ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
____________№_________
ПЛАН РОБОТИ
Міністерства молоді та спорту України
із виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України
на 2022–2025 роки
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Очікувані результати

Строк
Джерела
виконан- фінансування та
ня
орієнтовний обсяг

1

2

3

4

1

2. Виконання плану реалізації
Закону України “Про
адміністративну процедуру”

Мін’юст,
міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади

розроблені відповідно до плану
IV
кошти
законопроекти схвалено Кабінетом
квартал державного
Міністрів України та внесено на розгляд 2024 р. бюджету, кошти
Верховної Ради України
міжнародної
технічної
допомоги

Мінцифри,
міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади

проведено
оптимізацію
процедур
ІV
кошти
надання
послуг
відповідно
до квартал державного
пропозицій, підготовлених Мінцифри
2025 р. бюджету, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

5

6

Структурний
підрозділ
відповідальний за
виконання
7
управління
стратегічного
планування та
комунікацій
структурні
підрозділи
(у межах компетенції)

2

12. Спрощення процедур
надання адміністративних
послуг, зокрема комплексної
послуги щодо започаткування
та провадження
підприємницької діяльності,
комплексної послуги,
пов’язаної із настанням смерті
особи

департамент
олімпійського
спорту

2

1
3

4

2
24. Впровадження
інформаційної системи
управління людськими
ресурсами в державних органах
(HRMIS)

3
НАДС,
міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади

34. Приведення структури
міністерства
апарату міністерств у
відповідність із встановленими
вимогами

4
95 відсотків міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади
впровадили інформаційну систему
управління людськими ресурсами

у структурі апарату міністерств
утворено директорати для формування
державної політики в усіх сферах, за які
міністерства є відповідальними

5
IV
квартал
2025 р.

6
кошти
державного
бюджету, кошти
міжнародної
технічної
допомоги
2022 рік – 12 562
тис. гривень
2023 рік – 32 744
тис. гривень
2024 рік – 26 390
тис. гривень
2025 рік – 22 866
тис. гривень
II
кошти
квартал державного
2022 р. бюджету

7
управління роботи
з персоналом
відділ
бухгалтерського
обліку та звітності
відділ
господарського та
інформаційнотехнічного
забезпечення

управління роботи
з персоналом
юридичне
управління
департамент
економіки та
фінансів

5

35. Розроблення каталогу
типових процесів та порядку
оптимізації процедур і робочих
процесів в органах виконавчої
влади

Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України,
міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади

підготовлено та забезпечено
затвердження Кабінетом Міністрів
України каталогу типових процесів та
порядку оптимізації процедур і робочих
процесів в органах виконавчої влади

IV
кошти
квартал державного
2022 р. бюджету, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

управління роботи
з персоналом
структурні
підрозділи
(у межах компетенції)

3

1
6

7

8

2
36. Проведення оптимізації
процедур і робочих процесів в
органах виконавчої влади

3
4
5
6
міністерства,
проведено проект з оптимізації не щороку кошти
інші центральні менше одного робочого процесу на рік
державного
органи
бюджету, кошти
виконавчої
міжнародної
влади
технічної
допомоги
40. Забезпечення
Секретаріат
прийнято відповідні акти Кабінету
ІІ
кошти
реінжинірингу процесу
Кабінету
Міністрів; створено Єдиний
квартал державного
моніторингу та контролю
Міністрів
інтегрований портал моніторингу та
2023 р. бюджету, кошти
виконання управлінських
України,
контролю виконання управлінських
міжнародної
рішень
Мінцифри,
рішень
технічної
інші
допомоги
міністерства
3 000 тис. гривень
41. Запровадження
Мін’юст,
впроваджено модулі електронних
ІV
кошти
електронного архіву та
Укрдержархів, архівів
у
центральних
органах квартал державного
розроблення спеціалізованого Мінцифри,
виконавчої влади, інтегровані із 2023 р. бюджету, кошти
програмного забезпечення, що міністерства,
системами документообігу;
міжнародної
дасть змогу здійснювати
інші центральні Центральний державний електронний
технічної
роботу з архівними
органи
допомоги
архів забезпечив технічні можливості
електронними документами, в виконавчої
36 962,9
тис.
та розпочав приймати документи для
архівних підрозділах
влади
гривень
постійного зберігання від центральних
центральних органів
органів
виконавчої
влади
в
виконавчої влади; створення
електронній формі;
належних умов для постійного
передача документів на постійне
зберігання електронних
зберігання від центральних органів
документів Національного
виконавчої влади до Центрального
архівного фонду та державних
державного
електронного
архіву
електронних інформаційних
відбувається згідно з Порядком
ресурсів
приймання-передавання електронних
документів Національного архівного
фонду
на
постійне
зберігання,
затвердженого наказом Мін’юсту від
30 грудня 2020 р. № 4555/5

7
управління роботи
з персоналом
структурні
підрозділи
(у межах компетенції)

відділ
контролю,
діловодства
та
звернень громадян

відділ
контролю,
діловодства
та
звернень громадян
відділ
господарського
інформаційнотехнічного
забезпечення

та

4

_______________________________________________________________

