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Я народилася в Києві, у післяріздвяний день
1960 року. Моє дитинство пройшло у самому
центрі міста, на Хрещатику, мабуть звідси така лю'
бов до історії, всього вишуканого, естетичного.
Закінчила одну з Київських шкіл. Змалку любила
театри. І сьогодні намагаюся хоча б раз на місяць
відвідати дітище Мельпомени. 

Моя мама усе життя пропрацювала на авіаза'
воді, можливо тому вона в мене така морально
стійка, як я жартую, наче "сталевий птах". Донька
Ольга активно вивчає іноземні мови, але остаточно
ще не визначилася з вибором професії. Мріє про
кар'єру фотомоделі. Я спокійна за доньку, бо мама
моя може наглянути за нею, коли мене немає. Са'
ме вони — це моя підтримка та опора у житті. Во'
ни — це мій тил. 

Що визначило Ваш вибір професії ? Що вплиB
нуло на нього?

Мої спогади з дитинства дуже чіткі. Вже у шкіль'
ному віці я шукала правду, докопувалась до істини.

Мабуть це є наслідком прочитаних детективів. Мій
характер продовжував "куватися" у школі завдяки
вчителям. Мої шкільні викладачі були дуже вимог'
ливими. Одним з улюблених вчителів була вчитель'
ка біології, яка хотіла "схилити" мене на стезю
біології, хоча в мене були труднощі з хімією.
Відкрию Вам таємницю — в усіх юристів проблеми
з математикою (точними науками), тому вони
і йдуть в юриспруденцію. Це поширений жарт серед
юристів. Патологічне почуття справедливості, наве'
дення порядку і законності існувало в мені зі школи,
залишилося воно і до сьогодні. І копатися, копатися
та ще раз копатися у каверзних запитаннях. 

У моєї товаришки був батько прокурор. Вона
мені розповідала багато цікавого з його буденної
роботи. Це також частково визначило мій вибір.

Невже відразу Ви знали, що станете юрисB
том, правознавцем? 

Зовсім ні! Спочатку я мріяла стати археологом,
їздити на розкопки. Потім мої мрії стали справджу'
ватися, а згодом перейшли в археологічні розкоп'
ки в галузі юриспруденції.

А як складалося Ваше навчання?
Мушу сказати, що вступила я до Інституту лише

з третього разу, але без "блату". На перших курсах
інституту я не знала за що братися — маса пред'
метів і всі потрібні. Пригадую свого викладача
з "Історії держави і права". Саме він підштовхнув
мене до того, яким чином потрібно вивчати юри'
дичні предмети. І це налаштувало мене на подаль'
ше навчання. Закінчила інститут у 1984 році за фа'
хом правознавство.

Мій трудовий шлях розпочався у 16 років...
Розпочала я свій трудовий шлях у Міністерстві юс'

тиції УРСР. Потім працювала на посаді секретаря Ра'
дянського району м. Києва, одночасно навчаючись
у Харківському юридичному інституті. На третьому
курсі я перевелася на стаціонар, повернулася в суд
уже консультантом, потім працювала на підпри'
ємстві — спочатку юристконсультом, тоді начальни'
ком юридичного відділу підприємства "Київриба".
Ця робота додала мені серйозного багажу знань.
Я вивчила господарське право, бо в нас за часів Ра'
дянського Союзу господарському праву не приділя'
лося належної уваги. На практиці я дізналася, що та'
ке договори, як вони укладаються, як виконуються.
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Завідувач відділу правової експертизи консти�
туційних подань та звернень Конституційного Суду
України Галина Скворцова



Після відпустки по догляду за дитиною я повер'
нулась у судову систему та працювала у Верховно'
му Суді України на посаді старшого консультанта,
а згодом очолила відділ у судовій колегії (тепер су'
дова палата) в кримінальних справах по розгляду
скарг в порядку нагляду. Тоді під моїм керівництвом
працювало 20 осіб. 

Після роботи у Верховному Суді України я прий'
шла працювати у Конституційний Суд України, який
було створено у 1996 році. Працювала спочатку го'
ловним консультантом. Наразі вже 3 роки на посаді
завідувача відділу правової експертизи. У моєму
підпорядкуванні 18 осіб.  

Мій стаж державної служби складає понад 15 ро'
ків (загальний — близько 30 років). Мій трудовий
шлях у судовій системі налічує 14 років. 

Ви ніколи не замислювалась над зміною
професії, фаху?

Я не уявляю себе без цієї справи. Ким би я могла
бути? Хіба що домогосподаркою (сміється). Від
цього столу — і відразу до "станка" на кухні. 

Випадки долі
У моєму житті було достатньо, я б навіть сказала,

цікавих випадків долі. Коли я ще навчалася в Хар'
ківському юридичному університеті (тепер Націо'
нальна юридична академія імені Ярослава Мудро'
го) у мене були прекрасні педагоги, деякі з них
згодом стали працювати суддями у Консти'
туційному Суді України. Знаєте, ніби оті добрі ан'
гели'охоронці супроводжували мене весь час. Це
дуже приємно. Здається, зовсім недавно ходила
до них здавати екзамени, а сьогодні працюємо
пліч'о'пліч. Тепер, озираючись назад, я замислю'
юсь, а як би все склалось, коли б їх не було поряд?
Один із моїх викладачів'суддів уже у відставці, а ін'
ший працює тут. Серед суддів'юристів світ тісний. 

Що належить до Ваших повноважень?
Як відомо, Конституційний Суд України — єди'

ний орган конституційної юрисдикції в Україні.
Основним його завданням є гарантування верхо'
венства Конституції України як Основного Закону
держави на всій території України. Його організа'
ція, повноваження та порядок діяльності визнача'
ються Конституцією України та Законом України
"Про Конституційний Суд України". Конституційний
Суд України діє згідно з принципами верховенства
права, незалежності, колегіальності, рівноправ'
ності суддів, гласності, повноти і всебічності розгля'
ду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень. 

Відділ правової експертизи конституційних по'
дань та звернень діє в межах своїх повноважень,
визначених Положенням про Секретаріат КСУ, По'
ложенням про Управління правової експертизи та
безпосередньо Положенням про Відділ.

Працівники нашого Відділу готують висновки та
інші інформаційно'аналітичні та довідкові ма'
теріали, що стосуються питань, порушених у кон'
ституційних поданнях та зверненнях.

Крім того, за дорученням суддів'доповідачів
у справі працівники Відділу залучаються до підго'
товки проектів рішень та ухвал Суду.

Тобто, робота хоч і складна, але дуже цікава.
Щоб дійти певного висновку щодо відповідності
норми закону чи іншого правового акту Конституції
України, або дати тлумачення нормі Конституції чи
закону України відповідальні працівники Відділу пе'
редусім вивчають теоретичні розробки та напра'
цювання вчених'юристів, аналізують певне законо'
давство України в його історичному розвиту, досвід
органів конституційної юрисдикції країн СНД та за'
рубіжних країн з означених питань.

Я все це запланувала і досягла сама — ці слоB
ва можуть бути Вашим кредо?

Так, ці слова характеризують моє життя. Поняття
покровителів та меценатів щодо мене не прийнят'
не. Так, мені допомагали люди, але це було не про'
теже,    а тільки рекомендації, бо бачили, що я цьо'
го варта. Людина знає тебе, твої позитивні якості,
несе за тебе відповідальність, бо рекомендує тебе
на певну посаду. 

Я працювала у Верховному Суді України на'
чальником відділу, у Конституційний Суд України
я перейшла головним консультантом. З приводу
цього в мене не було зайвих амбіцій і ніяких об'
раз — з керівної посади перейшла на дещо ниж'
чу через те, що тут я зіткнулася з речами, які
потрібно було опановувати. Згодом я стала заві'
дувачем відділу. Лише за результатами своєї робо'
ти я зайняла посаду заступника завідувача, а ось
тепер і завідувача. На цій посаді працюю ось уже
три роки. Дехто вважав мене вимогливою, уперед'
женою, але повірте, як теплішає серце, коли маєш
за це від людей любов і розуміння. 

Якими професійними якостями має воB
лодіти людина, працюючи на такій посаді?

Вважаю, що працюючи у такій установі на
керівній посаді, потрібно володіти високим про'
фесіоналізмом, схильністю до аналітики, логіки,
вміти зіставляти, знаходити єдине вірне рішення,
переконувати, прислухатися до іншої точки зору,
знаходити підхід, розуміти колег, підлеглих та вміти
планувати свою роботу.

Окрім основної роботи у кожної жінки є ще одна
робота — сім'я, виховання дітей, порядок, добро'
бут, а це, як Ви розумієте, не проста робота.

Отримую справжнє задоволення від своєї робо'
ти, скучаю за нею, коли у відпустці.

Матеріал підготовлено М. Шевчук
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Чим зумовлений Ваш приїзд в Україну?
Фактично, Ви наші перші офіційні гості з часу
обрання нового Уряду. 

На запрошення Центру "Демократія і розвиток",
Європейської Фундації "Діалог" та за сприяння
Польсько'Американсько'Української Ініціативи про
Співпрацю (ПАУСІ) після дворічної перерви ми при'
були на Україну та взяли участь у роботі польсько'
українського прес'клубу на тему: "Адаптація інсти'
туту державної служби до стандартів ЄС: досвід
Польщі, перспективи для України". З боку ук'
раїнської сторони у цьому заході взяв участь мій
колега Тимофій Мотренко, який очолює Голов'
держслужбу. Цей захід був організований з ме'
тою обговорення актуальних питань адаптації
інституту державної служби до стандартів ЄС.
Ми переслідували мету — за сприяння пред'
ставників регіональних засобів масової інфор'
мації донести до широкого кола громадськості

знання про шляхи вдосконалення інституту дер'
жавної служби в Україні.

А щодо того, що ми — перші офіційні гості, то це
так. У перший день приїзду в Україну ми мали
декілька важливих зустрічей, зокрема з Віце'
прем'єр'міністром України з питань Європейської
інтеграції Олегом Рибачуком, за участю Надзви'
чайного і Повноважного Посла Республіки Польща
Марека Зюлковскі. Пан Рибачук зізнався, що я є йо'
го першим закордонним гостем за час його при'
значення на цю високу посаду. Розглядаю цей візит
як знаковий для обох сторін, з огляду на те, що сво'
го часу Польща першою визнала незалежність Ук'
раїни у 1991 році, а під час буремних подій листопа'
да'грудня 2004'го виступила посередником у пе'
реговорному процесі в особі нашого Президента
пана Кваснєвського.

Для кожного поляка Україна є краєм близьким,
рідним, сусідським, бо у нас спільна історія — не'
легка, але особлива. І це є приводом до того, що
я став вашим першим гостем. Для нас важливі
успіхи України — як внутрішні, так і на міжна'
родній арені. Тому ми зацікавлені у впровадженні
всіх адміністративних та економічних реформ,
у завершенні всіх політичних і демократичних пе'
ретворень, які зараз відбуваються в Україні.
У ході зустрічі було висловлено певність у тому,
що ми продовжимо нашу співпрацю. Пан Посол
Зюлковскі та Пан Рибачук обговорили низку пи'
тань, які будуть представлені на найближчій
зустрічі українських та польських колег.

Зважаючи на те, що Польща з 1 травня 2004 роB
кує асоційованим членом Європейського СоюB
зу, чи не ставляться якісь особливі вимоги до
ваших державних службовців?

Немає жодних формальних вимог. У Польщі при'
належність до цивільної служби — це справа прес'
тижу. Звичайно, наші чиновники мають  бути компе'
тентними, професійними, ретельно виконувати свої
обов'язки, служити державі та громадянам, забез'
печувати якісне функціонування та управління дер'
жавою, керуючись принципами політичної нейт'
ральності, неупередженості та професіоналізму.
Вони мають бути мобільними, а отже готовими до

…МИ ХОЧЕМО СПІВПРАЦЮВАТИ З УКРАЇНОЮ
В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЩОБ ТАКА ВЕСНА, 

ЯК У ТРАВНІ 2004 РОКУ В НАС, 
НАСТАЛА НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ І ДЛЯ УКРАЇНИ…

Начальник Управління цивільної служби
Республіки Польща Ян Паства
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роботи на різних посадах у різних населених
пунктах. Члени корпусу цивільної служби мусять
мати незаплямований авторитет.

Що передувало вступу Польщі до ЄС ?

Останнім часом ми провадили активну публічну
діяльність, яка б сприяла наближенню до ЄС — ак'
тивно співпрацювали з міжнародними інституція'
ми, що займаються проблемами цивільної служби.
На цьому етапі для нас були важливими завдання,
пов'язані з членством Польщі в ЄС, зокрема адап'
тація принципів функціонування польської цивіль'
ної служби до стандартів ЄС та моніторинг системи
управління людськими ресурсами. Як бачите, це
ми успішно подолали.

Скажіть, який "організм"  та механізм приB
значення на посаду Керівника цивільної служB
би, якою є структура Офісу?

Згідно із Законом про цивільну службу від 18 груд'
ня 1998 року за функціонування цивільної служби
відповідає Керівник цивільної служби, який призна'
чається на 5'річний термін. Структуру нашого
Офісу складають:

Секретаріат Керівника цивільної служби;
Бюро Генерального директора Офісу;
Департамент набору та відбору кадрів у цивіль'

ній службі;
Департамент управління кадрами цивільної

служби;
Департамент навчання та розвитку цивільної

служби.
На Керівника цивільної служби покладено

обов'язки підготовки проектів нормативних актів
у випадках, передбачених законом, інформування
про цивільну службу, підготовка та видання Бюле'
теню цивільної служби, контроль за дотриманням
принципів цивільної служби, організації та прове'
дення процедури кваліфікаційного відбору в ци'
вільній службі, проведення конкурсів на вищі поса'
ди в цивільній службі та інше. До складу цивільної
служби входять експертно'дорадчі органи: Рада
цивільної служби — експертно'дорадчий орган Го'
лови Ради Міністрів (вона складається з 16 членів,
які призначаються Головою Ради Міністрів: 8 —
відповідно до вимог закону про цивільну службу,
8 — з представників усіх парламентських фракцій)
та Вища дисциплінарна комісія, яка формується
з 15 членів (лише чиновників цивільної служби).
Призначає Голова Ради Міністрів строком на 6 ро'
ків: 12 членів призначаються за поданням Керівни'
ка цивільної служби, 3 — генерального директора

дипломатичної служби з представників диплома'
тично'консульського корпусу. Організацію роботи
Комісії покладено на Офіс цивільної служби. Комісія
в другій інстанції розглядає дисциплінарні справи
членів корпусу цивільної служби, в першій і другій
інстанції — дисциплінарні справи генеральних ди'
ректорів і головного інспектора внутрішнього аудиту.

"Куратором" цивільної служби є Рада Міністрів,
Прем'єр, який згідно з Конституцією Республіки
Польща є Конституційним "зверхником" цивільної
служби. Прем'єр є тією особливою фігурою, яка
мала надати цивільній службі етичний кодекс.
І у 2002 році служба такий кодекс отримала. 

44 ЗАПОВІДІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Він подібний до "Десяти заповідей Божих"
(сміється), але їх там насправді сорок чотири. Во'
ни — як настанови, як дзеркало, яке вішаємо перед
кожним державним службовцем і говоримо їм:
"Подивись на себе і порівняй свою "осанку". Про'
читай Кодекс і намагайся робити так, як там напи'
сано". У нас, у поляків, є така приказка "Чого Ясь не
навчився, того Ян не буде вміти". Це зокрема сто'
сується й людини — не можна навчити дорослу лю'
дину того, чого вона не навчилася дитиною. Проте
ця приказка зазнала значних змін. Відповідно до
Кодексу етики цивільної служби наші державні
службовці мають діяти публічно, ощадливо, так,
щоб їхня праця на папері дала позитивний резуль'
тат у справі. Згідно з цим документом своєю робо'
тою вони забезпечують стабільність держави.
Службовці чесно виконують свої обов'язки. За про'
фесійну та фінансову стабільність вони отримують
можливості професійного розвитку та кар'єрного
росту. Щоб забезпечити високу якість кадрового
складу, майбутні члени корпусу мають пройти че'
рез процедуру кваліфікаційного відбору, внаслі'
док якої будуть обрані справжні професіонали —
ретельні, лояльні по відношенню до держави та доб'
розичливі у ставленні до громадян. Але так вже
є в традиції європейській, що порушення етичних
норм загрожує покаранням — працівник, який по'
рушує Кодекс, буде визнаний непридатним до
служби в органах державної влади. Правовий та
фінансовий статус чиновника мають бути гарантією
його неупередженості, ретельності та дотримання
букви закону. У процесі його створення ми дотри'
мувалися думки — краще запобігти утворенню
проблеми, ніж потім її вирішувати, тому в Кодексі
передбачили механізм поведінки чиновників
у складних, з етичної точки зору, ситуаціях. Вва'
жаємо, що тут закладено етичні стандарти, які
є взірцем у ставленні до роботи. 
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З огляду на вищесказане випливає, що Ваші
державні службовці — ідеальні, вони — прикB
лад для наслідування?

Зовсім ні... Наведу один з прикладів. Що робить
кожен із нас, коли вступає на роботу? Хвалиться,
пише про себе найкраще для того, щоб влаштува'
тися на роботу. З моральної точки зору це непра'
вильно, а з професійної... Кажуть: "Ціль виправдо'
вує засоби". Якщо ціль — блага, то й засоби мають
бути правильними. 

Постсоціалістичний період давно закінчився,
якісно змінилися державні службовці, на них пози'
тивно вплинув Кодекс честі. Порушуючи правила
поведінки Кодексу, наші держслужбовці бояться
втратити робоче місце, переживають за про'
фесійну непридатність. Ось Вам і механізм впливу.

Так, механізм дієвий. В Україні подібного
"дороговказу" чиновникам ще немає, хоча ідеї
його написання були.

Робота над Кодексом етики цивільної служби
Республіки Польща тривала два роки. Ця робота не
була роботою політиків, у його створенні брали
участь висококласні експерти — фахівці Вищої
школи публічної адміністрації та Канцелярії Сейму,
науковці'теологи, соціологи та інші. Ми готові
поділитися нашими досягненнями, зокрема і на'
працюваннями у роботі над Кодексом етики. Цей
етап роботи має за собою певний досвід, який для
вас є важливим. Ми маємо експертів, які працюва'
ли над ним, а тепер проводять навчання в Націо'
нальній школі державного управління Польщі. І га'
даю, що це є однією з важливіших праць, якою ми
можемо поділитися з Україною. Ми готові
співпрацювати на засадах твіннінг'проектів, де
панує дружня, партнерська співпраця з нашими
колегами в Головдержслужбі. Про це ми мали
розмову під час зустрічі в Головдержслужбі
7 лютого. Польська сторона може співпрацюва'
ти з українською в тих напрямах, які на сьогодні
більше потрібні вам. Ми будемо раді, якщо це
дасть змогу наблизитись Україні до ЄС. Я гово'
рю про це від імені Цивільної служби Польщі.
У будь'якому разі, де є потреба, якщо ук'
раїнська сторона хоче, а польська може — є го'
товність поділитися позитивним досвідом, який
ми маємо.

Які враження залишились у Вас про роботу,
яка проводиться Вашими професійними колеB
гами — українською "цивільною службою" —
Головдержслужбою? 

Мій останній візит в Україну був у 2001 році. З цьо'
го часу минуло декілька років, але те, про що говорю
я і те, що я чув від колег з країн Балтії, які співпрацю'
вали з українською стороною кілька останніх років,
а тепер, як і Польща є членами Європейської
спільноти, доводить, що нашими українськими ко'
легами останніми місяцями було проведено значну
роботу для досягнення якісних змін в державній
службі України. Ви професійно займаєтеся робо'
тою, яку не відразу помітно. Ви не робите політичних
феєрверків, натомість ви робите такі речі, які значно
підвищують якість роботи, і думаю, що те, що зроб'
лено і що планується зробити націлене на якісні
зміни в державній службі України. 

Важливо, щоб продовжився курс реформ у дер'
жавній службі України новим Урядом, незалежно
від партійної приналежності. Свого часу, діючий
Президент Польщі Александр Кваснєвський підт'
римав курс реформ, який започаткував Президент
Лех Валенса. Якщо є потреба у визначенні подаль'
ших напрямів роботи, то ми можемо запропонува'
ти способи розв'язання і вибрати такий варіант,
який може вам максимально підійти.

Які настрої панують у польськоBукраїнських
дипломатичних колах з огляду на бажання
України вступити до Європейського Союзу?

Останні події довели, що Україна — Європейська
держава. Після листопадово'грудневої (Помаран'
чевої) революції ми відкрили очі й побачили іншу
Країну, її потенціал. Це дуже важлива частина ва'
шої історії. Завдяки великим дням відбуваються ве'
ликі зміни. 

