березня проведено
2022 р.
консультації із
заінтересованими
сторонами щодо
удосконалення
заходів з протидії та
запобігання
домашньому
насильству та
насильству за
ознакою статі

2) підготовка
рекомендацій щодо
включення заходів із
протидії та
запобігання
домашньому
насильству та
насильству за
ознакою статі до
стратегічних і
програмних
документів на
регіональному та
місцевому рівні
125. Забезпечення створення платформи
для координації та партнерства з метою

1) проведення
щороку конференцій

Індикатори
виконання

розроблено та
оприлюднено на
офіційному веб-сайті
Мінсоцполітики
рекомендації

Мінсоцполітики
Нацсоцслужба

до 1 грудня
2023 р.

проведено не менше
трьох конференцій
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Відповідальні за
виконання
сприяння обміну знаннями та досвідом у
для координації та
Мінрегіон
сфері забезпечення рівних прав та
партнерства з метою інші центральні органи
можливостей жінок і чоловіків між різними сприяння обміну
виконавчої влади
адміністративними рівнями у співпраці з
знаннями та досвідом Рада міністрів
ключовими заінтересованими сторонами та у сфері забезпечення Автономної Республіки
партнерами
рівних прав та
Крим
можливостей жінок і обласні, Київська та
чоловіків між
Севастопольська міські
різними
держадміністрації
адміністративними
органи місцевого
рівнями у співпраці з самоврядування (за
ключовими
згодою)
заінтересованими
партнери з розвитку (за
сторонами та
згодою)
партнерами
Найменування завдання

Найменування заходу

2) поширення
інформації про
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків на
регіональному та
місцевому рівні на
спеціалізованих
інформаційних
ресурсах з питань
децентралізації

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київські та
Севастопольська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

постійно

Індикатори
виконання
для координації та
партнерства

розміщено на сайті
decentralization.gov.ua
інформацію про
реалізацію державної
політики
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків на
регіональному та
місцевому рівні
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Відповідальні за
виконання

126. Створення умов для підвищення
потенціалу Мінрегіону, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій та органів місцевого
самоврядування щодо інтеграції
гендерного підходу у стратегічне та
бюджетне планування, реалізацію,
моніторинг та оцінювання політики
регіонального розвитку

1) підвищення
інституційного
потенціалу
Мінрегіону, Ради
міністрів Автономної
Республіки Крим,
обласних, Київської
та Севастопольської
міських
держадміністрацій та
органів місцевого
самоврядування
щодо інтеграції
гендерного підходу у
стратегічне
планування,
бюджетування,
реалізацію,
проведення
моніторингу та
оцінювання
державної
регіональної
політики

Мінрегіон
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

127. Запровадження системи моніторингу
та оцінювання регіонального та місцевого
розвитку, орієнтованої на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, дотримання прав людини, у тому
числі шляхом розрахунку та застосування
індексу гендерної нерівності та

1) проведення
гендерного аналізу та
впровадження
гендерного підходу в
систему проведення
моніторингу та
оцінювання сталого

Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 березня проведено оцінку
2022 р.
інституційного
потенціалу
розроблено план
підвищення
інституційного
потенціалу щодо
інтеграції гендерного
підходу у стратегічне
планування,
бюджетування,
реалізацію,
проведення
моніторингу та
оцінювання
державної
регіональної політики

—“—

розроблено
рекомендації за
результатами
гендерного аналізу
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регіонального індексу гендерного розвитку
як коригуючих факторів, пов’язаних з
розрахунком регіонального індексу
людського розвитку в Україні на основі
методології Програми розвитку ООН

регіонального та
місцевого розвитку,
орієнтованої на
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків,
дотримання прав
людини

Відповідальні за
виконання
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

Оперативна ціль 6. “Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та
розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються
на об’єктивних даних та просторовому плануванні”
128. Визначення потреб у даних з різних
інформаційних джерел, які необхідні
органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування у процесі
ухвалення рішень щодо реалізації
державної регіональної політики,
державної стратегії регіонального розвитку
та регіональних стратегій розвитку

1) впровадження
аналізу даних з
різних
інформаційних
джерел центральних
та місцевих органів
виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування та їх
асоціацій

Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування
(за згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 січня
2022 р.

підготовлено та
подано на розгляд
Міжвідомчій
координаційній
комісії з питань
регіонального
розвитку пропозиції
щодо показників
проведення
моніторингу
регіонального та
місцевого розвитку в
частині їх актуалізації
(пов’язані з
національними та
регіональними цілями
відповідно до
затверджених
стратегій розвитку),
ефективності
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2) проведення аудиту
наявних
статистичних та
адміністративних
даних у сфері
регіонального,
місцевого розвитку
та інвестування за
бюджетні кошти,
підготовка
пропозицій щодо
удосконалення
наявної

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)

Строк
виконання

до 1 січня
2022 р.

