ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2015 рік, відповідальним за які визначено МВС
Департамент аналітичної роботи та організації управління
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання
фактично
обсяг фінансування,
профінансований
назва, дата та номер
передбачений
обсяг коштів за
рішення про реалізацію
програмою
програмою
програми (проекту)
(проектом)
Дата
(проектом)
регіонального розвитку,
регіонального
регіонального
№ Найменування Найменування початку/ що реалізується в рамках
розвитку, що
завдання
завершення
розвитку, що
заходу
заходу
реалізується в
з/п
Стратегії
здійснення
реалізується в
рамках
заходу
заходу
рамках заходу
тих, що
тих, що
з початку
з початку
діють з
за
затверджені реалізації
реалізації за звітний
початку
звітний
у звітному програми
програми період
виконання
період
періоді
(проекту)
(проекту)
завдання
1. Розвиток
Взаємодія з Постійно розпорядбюджетінфраструк5
центрами
ження
ні притури міст (у надання
Кабінету
значенчастині
адміністраМіністрів
ня
надання
тивних
України від
ДМС
адміністрапослуг
з
16.05.2014
України
тивних та питань
№ 523
інших
покращення
послуг
якості
населенню
надання
і суб’єктам адмінпослуг
господарю- та
вання)
запровадження в повному
обсязі
належного
технічного
забезпечення
ЦНАП
для
надання всіх
послуг ДМС

Індикатори результативності виконання завдання

Стан виконання
завдання (з
порівняльною
оцінкою фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
завдання (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням
механізму
вирішення)

ДМС України у
взаємодії з
ЦНАП забезпечено надання
послуг з оформлення та видачі
паспорта громадянина України;
оформлення та
видачі паспорта
громадянина
України в разі
обміну замість
пошкодженого,
втраченого або
викраденого;
вклеювання до
паспорта громадянина України
фотокартки при
досягненні
громадянином
25- і 45-річного
віку; реєстрації
місця проживання особи; зняття

-

найменування прогнозоване фактичне відхиіндикатора,
значення
значення лення
одиниця виміру індикатора індикатора (+/-)
кількість видів
послуг ДМС,
що надаються
через ЦНАП,
од.

7

7

0

2

Видача
Постійно постанова
дозволів на
Кабінету
зберігання і
Міністрів
носіння
України від
(реєстрація,
04.06.2007
№ 795
перереєстрація) зброї, на
придбання і
перевезення
вогнепальної
зброї, боєприпасів,
інших
предметів, на
відкриття та
функціонування об’єктів
дозвільної
системи, що
працюють з
вибуховими
матеріалами та
на переоформлення зброї
за місцем її
обліку з
одного
власника на
іншого
Оформлення
Постійно постанова
та видача
Кабінету
дозволу на
Міністрів
перевезення
України від
надгабарит04.06.2007
них, велико№ 795
вагових

-

бюджетні призначення
Національної
поліції
України

-

-

-

кількість
послуг,
що
надані
органами
і
підрозділами
Національної
поліції, од.

-

142083

-

-

бюджетні призначення
Національної
поліції

-

-

-

кількість
послуг,
що
надані
органами
і
підрозділами
Національної
поліції, од.

-

45711

-

з
реєстрації
місця проживання
особи;
реєстрації місця
перебування
особи;
оформлення та видача
довідки
про
реєстрацію місця
проживання або
місця перебування особи
Органами
та
підрозділами
Національної
поліції
забезпечено
надання
зазначених адміністративних послуг
в
обласних
центрах, районах,
крім
тимчасово
окупованих
територій
АР
Крим, Донецької
та
Луганської
областей

Органами
та
підрозділами
Національної
поліції
забезпечено
надання
зазначених адміністративних послуг

-

-

3

2.

3.

вантажів та
документів
щодо
погодження
маршрутів
дорожнього
перевезення
небезпечних
вантажів
ВідновленЗабезпечення Постійно постанова
ня безпеки виконання
Кабінету
життєдіяль
робіт з відновМіністрів
ності
та лення пошкодУкраїни від
економічженої інфра11.12.1999
ної
структури:
№ 2294
реабілітації доріг, залізДонецької
ниці,
та
електричних
Луганської
та водопровідобластей
них мереж (у
частині гуманітарного
розмінування).
Відновлення
та забезпечення безперебійного енерго-,
газо- та водопостачання
об’єктів соціальної сфери,
освіти, охорони здоров’я
та промисловості (у
частині
гуманітарного
розмінування)
Створення Оформлення
Постійно
Закон
умов
для документів, що
України
розв’язання посвідчують
«Про забезнагальних
особу та
печення
проблем
підтверджують
прав і
переселенців громадянство
свобод
України за
внутрішньо
місцем
переміщефактичного
них осіб»
проживання

в
обласних
центрах, районах,
крім
тимчасово
окупованих
територій Автономної Республіки
Крим, Донецької
та
Луганської
областей

України

-

-

бюджетні призначення
ДСНС
України

бюджетні призначення
ДМС
України

-

-

-

-

-

-

обстежено
будівель, од./
обстежено
території, га/
виявлено
вибухонебезпечних
предметів, од.

-

кількість послуг
ДМС України, що
надані
внутрішньо
переміщеним
особам, од.

-

971/

-

ДСНС України
забезпечено
виконання робіт
з безперебійного
життєзабезпечення
об’єктів
соціальної
сфери,
освіти,
охорони
здоров’я
та
промисловості,
відновлення
пошкодженої
інфраструктури
Донецької
та
Луганської
областей
в
частині
гуманітарного
розмінування

-

-

ДМС
України
забезпечено
надання послуг
з:
оформлення
паспортів громадянина України
(48558);
вклеювання до
паспорта грома-

-

6430,67/
47194
(починаючи
з 06.07.2014)

221 942

4
внутрішньо
переміщених
осіб

4.

Надання
якісних
житловокомунальних послуг,
забезпечення
житлом

Забезпечення
житлом
військовослужбовців,
осіб рядового
і начальницького складу

Постійно

постанова
Кабінету
Міністрів
України від
29.11.1999
№ 2166

-

5.

Розвиток
прикордонних
територій

Розбудова та
облаштування
державного
кордону на
території

20152018
роки

розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від
14.05.2015
№ 439

- // -

Чернігівської,

Сумської,
Харківської
Донецької,
Луганської і
Херсонської
областей

Міністр внутрішніх справ України
____ березня 2016 року

510
510
97,5
97,5
кількість
млн.грн. млн.грн. млн.грн. млн.грн. отриманих
квартир, од.

989,578
млн.
грн.

- // -

400,0
млн.
грн.

- // -

3434

255

- 3179

40

22,7

- 17,3

створення
системи
інженернотехнічного
облаштування
українськоросійського
державного
кордону,
відсотків
фінансування
від запланованого за звітний
період

А.Б. Аваков

дянина України
фотокарток при
досягненні 25- і
45-річного віку
(72935);
оформлення
паспортів громадянина України
для виїзду за
кордон (95277);
оформлення проїзних документів
дитини (5172)
Виконання
завдання складає
7% запланованого Комплексною програмою
забезпечення
житлом військовослужбовців,
осіб рядового і
начальницького
складу
Інженернотехнічне
облаштування
українськоросійського
державного
кордону
здійснено
у
межах
фінансування

Недостатнє
фінансувавня з державного бюджету Комплексної програми

Недостатнє
фінансування з державного
бюджету запланованих
заходів