Понад триста років поляки жили в одній державі
з литовцями, українцями й білорусами. Двісті років
тому ця спільна держава зникла з карти Європи.
Однак люди, які жили на території поділеної Речі
Посполитої, ніколи не втрачали західного коріння
своєї свідомості. У випадку українців це проявля'
лося в їхньому способі життя, ставленні до приват'
ної власності на землю, самоврядування та підпри'
ємливості. І нині, навіть після семи десятків років
так званого реального соціалізму, який призвів до
значного спустошення людської свідомості, близько
70 відсотків українців вбачає майбутнє своєї
країни і своїх сімей у тісних зв'язках з Європейсь'
ким Союзом, сприймає ЄС як джерело безпеки,
стабільності й добробуту. Ці люди напевно небага'
то знають про європейську інтеграцію, але
інстинктивно відчувають, що вона може покращи'
ти якість їхнього життя і гарантувати краще май'
бутнє їхнім дітям. 

Матеріал підготовлено М. Шевчук
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Вивчення процесу реформування владних ор'
ганів України свідчить, що загалом воно здійс'
нюється у задекларованому в Конституції України
напрямі розбудови суверенної, незалежної, де'
мократичної, соціальної, правової держави, по'
кликаної забезпечувати права і свободи людини
та гідні умови її життя [1].

Окремі аспекти цього питання вже знайшли
теоретичне осмислення зокрема у працях В. Ба'
куменка, В. Бебика, Р. Войнович, Т. Мотренка,
Н. Нижник, В. Ребкала, Ф. Рудича, С. Рядова,
Ю. Сурміна, В. Токовенко, В. Шаповала, Л. Шкля'
ра та інших вітчизняних учених, хоча "зали'
шається нерозробленим цілий пласт проблем,
пов'язаних з державною владою, її змістом, а отже
із співвідношенням понять державної і політичної

влади, з механізмом функціонування системи
державної влади та її складових" [2, с. 5]. Так, на
наш погляд, потребує вивчення діяльність
земств з метою використання їх досвіду в сучас'
них умовах.

Слід відзначити, що реформа влади здійс'
нюється з урахуванням іноземного досвіду. Яскра'
во помітне декларування європейських принципів
діяльності влади та тенденції посилення ролі пред'
ставницьких органів і місцевого самоврядування,
зростання авторитету політичних партій і гро'
мадських організацій та недержавних органів. 

Аналіз свідчить, що за останні роки дещо вда'
лося зробити для матеріального та фінансового
забезпечення органів влади, передусім у нап'
рямі комп'ютеризації та частково технічного ос'
нащення.  

Водночас можна зазначити, що реформування
здійснюється неритмічно за відсутності єдиної
рамкової концепції. Очевидно, це є об'єктивним
проявом відсутності узагальнюючого теоретичного
осмислення переходу від тоталітарної системи
влади та планової економіки до ринку і демократії.
Помітно дається взнаки перманентна неконсолідо'
ваність влади, хронічна боротьба між її гілками та
протиріччя між центром та регіонами. 

На нашу думку, слід також пам'ятати, що ук'
раїнське суспільство сьогодні має вирішувати
завдання утвердження державності та собор'
ності одночасно із забезпеченням демократи'
зації всіх процесів, що на практиці призводить
до помітних протиріч.

Важливо пригадати, що протягом віків ук'
раїнці вели боротьбу за власну державність, яка
зазнавала невдачі через прагнення негайно до'
сягти того, що інші народи будували століттями,
різне бачення шляхів розвитку, протиріччя
вітчизняних еліт тощо [3].

Тому видається доцільним провести історич'
ний аналіз переломних подій з метою їх макси'
мального врахування сьогодні, коли за даними
експертної оцінки "суспільство перебуває на етапі
формування ідеалів національних, соціальних,
політичних і духовних цінностей" [4, с. 49]. Події ми'
нулого яскраво свідчать про необхідність на етапі
становлення держави пріоритету державної

М. ЛАХИЖА, 
кандидат історичних наук, доцент,
перший заступник начальника управління 
з питань внутрішньої політики 
Полтавської облдержадміністрації

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ТА РЕАЛІЇ РЕФОРМУВАННЯ 

ВЛАДНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ



НАУКА — ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

10 ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

ідеології, особливо патріотизму, які не повинні
підриватися формальністю і нестабільністю де'
мократії. Це зокрема зазначали Д. Донцов [5] та
В. Липинський [6, с. 371]. Тому, приймаючи за'
галом популярний ліберальний постулат пріори'
тетності людських цінностей над державними,
навряд чи можемо підтримати думку відомого
політика В. Гавела, що громадянські свободи
більш цінні, ніж державний суверенітет [7]. 

Очевидно, що потрібно враховувати незавер'
шеність етапу становлення українського суспільст'
ва, в умовах якого мова має йти про забезпечення
демократизму держави, яка і мусить стати гаран'
том прав та свобод людини. 

Отже, реформування влади має передусім
забезпечити посилення ролі держави в житті
суспільства при одночасному зростанні участі
громадськості в управлінських процесах. Теза
про необхідність поєднання державної волі, дер'
жавної сили з цілями громадянського суспільства
вже неодноразово висловлювалася [8, с. 12], проте
вона ще далека від реалізації. Очевидно, що мова
повинна йти про комплексні перетворення, які
б передбачали чіткий поділ функцій гілок влади,
розмежування повноважень центру і регіонів, зро'
стання ролі органів місцевого самоврядування. 

Враховуючи зазначене, варто звернути увагу
на твердження економіста О. Скаленка про те,
що кожну систему людської діяльності в гло'
бальному вимірі принципово можна створювати
лише на базі інформаційно'інтелектуального
ресурсу як найбільшого чинника цивілізаційного
поступу [9, с. 119]. Очевидно також, що запро'
поновані ним стратегічні засади розвитку сус'
пільства можна перенести і на систему державного
управління. Інформаційний, інтелектуальний та ін'
новаційний ресурси мають стати основою рефор'
мування владних органів. Лише це може забезпечи'
ти Україні перехід до інформаційного суспільства. 

За роки незалежності багато зроблено і для
вивчення досвіду функціонування владних ор'
ганів країн розвинутої демократії. Проте не
завжди його можна адаптувати до умов України.
На наш погляд, заслуговує на увагу практичний
досвід реформування системи державного уп'
равління в Республіці Казахстан, який ґрун'
тується на вивченні досвіду Японії, Угорщини,
Малайзії та інших держав і вже вивчався вчени'
ми з Росії, Білорусі, Узбекистану та України. По'
ставивши перед собою завдання досягти про'
фесіоналізму і відданості держслужбі, казахські
колеги виділили три основні проблеми і значною
мірою вже реалізували їх. Перша — підняти пре'
стиж державної служби. Друга — добитися

ефективного навчання держслужбовців. Третя —
вирішити проблему адміністративної корупції.
Перша та третя проблеми вирішуються шляхом
суттєвого підвищення заробітної плати та ство'
рення ефективної системи матеріального за'
охочення і соціального захисту держслужбовців.
Матеріально вмотивованим є і навчання держ'
службовців. Його суть полягає в тому, що кожна
посада оцінюється за вісьмома параметрами,
серед яких: необхідна освіта, стаж роботи на
даній чи аналогічній посаді, знання державної та
іноземних мов, володіння комп'ютером тощо.
Зайняти певну посаду можна, відповідаючи
кільком параметрам. Але максимум зарплати
поєднується з відповідністю всім параметрам.
Отже, забезпечується стимул для держслужбов'
ця підвищувати свій рівень. 

Сьогодні такий підхід в Україні відсутній. На'
приклад, загалом закономірна і в перспективі
необхідна вимога знати іноземні мови [10, с. 6]
виглядає нелогічною для більшості держслуж'
бовців, які не мають можливості не лише
виїжджати за кордон, а й працювати з іноземни'
ми документами та літературою. До того ж до'
даються надмірна завантаженість поточними
справами та фінансові проблеми.

Необхідним виглядає і запроваджений у Рес'
публіці Казахстан поділ посад на політичні й адмі'
ністративні, поєднання конкурсного і кар'єрного
підходів та запровадження централізованої інфор'
маційної системи кадрів, яка охоплює всіх держ'
службовців. Створюється політичний резерв для
зайняття вищих посад та адміністративний ре'
зерв, з якого можна лише призначати на середні
та нижчі посади. Це унеможливлює прихід на
держслужбу непідготовлених осіб та створення
тимчасових командних вертикалей і основи для
корупції [11]. 

Вважаємо, що такий підхід має охоплювати і сис'
тему місцевого самоврядування, оскільки сьо'
годні часто спостерігається отримання високого
рангу внаслідок обрання на якусь із посад, або
призначення помічником народного депутата лю'
дини, яка зовсім не має адміністративного досвіду.

Необхідно відзначити, що останнім часом
зроблено суттєві кроки на шляху реформування
державної служби України. На це зокрема спря'
мовані Укази Президента України "Про заходи
щодо реалізації Стратегії реформування систе'
ми державної служби в Україні на 2004 рік", "Про
Концепцію адаптації інституту державної служби
в Україні до стандартів Європейського Союзу",
"Про Комісію з питань формування кадрового
резерву на керівні посади держслужбовців" та
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відповідні нормативно'правові акти Кабінету
Міністрів України. Затверджено Програму роз'
витку державної служби на 2005—2010 роки.
Помітна значна активізація роботи Головного
управління державної служби України, яка має
посилитися зі створенням регіональних управ'
лінь державної служби. Посилено і внутрішній
контроль виконавської дисципліни. Так, в Пол'
тавській облдержадміністрації створено уп'
равління контролю. Всі робочі місця працівників
технічно обладнані. Створено комп'ютерну ме'
режу, до якої входять і райдержадміністрації, ок'
ремі бази даних документів та систему їх опра'
цювання тощо.

Загальний перелік існуючих проблем викладе'
но в уже цитованій статті Начальника Головного
управління державної служби України Т. Мотренка
та в низці його публічних виступів. Зазначається,
зокрема, неефективність кадрового резерву,
відсутність чітких критеріїв оцінки роботи держ'
службовців, необхідність правового регулювання
адміністративних процедур і професійної етики
держслужбовців та вжиття системи заходів, спря'
мованих на зростання ефективності роботи держ'
служби тощо.

Додамо, що вивчення досвіду роботи на рівні
управління Полтавської облдержадміністрації та
в інших областях підтверджують наявність цих
проблем. На наш погляд, потрібно шукати ро'
зумне поєднання концентрації владної системи
з передачею частини функцій регіонам при мак'
симальній уніфікації й спрощенні роботи дер'
жавних службовців.

Вимоги та завдання, які надходять з цент'
ральних органів виконавчої влади, мають бути
вмотивованими і осмисленими з точки зору
їхньої необхідності та наявності на місцях кадро'
вих і фінансових ресурсів для виконання. 

Необхідно продумати нову систему міністерств,
комітетів, а відтак — відділів та управлінь в ре'
гіонах, щоб, по'перше, позбутися можливого дуб'
лювання, по'друге, забезпечити доцільність існу'
вання певних структур. Наприклад, наскільки
потрібні за умов ринкової економіки розгалужені
фінансові та економічні структури держави?

Передача функцій центральних органів вико'
навчої влади в регіони, яка неминуче відбудеть'
ся, має поєднуватися з передачею кадрових ва'
кансій та матеріальних і фінансових ресурсів.
Потребує значного скорочення кількість дер'
жавних програм, виконання яких має забезпечу'
ватися належним фінансуванням. 

На часі роздержавлення вирішення окремих
питань, зокрема через створення та підтримку

агентств регіонального розвитку, які, акумулюю'
чи шляхом аналізу громадську думку та пред'
ставляючи інтереси зацікавлених у тих чи інших
змінах груп, мають виступати детермінантом
політики. Принаймні на перших порах ці утво'
рення не повинні займатися теоретичним
аналізом політики, сконцентрувавшись на при'
кладних її аспектах. Ці агентства цілком можуть
також виконувати окремі замовлення держав'
них органів влади [12]. 

З практичної точки зору потребує аналізу і рек'
ламована останнім часом зміна структури за'
робітної плати держслужбовців за рахунок зрос'
тання частки окладу. Очевидно, що це логічний
крок, який ще потрібно детально осмислити і поєд'
нати із суттєвим зростанням зарплат. Просте ме'
ханічне закріплення за кожною посадою окладу не
буде сприяти зростанню мотивації до праці та
орієнтації на кінцевий результат. При обмежених
можливостях кар'єрного просування для більшос'
ті держслужбовців важливо забезпечити гідну
оплату їх праці за умов підвищення кваліфікації,
а отже — і результативності роботи. Тому не'
обхідно враховувати ранг, стаж, підвищення квалі'
фікації через навчання та стажування, володіння
мовами, зарахування до кадрового резерву то'
що. Оклад на аналогічних посадах має бути ди'
ференційованим з максимальним врахуванням
усіх обставин. Наприклад, занесення до кадро'
вого резерву може бути підставою для підви'
щення рангу навіть у разі роботи на посаді ниж'
чої категорії.

Не зовсім логічною, на наш погляд, є теза, що
"на державній службі нам потрібні не науковці,
а менеджери державного сектора, аналітики
політики" [10, с. 7]. Практика свідчить, що лише
працівник, що володіє методами наукового
дослідження, може бути справжнім аналітиком,
і чому б йому не бути хорошим менеджером?
А "забезпечити два основних вектори реформи
державного управління: підвищення його ефек'
тивності та зменшення державних витрат на йо'
го утримання" зможе лише людина, яка матиме
на це відповідні посадові важелі. Бюджетна сфе'
ра має свої особливості щодо організації фінан'
сування та витрачання коштів, які зарегламенто'
вані й далекі від досконалості. Отже, в даному
випадку справа не лише в людському факторі.
Кожен керівник сьогодні перебуває в жорстких
рамках бюджетних статей, і навіть незначний
відхід від них може бути використаний для зви'
нувачення у корупції.

Таким чином, йдеться про поєднання струк'
турних змін з максимальним використанням
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людського фактора. Варто підтримати останні
практичні рекомендації, вироблені В. Бакумен'
ком, Ю. Кальнишем та О. Губою на підставі
комплексного соціологічного дослідження [13,
с.  36—37]. 

Хотілося б наголосити і на необхідності створен'
ня та реалізації об'єднуючої державної ідеології,
основними носіями якої і мусять стати органи дер'
жавної влади. Вони мають не лише виконувати
функції "підрядника" державних послуг, а й спира'
тися при цьому на "систему цілей, цінностей та
норм, призначенням якої є об'єднання людей для
спільних дій у державі" [14, с. 110; 15]. 
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Формування європейського простору вищої
освіти, вирішальною мірою відповідального за
підготовку фахівців для суспільних і гуманітарних
потреб, останнім часом дістало назву Болонсько'
го процесу, що розпочався наприкінці 90'х років
ХХ століття і є проявом потужної євроінтег'
раційної тенденції [1]. До цього процесу вже долу'
чилося 40 із 48 країн Європи, решта готується
стати його учасниками. Серед останніх — Україна,
що має перспективу в 2005 році приєднатися до
такого євроцивілізаційного руху [8; 10; 11]. Всеохоп'
люючий характер Болонського процесу зумовлює
необхідність уважно розглянути його головні прин'
ципи, пріоритети, заходи як фундаментальну осно'
ву організації фахової підготовки взагалі і зокрема

навчання державно'управлінських кадрів на су'
часному етапі. У даній статті на основі контент'
аналізу ключових документів зазначеного процесу
[8; 20; 22; 23; 27; 30] досліджується вплив ста'
новлення єдиного європростору вищої освіти на
систему професійного навчання фахівців для дер'
жавного управління, аргументуються переваги пер'
спективно'інноваційного погляду на таке навчання
порівняно з ретроспективно'традиціоналістським
підходом (що закликає до "руху вперед", насправ'
ді озираючись назад). 

Стрімка й насичена історія Болонського про'
цесу бере початок від Сорбонської декларації
"Спільна декларація про гармонізацію архітекту2
ри європейської системи вищої освіти" 1998 ро'
ку під час зустрічі в Парижі міністрів освіти чоти'
рьох європейських країн Великої сімки: Великої
Британії, Італії, Німеччини і Франції [8; 23]. Цією
декларацією проголошено, що Європа повинна
стати "Європою знань", наголошено, що універ'
ситети "продовжують відігравати ключову роль
у такому розвитку", підкреслено, що "йдемо до
періоду істотних змін в освіті й умовах праці, до
розмаїття шляхів фахової кар'єри з очевидною не'
обхідністю навчання й підготовки протягом усьо'
го життя", що "з'являється необхідність у системі,
у котрій для міжнародного порівняння й еквіва'
лентності повинні існувати два основних цикли:
доступеневий і ступеневий", що слід забезпечи'
ти "право ввійти в академічний світ у будь'який
час ... професійного життя та незалежно від по'
передньої підготовки" [там само]. У цьому кон'
цептуальному документі підкреслено, що "сту'
денти доступеневого циклу мають мати доступ
до диверсифікованих програм, включаючи мож'
ливості для багатодисциплінарного навчання",
а "в ступеневому циклі має бути вибір між більш ко'
ротким магістерським ступенем і більш довгим
докторським ступенем з можливістю переходу від
одного до іншого" і що "в обох ступенях відпо'
відний акцент повинен бути зроблений на дослід'
ницькій та самостійній роботі", і вже зараз є можли'
вою "гармонізація всіх ... ступенів і циклів навчання"
[там само].

Закладені в цитованому документі основопо'
ложні ідеї набули подальшого розвитку й дістали
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загальноєвропейську підтримку в Болонській
декларації, спільній заяві європейських міністрів
освіти від 19 червня 1999 року "Європейська зона
вищої освіти", що підписана 31 уповноваженою
особою [8; 27]. Документ стверджує, що "євро'
пейські процеси стали актуальною реальністю
для Європейської спільноти та її громадян",
"Європа знань" тепер уже широко визнана як не'
замінний чинник соціального і гуманітарного роз'
витку", що "Сорбонська декларація від 25 травня
1998 року ... підкреслила центральну роль
університетів", "наголосила на створенні євро'
пейської зони вищої освіти" для "загального роз'
витку континенту" [там само]. Зауважено, що чи'
мало "європейських країн погодилися з цілями,
викладеними в декларації, підписали її або зага'
лом схвалили", що "вищі навчальні заклади, із
свого боку, сприйняли виклики і почали відігра'
вати головну роль у побудові європейської зони
вищої освіти, наслідуючи фундаментальні прин'
ципи, сформульовані в університетській хартії
"Magna Charta Universitatum", прийнятій у Бо'
лоньї 1988 року [28], що це "має неабияке зна'
чення, оскільки незалежність і автономія універ'
ситетів дають впевненість у тому, що системи
вищої освіти та наукових досліджень будуть бе'
зупинно адаптуватися до нових потреб, запитів
суспільства...". Заявлено про "мету збільшення
міжнародної конкурентоспроможності євро'
пейської системи вищої освіти" [8; 27].

Важливим результатом Болонської (1999 ро'
ку) зустрічі стало проголошення першорядних
цілей для створення й просування у світі євро'
пейської зони вищої освіти [8; 27]. Це такі цілі:
• прийняття системи зрозумілих і порівнюваних
ступенів, зокрема через упровадження додатка
до диплома;
• прийняття системи, що заснована на двох ос'
новних циклах — доступеневому та ступеневому;
при цьому ступінь, що присуджується після першо'
го циклу навчання, має бути затребуваним на євро'
пейському ринку праці як кваліфікація відповідного
рівня; другий цикл, який потребує завершення не
менш як трирічного першого циклу, спрямовується
на отримання ступеня магістра і/або доктора, як це
прийнято в багатьох європейських країнах;
• упровадження системи кредитів за типом
Європейської кредитно'трансферної системи
(ECTS) [18];
• сприяння мобільності студентів, викладачів, нау'
ковців, адміністраторів в європейському регіоні;
• сприяння європейському співробітництву в забез'
печенні якості освіти для розробки порівнюваних
критеріїв і методологій;

• сприяння необхідним європейським поглядам
у вищій освіті, особливо щодо розвитку навчальних
планів, міжінституційного співробітництва, схем
мобільності, спільних програм навчання, практичної
підготовки і наукових досліджень [8; 27].

Учасники Болонської зустрічі зобов'язалися
досягти цих цілей у межах повноважень і з дотри'
манням поваги до різноманітності культур, мов,
національних освітніх систем й університетської
автономії, заявили про очікування, що університе'
ти, як завжди, швидко дадуть відповідь і активно
сприятимуть успішності зусиль, а також про пере'
конаність у тому, що створення єврозони вищої
освіти потребує постійної підтримки [там само].