Індикатори
виконання
(вимірюють
відповідні процеси),
надійності та
корисності (надають
інформацію, якою
органи виконавчої
влади та органи
місцевого
самоврядування і
політики можуть
скористатися за
призначенням),
дезагрегації та
відображення
ставлення
вигодонабувачів до
результатів впливу
різних політик на
життя людей
прийнято відповідні
нормативно-правові
акти
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інформаційної бази
та джерел інформації

3) створення
необхідних
організаційних та
правових передумов
для запровадження на
державному,
регіональному та
місцевому рівні
регулярних
досліджень з
актуальних питань
реалізації Державної
стратегії
регіонального
розвитку з метою
збору та аналізу
необхідної для
прийняття
обґрунтованих
управлінських
рішень інформації,
зокрема щодо:
стану та проблем
розвитку визначених
функціональних

Відповідальні за
виконання
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
Мінрегіон
Мінекономіки
Агенція з питань
державно-приватного
партнерства
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

до 1 січня
2022 р.

Індикатори
виконання

прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України
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територій;
рівня регіональної та
місцевої
згуртованості;
ефективності
використання
бюджетних коштів
для реалізації
інвестиційних
проектів на
регіональному та
місцевому рівні;

ефективності
використання
інструменту
державно-приватного
партнерства;
інших актуальних
питань за рішенням
Міжвідомчої
координаційної
комісії з питань
регіонального
розвитку
129. Забезпечення інтегрування даних з
1) забезпечення
різних інформаційних джерел для
створення та
проведення моніторингу та оцінки
функціонування
розвитку регіонів та територіальних громад системи проведення
у єдину геоінформаційну систему, що
моніторингу і оцінки
розроблена та функціонує за стандартами
державної
відповідних баз даних у державах —
регіональної

Відповідальні за
виконання

Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим

Строк
виконання

до 1 січня
2022 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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членах ЄС. Концентрація ресурсів для
створення та забезпечення функціонування
такої єдиної геоінформаційної системи

політики, у тому
числі на основі
єдиної інтегрованої
геоінформаційної
системи проведення
моніторингу та
оцінювання розвитку
регіонів і громад з
урахуванням Цілей
сталого розвитку та
гендерних підходів

130. Створення єдиної системи проведення
статистичних спостережень та збору і
подання інформації на рівні територіальних
громад

1) створення
необхідних
організаційних та
правових передумов
для впровадження
системи статистики
на рівні
територіальних
громад, що
передбачає:
запровадження
системи індикаторів
для моніторингу
показників,
необхідних для
стратегічного
прогнозування та
планування розвитку
територіальних
громад;

Відповідальні за
виконання
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)
Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

Строк
виконання

до 1 січня
2023 р.

Індикатори
виконання

прийнято акт
Кабінету Міністрів
України
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Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Індикатори
виконання

організацію збору,
обробки та
оприлюднення
статистичних
показників розвитку
територіальних
громад, необхідних
для стратегічного
прогнозування та
планування
2) забезпечення
методологічного
супроводу
впровадження
системи статистики
на рівні
територіальних
громад

Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за
згодою)
партнери з розвитку (за
згодою)

до 1 грудня
2023 р.

запроваджено
систему статистики
на рівні
територіальних
громад
розміщено на
офіційному веб-сайті
Мінрегіону методичні
рекомендації

117
Найменування завдання

Найменування заходу

131. Забезпечення підвищення кваліфікації
фахівців, які проводять аналіз статистичних
та просторових даних за допомогою
сучасного програмного забезпечення,
здійснюють розроблення рекомендацій для
супроводження процесу планування,
моніторингу та оцінки регіонального
розвитку

1) забезпечення
розроблення та
впровадження
короткострокових
програм та/або
модулів до
професійних
(сертифікатних)
програм з
підвищення
кваліфікації
посадових осіб
місцевих органів
виконавчої влади,
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування та
депутатів місцевих
рад з питань аналізу
та інтерпретації
статистичних та
просторових даних за
допомогою сучасного
програмного
забезпечення,
розроблення
рекомендацій для
супроводження
процесу планування,
проведення
моніторингу та
оцінки регіонального

Відповідальні за
виконання
НАДС
Мінрегіон
інші центральні органи
виконавчої влади
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
всеукраїнські асоціації
органів місцевого
самоврядування
(за згодою)
партнери з розвитку
(за згодою)

Строк
виконання

Індикатори
виконання

до 1 вересня розроблено та
2022 р.
впроваджено
короткострокові
програми та/або
модулі до
професійних
(сертифікатних)
програм підвищення
кваліфікації
посадових осіб
місцевих органів
виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування та
депутатів місцевих
рад
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розвитку та
прийняття
відповідних
управлінських
рішень

Відповідальні за
виконання

_____________________

Строк
виконання

Індикатори
виконання