У руслі Болонського процесу 29—30 березня
2001 року у м. Саламанка (Іспанія) відбувалася
конференція понад 300 європейських вищих нав2
чальних закладів та їх представницьких органі2
зацій, на якій виявлено підтримку цього  процесу,
вироблено цілі, принципи і пріоритети до наступної
Празької зустрічі міністрів, відповідальних за вищу
освіту [8; 20]. Символічно, що на конференції
вирішено утворити Асоціацію європейських універ'
ситетів (EUA) [19] для підтримки формування свого
майбутнього в європейській зоні вищої освіти.

Учасники конференції узгодили такі основні
принципи [8; 20]:
• автономія з відповідальністю; адже розвиток
потребує, щоб у європейських університетів була
можливість діяти відповідно до керівного принци'
пу автономії в поєднанні з відповідальністю; тобто,
підтверджуючи прихильність академічній свободі,
"університети повинні мати спроможність форму'
вати свою стратегію, вибирати свої пріоритети
в навчанні й дослідженнях, витрачати свої ресур'
си, профілювати свої програми й встановлювати
свої критерії для прийому професорів і студентів";
при цьому університети "мають потребу в не'
обхідній організаційній свободі, менш жорстких
рамках регулювання й достатньому фінансуванні",
інакше вони будуть позбавлені можливості для
співпраці й змагання, якщо "буде здійснюватися
безпосереднє регулювання, детальний адмініст'
ративний і фінансовий контроль";
• освіта як державна відповідальність; це означає
збереження європейських традицій державної
відповідальності за освіту, широкого й відкритого
доступу як до доступеневого, так і до ступеневого
навчання, освіти для розвитку особистості;
• вища освіта на основі досліджень; адже дослід'
ження є рушійною силою вищої освіти;
• організована диверсифікація; європейська
вища освіта характеризується різноманітністю;
водночас вищі навчальні заклади прагнуть до
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конвергенції, до організованої дивергенції (дис'
персії) в діяльності, тобто мінімального рівня
об'єднання, необхідного і достатнього для забез'
печення сумісності у визначенні й застосуванні
навчальних кредитів, академічних ступенів, кри'
теріїв якості освіти.

Ключовими питаннями на конференції визна'
чені: якість, довіра, актуальність, мобільність,
сумісність кваліфікацій на доступеневому та ступе'
невому рівнях; привабливість. Європейські вищі
навчальні заклади заявили про визнання того, що
студенти потребують і вимагають кваліфікацій, які
можна ефективно використовувати для навчання
та кар'єри по всій Європі. Інститути, їхні мережі
й організації підтвердили свою роль і відпові'
дальність у цьому та готовність належним чином
організувати себе в межах автономії. Учасники
конференції закликали уряди заохочувати зміни,
забезпечити зближення з урахуванням національ'
них та європейських особливостей. Зокрема, вищі
навчальні заклади підтвердили готовність:
• переосмислити вищу освіту і наукові дослід'
ження;
• реорганізувати та поновити програми і вищу
освіту загалом;
• розвивати вищу освіту на основі досліджень;
• виробити взаємоприйнятні механізми оцінки,
гарантії та підтвердження якості;
• керуватися загальними термінами європейсь'
кого виміру і забезпечити сумісність різних інсти'
тутів, програм, ступенів;
• сприяти мобільності студентів, персоналу,
працевлаштуванню випускників у Європі;
• підтримувати зусилля з модернізації універси'
тетів у країнах, де існують значні проблеми із
входженням в європейську зону вищої освіти;
• бути відкритими, привабливими, конкуренто'
спроможними вдома, в Європі й у світі;
• розглядати вищу освіту як серйозну державну
відповідальність [там само].

Наступним кроком в євроінтеграції вищої освіти
стало Комюніке зустрічі європейських міністрів, які
відповідають за вищу освіту, 19 травня 2001 року
у Празі "До європейської зони вищої освіти", в яко'
му дано оцінку досягнутим успіхам і визначено на'
прями та пріоритети дій на наступні роки [8; 30]. 

Крім коментарю щодо прогресу в реалізації
шести цілей Болонського процесу акцентовано
увагу на наступних позиціях:
• навчання протягом життя; таке навчання визна'
но істотним елементом європейської зони вищої
освіти;
• вищі навчальні заклади і студенти; останні ма'
ють впливати на організацію й зміст вищої освіти;

• підвищення привабливості європейської зони
вищої освіти; досягнення цього пропонується
забезпечити шляхом розширення зрозумілості
та порівнюваності європейських ступенів у всьо'
му світі на основі розвитку загальної структури
кваліфікацій, узгодженого гарантування якості
та запровадження механізмів акредитації/сер'
тифікації, збільшення інформаційних зусиль; ак'
центовано увагу на тому, що якість вищої освіти
та наукових досліджень є і повинна бути важли'
вою детермінантою міжнародної привабливості
та конкурентоспроможності; доцільно також ак'
тивізувати співробітництво між європейськими
країнами з перспективою формування транс'
національної освіти;
• послідовне продовження; учасники домовилися
продовжити співробітництво, що базується на
цілях, визначених Болонською декларацією, і бу'
дується на схожості та збагачується від національ'
них відмінностей, використовувати всі можливості
міжурядової співпраці й діалогу з європейськими
університетами, іншими вищими навчальними зак'
ладами, студентськими організаціями, програма'
ми Європейського співтовариства [8; 19; 29; 30].

Визначення завдань щодо створення узгодже'
ного єдиного загальноєвропейського простору
вищої освіти до 2010 року здійснено в Комюніке
Конференції міністрів, відповідальних за вищу
освіту, у Берліні від 19 вересня 2003 року "Реа2
лізуючи зону європейської  вищої освіти" [8; 22].

У Комюніке відмічено значний прогрес країн'
учасниць у застосуванні принципів Болонського
процесу, його підтримку Європейською Комісією
і Радою Європи. Визнано, що подальші зусилля
будуть зорієнтовані на забезпечення більш тісних
зв'язків між вищою освітою і дослідницькими сис'
темами, зміцнюючи у такий спосіб фундамент
Європи знань. Міністри констатували фундамен'
тальну роль вищих навчальних закладів і студентів
у розвитку загальноєвропейського простору ви'
щої освіти. Підтримано ініціативи, спрямовані на
збільшення порівнянності, сумісності, прозорості,
поліпшення якості вищої освіти, і відповідне спів'
робітництво. З метою подальшого стимулювання
Болонського процесу учасники зобов'язалися до'
тримуватися проміжних пріоритетів протягом нас'
тупних двох років, активізуючи зусилля з розвитку
ефективних систем забезпечення якості, двоцик'
лової навчальної системи та системи визнання
ступенів і періодів навчання [там само].

Підкреслено, що відповідно до принципу інститу'
ційної автономії основна відповідальність за  забез'
печення якості лежить на кожному вищому навчаль'
ному закладі. Це слугує основою для реальної



НАУКА — ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

16 ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

підзвітності академічної системи в рамках націо'
нальної системи якості. Міністри дійшли згоди,
що до 2005 року національні системи із забезпе'
чення якості повинні містити:
• визначення обов'язків задіяних органів і закладів;
• оцінювання програм і вищих навчальних зак'
ладів, включаючи внутрішню оцінку та зовнішню
перевірку, участь студентів і публікацію результатів;
• систему акредитації, сертифікації, атестації або
суміжних процедур;
• міжнародне партнерство [там само]. 

Визнано доцільним створення погоджених
стандартів, процедур і керівних принципів забез'
печення якості за участю Європейської мережі га'
рантування якості вищої освіти (ENQA) [13], інших
фахових об'єднань вищих навчальних закладів,
а також студентських організацій, дослідження
способів забезпечення системи адекватної пере'
вірки якості та/або акредитації [8; 22].

Відзначено активну реструктуризацію систе'
ми європейської вищої освіти, взято зо'
бов'язання розпочати реалізацію двоступеневої
системи до 2005 року, наголошено на важли'
вості консолідації, поліпшення розуміння і за'
провадження нових кваліфікацій шляхом діалогу
між вищими навчальними закладами, а також із
працедавцями, підтримано ініціативу з розробки
порівнюваних і суміжних кваліфікацій для вищої
освіти з огляду на обсяг роботи, рівні, результати
навчання, компетенції і профіль, створення уза'
гальненої структури кваліфікацій для загаль'
ноєвропейського простору. При цьому ступені
повинні мати чіткі результати, різні спрямова'
ності й профілі, щоб задовольнити індивіду'
альні, академічні запити і потреби ринку праці.
Ступені першого рівня мають давати доступ,
згідно з Лісабонською конвенцією про визнання
[16], до програм другого ступеня, а ступені дру'
гого рівня — можливість подальших досліджень
для одержання докторського ступеня [8; 22].

Визнано актуальним дослідити, чи можливо
і яким чином зв'язати більш коротку вищу освіту
з першим циклом системи кваліфікацій. Усвідом'
люючи важливість дослідження як невід'ємної час'
тини вищої освіти, міністри зауважили не'
обхідність додати докторський рівень як третій
рівень, що доповнює два основних рівні вищої
освіти, підкреслили важливість дослідження,
дослідницького навчання і підтримки міждис'
циплінарності в поліпшенні якості вищої освіти й під'
несенні конкурентоздатності європейської вищої
освіти загалом. Міністри закликали вищі навчальні
заклади збільшити роль та актуальність досліджень
задля технологічної, соціальної і культурної еволюції

та потреб суспільства, а також заявили про необ'
хідність підтримки мереж, утворених на док'
торському рівні, щоб стимулювати їх подальше
удосконалення з метою становлення однієї з визна'
чальних ознак європейської зони вищої освіти.
Ухвалено також, що країни'учасники будуть виз'
наватися підходящими для членства в єврозоні
вищої освіти, якщо вони заявляють про готов'
ність досягати цілі Болонського процесу у своїх
системах вищої освіти [там само].

З прийняттям на цій зустрічі нових членів
кількість країн'учасників Болонського процесу
досягла 40. Відзначено, що участь у цьому про'
цесі вимагає істотних реформ в усіх країнах.
Прийнято рішення провести наступну конфе'
ренцію в травні 2005 року в м. Бергені (Норвегія)
[8; 22].     

Із змісту розглянутих документів, що покла'
дені в основу Болонського процесу, випливають
наступні висновки.

1. Європа виявляє надзвичайну одностайність
у визнанні ключової ролі вищої освіти  в конкурен'
тоздатному майбутньому континенту та його гро'
мадян, який вбачається як "Європа знань". Причо'
му у своїй основі система вищої освіти уявляється,
незважаючи на розмаїття національних систем
фахової підготовки, цілісно'інтегрованим і само'
достатнім європейським простором, що має фун'
даментальне значення для суспільного розвитку.

2. Головними характеристиками європейської
зони вищої освіти визначено:
• її наскрізну дво(три)рівневу циклову ієрар'
хічність, систему порівнюваних академічних сту'
пенів, еквівалентних бакалаврському, магістерсь'
кому і докторському;
• пріоритетний академічний, насамперед універ'
ситетський, характер та дослідницький фунда'
мент вищої освіти;
• автономність (академічна свобода і відповідаль'
ність) навчальних закладів у реалізації вищої освіти;
• вироблення й запровадження за участю всіх
зацікавлених сторін (провайдерів та споживачів)
відповідних стандартів, критеріїв і процедур за'
безпечення якості фахового навчання;
• транснаціональну мобільність учасників (суб'єк'
тів) європейської системи вищої освіти;
• спроможність єврозони вищої освіти задо'
вольнити суспільні та гуманітарні вимоги і по'
треби навчатися, фахово удосконалюватися про'
тягом усього життя. 

3. Становлення єдиного європростору вищої
освіти відбувається стрімко і незворотно, хоча це
потребує суттєвого реформування національних
освітніх систем.
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У зв'язку з цим постає питання. Чи можна ігно'
рувати або принижувати в Україні зазначений
загальноєвропейський процес, посилаючись на
специфіку фахової підготовки в окремій освітній
галузі для конкретної сфери професійної діяль'
ності? Очевидно, що ні. Адже Болонський про'
цес є всеохоплюючим, загальновизнаним, спи'
рається на консолідований досвід європейських
країн. А відтак його слід визнати безальтерна'
тивним імперативом щодо підготовки фахівців
в єврозоні. Тому, розглядаючи будь'який вид еко'
номічної діяльності й проблеми його кадрового за'
безпечення, слід виходити з цілей, принципів та
пріоритетів Болонського процесу. Не може стояти
осторонь цього процесу і кадрове забезпечення
державного управління, державної служби, служ'
би в органах місцевого самоврядування.

На жаль, доводиться констатувати, що націо'
нальній системі фахового забезпечення держав'
ного управління продовжують пропонувати і по
суті нав'язувати схеми та моделі, які є пройдешнім
етапом розвитку, спрямовані в минуле або в кра'
щому випадку на консервацію досягнутого, всупе'
реч не лише європейським, а й загальносвітовим
тенденціям.

Для прикладу, можна навести висновки місії
Світового банку, що працювала в Україні у вересні —
жовтні 2004 року, [2] стосовно фахового навчання
для державного управління, що не узгоджуються ні
з досвідом такого навчання в Північній Америці
(США і Канаді), ні з процесами, що відбуваються
в сучасній Європі, й не враховує здобутків України.
Зокрема, у пам'ятній записці місії зазначається:

"12. 3 огляду на непоступливу позицію Ака'
демії державного управління (АДУ) стосовно ут'
вердження академічного підходу до навчання дер'
жавних службовців через програми підготовки
магістрів державного управління … вилучено нові
ініціативи щодо створення гнучкої та чутливої до
потреб державної служби навчальної системи.
З урахуванням того, що зі стін АДУ випускається
обмежена кількість державних службовців з магіс'
терськими ступенями, цей підхід, якому надає пе'
ревагу АДУ, сприятиме збереженню дефіциту
кваліфікованих державних службовців на прий'
дешні роки і навіть десятиліття. Академічна освіта
є корисною і вартісною для формування широкої ба'
зи знань; та все ж вона робить незначний корисний
внесок у розвиток практичних навичок, необхідних
державним службовцям у їхній щоденній праці.

13. Місія дотримується тієї точки зору, що, нез'
важаючи на збереження і підвищення якості вищої
освіти в Академії державного управління, сфера
державної служби в Україні потребує наявності

паралельних навчальних систем, що були б дос2
тупні для ширших груп державних службовців
і пропонували б короткотривалі та цілеспрямовані
навчальні курси, які могли б допомогти держав2
ним службовцям у набутті сучасних управлінсь2
ких навичок, що відбивають бажані кваліфіка2
ційні дані, відповідні тим посадам, які займають
ці службовці" [там само].

Суперечливість і хибність процитованих вис'
новків полягає принаймні в наступному.

По'перше, у неправомірному протиставленні
академічної підготовки практичній. Адже сама
академічна підготовка містить як теоретичну,
так і практичну (практичні заняття, стажування,
кваліфікаційні роботи) складові. Крім того, в су'
часному світі академічна підготовка, як більш
комплексна й системна, має пріоритет над
практичною, як більш вузькою й частковою. Ма'
ло хто буде спростовувати твердження, що,
скажімо, вчителя, лікаря, інженера, агронома,
економіста, правника тощо без відповідної ака'
демічної підготовки (вищої освіти) важко назва'
ти професіоналом. Чому має домінувати проти'
лежна думка стосовно фахівців, задіяних у сфері
державного управління, яке, до речі, як, примі'
ром, і освіта, охорона здоров'я та соціальна допо'
мога, визнано і ООН, і Європейським Союзом,
і США, і Україною самостійним видом економічної
діяльності [5; 7; 9; 24; 25]? Також, надання суто
"практичних навичок", у тому числі "управлінсь'
ких", без наявності відповідної академічної бази
може бути виправданим лише у тривіальних ви'
падках (надавати відомому персонажу навички
їзди на велосипеді дійсно можна без опанування
ним теорії). Тобто саме базова довготривала і пов'
норівнева академічна підготовка повинна мати
першість, а не "короткотривалі та цілеспрямовані
навчальні курси" (зрештою, щоб короткотермі'
ново підвищувати кваліфікацію, треба спочатку
мати що підвищувати). Ситуація в професійному
навчанні державних службовців для державного
управління дуже схожа на підготовку вчителів
для освіти. І першим для роботи в адміністра'
тивних офісах, і другим — у шкільних класах
потрібні добрі практичні навички. Водночас, хто
заперечуватиме вимогу щодо наявності у вчите'
ля вищої освіти і не взагалі, а саме педагогічної
освіти за фахом. Інша справа, що ця освіта має
бути практикоорієнтованою, із добротною прак'
тичною складовою. Це саме справедливо для фа'
хової підготовки державно'управлінських кадрів,
особливо керівних [6].

По'друге, якщо склався дефіцит академічної під'
готовки, то його слід компенсувати її розширенням,
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а не заміщенням неакадемічним навчанням. Адже
брак допоміжного навчання практичних навичок
значною мірою якраз і зумовлений недостатністю
академічної системи. У даному випадку слід інсти'
туційно на засадах взаємодоповнювальності роз'
вивати одне й друге, враховуючи наявний по'
тенціал, який складають Академія з її Інститутом
підвищення кваліфікації керівних кадрів, чотирма
регіональними інститутами державного управлін'
ня, двадцять три регіональних центри перепідго'
товки та підвищення кваліфікації, п'ятдесят один
галузевий заклад, вісім вищих навчальних закладів
Міністерства освіти і науки та один — Міністерства
аграрної політики України [3; 4]. Тобто слід опти'
мізувати, за необхідності розширити мережу нав'
чальних закладів й обсяги навчання, краще роз'
поділити й збалансувати між ними ролі й функції,
доповнити перелік напрямів, спеціальностей і спе'
ціалізацій підготовки, а також тем і спрямованос'
тей короткотермінових семінарів. Що стосується
Академії, то вона не прагне до монополізму, а по'
кликана виконувати конкретне завдання — готува'
ти державно'управлінські кадри, насамперед
керівні, для зайняття посад І — ІV категорій на дер'
жавній службі, службі в органах місцевого само'
врядування, із зміщенням уваги останнім часом
до професійного навчання персоналу для І — ІІІ
категорій посад, на яких перебуває близько 9 тис.
(менше 3%) працівників із загальної кількості
державних службовців, посадових осіб місцево'
го самоврядування [там само] і для яких особ'
ливо актуальне академічне навчання [6]. Ясно, що
при досягнутих обсягах підготовки Академією
магістрів, кандидатів і докторів наук з державного
управління (близько 1,4 тис. на рік) це не "сприяти'
ме збереженню дефіциту кваліфікованих держав'
них службовців на ... десятиліття" [2].

При формулюванні для України рекомендацій
щодо організації фахового навчання кадрів для
державного управління варто брати до уваги
відповідний досвід Північної Америки, де ака'
демічне навчання є абсолютом і на магістерському
рівні почалося ще в першій половині минулого
століття (у 1924 році у США та в 1936 році у Канаді)
і нині сотні університетів забезпечують передовсім
академічну підготовку бакалаврів, магістрів та док'
торів наук з державного управління, а вже потім, як
додаткове — сертифікатне й дипломне підвищен'
ня кваліфікації [12; 14; 15; 21; 26]. Слід бачити
подібні, хоча й порівняно нові, процеси в Європі,
в якій десятки вищих навчальних закладів ос'
таннім часом розпочали академічне навчання
фахівців з державного управління, утворилася
Європейська акредитаційна асоціація з державного

управління (EAPAA) [17] на зразок американсь'
кої Національної асоціації шкіл державних справ
і управління (NASPAA) [21].

Таким чином, можна зробити наступні вис'
новки.

1. Болонський процес, що динамічно розгор'
нувся в Європі, не тільки не заперечує розвиток
систем професійного навчання державно'уп'
равлінських кадрів в Європі та Україні, а навпаки,
орієнтує їх на закріплення визначальних ознак
європейської зони вищої освіти: ступеневості фа'
хового навчання, пріоритету академічної із силь'
ним дослідницьким компонентом фахової підго'
товки, підвищення автономії університетів, інших
навчальних закладів у навчанні фахівців, мобіль'
ності учасників вищої освіти, забезпечення її якості,
створення умов для навчання протягом усього
життя.

2. Обрана в Україні стратегія розбудови за'
гальнонаціональної системи підготовки, пе'
репідготовки та підвищення кваліфікації дер'
жавних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування відповідає загальним цілям,
принципам та пріоритетам Болонського проце'
су, а також конкретному багатому досвіду роз'
винутих регіонів світу (Північної Америки та
Європи) і має бути збережена на основі забез'
печення імперативу академічної підготовки над
вторинним підвищенням кваліфікації, не прини'
жуючи важливості останнього. 
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Вступ. Розробка науково обґрунтованої дер'
жавної кадрової політики1 є нагальною потре'
бою українського суспільства, найважливішою
передумовою зміцнення держави. Під впливом
держави перебувають майже всі людські ресур'
си. Об'єктом безпосереднього державного уп'
равління є особовий склад державної служби,
кадри органів державної влади. Особливої
підтримки та уваги потребують посадові особи
місцевого самоврядування.

Як свідчить історична практика, формування
державної кадрової політики є досить складним,
багатогранним процесом. Він може бути ре'
зультативним у разі дотримання певних вимог

та умов, включає в себе послідовне здійснення
низки науково'дослідних, законодавчих, норма'
тивно'правових, організаційно'управлінських
та інших дій. При цьому слід зауважити, що уп'
равлінські кадри є найбільш стабільним соціаль'
ним елементом суспільства й держави, носієм
їхніх традицій та досвіду. Саме кадри зберігають
ці якості навіть під час зміни суспільно'політич'
ного устрою, зміни структур і устрою держави. 

Сутність сучасної державної кадрової політи'
ки полягає в тому, що держава та особа —
соціальні партнери в професійно'трудовій та
інтелектуальній самореалізації особистості. До'
сягнення гармонійного сполучення інтересів
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ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

_________________________________  
1 Під державною кадровою політикою слід розуміти державну стратегію, політичний курс роботи з кадрами на загальнодержавному рівні, що
віддзеркалює волю народу, державну стратегію формування, розвитку та раціонального використання кадрів, усіх людських ресурсів держа2
ви.  У змістовному плані державна кадрова політика — це система офіційно визнаних цілей, завдань, пріоритетів і принципів діяльності держави з ор2
ганізації та регулювання кадрових процесів і відносин. Ці принципи, у свою чергу, визначають і головні критерії оцінки кадрів, шляхи вдосконалення
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, раціонального використання кадрового потенціалу країни.
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особи та держави, індивідуальних та загально'
національних інтересів постають визначальним
принципом у сучасній кадровій діяльності. 

При цьому слід зауважити, що парадигмою
державної служби як професійної діяльності
працівників органів державної влади є надання
та/або забезпечення надання послуг юридич'
ним і фізичним особам.

Постановка завдання. Актуальність про'
фесіоналізації державної служби та служби в ор'
ганах місцевого самоврядування обумовлена
необхідністю забезпечення результативної (на'
дання необхідних і гарантованих за якістю дер'
жавних послуг юридичним та фізичним особам)
й ефективної діяльності органів державної вла'
ди та органів місцевого самоврядування, що
адекватно результативності й ефективності
професійної діяльності їх працівників.

Для державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування під їх професіо'
налізацією можна розуміти "сукупність взаємо'
пов'язаних та взаємообумовлених соціальних
інститутів, яка забезпечує формування, виявлення
та розвиток здібностей особи" [1], надання їй
допомоги у професійному самовизначенні2 та
професійній самоідентифікації3, у застосуванні
та формуванні професійного досвіду. 

Особливості управлінської праці персоналу ор'
ганів державної влади та органів місцевого само'
врядування обумовлюють необхідність запрова'
дження інституціональних засад професіоналізації
державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування. Вони передбачають розвиток та
удосконалення науково'дослідного, нормативно'
правового, науково'методичного, організаційно'
го, ресурсного та управлінського забезпечення
формування та реалізації державно'службових
відносин.

Найважливішим інститутом професіоналізації
державного управління та місцевого самовря'
дування є ефективна діяльність системи про'
фесійної підготовки та післядипломної освіти
державних службовців і посадових осіб місцево'
го самоврядування.

Інституціональні засади професіоналізації
державної служби та місцевого самоврядування
мають забезпечити професійну орієнтацію та

професійну підготовку громадян, їх професій'
ний систематичний (на весь період професійної
діяльності) відбір (за критеріями відповідності
професійних та інших якостей особи потребам
виконання завдань і функцій посади), післядип'
ломну освіту протягом усього періоду перебу'
вання на службі.  

Метою цієї статті є формулювання концептуаль'
них засад державної кадрової політики у сфері
професіоналізації державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування. 

Вирішення цього завдання потребує створення
системи стійкого професійного розвитку персона'
лу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування шляхом введення безперервної
професійної освіти державних службовців і поса'
дових осіб місцевого самоврядування.

Огляд досвіду у сфері професіоналізації дер2
жавної служби та служби в органах місцевого са2
моврядування. Протягом 1994—2004 років запро'
ваджено низку кардинальних заходів щодо роботи
з кадрами державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування: реалізовано Програму
кадрового забезпечення державної служби4,
Стратегію реформування системи державної
служби5, Комплексну програму підготовки дер'
жавних службовців6; запроваджено низку норма'
тивно'правових актів щодо формування та ре'
алізації державно'службових відносин, зокрема
щодо формування кадрового резерву, вступу на
державну службу, її проходження, проведення ате'
стації та щорічної оцінки державних службовців;
створена і діє система підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців
і керівників державних підприємств, установ та ор'
ганізацій тощо. 

Ці та інші заходи створюють базу для форму'
вання загальних засад концепції державної кад'
рової політики в аспекті професіоналізації дер'
жавної служби.

З точки зору останньої діюча система державної
служби в Україні має певні проблеми, які потребу'
ють дальшого вирішення, зокрема шляхом адап'
тації цього інституту до стандартів ЄС, а саме: 
• низький рівень надання державних послуг юри'
дичним і фізичним особам та їх невідповідність
стандартам ЕС;

_________________________________  
2 Професійне самовизначення — вибір особою сфери діяльності, професії.
3 Професійна самоідентифікація — самооцінка відповідності своїх здібностей, потенційних можливостей, рис характеру вимогам до певної
сфери діяльності, професії, посади.
4 Указ Президента України "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками
державних підприємств, установ і організацій" від 10.11.95 № 1035/95. 
5 Указ Президента України "Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні" від 14.04.00 № 599/2000.
6 Указ Президента України "Про Комплексну програму підготовки державних службовців" від 09.11.00 № 1212/2000.
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• недосконалість інституціональних механізмів
залучення громадян до державної служби і служби
в органах місцевого самоврядування протягом
терміну їх професійної діяльності;
• недостатня спроможність системи про'
фесійного навчання державних службовців за'
довольнити потреби органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а також дер'
жавного службовця як особистості в отриманні
якісних і необхідних освітніх послуг;
• необхідність охоплення циклів життя особи, а са'
ме: професійне самовизначення, професійне
навчання, професійна самоідентифікація, про'
фесійна діяльність, формування та застосування
професійного досвіду;
• недосконалість нормативно'правових засад
добору, призначення на посади, просування по
службі державних службовців; 
• відсутність єдиної системи оцінювання та сти'
мулювання професійної діяльності державних
службовців, зокрема за результатами профе'
сійного навчання;
• неефективне функціональне управління дер'
жавною службою з точки зору забезпечення про'
фесіоналізації державної служби.

Програма розвитку державної служби на 2005—
2010 роки, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 8 червня 2004 року N 746,
пріоритетним напрямом кадрової політики визна'
чає професіоналізацію державної служби.

Передумови розробки нових підходів до про2
фесіоналізації державної служби та служби в ор2
ганах місцевого самоврядування. Державні захо'
ди щодо професіоналізації державної служби7

та служби в органах місцевого самоврядування
обумовлені такими факторами:
• новим станом економічних і соціальних відно'
син у країні, що запроваджує сучасну парадигму
служби в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування як надання держав'
них послуг юридичним і фізичним особам та за'
безпечення умов їх надання;
• необхідністю забезпечення результативності
та ефективності діяльності органів виконавчої вла'
ди та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;
• адаптацією інституту державної служби до стан'
дартів Європейського Союзу шляхом оновлення
системи законодавства про державну службу і служ'
бу в органах місцевого самоврядування;
• актуалізацією запровадження принципу політич'
ної нейтральності державної служби та державних

службовців, служби в органах місцевого само'
врядування та їх посадових осіб;
• постійним оновленням кадрів та неефектив'
ним використанням кадрового резерву;
• доцільністю створення умов формування ре'
зультативної, авторитетної політико'адміністра'
тивної еліти держави.

Професіоналізація державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування має базува'
тися на таких принципах як:
• рівність соціальних можливостей прийому та
просування по службі;
• спадкоємність, послідовність та неперервність
оновлення кадрового потенціалу державної
служби та служби в органах місцевого самовря'
дування; 
• систематичний контроль за професійним і мо'
ральним зростанням державних службовців і по'
садових осіб місцевого самоврядування;
• підконтрольність і підзвітність у плануванні
кар'єри державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування;
• висока мобільність кадрів між політичною
сферою та службою в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування;
• стабільність кадрового корпусу державної служ'
би та служби в органах місцевого самоврядування.

Професіоналізація державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування забезпе'
чується розвитком та удосконаленням процесів
залучення та утримання на службі найбільш
кваліфікованих фахівців, а також створенням не'
обхідних і достатніх умов для професійно'ква'
ліфікаційного зростання особи протягом усього
періоду перебування на службі. 

Підвищення індивідуального професіоналізму
державних службовців і посадових осіб місцево'
го самоврядування обумовлюється, зокрема,
ефективністю функціонування системи про'
фесійної підготовки та післядипломної освіти,
запровадженням мотиваційних механізмів їх ре'
зультативної професійної діяльності та ефектив'
ною діяльністю кадрових служб.

Дані про випуск та працевлаштування випуск'
ників системи професійної підготовки наведено
на рис. 1.

Механізми забезпечення професіоналізації
державної служби та місцевого самоврядуван2
ня [1, с. 84]. Забезпечення професіоналізації
державної служби та служби в органах місцево'
го самоврядування має базуватися на циклах

_________________________________  
7 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005—2010 роки" від 08.06.2004 р. N746 //
"VIII. Професіоналізація державної служби". 
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професійного життя особи (професійне само'
визначення, професійне навчання, професійна
самоідентифікація, застосування та формуван'
ня професійного досвіду) та інституціональних
елементах професіоналізації праці.  

Вони включають:
• професійну орієнтацію;
• професійну підготовку та післядипломну
освіту державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування та претендентів на
зайняття цих посад;
• систему систематичного професійного відбо'
ру протягом усього періоду перебування на
службі (проведення атестації, щорічних оцінок
державних службовців, запровадження системи
просування по службі на підставі професійних
досягнень, оцінки надання послуг юридичним
і фізичним особам тощо);
• запровадження широкого спектру видів кадрово'
го резерву на посади державних службовців і поса'
дових осіб місцевого самоврядування, а саме:
— ближнього (формується з фахово підготовлених
професіоналів і потребує підвищення кваліфікації

з актуальних питань), середньострокового (може
передбачати проходження перепідготовки) та стра'
тегічного (передбачає підготовку за освітніми та
науковими спеціальностями галузі "державне
управління") резервів;
— відкритого (може оновлюватися у будь'який
час, передбачає підвищення кваліфікації для фа'
хово підготовлених осіб) та закритого (онов'
люється у наперед визначений час, зокрема
у зв'язку із політичними змінами, і передбачає
післядипломну освіту і наукову підготовку за
спеціальностями наукової галузі "державне управ'
ління" для фахово підготовлених осіб);
— на конкретну посаду (передбачає різні види
післядипломної освіти) і на певні типи посад (пе'
редбачає підготовку за спеціальностями освітньої
та наукової галузі "державне управління");
• розробку та впровадження системи незалеж'
ного оцінювання професійної діяльності дер'
жавних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування;
• успадкування професійного досвіду держав'
ної служби та місцевого самоврядування;

Рис. 1. Статистичні дані про випуск та працевлаштування магістрів державного управління
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• інституалізацію механізму накопичення та
використання професійного досвіду через роз'
виток територіальних органів центрального ор'
гану виконавчої влади з питань державної служ'
би та кадрових служб органів державної влади
та органів місцевого самоврядування; 
• послідовне формування результативної, авто'
ритетної та корисної для суспільства еліти. 

Нормативно'правове забезпечення професіо'
налізації державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування має бути перегля'
нуте на підставі оновлення законодавства України
про державну службу з урахуванням положень
Концепції адаптації інституту державної служ'
би України до стандартів Європейського Сою'
зу та Програми розвитку державної служби на
2005—2010 роки, а також сучасних досліджень
у цій сфері.

Цей перегляд має стосуватися таких питань
як: формування, реалізація та припинення дер'
жавно'службових відносин; вплив результатів
професійного навчання на систематичний відбір
державних службовців і посадових осіб місце'
вого самоврядування; професійна освіта дер'
жавних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування та підготовка наукових і нау'
ково'педагогічних кадрів для державного управ'
ління та місцевого самоврядування.

Нової якості набудуть загальні вимоги до системи
професійної підготовки та післядипломної освіти
державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, а саме: 
• відповідність системи загальним принципам
загальноєвропейської системи вищої освіти,
названої Зоною європейської вищої освіти; 
• забезпечення цільової професійної підготовки
та післядипломної освіти на основі переважно дер'
жавного замовлення протягом усього періоду пере'
бування на державній службі (службі в органах
місцевого самоврядування в межах державної
підтримки місцевого самоврядування);
• забезпечення випереджаючого характеру нав'
чання, постійної актуалізації стандартів про'
фесійної підготовки та післядипломної освіти;
• пропорційне територіальне розташування зак'
ладів системи на засадах конкурсного відбору;
• залучення науково'педагогічних працівників,
керівників і провідних фахівців органів держав'
ної влади та органів місцевого самоврядування
до навчального процесу;
• широке застосування вітчизняного та зарубіж'
ного досвіду професійного навчання;
• забезпечення єдиного управління системою
професійної підготовки та післядипломної освіти

державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування.

При цьому структура освітньо'кваліфікаційних
рівнів і наукових ступенів  підготовки фахівців для
державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування має складатися з таких рівнів,
спеціальностей і спеціалізацій (з урахуванням ви'
мог Болонського процесу):
• бакалавр за спеціальностями, спрямованими
на професійну діяльність в зазначених органах,
із функціональними спеціалізаціями освітньої
галузі "державне управління";
• магістр за спеціальностями, спрямованими
на професійну діяльність в зазначених органах,
із функціональними спеціалізаціями освітньої
галузі "державне управління";
• магістр за спеціальностями освітньої галузі
"державне управління";
• кандидат і доктор наук із спеціальностей нау'
кової галузі "державне управління" та інших на'
укових галузей, спрямованих на професійну
діяльність у державних органах і органах місце'
вого самоврядування.

Післядипломна освіта державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування має
забезпечити безперервне здобуття нових нави'
чок і вмінь з професійної діяльності та включає:
• перепідготовку як отримання спеціальності в ос'
вітній галузі "державне управління" на основі здо'
бутого раніше освітньо'кваліфікаційного рівня та
практичного досвіду;
• спеціалізацію як набуття особою здатностей ви'
конувати завдання, функції та обов'язки на певних
посадах;
• підвищення кваліфікації як набуття особою
здатностей виконувати додаткові завдання,
функції та обов'язки на певних посадах;
• стажування як набуття особою досвіду вико'
нання завдань, функцій та обов'язків.

Для вирішення завдань професіоналізації має
бути запроваджений якісно новий підхід до форму'
вання змісту та технологій навчання, зокрема з ура'
хуванням практичних навичок у галузі  конституцій'
ного та адміністративного права, законодавства
з питань державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування, антикорупційного за'
конодавства, нормативних документів з питань кад'
рової політики тощо; практики управління еко'
номічними та соціальними процесами; ділового
адміністрування та фінансового менеджменту, уп'
равління проектами та змінами, політології, менедж'
менту, соціальної психології; сучасної адміністра'
тивної діяльності, управління колективами та форм
контролю за виконання управлінських рішень.
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Запровадження кредитної системи (тобто сис'
теми8 обліку трудомісткості навчальної роботи
в кредитах9) та незалежного контролю якості
освіти (через незалежні центри оцінювання якості
професійного навчання) із попередньо зазначени'
ми принципами та рисами нової системи зробить
її відповідною Зоні європейської вищої освіти.

Трансформація існуючої системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації дер'
жавних службовців, посадових осіб місцевого са'
моврядування, керівників державних підприємств,
установ і організацій (табл. 1) до вимог загаль'
ноєвропейської системи вищої освіти потребува'
тиме суттєвої диверсифікації її структури. 

Значно підвищиться роль вищих навчальних
закладів ІV рівня акредитації у підготовці фахівців

освітньо'кваліфікаційних рівнів "бакалавр" за спеці'
альностями, спрямованими на виконання завдань
і функцій органів виконавчої влади та органів місце'
вого самоврядування, зокрема із функціо'нальними
спеціалізаціями освітньої галузі "Державне управлін'
ня", і "магістр" за спеціальностями цієї освітньої галузі.

Послідовне формування результативної, авто'
ритетної та корисної для суспільства еліти10 у пра'
вовій, демократичній, соціальній державі має за'
безпечити формування професіоналів державного
масштабу з фундаментальною економічною, пра'
вовою, політологічною підготовкою, які володіють
навичками менеджменту та соціальної психології.

Їм мають бути притаманні такі види компетенції,
а саме:
• функціональна — компетентність у сферах

_________________________________  
8За основу пропонується прийняти ECTS, зробивши її нагромаджувальною системою, здатною працювати в рамках концепції "навчання
впродовж усього життя".
9Кредити можуть бути отримані також і в межах освіти, що не є ще вищою, залучаючи навчання протягом усього життя, якщо вони визнаються
зацікавленими приймаючими університетами.
10 Еліта — відносно самостійна група вищих керівників державного управління, які володіють більшою  або меншою мірою видатними
професійними, соціальними та психолого2особистісними якостями, що забезпечують їм участь у прийнятті та реалізації політичних, державно2
управлінських і економічних рішень.

Таблиця 1



НАУКА — ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

26 ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

економіки та державних фінансів, соціального
і політичного партнерства, технологій управління
людськими ресурсами, державного менедж'
менту, контролінгу;
• інтелектуальна — здатність до аналітико'прогнос'
тичної діяльності, розробки альтернативних рішень
і обґрунтування вибору найбільш ефективних;

• ситуативна — компетентність у вирішенні кон'
кретних проблем і тактичних завдань державно'
го управління та місцевого самоврядування;
• методична — здатність до сприйняття, осмис'
лення та адекватної інтерпретації інформації,
структурування проблеми, системному реагу'
ванні на неї;

_________________________________  
11 МОН — Міністерство освіти і науки України

Таблиця 2
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• соціальна — наявність ораторських, комуніка'
тивних і інтегративних здібностей, вміння працю'
вати "в команді", готовності до співробітництва та
вирішення конфліктів.   

Підготовка елітних кадрів має здійснюватися
на конкурсній основі на базі вже отриманого
освітньо'кваліфікаційного рівня "магістр". 

Характерними особливостями цієї підготовки
має стати переважна частка самоосвіти і засво'
єння  практики професійної діяльності з еконо'
міки, права, політики, ідеології, управління колек'
тивами тощо. 

Невід'ємними складовими навчального проце'
су мають бути: різні форми активного спілкуван'
ня з керівниками державних органів, провідних
партій та громадських організацій, груп і фракцій
Верховної Ради України, міністрами та іншими
керівниками центральних органів виконавчої
влади,  керівниками органів місцевого самовря'
дування та державних адміністрацій, прези'
дентів провідних компаній, міжнародних ор'
ганізацій, журналістів, банкірів тощо;  практична
підготовка в органах державної влади та орга'
нах місцевого самоврядування.

Наведені механізми потребують управління
процесами професіоналізації державної служби
та місцевого самоврядування. 

Їх реалізація конкретизує завдання та функції
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також визначає певні освітні
структури (табл. 2).

Висновки. Професіоналізація державної служ'
би та служби в органах місцевого самоврядування
має охоплювати всі цикли професійного життя
особи: 
• професійне самовизначення;
• професійне навчання; 
• професійну самоідентифікацію; 
• застосування та формування професійного
досвіду. 

Це потребує удосконалення законодавчого, нор'
мативно'правового, організаційного, методичного
забезпечення формування та використання кадро'
вого потенціалу органів державної влади та органів
місцевого самоврядування,       а також перегляду за'
вдань і функцій центрального органу виконавчої вла'
ди з питань державної служби, його територіальних
підрозділів та їх конкретизації для кадрових служб
місцевих органів виконавчої влади та органів місце'
вого самоврядування.

Нормативно'правове забезпечення про'
фесіоналізації державної служби та місцевого
самоврядування має забезпечити запровад'
ження системи систематичного професійного
відбору протягом усього періоду перебування
на службі та широкий спектр видів кадрового
резерву  на посади державних службовців і по'
садових осіб місцевого самоврядування. 

Професіоналізація державної служби та служ'
би в органах місцевого самоврядування потре'
бує конкретизації структури вищої та післядип'
ломної освіти для працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.

Організаційна структура системи профе'
сійної підготовки та післядипломної освіти дер'
жавних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування має складатися із спеціалізо'
ваних навчальних закладів і залучених вищих на'
вчальних закладів ІV рівня акредитації та галузевих
інститутів післядипломної освіти. Управління цією
системою має здійснювати центральний орган ви'
конавчої влади з питань державної служби.

1. Государственная кадровая политика и меха2
низм её реализации: Кадроведение: Курс лекций.
Изд. 2, доп. и перераб. — М.: Изд2во РАГС, 1998. —
468 с.  
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Стаття має на меті висвітлити українську мову
в якості чинника консолідації українського сус'
пільства як певного аспекту національної безпеки
України. Державна мова давно вже перестала бу'
ти тільки предметом самовизначення. Вона є спо'
собом стримування й захисту від домінування чу'
жих інтересів. Чим вищий авторитет має мова, тим
сильнішим світовим конкурентом є держава, тим
гарантованіше вона може вибороти для своїх гро'
мадян гідний рівень життя й світовий імідж.

Таким чином роль держави полягає в тому, щоб
допомогти кожному громадянинові зрозуміти
призначення державної мови, привчити кожного
шанувати її в щоденному житті, переконати всіх
у тому, що державна мова забезпечить єдність
функціонування і розвиток українського націо'
нального організму в просторовому та часовому
вимірах, незважаючи на посилення процесів
глобалізації.

Проблема визначальної ролі державної (укра'
їнської) мови в забезпеченні національної безпеки
України з новою силою постає в умовах посилення
процесів глобалізації. Це потребує від Української
держави цілеспрямованих, науково виважених
кроків задля пошуку власного шляху розвитку
в сучасному світі. Саме цим зумовлюється акту'
альність запропонованої статті.

Державна мова як чинник національної безпе'
ки стала предметом розгляду багатьох учених,
політиків, державних діячів. До цієї проблеми
свого часу зверталися С. Гавриш, М. Вівчарик,
В. Капелюшний, О. Бєлов,  І. Гаврилов, В. Ференц,
Е. Заграва, Н. Огренич та ін. Однак, на наш погляд,
їхні праці, в основному, стосуються національної
безпеки України взагалі, а не ролі державної (укра'
їнської) мови як провідного чинника національної
безпеки. Крім того, ці автори практично не гово'
рять про загрози рідній мові в умовах глобалізації,
що посилюється.

Насамперед визначимося з місцем, роллю та
призначенням державної мови в умовах початко'
вої глобалізації Української держави.

Глобалізація є визначальним процесом сучас'
ності. Глобалізація — від глобальний — фр.global
< лат.globus > — куля — загальний, всебічний, по'
ширений на всю земну кулю, всесвітній [1, с. 34].
Її рушійні сили кидають все новий і новий виклик
націям. Глобалізація — це новий і незвичний наш
суперник. Якщо раніше одні нації завойовували'
ся, придушувалися іншими, то в умовах сьогоден'
ня глобальний, безликий технократичний світ
загрожує самому існуванню націй як окремих
спільнот людей, що мають свої духовно'культурні
ознаки та прикмети, і спільне, окреме від інших
націй, господарство. Уся історія націй — це бо'
ротьба з іншими націями за волю, домінування,
переваги, першість. Це історія як самовідданості
та героїзму, так і рабства та поневолення [2, с. 5].

Глобалізація на перший погляд не несе явної
загрози. Вона принаджує народи своїми перева'
гами, передусім перспективами пришвидшеного
економічного зростання й добробутом, що з цим
настає. Платою за це, як бачимо на прикладі низ'
ки держав світу, є їх відмова від самостійності
в прийнятті рішень. 

І. ЛОПУШИНСЬКИЙ,
голова Суворовської районної у м. Херсоні ради

ДЕРЖАВНА МОВА 
ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЗА УМОВ ПОСИЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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Тому в ситуації, що склалася у світі, рятівним ко'
лом для України на сьогодні є національна свідо'
мість, національна держава та національна еко'
номіка. На думку Е. Заграви, Україна має віднайти
свій шлях, який ґрунтується насамперед на почутті
спільної долі  "Нація — це не лише спільна мова,
традиції, світосприйняття та історія. Є ще один
чинник, чи не найважливіший. Саме той, що може
не лише зберігати нації, а й творити нові. Це — по'
чуття спільної долі" [2, с. 46].

Перспектива державності України безпосеред'
ньо залежить від її здатності підтримувати й захи'
щати національну систему цінностей. Політика,
економіка, оборона, інші складники безпеки Украї'
ни більше, ніж будь'коли в минулому, зумовлені
станом розуму, настроями, ціннісними орієнтира'
ми, станом свідомості громадян і народу в цілому.

Невід'ємною функцією кожної держави як
суспільного утворення є забезпечення національ'
ної безпеки, що покликана гарантувати сприятливі
умови для життя і продуктивної діяльності грома'
дян, державних інститутів, захищати життєво важ'
ливі інтереси людини, суспільства й держави від
зовнішніх і внутрішніх загроз. Національна безпека
розглядається як найважливіша характеристика
якісного стану суспільства й один з основних кри'
теріїв ефективності функціонування держави.

Як відомо, до основних напрямів державної
політики національної безпеки України відносять
зокрема збереження власної культурної ідентич'
ності за умов посилення процесів глобалізації. 

Як же сьогодні Українська держава боронить і під'
тримує культуру своєї нації? Вона насамперед нама'
гається утримувати державні театри, консерваторії,
відповідні навчальні заклади, що здебільшого не да'
ють прибутку, а отже, є витратними. Вона субсидує
різноманітні молодіжні творчі групи та самодіяльні
ансамблі. Держава підтримує телебачення, радіо,
книговидавництво та періодику, що несуть націо'
нальний зміст, та намагається, поки що, на жаль,
надзвичайно кволо, виставляти перешкоди на шля'
ху іноземних впливів. Вона організовує та фінансує
різні конкурси зі знання мови, кращих віршів,
творів, пісень тощо. Ці процеси безпосередньо
пов'язані зі станом нашої економіки: чим багатшою
ставатиме наша держава, тим успішніше запрова'
джуватиме вона заходи з підтримки національної
культури. Кожна культура в світі — це спосіб при'
стосування певної нації до умов свого життя.  На'
противагу цьому глобалізація нівелює розбіжності
в культурах, оскільки вона творить єдину культуру,
єдиний спосіб пристосування.

З огляду на це, важливою залишається проблема
мови, яка відіграє головну роль у консолідації

суспільства. Спільна для всього суспільства мова
дає змогу сконцентрувати весь його інтелекту'
альний потенціал і зрештою перерости в могутню
силу суспільного прогресу. Оскільки мова, як
один із базових аспектів національної ідентич'
ності, так само як і освіта, є мішенню інфор'
маційно'психологічної агресії, саме тому актив'
ний захист мовного середовища є найваж'
ливішим аспектом національної безпеки України.

Народний депутат України С. Гавриш на парла'
ментських слуханнях "Про функціонування ук'
раїнської мови в Україні" говорив:  "Мова — це,
дійсно, генетичний код етносу і від цього не можна
відмахуватись. Відтак, бажаєте того чи ні, ук'
раїнська мова була й залишається державною мо'
вою України. Саме національно свідома еліта має
стати на чолі цього процесу. Саме їй бракує у ви'
щих ешелонах влади розуміння необхідності захи'
щати українську мову, як захищати і національні
інтереси, бо українська мова є основною части'
ною наших національних інтересів" [3, с. 18].

В умовах сьогодення найбільш небезпечною
сферою агресивного впливу є засоби масової
інформації та телекомунікації, оскільки інфор'
маційно'психологічний вплив на свідомість лю'
дини й народу здійснюється здебільшого через
мовне середовище і засобами мови. Так, за
оцінками експертів, кількість передач, що транс'
люються в Україні російською мовою, перевищує
60%, тоді як у розвинених країнах світу мінімаль'
ний відсоток передач, що транслюються націо'
нальною мовою, закріплений законодавчо і не
повинен бути нижчим зазначеної межі. Відомо,
що  в Україні 3,8% державного і 96% недержавно'
го телебачення. Із 15 мільйонів радіоточок прово'
дового мовлення залишилося лише 6. Із 16 230
зареєстрованих друкованих засобів масової
інформації україномовних лише 3 тисячі. Якщо
у 1991 році кількість виданих книг на одного жите'
ля становила 2,6, то у 2002 році — менше однієї
книжки. 

Російській мові в Україні вдалося витіснити
і замінити українську на значній території її поши'
рення у головній функції, яку виконує мова, —
функції засобу спілкування між людьми [4, с. 201]. 

Як переконують дослідники, в Україні 1990'х
років унаслідок взаємодії таких чинників як бага'
товікове домінування Росії, міграція на територію
нашої держави росіян, фізичне знищення, депор'
тація та вимушена еміграція українців за межі
своєї держави створилася вкрай небезпечна і ви'
няткова, суто "російська" ситуація, коли не
мігранти змушені докладати зусиль проти їхньої
асиміляції корінним населенням, а, навпаки,
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національно свідомі українці змушені захищати
свої культурні цінності від мігрантів [4, с. 234]. На
превеликий жаль, сьогодні ситуація залишається
аналогічною.

Така ситуація з державністю рідної мови в Україні
не сприяє консолідації українського суспільства. Як
зазначає І. Гаврилов: "Нація, розділена за мовною
ознакою, не спроможна досягти помітних еко'
номічних здобутків і може залишитися на периферії
світової економічної системи" [5, с. 77]. А тому, як
твердять дослідники, "насправді вся мовна політика
зводиться до звичайної економіки. Доки в Україні
зрікання державної мови для декого буде вигідним
бізнесом, решта громадян приречені на бідність" [6]. 

Виходячи з державницької ролі української мо'
ви, Верховна Рада України ще 16 січня 1997 року
в ухваленій нею постанові за № 3/97'ВР "Про Кон'
цепцію (основи державної політики) національної
безпеки України" до пріоритетних національних
інтересів віднесла "розвиток української нації,
історичної свідомості та національної гідності ук'
раїнців; розвиток етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності громадян усіх національ'
ностей, що складають Український народ" [7].
Після цього, 19 червня 2003 року Верховна Рада
України приймає Закон України "Про основи
національної безпеки України", де в статті 6 "Прі'
оритети національних інтересів" закріплено "за'
безпечення розвитку й функціонування українсь'
кої мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на всій території України, гарантування віль'
ного розвитку, використання й захисту російської,
іншої мов національних меншин України".

Слід також зазначити, що, чим далі від здо'
буття Україною незалежності, тим дедалі більше
наша мова потерпає від надмірного вживання
іноземних термінів. 

Разом з тим, як зазначає Н. Огренич, останнім
часом і в інших мовах, зокрема польській, з'яви'
лося чимало англійських слів. Проте це виклика'
ло занепокоєння громадськості, і польський сейм
ухвалив закон, згідно з яким забруднення мови
термінами чужого походження карається штра'
фом до 30 тис. доларів США. Відтепер у Польщі, як
і у Франції, про офіційне вживання іншомовного
слова вирішує спеціально створена комісія лінгвіс'
тів з 30 осіб. Навіть Росія нещодавно прийняла за'
кон про захист російської мови від проникнення
іноземної термінології [8, с. 54—55 ]. В Україні ж за'
повнити цю прогалину намагається лише науково'
технічна комісія з питань термінології при Держ'
стандарті України, членом якої є й автор статті.

Сьогодні наші люди також справедливо обурю'
ються засиллям на вулицях українських міст як

російськомовної, так і англомовної реклами.
Значна частина власних назв підприємств (т. зв.
фірмонімів) постала на ґрунті досить'таки пошире'
ної в колах підприємців думки про особливу респек'
табельність та вищі рекламні можливості іноземних
варіантів фірмонімів. Крім того, нищення українсь'
кої мови розширює ринок для російських інфор'
маційних товарів, сприяє використанню економіч'
ного потенціалу України в інтересах Росії. Створення
в Україні сприятливих умов для російських інфор'
маційних товарів продовжує давню політику націо'
нальної дискримінації. Таким чином російська мова
нищить українця і економічно, і духовно. 

І тому, з метою усунення суттєвих недоліків
у мовній політиці, забезпечення національної
безпеки України в інформаційній сфері Верховна
Рада України своєю постановою від 22 травня
2003 року за № 886'IV "Про Рекомендації парла'
ментських слухань "Про функціонування українсь'
кої мови в Україні" рекомендувала Кабінету Мі'
ністрів України розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України проект Концепції дер'
жавної мовної політики України, проект загально'
державної Програми розвитку, функціонування
та дослідження української мови на 2004—
2010 роки, проекти законів України про внесення
змін до відповідних законів України з метою: за'
безпечення україномовній продукції не менше
70% часу трансляції та місць на шпальтах друко'
ваних засобів масової інформації; відмови теле'
організаціям, які порушують закони, що регулюють
питання використання державної мови, в отри'
манні чи продовженні ліцензії на право користуван'
ня каналами мовлення; передбачення в законо'
давстві про національні меншини положення про
обов'язковість володіння державною мовою гро'
мадянами, які належать до національних меншин
і постійно проживають в Україні та ін.

На наш погляд, зміцненню правових та ор'
ганізаційних засад розвитку й застосуванню дер'
жавної мови та мов національних меншин сприяти'
ме реалізація прав громадян на користування
рідною мовою через прийняття Закону України
"Про розвиток і застосування мов в Україні", проект
якого вже розроблено. У законопроекті визначено
принципи державної мовної політики, механізм ор'
ганізації та здійснення контролю за виконанням
Закону, а також відповідальність за порушення за'
конодавства про мови.

Ураховуючи суспільну значущість цього зако'
нопроекту та вимоги Указу Президента України
від 1 серпня 2003 року № 683 "Про додаткові за'
ходи щодо забезпечення відкритості в діяльності
органів державної влади", 5 грудня 2003 року на
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громадських слуханнях представники всеук'
раїнських громадських організацій, народні депу'
тати України, науковці, представники підприємств
і установ обговорили основні положення проекту
Закону України про мови. У процесі обговорення
його учасниками зазначено, що з часу прийняття
Закону Української РСР "Про мови в Українській
РСР" (28 жовтня 1989 року) відбулися кардинальні
зміни в житті українського суспільства. Сьогодні
існує нова геополітична реальність — незалежна
й суверенна держава Україна. Разом з тим унас'
лідок недосконалості низки положень чинного За'
кону про мови, тривалості запровадження окремих
його статей (від 5 до 10 років), а також відсутності
належних механізмів контролю та відповідальності
за його виконання наявний Закон не відповідає ви'
могам сьогодення.

Як наслідок цього, у деяких сферах суспільного
життя суттєво звужується використання держав'
ної мови. З огляду на це та з метою належного ви'
конання вимог Конституції України стосовно мов'
ної політики в державі назріла нагальна потреба
в прийнятті нового закону щодо розвитку і застосу'
вання мов, покликаного забезпечити застосування
державної мови як основного засобу спілкування
в усіх сферах суспільного життя на всій території
України і водночас гарантувати вільний розвиток
використання та захист російської та інших мов
національних меншин в Україні.

Останнім часом з метою утвердження держав'
ності української мови в усіх навчальних закладах
системи загальної середньої освіти запровадже'
но обов'язкову державну підсумкову атестацію
з української мови. У вищих навчальних закладах
уведено обов'язковий вступний іспит з українсь'
кої мови, який складають щороку понад 120 тис.
вступників.

Випущено українською мовою нове покоління
підручників для навчальних закладів. Започаткова'
но 17 науково'методичних часописів українською
мовою.

Однією з обов'язкових вимог при ліцензуванні
навчальних закладів, проведенні атестацій педа'
гогічних працівників і керівників освіти, укладанні

з ними контрактів є врахування переходу на нав'
чання українською мовою та ступінь володіння
нею всіма педагогічними працівниками.

Разом з тим на сьогодні незадовільними є тем'
пи створення мережі навчальних закладів з ук'
раїнською мовою навчання в Автономній Рес'
публіці Крим, у містах Донецьк, Дніпропетровськ,
Севастополь.

Існує проблема із забезпеченням підручника'
ми й навчальними посібниками українською мо'
вою професійно'технічних училищ та вищих нав'
чальних закладів, поповненням бібліотечних
фондів творами українських письменників та за'
рубіжних у перекладі українською мовою. За ста'
ном на вересень 2003 року забезпеченість
підручниками шкіл і класів з українською мовою
навчання становила 85 відсотків. Ситуація дещо
поліпшилася в 2004 році, зокрема початкова
школа на 100 відсотків забезпечена необхідними
україномовними підручниками.

Таким чином, бачимо, останнім часом Уряд Ук'
раїни докладає значних зусиль для утвердження
державності української мови, а отже і для
зміцнення національної безпеки України. 
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Реалізація "Концепції державної регіональної
політики" потребує дослідження специфіки регі'
онів, кожен з яких має свої природно'кліматичні,
економіко'господарські, соціально'культурні умо'
ви, історичний досвід, етнічний склад населення. 

Незважаючи на те, що регіоналістика ще не на'
копичила достатнього емпіричного матеріалу для
аналізу регіональної специфіки, її історіографія
представлена широким колом дослідницьких проб'
лем. Концептуальні засади регіональної політики
ще у 1994 році було розглянуто на міжнародній нау'
ково'практичній конференції [1]. З цих питань
опубліковано кілька монографій [2—4]. Низку праць
присвячено комплексному розвитку регіонів [5—7].
Тематичне розмаїття цих публікацій, їх регіональна
строкатість свідчать про становлення регіоналіс'
тики в Україні, її наукову та практичну актуальність.

Разом з тим більшість фахівців відзначають відсут'
ність розробки регіональної політики на рівні обла'
стей і районів. З огляду на це певний інтерес ви'
кликає програма "Регіональна ініціатива. 2002—
2006 роки", затверджена у лютому 2003 року
в Одеській області [8]. Головною ознакою цієї про'
грами є її відповідність розвитку інституційної
інфраструктури регіональної політики ЄС [9]. На
відміну від державно'правового експерименту
розвитку місцевого самоврядування в м. Ірпені,
селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
Київської області, який було запроваджено Зако'
ном України "Про державно'правовий експери'
мент розвитку місцевого самоврядування в місті
Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцю'
бинське Київської області" від 5 квітня 2001 року
№ 2352—ІІІ, одеська "Регіональна ініціатива 2002—
2006 років" стала наслідком суто регіонального
пошуку рішень у справі розвитку територій. У про'
цесі аналізу напрямів та змісту зазначеної програ'
ми автор поставив перед собою такі цілі: просте'
жити адекватність заходів "Регіональної ініціативи"
завданням, викладеним у "Концепції державної
регіональної політики"; з'ясувати, наскільки про'
грама враховує специфіку Одещини і відповідає
пріоритетним напрямам її соціально'економічного
розвитку; виокремити у програмі заходи, які мають
на меті подолання внутрішньорегіональних диспро'
порцій; показати роль регіону як моделі розвитку
міських та сільських територіальних підсистем
суспільства; через розкриття механізму реалізації
програми виявити ефективність управлінської пра'
восуб'єктності.

Визначимо місце сільських територій у складі
регіону. Виходячи з характеристики сільської те'
риторії як поліфункціонального географо'просто'
рового середовища з землею в якості основного
природного ресурсу [10], її можна розглядати як
складову загальної регіональної територіальної
системи. Тому територіальний підхід, який ле'
жить в основі регіональної політики, органічно
збігається з задачею оптимізації сільської тери'
торіальної підсистеми. Одночасно заходи, спрямо'
вані на її розвиток, мають на меті подолання
внутрішньорегіональних та міжгалузевих диспро'
порцій. Таким чином, сільська територія виступає
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як частина конкретного топосу, територіальної
спільноти, як більш широке поняття, ніж категорія
"агропромисловий територіальний комплекс" [11]. 

Програма "Регіональна ініціатива. 2002—2006
роки" введена в дію розпорядженням обласної
державної адміністрації від 12 лютого 2003 року.
Структурно вона складається з двох частин. У пер'
шій з них визначено мету та пріоритетні напрями
програмування регіонального розвитку з ураху'
ванням потенціалу області, її транскордонного
співробітництва. Вони розглядаються в контексті
стратегічного курсу держави, який передбачає
вступ України до ЄС. Тому в програмі значну увагу
приділено питанням, пов'язаним з доведенням
певних соціальних стандартів до європейського
рівня, і передусім, підвищення якості життя людей,
подолання існуючих внутрішньорегіональних дис'
пропорцій. Другу частину програми становлять
конкретні заходи щодо її реалізації, передбачені
терміни виконання, обсяги фінансування, очікува'
ний результат та відповідальні виконавці. З суто
формальної точки зору "Регіональна ініціатива"
цілком відповідає положенням "Концепції держав'
ної регіональної політики" про необхідність удоско'
налення регіонального планування, врахування при
розробці програм і планів місцевих інтересів. Реалі'
зації завдання зазначеної Концепції про необхідність
стимулювання розвитку регіонів чи їх частин, у ме'
жах яких соціально'економічні показники значно
нижчі, ніж відповідні середні показники в державі
[12], відповідає половина пунктів програми, які ма'
ють пряме відношення до сільських територій.

У процесі розробки програми було враховано
регіональні особливості Одещини, територіальна
структура господарства якої за О. Топчієвим є кла'
сичним приморсько'фасадним типом. У при'
морській смузі сконцентровано до 75% населен'
ня, понад 95% промисловості, більша частина
транcпортно'розподільчої інфраструктури, прак'
тично все рекреаційне господарство. У цілому цю
частину регіону можна визначити як "полюс зрос'
тання" [13]. Віддалені від морського узбережжя
периферійні, глибинні території позбавлені поміт'
них чинників свого економічного зростання і пред'
ставлені здебільшого деградуючими сільськогос'
подарськими районами. Тут слабо розвинена
інфраструктура, незадовільна демографічна ситу'
ація. Виняток становить Придунайська зона. Окрім
агропромислового комплексу до неї входять пор'
тово'промисловий комплекс, курортно'рекре'
аційні райони, заповідний фонд, які потенційно
можуть розглядатися точками соціально'економіч'
ного зростання. Але тут існують певні проблеми
еколого'економічного характеру: гостра нестача

якісної питної води; порушення природного ба'
лансу в районі озер та Дунай'Дністровської зро'
шувальної системи; забруднення Дністра стічними
водами. З цих причин саме периферійні території
спричиняють поляризацію соціально'економічно'
го розвитку регіону. Для подолання означеного
дисбалансу програмою передбачено комплекс
заходів, спрямованих на покращення фінансу'
вання аграрного сектора економіки, життєвого
середовища сільського населення, відновлення
природного екологічного балансу, розвиток сіл
як осередків різних національних спільнот. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку еко'
номіки регіону у програмі виступає агропромисло'
вий комплекс, в якому зосереджено майже чверть
виробничих фондів області, забезпечується три
чверті роздрібного товарообігу. Більшість заходів,
спрямованих на його підтримку, стосуються вип'
лат за рахунок держбюджету доплат на утримання
маточного поголів'я овець, за проданий для забою
молодняк великої рогатої худоби, на часткове
відшкодування сортових надбавок за придбане
елітне насіння, фінансування закладення та догля'
ду за молодими садами і виноградниками, підго'
товки та перепідготовки кадрів. 

Передбачено також фінансову підтримку сільгосп'
товаровиробників через здешевлення кредитів на
суму майже 270 млн грн щорічно, часткову ком'
пенсацію вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва в розмірі 30%.
З метою проведення збалансованої цінової і фінан'
сово'кредитної політики, забезпечення правового
захисту комерційних операцій із землею та май'
ном внесено пропозицію щодо створення облас'
ного земельного іпотечного банку. Для виконання
ним на належному рівні кредитних операцій запропо'
новано внести відповідні зміни в чинне законодавст'
во щодо розширення функцій банку в частині: здійс'
нення іпотечного кредитування сільськогосподарсь'
ких товаровиробників під заставу земельних ділянок
і майна; викупу заставленого неплатоспроможними
боржниками майна і землі; довірчого управління
майном, землею та коштами неплатоспроможних
підприємств АПК; страхування фінансових ризиків.

Серед комплексу заходів соціальної спрямова'
ності заслуговує на підтримку запроваджений за
рахунок власних коштів підприємств механізм
скорочення виплати зарплати натурою. Для подо'
лання безробіття заплановано проведення обліку
наявних трудових ресурсів, розробку програм
зайнятості населення, створення нових робочих
місць, стимулювання розвитку на селі малого
і середнього бізнесу, передусім у сфері торгівлі,
обслуговування населення.
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На поліпшення соціально'побутових умов сільсь'
ких жителів спрямовано подальшу газифікацію сіл,
а також м. Білгорода'Дністровського — центра від'
повідного адміністративного району і єдиного міста
обласного значення, яке до цього не було забез'
печено природним мережним газом. Проектом
передбачено спорудження 205 км підводних та
280 км розвідних газових мереж, що додатково
дасть змогу користуватися газом жителям 99 сіл
восьми сільських районів.

Багато уваги у програмі приділяється вирішен'
ню однієї з найгостріших проблем області — за'
безпечення сільського населення якісною питною
водою. Справа в тому, що на сьогодні централізо'
ваним водопостачанням охоплено лише 57% сіл,
у 13 районах вода не відповідає вимогам держав'
ного стандарту, 200 із 1 139 сільських населених
пунктів частково або повністю користуються
привізною водою. Причиною низької якості питної
води є те, що майже 45% водопровідних мереж
і очисних споруд вичерпали термін амортизації,
37% — перебуває в аварійному стані. Централізо'
вана комунальна каналізація існує тільки в 15 міс'
тах і районних центрах з 32 по області та не забез'
печує нормативне очищення стоків, що призводить
до забруднення Чорного моря, річок та підземних
вод. Для вирішення всіх цих питань запрограмова'
но продовження будівництва Кілійського, Татарбу'
нарського, Дністровського, Суворівського групових
водопроводів, буріння 98 розвідувально'експлуа'
таційних свердловин в 75 населених пунктах, ре'
конструкцію водоочисної станції "Дністер", що
забезпечить централізованим водопостачанням
жителів 82 сіл, селищ і міст.

Програмою передбачено поліпшення медично'
го обслуговування сільського населення завдяки
забезпеченню центральних районних лікарень
сучасним обладнанням на суму 3 480,6 тис. грн,
а також відкриття 8 лікарських амбулаторій та
16 фельдшерсько'акушерських пунктів здебіль'
шого в існуючих приміщеннях. На ці цілі виділе'
но 700 тис. грн із місцевого бюджету. На наш по'
гляд, отримання населенням медичних послуг не
повинно обмежуватися покращенням матеріаль'
ної бази закладів охорони здоров'я. Це тільки одна
сторона медалі. Актуальним залишається питання
доступності медичної допомоги і підвищення
якості цих послуг, враховуючи, що укомплекто'
ваність лікарями центральних районних лікарень
становить 78,1%, дільничних лікарнях — 80,3%,
сільських лікарських амбулаторій — 74,9%.

У програмі приділено увагу розвитку в сільській
місцевості мережі загальноосвітніх закладів та по'
кращенню умов їх роботи. У ній заплановано

відкриття 23 шкіл на 6 678 учнівських місць, з яких
4 — в існуючих приміщеннях за загальним кошто'
рисом у 17,8 млн грн. 

Однією зі складових розвитку сільських тери'
торій виступають заходи з меліорації, які входять
до регіональної комплексної програми "Меліора'
ція Одещини — 2001—2010 роки". Їх запрова'
дження забезпечить стале та надійне функціону'
вання наявних меліоративних систем, підвищення
екологічної безпеки зрошення на площі 32,8 тис. га.
Велика увага приділяється захисту від підтоплення
ґрунтовими водами населених пунктів. Окрім
коштів держбюджету на ці цілі передбачено вико'
ристання 38,5 тис. грн коштів сільгоспвиробників.

Як невід'ємна частина соціально'економічної сис'
теми регіону в програмі поряд з господарством
і населенням розглядається природне середовище.
Мова йде про інвентаризацію зрошуваних земель
та меліоративних систем Дунай'Дністровської та
інших Придунайських мереж, розробку проектів зон
можливого затоплення поверхневими водами на
річках області, водогосподарський екологічний
моніторинг озера Сасик та Придунайських водо'
сховищ, розчистку каналу Дунай'Сасик, реконст'
рукцію та модернізацію каналізаційних очисних
споруд міст Татарбунари і Арциз, водогосподарсь'
ке та екологічне поліпшення акваторій малих річок.
Друга проблема пов'язана не з наслідками втру'
чання в природне середовище людини, а з дією
стихійного лиха в листопаді 2000 року, внаслідок
чого загинуло 80% лісів на півночі області. Для
відродження лісів передбачено створення нових
масивів на землях держлісфонду, проведення ру'
бок догляду та санітарних рубок, боротьбу зі шкід'
никами і хворобами лісів та охорона їх від пожеж.

Значна увага у програмі приділяється задово'
ленню національно'культурних запитів населення.
Для Одещини це питання не є болючим, попри те,
що тут проживають представники 136 національ'
ностей, серед яких окрім українців, найбільше
представлені росіяни (20,7% населення), болгари
та молдовани — 6,1% і 5% відповідно [14], більшість
яких мешкає на півдні області. Беручи до уваги
поліетнічний склад населення, "Регіональною
ініціативою" передбачено заходи, що забезпечують
діяльність понад 70 громадських національно'куль'
турних об'єднань у частині розвитку їхньої рідної мо'
ви, друкованих видань, теле' і радіопередач,
національних шкіл, творчих організацій та спілок.

Завершуючи аналіз того, наскільки програма
"Регіональна ініціатива" віддзеркалює питання
розвитку сільських територій, слід зауважити, що
вона є значною мірою і проекцією регіону як мо'
делі розвитку міських та сільських територіальних
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підсистем. У цьому розумінні, як нам здається, не'
достатньо уваги приділено розвитку приміських
агропромислових зон, визначенню ролі міст у ви'
рішенні проблем села. Значний практичний інте'
рес має питання здійснення контролю за реа'
лізацією програми, втіленням у життя її основних
положень з огляду на наявність певних труднощів
у пошуку питних підземних вод та буріння розвіду'
вально'експлуатаційних свердловин на воду, спо'
рудження групових водопроводів. Насамперед ці
проблеми пов'язані з неупорядкуванням майнової
належності сільських споруд водопостачання, із
зволіканням передачі їх у комунальну власність те'
риторіальних громад, створенням підприємств
для належної експлуатації сільських водопроводів.
За браком коштів залишається законсервованим
будівництво Дністровського та Суворівського гру'
пових водопроводів, що є основною причиною не'
постачання води мешканцям 19 сіл Білгород'
Дністровського та Ізмаїльського районів. Через
відсутність фінансування не передбачено видатки
у 2005 році на виконання робіт із буріння ар'
тезіанських свердловин. Кошти ж місцевих бюд'
жетів, сільськогосподарських підприємств та на'
селення вкрай обмежені та їх не вистачає навіть на
реконструкцію й оновлення існуючих водопро'
водів. До того ж, останнім часом значно подорож'
чали паливо та матеріали, які застосовуються
у бурінні артсвердловин. Усе це стримує виконан'
ня у повному обсязі програми щодо забезпечення
населення питною водою. Так, за три роки пробу'
рено 40 артезіанських свердловин на воду із 98
в 27 населених пунктах із 75. Велике занепокоєння
викликає стан законсервованих групових водо'
проводів, які знаходяться у стадії руйнації. Разом
з тим, у держбюджеті України на 2005 рік на
будівництво групових водопроводів заплановано
витрати у сумі 20 млн грн, яких замало навіть для
пуску першої черги Кілійського і Татарбунарського
групових водопроводів. 

Хід виконання програми "Регіональна ініціа'
тива" в цілому засвідчив задіяність у її виконанні
всіх управлінських структур — від відповідних
міністерств та відомств до сільських тери'
торіальних громад. Але головну відповідальність
за її реалізацію покладено на органи виконавчої
влади області, як того і вимагають засади регіо'
нальної політики.

Досвід одеської "Регіональної ініціативи" мо'
же бути корисним і для інших регіонів України,
тому вважаємо за доцільне окреслити деякі за'
гальні висновки: основою і початком формуван'
ня регіональної політики має бути низовий
рівень — сільські територіальні громади; з метою

адресного виділення коштів для соціального роз'
витку сільських територій необхідно запровадити
їх моніторинг; при програмуванні розвитку соці'
альної інфраструктури села бажано запровадити
принцип субсидіарності; для покращення соціально'
культурного та побутового обслуговування сільсь'
кого населення треба створювати приватні під'
приємства, надаючи їм пільги у кредитуванні,
більш активно залучати кошти інвесторів; з ме'
тою пошуку оптимальної моделі управління
соціальним розвитком сільських територій важ'
ливо на прикладі одного з районів відпрацювати
відповідний пілотний проект.
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Конституювання інтеграційних процесів на
європейському континенті привертає постійну
увагу багатьох небайдужих до майбутнього як
окремо взятої європейської країни, так і Європи
в цілому. Те, що за тривалістю цей процес вже
перевищує більше, ніж півстоліття, є доказом
виваженості, цілеспрямованості й послідовності
дій творців Європейського Союзу.  

Не вдаючись до розгорнутого аналізу історичних
етапів становлення й розвитку цього міждержавно'
го утворення, а відповідно й аналізу засновницьких
договорів, які справедливо називають конститу'
ційними актами, доцільно хоча б згадати, що

25 березня 1957 року в Римі шість країн (Бельгія,
Франція, Німеччина, Італія, Люксембург і Нідер'
ланди) підписали Договір, яким було засновано
Європейське Економічне Співтовариство. З того
часу він був розвинутий іншими договорами, які
також називають засновницькими або установ'
чими (Маастрихтський договір 1992 року, Ам'
стердамський договір 1997 року, Ніццький до'
говір 2001 року, Римський договір 2004 року).

Дослідженню конституційних актів Євро'
пейських Співтовариств (а потім і Європейсько'
го Союзу) присвячено надзвичайно велику
кількість праць, головним чином зарубіжних вче'
них. Різноаспектність підходів до вивчення по'
ложень засновницьких договорів виявляється
у таких науковців, як Д. Боссарт, Дж. Вигнон, К. Дем'
мке, К. Вінсенці, Д. Галліган, М. Гендеген, К. Гоетц,
Ч. Зіллер, Л. Ентін, С. Кашкін, В. Кернз, Г. Кітцен'
берг, Ф. Кордона, К. Ласок, Ж. Міллер, С. Полліт,
П. Понзано, В. Руш, Д. Сімон, А. Татам, Б. Топорнін,
Ж. Фурніер, Ю. Шварц та інші.

Останніми роками конституційні акти ЄС при'
вернули певну увагу також і вітчизняних вчених,
які перекладали або редагували переклади
відповідних текстів зарубіжних видань, розкри'
вали юридичну природу положень засновниць'
ких договорів в межах власних досліджень. Так,
українські вчені М. Гнатовський, В. Ісакович,
С. Ісакович, В. Копійка, П. Мартиненко, А. Метю'
шев, В. Муравйов, А. Омельченко, В. Опришко,
Р. Петров, В. Посольський, С. Толстов, Н. Руденко,
А. Фастовець, О. Чалий, Т. Шинкаренко та інші
суттєво примножили науковий доробок з багатьох
питань, що урегульовуються конституційними до'
говорами Євросоюзу. 

Проте якими б значними за обсягом, якими
глибокими не були ці дослідження зарубіжних
і вітчизняних вчених, серед них досить важко
знайти такий конкретний напрям, як управ'
лінський. Можливо це пояснюється тим, що лише
декілька років тому з'явилися концепції європейсь'
кого адміністративного простору, європейської мо'
делі державної служби, європейського управління
тощо, в контексті яких аналізуються відповідні
правові норми конституційних актів Європейсь'
кого Союзу. 

І. ГРИЦЯК,
кандидат юридичних наук, доцент,
докторант кафедри державного управління 
і менеджменту, доцент кафедри
європейської інтеграції
Національної академії державного 
управління при Президентові України

КОНСТИТУЦІЯ ДЛЯ ЄВРОПИ — 
ОСНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
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З огляду на зазначене видається актуальним
і доцільним дослідження основних положень
проекту Конституції для Європи, в яких містяться
основоположні засади європейського управління.
Необхідність досліджень у сфері європейського
управління загострюється через врахування об'
ставин, що супроводжують останніми роками
європейський конституційний процес, виходячи
з яких цілком можна передбачити, що введення
найближчим часом в дію проекту Конституції
для Європи1 (далі — проект Конституції), яким
фактично оновлюються засади Європейського
Союзу, спричинить кардинальні зміни як фор'
мального, так і змістовного характеру практично
в усьому, що стосується європейської спільноти.

Метою цієї статті є дослідження положень про'
екту Конституції для Європи щодо оновленого
європейського управління, яке б виявило його
сутнісні характеристики й особливості в розшире'
ному Європейському Союзі. Завданнями дослід'
ження є: з'ясування обставин підготовки проекту
Конституції для Європи та його характеристик,
аналіз конституційно'правових норм, які урегульо'
вують відносини у сфері європейського управ'
ління, виявлення проявів і специфіки європейсь'
кого управління.

Для розкриття означеної теми важливо з'ясу'
вати принаймні два питання: згадати головні
події, що передували розробці проекту Консти'
туції й супроводжували її, та коротко охаракте'
ризувати проект Конституції.

У грудні 2001 року в Лаакені (Бельгія) Євро'
пейська Рада на своєму черговому саміті прий'
няла ініційоване Європейським Парламентом
рішення про скликання Конвенту (тобто робочої
групи з підготовки проекту рішення) [5, с. 8] для
розроблення нового акту конституційного харак'
теру, текст якого упорядкував би положення зас'
новницьких договорів відповідно до сучасних реа'
лій та став би основою радикальних реформ
в Європейському Союзі у зв'язку з його безпреце'
дентним розширенням. Таким чином, Лаакенська
декларація, що стала юридичною основою "запус'
ку" Договору про запровадження Конституції для
Європи, фактично спричинила новий установчий
процес, який, з одного боку, безпосередньо тор'
кається коренів європейської інтеграції, а з іншо'
го — здатний поновити всю систему Європейського

Співтовариства. Прийняття Конституції для Євро'
пи2 фактично означатиме визначення в питаннях,
які складають стратегічну природу самого існу'
вання Європейського Союзу.

По'перше, безпрецедентне розширення ЄС
засвідчує реалізацію одного з найпотужніших
європейських проектів, для якого Європейська
Конституція стане формально'логічною основою,
що не передбачає інституційних чи будь'яких
інших глибинних інтеграційних перетворень на
довгострокову перспективу (на думку В. Жискар
Д'Естена, на найближчі 50 років [3, с. 3]).

По'друге, основне політичне кредо "єврофеде'
ралістів", що саме існування ЄС має на увазі
постійний рух до єдиної супердержави, в разі прий'
няття Конституції ЄС означатиме тільки одне —
Євросоюз майже однозначно не стане федерацією. 

До складу Європейського Конвенту, який по'
чав роботу 28 лютого 2002 року під головуванням
В. Жискар Д'Естена, ввійшло 105 членів, які пред'
ставляли уряди держав'членів і держав'канди'
датів та національні парламенти цих держав,
Європейський Парламент і Європейську Комісію.
За процесом засідання Конвенту також спос'
терігало 13 представників із Комітету регіонів,
Економічного і соціального комітету, Європейсь'
ких соціальних партнерів і Європейського упов'
новаженого з прав людини (Омбудсмана). Усі
сесії Конвенту були публічно відкритими, видава'
лися, зокрема в Інтернеті, всі офіційні документи.
Для опрацювання проекту Конституції було ство'
рено численні робочі групи. Конвент організував
консультації організацій, що представляють
громадянське суспільство (профспілки, органі'
зації підприємців, неурядові організації, акаде'
мічні кола і т. ін.) [1—3; 8].

Окреслюючи загальні предметні параметри
проекту Конституції, Конвент керувався поло'
женнями Лаакенської декларації стосовно зав'
дань і реформ в оновленому Союзі, який має стати
демократичнішим, прозорішим та ефективні'
шим. Суть цих завдань полягала в тому, щоб: на'
близити громадян і насамперед молодь до євро'
пейського будівництва і європейських інституцій;
організувати політичне життя і політичний простір
у розширеному Союзі; зробити із Союзу стабілі'
заційний фактор та орієнтир у новому, багатопо'
люсному світі [3, с. 12].

_________________________________  
1 Робота над проектом Договору про запровадження Конституції для Європи почалася в лютому 2001 року; за основу проект Договору був
прийнятий Європейським Конвентом у червні2липні  2003 року; "провалено" підписання проекту Договору на саміті ЄС у Римі в грудні 2003 року;
узгоджено остаточний текст Конституції ЄС у Брюсселі 18 червня 2004 року; підписано Договір та Заключний акт про запровадження Конституції
для Європи главами держав2членів у Римі 29  жовтня 2004 року [1, 2, 3, 4].
2 Прийнятою буде вважатися Конституція для Європи після ратифікації її тексту національними парламентами або референдумами держав2
членів протягом двох років.
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Для вирішення цих завдань Конвент у розроб'
леному проекті запропонував більш досконале
розмежування повноважень між Союзом і держа'
вами'членами; рекомендував об'єднання всіх чин'
них установчих договорів (Співтовариств та ЄС) і на'
дання Союзу прав юридичної особи; запропонував

спрощену систему правових актів Союзу та цілу
низку заходів, спрямованих на розширення демо'
кратичності, прозорості й дієвості Європейського
Союзу шляхом піднесення ролі національних пар'
ламентів у вирішенні європейських проблем, та
спрощену процедуру прийняття рішень задля того,

Рис. 1
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щоб функціонування європейських інститутів ста'
ло більш прозорим; встановив заходи, необхідні
для поліпшення структури і зміцнення ролі кожно'
го з інститутів Союзу, враховуючи зокрема наслід'
ки його розширення [6, с. 2].

Аналізуючи проект Конституції, слід звернути
увагу на її двояку юридичну природу, за якою
цей конституційний акт є й угодою, предмет якої
складають норми міжнародного права, й основ'
ним законом, що містить елементи консти'
туційного характеру. Той факт, що розроблений
Конвентом документ установчого характеру міс'
тить в собі поєднання міжнародного договору за
формою і конституції за змістом, пояснюється, як
справедливо відзначається в літературі, встанов'
ленням Союзу у вигляді нової реформованої мо'
делі не лише актом "волі" "Держав Європи", але
і їхніх "громадян" (стаття 1), що концептуально по'
новому відображає природу ЄС як більш тісного
та усталеного об'єднання держав, що певною
мірою переступає межі класичного міжнародно'
правового їх союзу [6, с.3]. 

Європейська Конституція є досить значним за
обсягом "багатоступеневим" правовим актом,
структуру якого складають преамбула, частини,
розділи, підрозділи, секції, підсекції, статті, а та'
кож протоколи і декларації. Всього налічується
чотири частини (три з яких мають 342 статті),
5 протоколів і три декларації (входять до четвер'
тої частини), які гармонійно сполучені у єдине
ціле [7, c. 326 — 333].

Частина І визначає цінності, мету, засадничі
права та громадянство, компетенції та їх здійс'
нення, інституції, демократичне життя Союзу,
фінанси, питання сусідства та членства у Євро'
пейському Союзі тощо. Частина ІІ містить "Хартію
засадничих прав Союзу", де визначено конститу'
ційні положення стосовно гідності, свободи,
рівності, солідарності, прав громадян, правосуд'
дя та регулювання тлумачення і застосування
Хартії. Частина III, найбільша за обсягом, містить
конституційні положення загального застосуван'
ня, про недискримінацію та громадянство, внут'
рішні політики та заходи, асоціацію з заморськи'
ми країнами та територіями, зовнішні дії та
функціонування Європейського Союзу тощо. Час'
тина ІV містить загальні та кінцеві положення,
включаючи конституційні положення про симво'
ли, мови, скасування попередніх договорів, сфе'
ру застосування, процедури прийняття і пере'
гляду Конституції, протоколи і декларації [7].

Європейська Конституція покликана не заміня'
ти національні конституції держав'членів, а гар'
монійно співіснувати з ними. Маючи свої власні

юрисдикцію й автономію, вона визначає сфери,
у межах яких Європейський Союз наділений ком'
петенцією діяти, встановлює окрему і цілісну інсти'
туційну систему, елементами якої є Європейський
Парламент, Рада Міністрів, Європейська Комісія,
Суд Справедливості, Комітет регіонів та ін. У такий
спосіб Європейська Конституція створює, по суті,
оновлену систему європейського управління над'
національного рівня. 

Схематично цю систему наведено на рис. 1 [8, с. 7].
Для виявлення суті цієї системи необхідно

проаналізувати передусім конституційно'пра'
вову норму, закріплену у частині 1 статті III—304
проекту Конституції, яка містить принципово нову
модель європейського управління: "відкрите,
ефективне та незалежне європейське управління
підтримує інституції, органи та агенції Союзу під
час виконання їхніх завдань" [7, с. 241]. 

Це конституційне положення фактично є но'
вовведенням про європейське управління,
оскільки у попередніх положеннях засновниць'
ких договорів про нього взагалі немає жодної
згадки. Закріплене конституційною нормою,
європейське управління, таким чином, отрима'
ло конституційний статус, який досить детально
(але не компактно) прописаний у багатьох стат'
тях проекту Конституції.

Згідно із зазначеною конституційною нормою
європейське управління є і відкритим, і ефектив2
ним, і незалежним. Щоб ці його якості не були
декларативними, автори проекту Конституції їх
конкретизували й заклали певні конституційно'
правові процедури, за допомогою яких вони
(якості) мають набувати реального змісту.

Зокрема, відкритості європейського управління
можна досягти за допомогою прозорості діяль'
ності інституцій Союзу (стаття 49): "щоб сприяти
доброму врядуванню та забезпечити участь гро'
мадянського суспільства, інституції, органи та
агенції Союзу працюють у найвідкритіший спосіб"
[7, с. 236]. 

В якості складника конституційно'правової
процедури частина друга цієї статті закріплює
обов'язок Європейського Парламенту та Ради
Міністрів при розгляді та ухваленні законодавчих
пропозицій проводити свої засідання прилюдно,
а згідно з частиною третьою, кожен громадянин Со'
юзу, кожна фізична чи юридична особа, що перебу'
ває на території держави'члена ЄС має відповідно
до умов, закладених у Частині ІІІ проекту Консти'
туції, право доступу до документів інституцій, ор'
ганів та агенцій Союзу, виконаних у будь'якій
формі. При цьому зазначається, що європейсь'
кий закон закладає загальні принципи та межі
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здійснення права на доступ до таких документів
з огляду на суспільні чи приватні інтереси. 

Щоб доступ громадян до документів був га'
рантованим, у проекті Конституції закладено дві
правові норми, одна з яких приписує кожній інсти'
туції, органу чи агенції обов'язок визначити згідно
з  європейським законом у своїх правилах проце'
дури окремі положення про доступ до своїх доку'
ментів (стаття 50), а друга констатує, що інституції,
органи та агенції Союзу визнають важливість про'
зорості своєї роботи й на застосування статті І—49
закладають у своїх правилах процедури окремі
положення про загальний доступ до своїх доку'
ментів. Що стосується Суду та Європейського
центрального банку, коли вони виконують свої
адміністративні завдання, їм належить застосо'
вувати положення частини третьої статті І—49.

Досягнення ефективності європейського управ2
ління проект Конституції передбачає дотриманням
положень, закріплених у Розділі V "Здійснення ком'
петенції Союзу" Частини І, а саме положень статей
32 (правові акти Союзу), 33 (законодавчі акти), 34
(незаконодавчі акти), 35 (делеговані постанови),
36 (виконавчі акти), 37 (спільні принципи правових
актів) та 38 (оприлюднення та набрання чинності).
Такий широкий набір правових інструментів про'
понується європейському управлінню викорис'
товувати для здійснення ним наданих Консти'
туцією численних компетенцій.

Ефективності європейського управління мож'
на досягти й завдяки посиленій співпраці, про'
цедуру якої регламентовано статтею 43 та цілою
низкою інших статей, що містяться у розділі VІ
Частини ІІІ проекту Конституції. Мова йде про
ситуації, коли держави'члени ЄС, що прагнуть
запровадити посилену співпрацю у сферах, що
не належать до виключної компетенції Союзу, мо'
жуть використовувати його інституції та здійсню'
вати такі компетенції. Посилена співпраця спря'
мована на те, щоб досягти мети Союзу, захистити
його інтереси та підсилити процес його інтеграції.
Така співпраця відкрита для всіх держав'членів від
часу її запровадження та в будь'який інший час.

Незалежність європейського управління, яка
ще йменується у проекті Конституції адміністра2
тивною автономією, може бути досягнута за умов
виконання положення частини третьої статті 18,
згідно з яким кожна інституція діє в межах повно'
важень, що їй надає Конституція, та згідно зі сфор'
мульованими в ній процедурами та умовами. Межі
повноважень, процедури та умови діяльності
інституцій ЄС визначено у проекті Конституції до'
сить детально й чітко. Цим питанням присвячено
розділи й підрозділи, секції та підсекції, а також

Протокол про застосування принципів субси'
діарності та пропорційності.

Таким чином, у проекті Конституції для Європи
закладено цілу низку конституційно'правових про'
цедур забезпечення відкритості, ефективності та
незалежності європейського управління, що по'
требує в майбутньому більш глибокого й систем'
ного дослідження.

Європейському управлінню притаманна також
системність, свідченням чого є введення у "кон'
ституційну матерію" таких споріднених понять, як
інституції, органи та агенції Союзу (цього знову
ж таки не було у попередніх конституційних актах).
Слід зауважити, що досить складно розібратися
у відмінностях, притаманних цим елементам (чи
складникам) системи європейського управління,
тим більше, що у тексті проекту Конституції про
них йдеться у найрізноманітніших контекстах. Тим
не менше, такий аналіз видається вкрай не'
обхідним в межах окремого дослідження, що дасть
можливість розкрити суть системи європейського
управління. У контексті ж даного дослідження про'
аналізуємо положення частини другої статті ІІІ—304
проекту Конституції, яке передбачає, що для вико'
нання інституціями, органами та агенціями Союзу
своїх завдань європейські закони, без порушення
статті ІІІ—332, запроваджують окремі положення
[7, с. 241].

Аналіз статті ІІІ—304 проекту Конституції пока'
зує застосування класичного підходу до регулю'
вання управлінських відносин між інституціями,
органами та агенціями, згідно з яким у Конституції
закріплюються лише засадничі юридичні норми,
а більш конкретні правові приписи мають містити'
ся в окремих законах (у даному випадку — в євро'
пейських законах).

Що стосується статті ІІІ—332, про яку йдеться
як про імператив, який не можна порушувати
при розробці окремих конкретних положень
європейських законів, спрямованих на забезпе'
чення відкритого, ефективного і незалежного
функціонування європейського управління, то
вона передбачає, що "у кожній державі'члені
Союз має найширшу право' і дієздатність, нада'
ну юридичним особам за їхнім правом; він може,
зокрема, набувати у власність рухоме та нерухо'
ме майно й розпоряджатися ним, а також може
бути стороною у судовому провадженні.   З цією
метою Союз представляє Комісія. Проте у спра'
вах, пов'язаних з роботою інституцій, його пред'
ставляють відповідні інституції на підставі їхньої
адміністративної автономії" [7, с. 257].

Аналіз положень цієї статті через призму інших
конституційних норм про статус Європейського
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Союзу показує, що наділення Союзу найширшою
право' і дієздатністю ґрунтується на право'
суб'єктності, введеній для Союзу саме цим кон'
ституційним актом (стаття 6 проекту Конституції)3.
Це означає, що Європейський Союз нарешті на'
був статусу юридичної особи, що робить його пов'
ноцінним суб'єктом відносин як внутрісоюзних,
так і міжнародних. 

Крім того, з положень цієї статті випливає, що
правосуб'єктність Союзу поширюється на приват'
но'правову (право Союзу набувати у власність
рухоме та нерухоме майно, розпоряджатися
ним, виступати стороною у судовому провад'
женні) та публічно'правову (справи, пов'язані
з роботою інституцій) сфери відносин. Визна'
чальна різниця між цими сферами відносин та
сама, що лежить і в основі форм державного
правління. Суть природи цієї різниці чітко розкри'
ває відомий німецький вчений Г. Кельзен, на думку
якого належна державі — чи то її органам — абсо'
лютна додаткова цінність у відносинах із громадя'
нами полягає в тому, що правовий порядок
наділяє людей, котрі кваліфікуються як державні
органи, чи бодай декого з'поміж них (так звані
органи влади), здатністю зобов'язувати громадян
шляхом одностороннього волевиявлення (наказу).
Типовим прикладом публічно'правових відносин
є адміністративний указ, запроваджена через
адміністративний орган індивідуальна норма, за
допомогою якої того, кому адресовано цю норму,
юридично зобов'язують поводитися відповідно до
указу. Цьому протиставляється, як типовий
взірець приватно'правових стосунків, правочин,
зокрема договір, чи то вироблена шляхом дого'
вору індивідуальна норма, за допомогою якої
сторони — укладачі договору — юридично зо'
бов'язуються дотримуватися певної взаємної по'
ведінки. Якщо тут суб'єкти, що взаємно зобов'язу'
ються, беруть участь у виробленні зобов'язливої
норми (саме в цьому й полягає сутність договірно'
го правотворення), то в публічно'правовому адмі'
ністративному указі зобов'язаний суб'єкт не бере
жодної участі у виробленні зобов'язливої для ньо'
го норми [9, с. 305—306].

Про умовний критерій розподілу між публічно'
правовими і приватно'правовими сферами від'
носин наголошував Л. Окіншевич, який до сфери
публічного права відносить насамперед галузі
правових норм, що прямо випливають із самої ор'
ганізації суспільного союзу, а до сфери права при'
ватного — ті групи норм, які стосуються насам'
перед відносин, що мають місце між самими

членами суспільного союзу. Так, до публічного пра'
ва належить сфера права державного, карного,
адміністративного, судово'процесового, міжна'
родного, церковного й фінансового. До сфери пра'
ва приватного, з другого боку, відійдуть галузі права
речового, спадкового, права зобов'язань, родинно'
го (усі вони складають об'єднану сферу "цивільно'
го" права), торговельного й ін. [10, с. 119].

Публічно'правові й приватно'правові відносини
досить конкретно визначені у проекті Конституції
для Європи відповідними конституційно'правови'
ми нормами. Сфера публічно'правових відносин
у Європейському Союзі регулюється, наприклад,
нормами, що стосуються цілей Союзу, його
відносин з державами'членами, засадничих
прав та громадянства, компетенцій Союзу,
інституцій, органів та агенцій Союзу, фінансів,
економічної та монетарної політики, зайнятості,
соціальної політики, довкілля, політики в сферах
прикордонного контролю, притулку та міграції,
поліційної та адміністративної співпраці тощо. Ре'
гулюванню приватно'правових відносин в Союзі
присвячені конституційно'правові норми, що
містяться у Частині ІІ "Хартія засадничих прав
Союзу", де мова йде про спільні й універсальні
цінності людської гідності, свободи, рівності та
солідарності. Однак величезний масив консти'
туційних положень, що стосується передусім внут'
рішніх політик Союзу, базованих на принципі
вільного руху капіталу, товарів, осіб та послуг (Час'
тина ІІІ), урегульовують як публічно'правові, так
і приватно'правові відносини. Таке "змішання" по'
яснюється специфікою суспільних відносин у дер'
жавах'членах, в яких традиційною домінантою
залишаються приватні інтереси особи, на задово'
лення яких спрямована реалізація публічних інте'
ресів через відповідні інституції.

Таким чином, поширення правосуб'єктності
Європейського Союзу на публічно'правові та при'
ватно'правові відносини підтверджується, по'пер'
ше, самою структурою проекту Конституції, яка ніби
поділена на дві частини: перша урегульовує відноси'
ни, що існують у публічній сфері, друга — у приватній
сфері; по'друге, інституційним представництвом
Союзу у цих сферах: якщо у приватно'правових
відносинах його представляє Комісія, то у публічно'
правових його представляють відповідні інституції
на підставі їхньої адміністративної автономії.

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі
висновки:

1. У проект Конституції для Європи закладено
двояку юридичну природу цього конституційного

_________________________________  
3 Відповідно до положень засновницьких договорів Європейський Союз не був суб'єктом права. 
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акту, за якою він є, по'перше, угодою, предмет
якої складають норми міжнародного права, а по'
друге, основним законом, що містить елементи
конституційного характеру.

2. Європейська Конституція, володіючи влас'
ною юрисдикцією і автономією, покликана не
заміняти національні конституції держав'членів,
а гармонійно співіснувати з ними. 

3. Конституційне положення про відкритість,
ефективність та незалежність європейського
управління фактично є нововведенням про євро'
пейське управління та фактом надання йому кон'
ституційного статусу.

4. Зазначені якості європейського управління
конкретизовані у проекті Конституції й мають
певні конституційно'правові процедури, за допо'
могою яких вони можуть набувати реального
змісту: 
• відкритість європейського управління дося'
гається за допомогою прозорості діяльності
інституцій Союзу; 
• досягнення ефективності передбачається як за
допомогою правових інструментів (правових, за'
конодавчих, незаконодавчих, виконавчих актів,
делегованих постанов, спільних принципів право'
вих актів) для здійснення численних компетенцій,
так і завдяки посиленій співпраці;
• незалежність європейського управління (або
адміністративна автономія), може бути досягну'
та за умов діяльності інституцій, органів та
агенцій в межах чітко визначених конституцією
повноважень та згідно зі сформульованими в ній
процедурами та умовами.

5. Європейському управлінню притаманна
системність, свідченням чого є введення у "кон'
ституційну матерію" таких споріднених еле'
ментів, як інституції, органи та агенції Союзу.

6. Наділення Європейського Союзу право'
суб'єктністю, яка поширюється на публічно'правові
та приватно'правові відносини, супроводжується
забороною її порушення при розробці окремих по'
ложень європейських законів, спрямованих на за'
безпечення відкритого, ефективного й незалежно'
го функціонування європейського управління.

Проведене дослідження конституційних поло'
жень європейського управління дає певне підґрунтя
для більш глибокого і системного дослідження    в
майбутньому особливостей, притаманних сис'
темі європейського управління, та конституційно'
правових процедур забезпечення відкритості,
ефективності й незалежності європейського уп'
равління.
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Питання адаптації законодавчого забезпечен'
ня діяльності державної служби до міжнародних
стандартів і зокрема до відповідних механізмів
країн Європейського Союзу є об'єктом підвище'
ної уваги науковців, політиків та законотворців.
Вирішення цієї проблеми, зокрема через запро'
вадження нових правових механізмів, передба'
чає з'ясування суті розбіжностей у правовому
регулюванні та статусі інституту державної служ'
би в Україні та зарубіжних країнах. Такому аналізу
і пошуку напрямів реформування державної служ'
би в Україні для подолання розбіжностей між ос'
танньою та моделями адміністрування в євро'
пейських країнах присвячена ця стаття.

Окремі аспекти реформування інституту дер'
жавної служби та приведення її правового регу'
лювання у відповідність із стандартами ЄС
висвітлюється у широкому колі наукових публіка'
цій. Зокрема розглядаються питання: підвищен'
ня професіоналізму, добору кадрів та атестації
державних службовців [5; 7, с. 22—25; 8—10];
боротьби з корупцією [11—13, с. 55—57]; пра'
вового статусу державних службовців та його
гарантій [3; 13, с. 44—47]; визначення місця
і ролі державної служби в системі державного
управління в Україні та за кордоном [4].

Шляхи розвитку правового забезпечення
державної служби стали предметом досліджен'
ня і схвалених у 2004 році Концепції адаптації
інституту державної служби в Україні до стан'
дартів Європейського Союзу [1] та Програми
розвитку державної служби в Україні на 2005—
2010 роки [2]. Зазначені документи окреслюють
загальні напрями реформування ключових ас'
пектів нормативно'правового забезпечення інсти'
туту державної служби в Україні, проте значною
мірою стосуються питань кадрового добору, кад'
рової роботи та кваліфікації державних служ'
бовців; економічного механізму забезпечення
діяльності державної служби; продовжують векто'
ри подолання суміщення та конкуренції повно'
важень адміністративних органів, вирішення
питань прозорості та демократичності адмініст'
ративних процедур.

Останнє питання з позиції згаданих документів
розглядається принаймні у двох аспектах: 
• по'перше, створення достойного рівня утриман'
ня та соціального забезпечення, пенсійних виплат
державним службовцям як важливих гарантій відпо'
відального ставлення останніх до своїх посадових
обов'язків, постійного підвищення кваліфікації кадрів
державних органів, упередження корупційних діянь,
суміщення посад, а, отже, підвищення ефектив'
ності  та професійності державної служби в Україні; 
• по'друге, впорядкування правового режиму ок'
ремих видів управлінських послуг, зокрема і тих, що
надаються на платній основі, створення уніфікова'
ного порядку їх надання та оплати, в тому числі
й вартості таких послуг юридичними та фізичними
особами. 

Поряд з означеними векторами реформування,
які, на наш погляд, найбільше стосуються окремих

В. ОЛУЙКО, 
кандидат наук з державного управління,
доцент, народний депутат України 
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питань статусу адміністративних утворень, дер'
жавних службовців, а також адміністративних
процедур, доцільно на додаток до згаданих доку'
ментів прослідкувати змістовне наповнення тих
відмінностей у правових режимах державної
служби в Україні та країнах Європейського Союзу,
подоланню яких має сприяти адаптація відповід'
ного вітчизняного законодавчого масиву. 

Предметом дослідження в зазначеному аспекті
є моделі державної служби в країнах Європейсь'
кого Союзу та особливості інституту державної
служби в Україні. Результатом дослідження є ви'
роблення пропозицій щодо пріоритетних напрямів
адаптації правового забезпечення державної служ'
би  в Україні до стандартів Європейського Союзу.

Пошук принципових відмінностей норматив'
но'правового забезпечення державної служби
варто здійснити на підставі аналізу на рівні
діалектично поєднаних категорій загального,
особливого та одиничного. Зазначені категорії
передбачають визначення та співвідношення
об'єкта дослідження на певних рівнях конкрети'
зації чи узагальнення. Будемо вважати, що в ок'
ремій державі категорію одиничного набуває
національна специфіка правового регулювання
державної служби, що виявляться у правовому
режимі останньої. Категорією загального варто
вважати об'єктивні фактори суспільного розвит'
ку, корінні, суттєві зміни суспільних відносин, що
визначають певні загальні тенденції розвитку
державної служби. Так, розбудова демократії та
громадянського суспільства у більшості країн
світу ставить вимоги гласності та прозорості
процедур здійснення державної служби, відкри'
тості останньої для вступу, усунення з цією ме'
тою невиправданих перешкод та обмежень для
громадян, що бажають стати державними служ'
бовцями. У країнах Європи це виявляється в особ'
ливостях інституту державної служби, серед яких:
• політичний нейтралітет;
• територіальна децентралізація;
• підконтрольність адміністративних органів пар'
ламентам;
• врахування громадської думки;
• незалежність суддів [6, с. 123]. 

Економічний розвиток та поглиблення спеціалі'
зації, подрібнення галузей виробництва та послуг,
ускладнення виробничих відносин вимагають про'
фесійної, постійної та спеціалізованої державної
служби на противагу адмініструванню ad hoc (що
наразі є характерним для англо'американських
країн), але ж за умов поєднання з гнучкістю та
можливістю оперативного поширення держав'
ного регулювання на нові та змінені суспільні

відносини, — вимог, які не можуть задовольнити
закриті державні служби окремих країн континен'
тальної Європи та країн, схильних до авторитарних
методів державного управління.

Поєднати рівні одиничного та загального в ана'
лізі проблем державної служби дозволяє застосу'
вання поняття моделі державної служби, що пози'
ціонується як особливе у згаданій тріаді категорій.
Модель державної служби варто визначити як
найбільш характерну для певної групи держав ор'
ганізацію державної служби, що виникає у таких
державах за наявності певної сукупності подібних
умов, як'то: 
• історичних;
• політичних;
• соціально'економічних. 

Такий підхід видається особливо плідним у зв'яз'
ку з дослідженням та виявленням стандартів дер'
жавної служби Європейського Союзу — історичної
та політичної спільності держав, яка є зразком
інтеграційних процесів, що мають своє відобра'
ження у гармонізованому національному правово'
му регулюванні та уніфікованому регулюванні ок'
ремих сфер суспільних відносин у міждержавному
масштабі. Необхідно зазначити, що модель дер'
жавної служби, як категорія, не позбавлена певних
умовностей, оскільки порівняно з правовими ре'
жимами має більш високий рівень абстракції. Про'
те розгляд моделей державної служби дозволяє
з'ясувати сутнісні протиріччя між правовими режи'
мами державної служби в Європейському Союзі
та в Україні.

Визначальними ознаками правового режиму,
а також моделі державної служби, є статус дер'
жавних службовців, адміністративних органів,
установ та організацій, оскільки цей статус незапе'
речно впливає на організацію, процеси функціону'
вання та формування державної цивільної служби.
З огляду на такий критерій, принаймні у країнах
Європейського Союзу вирізняють два види дер'
жавної служби, а саме "раціональна централізо'
вана закрита" державна служба, характерна пе'
реважно для країн континентальної Європи, та
"емпірична децентралізована відкрита" держав'
на цивільна служба, характерна для англо'аме'
риканських країн [13, с. 17—20]. Серед суттєвих
характеристик державної служби першого виду
визнано такі:
• ієрархічна "пірамідальна" організація системи
державної служби з чіткою, нормативно встанов'
леною компетенцією кожного рівня державної
служби та твердо закріпленими принципами по'
садової субординації;
• здійснення усієї внутрішньоорганізаційної
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діяльності на основі формальних, нормативно
закріплених процедур;
• "закрита", ієрархічна система відбору кадрів
для державної служби;
• високий соціальний статус державного служ'
бовця, велике значення репутаційних механіз'
мів та норм професійної етики;
• система гарантій правового та соціального
захисту службовця (зокрема  ускладнена проце'
дура його звільнення);
• залежність кар'єрного росту, заробітної плати
та пільг від стажу служби та посади;
• переважання на державній службі спеціалістів
вузької спеціалізації (з юридичною, економічною
чи технічною освітою).

Для моделі державної цивільної служби, що
кваліфікована як "емпірична децентралізована
відкрита", притаманні:
• відсутність єдиної, чітко організованої систе'
ми органів виконавчої влади, створення органів
ad hoc для вирішення певних казуїстичних зав'
дань, із наданням повноважень таким органам
регулювати подібні ситуації і надалі, базуючись
на практиці вже схвалених рішень (адміністра'
тивний прецедент);
• слабке нормативно'правове регулювання служ'
бових адміністративних відносин, відсутність цен'
тралізованих загальнообов'язкових та до певної
міри універсальних законодавчих актів, що є нас'
лідком домінування системи загального права; та'
кими актами регулюються переважно питання
правового статусу державних службовців, їх відпо'
відальності та боротьби з корупцією;
• ухвалення адміністративних рішень із макси'
мальним врахуванням усієї сукупності факторів,
виходячи з наявного стану суспільних відносин,
а не з приписів правових норм;
• гнучка конкурсна система набору претен'
дентів на державну службу;
• залежність оплати праці та просування по службі
від результатів роботи державного службовця;
• надання переваги спеціалістам загальногу'
манітарного профілю.

Згадані ознаки характерні для країн Європи, зо'
крема Великобританії. Доцільно зауважити, що
останнім часом іде процес зближення зазначених
моделей. Це стосується відмови від чіткого фор'
малізму щодо визначення ситуацій, які підлягають
адмініструванню як першої моделі та підвищення
професійних вимог, так і надання більшої ваги ре'
путаційним механізмам другої моделі.

Для України є характерними ознаки переважно
раціональної централізованої моделі, яка  успадку'
вала ознаки соціалістичної системи державного

управління. Найбільше це виявляється у надлиш'
ковому необґрунтованому бюрократизмі за умов
нечітких та непрозорих адміністративних проце'
дур, які до того ж установлюються не централізова'
но, а відомчими нормативно'правовими актами.
Відсутність уніфікованої кадрової політики у сфері
організації та функціонування державної служби
у поєднанні з недосконалим механізмом еко'
номіко'фінансового забезпечення як адміністра'
тивних процедур, так і утримання та соціального
забезпечення державних службовців призводить
до суттєвих проблем професійності останніх. Про'
ведена децентралізація виконавчої влади призве'
ла до втрати чітких ієрархічних зв'язків вищого та
центральних органів виконавчої влади з місцевими
органами, що призводить до дублювання та інших
суперечностей у державному регулюванні та конт'
ролю в окремих сферах суспільних відносин.

Варто вказати на проблему суміщення політич'
них та адміністративних повноважень у межах
однієї посади (як правило, це стосується керів'
ників міністерств). З огляду на практику норматив'
ного забезпечення державної служби в країнах
Європейського Союзу, таке становище є неприпус'
тимим, оскільки за своєю суттю такі повноваження
мають реалізовуватися різними особами. Про це
зазначалося у Концепції адміністративної рефор'
ми, однак це положення залишається нереалізо'
ваним і досі. 

Певним кроком у відповідному напрямі можна
вважати запровадження посади державних сек'
ретарів міністерств у 2001 році, проте така про'
цедура, здійснена без відповідного функціональ'
ного розмежування політичних та адміністративних
посад, спричинила тільки додаткову невизна'
ченість і не мала позитивного ефекту. 

Зазначене є справедливим і стосовно компе'
тенції державних органів, яка часто дублюється,
особливо у стратегічних сферах державного уп'
равління (таких, наприклад, як виробництво та
реалізація енергоносіїв, продуктів харчування,
фіскальні відносини, регулювання земельних
відносин, використання та охорона навколишнього
природного середовища та забезпечення еколо'
гічної безпеки). Таким чином, система органів
виконавчої влади України потребує впорядкування
та розмежуваня повноважень, створення чітких
управлінських вертикалей.

Близькою до вищенаведеної є замкненість та
закритість державної служби в Україні. Варто
зазначити, що подібні явища є характерними
для німецької моделі державної цивільної служ'
би, що виявляється, зокрема, у високій ролі при'
значених політичних осіб у системі державної
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служби, особливо у процесі вироблення стра'
тегічних управлінських рішень та заформалізо'
ваності внутрішньоорганізаційної діяльності.
Однак це не є типовим для загальноєвропейсь'
кої моделі державної служби. 

Важливим у подоланні цих проблем є широке
залучення громадськості до процесу ухвалення
управлінських рішень та контролю за діяльністю
органів виконавчої влади, зокрема посеред'
ництво консультативних та дорадчих органів, до
складу яких входять представники громадських
організацій та ділових кіл. Із проблемою участі
громадськості у процесі адміністрування пов'яза'
не питання прозорості державної служби, що має
вирішуватися, наприклад, ухваленням єдиного по'
рядку звернення та отримання інформації про по'
точну діяльність посадових осіб, органів, установ
та організацій, а також результати управлінської
діяльності. 

Ціле коло проблем пов'язано зі статусом дер'
жавного службовця. По'перше, важливим напря'
мом адаптації законодавства є вдосконалення
системи підготовки, відбору та зарахування пре'
тендентів на посади державних службовців. Зако'
нодавство країн Європейського Союзу, що регу'
лює питання кадрового забезпечення державної
служби, виходить із позицій уніфікованості за'
гальних вимог до кандидатів на посаду (грома'
дянство, знання мови, володіння діловою ети'
кою тощо) та чіткої регламентації професійних
вимог з огляду на зміст посадових зобов'язань.
Так, наприклад, у Франції у процесі регулювання
означеного кола питань застосовується поняття
"штату", яке позначає групу службовців, що ви'
конують роботу у певній сфері. У межах штату
(корпусу) службовці залежно від професійних
вимог поділяються на чотири класи: 
• осіб, що мають вищу освіту і готують управлінсь'
кі рішення та здійснюють повноваження з керів'
ництва;
• осіб із спеціальною освітою, що здійснюють ви'
конавчі функції; 
• осіб із середньою освітою, що становлять об'
слуговуючий персонал (два класи). 

Характерним є те, що співвідношення кількості
службовців, що представляють той чи інший клас
приблизно рівне у різних штатах. Така практика
є цінною для України насамперед тому, що дозво'
ляє забезпечити прозору кадрову політику та струн'
ку систему кадрового забезпечення, однак має до'
повнюватися дієвим уніфікованим механізмом
конкурсного відбору кандидатів за єдиною проце'
дурою, але з диференційованими вимогами, що за'
безпечить необхідну професійність службовців. 

Важливе значення має створення спеціальних
навчальних закладів із підготовки управлінських
кадрів та відбір молодих спеціалістів, що вияв'
ляють найбільші успіхи, з випускників навчальних
закладів. Такі механізми є поширеними в країнах
Європейського Союзу, де пропозиції'замовлення,
що надходять з державних органів мають перевагу
над пропозиціями з працевлаштування з приват'
ного сектора. Усе це має отримати законодавче
закріплення насамперед у вигляді єдиного норма'
тивного акту високої юридичної сили, що врегулює
правовий статус державних службовців, а також
грошове утримання та соціальне забезпечення.
Доцільно розробити та запровадити схему або
алгоритм визначення розміру, нарахування та вип'
лати на утримання державних службовців, єдину
для усіх державних органів. Таке утримання має
забезпечувати належний рівень життя державного
службовця, стимулювати до ініціативної, творчої
роботи та водночас служити матеріальною га'
рантією несумісництва службової посади   з інши'
ми видами оплачуваної діяльності, участі в управ'
лінні приватними товариствами, підприємствами,
організаціями.

Важливим аспектом статусу державного служ'
бовця, що є загальноприйнятим в Європейському
Союзі, є вимоги щодо дотримання професійної ети'
ки, правила якої мають бути схвалені нормативно
і бути єдиними для всіх суб'єктів державної служби.

Нормативного вирішення потребує питання
фінансової діяльності державних органів, зокре'
ма в частині упорядкування кола управлінських
послуг, що мають надаватися на платній основі.
В європейських країнах поширеною є практика
переорієнтації державної служби на "клієнтні"
відносини з громадянами. Це виявляється
приміром у розширенні платних послуг та ство'
ренні "спеціальних юридичних осіб публічного
права". Варто зазначити, що в Україні розпочато
створення подібних підприємств, зокрема на
базі Державного комітету з питань земельних ре'
сурсів, Державного комітету з питань будівництва
та архітектури тощо, однак їх діяльність потребує
чіткого централізованого регулювання, зокрема
питань цінової політики.

Отже, можемо підсумувати, що головними нап'
рямами адаптації законодавства, що регулює
здійснення державної служби до стандартів ЄС є:

1) подолання явища дублювання повноважень
посадових осіб та відповідних органів, установ та
організацій, подальша робота з упорядкування їх
структури;

2) уніфікація нормативного регулювання питань
статусу державних службовців, зокрема кадрового
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забезпечення, матеріального утримання та
службової етики;

3) створення єдиних засад надання платних
послуг управлінського характеру;

4) забезпечення демократизації та прозо'
рості здійснення державного адміністрування та
державної служби.

1. Концепція адаптації інституту державної служби
в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Пре'
зидента України від 5 березня 2004 року № 278/2004 //
Урядовий кур'єр. — 2004. — 17 березня.

2. Програма розвитку державної служби на 2005—
2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від
8 червня 2004 року № 746 // Офіційний вісник України. —
2004. — № 23. — С. 43. — Ст. 1554.

3. Іншин М. Юридичні гарантій як фактор стабільності
та підвищення ефективності службово'трудової діяль'
ності державних службовців // Право України. — 2004. —
№ 5. — С. 83—87.

4. Шомпол О. Державна служба в Україні, Франції та
Німеччині: до питання про поняття // Суспільні рефор'
ми та становлення громадянського суспільства в Ук'
раїні. Т. 1. — К., 2001. — С. 249—253.

5. Бєдний О. Поняття та механізм атестації державних
службовців // Актуальні проблеми держави і права. —
О., 2001. — Вип. 11. — С. 405—409.

6. Гурне Б. Державне управління: Переклад з фран'
цузької В. Шовкуна. — К., 1993. — 165 с.

7. Кравець В. Атестація державних службовців в Ук'
раїні. Дис. к. ю. н. — О.: ОЮА, 2003. — 120 с.

8. Корж І. Практика правового регулювання кон'
курсного добору кандидатів на державну службу в Спо'
лучених Штатах Америки // Вісник державної служби
України. — 2003. — № 3. — С. 79—84.

9. Рач В. Система підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців на шляху
інтеграції України до Європейського Союзу // Вісник
державної служби України. — 2003. — № 1. — С. 65—76.

10. Пархоменко2Куцевіл О. Розвиток програм вищої
освіти в галузі державного управління в країнах Цент'
ральної та Східної Європи: в пошуках європейського
виміру // Вісник державної служби України. — 2003. —
№ 2. — С. 86—92.

11. Чубенко І. Зарубіжний досвід боротьби з ко'
рупцією в органах виконавчої влади // Вісник державної
служби України. — 2004. — № 2. — С. 81—87.

12. Олуйко В. Боротьба з корупцією у сфері держав'
ного управління // Вісник державної служби України. —
2003. — № 2. — С. 76—77.

13. Малиновський В. Державна служба: теорія та
практика. — К.: Атіка, 2003. — 160 с.



48 ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ПРАВОВІ ПРОЦЕСИ В ГАЛУЗІ РЕГУЛЮВАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
У КОНТЕКСТІ З ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИМИ 

ДЕРЖАВОТВОРЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Д. ГНИП'ЮК, 
заступник начальника Івано?Франківського 
обласного головного управління земельних
ресурсів — начальник облдержземінспекції

В. БУРДЕНЮК,
начальник відділу контролю за використанням 
та охороною земель населених пунктів
управління організації інспекторської
діяльності Івано?Франківського обласного
головного управління земельних ресурсів

Постановка проблеми. У період української
державності 1917—1920 років земельне питання
належало до основних найпекучіших проблем, що
вимагали негайного розв'язання, оскільки зали'
шилися невтіленими в повному обсязі численні зе'
мельні реформи попередників. 

Мета дослідження. Вивчення історичних, еко'
номічних та правових аспектів розвитку зем'
левідносин в Україні на початку ХХ століття.

Зміст дослідження. На західноукраїнських зем'
лях після приєднання Галичини і Буковини до
Австрії імператриця Марія Терезія та імператор Йо'
сиф ІІ внесли деякі зміни в земельний устрій на цих
теренах в дусі просвіченого абсолютизму [1; 2]. Зок'
рема, зроблено інвентаризацію маєтків та до'
ходів, урегульовано податкові зобов'язання зем'
левласників. За Йосифа ІІ виготовлено кадастр,

що став основою земельної статистики, для чого
всю Австрію було поділено на округи. Кадастр
постійно доповнювався новими даними, що над'
ходили щорічно. Одночасно проводився перепис
як мешканців, так і тварин. На підставі даних, що
збиралися щорічно, перепису населення та інших
основних даних, отриманих із кадастру, обчислю'
валась абсолютна цифра врожаю, кількість
сільськогосподарських продуктів тощо. Наполе'
онівські війни та післявоєнні роки припинили ці ре'
форми. Скасування панщини 1848 року хоч і закрі'
пило у власність за селянством наділи, якими вони
користувалися до того часу, однак не створило
умови для вільного економічного розвитку села.
У 1852—1912 роках велику земельну власність
у Галичині було скасовано внаслідок парцеляції
(паювання) 275 700 га, але українські селяни не
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Таблиця 1

Терміни позик, виданих Державним дворянським земельним банком та платежів по них

скористалися цим, оскільки на той час ледве змог'
ли купити 38 000 га. Стосовно обліку земель, то
існували книги, куди вписувалася власність та інші
речові права на ґрунтах, що називалися ґрунтови'
ми або гіпотечними (іпотечними) книгами. Ґрун'
тові книги складалися з головної книги й так звано'
го збірника грамот. До ґрунтових книг додавалась
окрема кадастрова мапа (карта, схема). У збірнику
грамот перераховувалися всі документи, які були
потрібні під час запису до головної книги. Головна
книга поділялася на вклади або викази. Гіпотечний
виказ становив окрему цілісність, що складалася
з одної або більше парцель*. Кожний  виказ поділяв'
ся на "карти": карту маєткового стану, карту влас'
ності й карту обмежень та обтяжень. Перша
обіймала ближче означення даної парцелі та всі
правові зміни, які її торкаються, тобто, всякі нові
набутки, відписи тощо. Друга карта обіймала пе'
редовсім назву власника та обмеження його осо'
бистої правової здатності. Третя карта зазначала
обтяження: сервітути, гіпотеки тощо. Іноді були ок'
ремі карти сервітутів і окремі для інших обмежень
та обтяжень. Щодо банківської системи, то вважа'
лося, що найзручнішою формою довготермінового
земельного кредиту є гіпотечні (іпотечні) банки —
Земельний банк гіпотечний (іпотечний) у Львові
(1910). Він давав позички під заставу нерухомого

майна. На рахунок придбаних у такий спосіб гіпо'
течних прав банк випускав "заставні гіпотечні лис'
ти", що продавались, як цінні папери, з твердим
опроцентуванням. Право випускати заставні лис'
ти надавала банкові держава окремою концесією. 

Більш консервативна щодо проведення реформ
взагалі Російська імперія тільки у 1861 році скасувала
кріпацтво як суспільне явище, а отже і впровадження
змін у землевідносинах мало більш довготрива'
лий характер. У кінці ХІХ — на початку ХХ століття
впроваджуються помітні зміни. Із 1886 року почав
діяти Державний дворянський земельний банк
[3], заснований для видачі кредитів землевлас'
никам дворянам. Причому банк не приймав під
заставу майно в межах населеного пункту. Розмір
позик мав не перевищувати 60% оціночної вар'
тості закладеного майна та позики не могли бути
видані під маєтки, оціночна вартість яких нижче
500 крб. Розмір позики міг бути збільшений до
75% оціночної вартості маєтку згідно з постано'
вою 2/3 голосів ради банку і затвердженням
міністра фінансів, якщо позичка необхідна для
погашення боргів (кредитній установі, приватній
особі й под.), що утворилися до відкриття діяль'
ності банку в даній місцевості.

Вартість заставленого майна визначалася за
нормальною або за спеціальною оцінкою [4].

_________________________________  
*  Парцеля, (лат) частина; дрібний земельний пай, що утворився після розділу великого маєтку



Надаючи позику, банк визначав умови проведення
господарської діяльності. У разі надання позики за
спеціальною оцінкою будівлі, включені в оцінку чи
прийняті радою банку до уваги при розрахунку
оцінки, мали бути до закінчення виплати боргу
банку щорічно застраховані від вогню займачем у су'
мі, нижня границя якої визначалася радою банку.

За виданими із банку позичками займачі зобов'я'
зувалися виплачувати протягом всього терміну за
кожне півріччя наперед. Під час надання позички
банк брав від займача заставну розписку, в якій зазна'
чалося, на яких умовах маєток передається в заставу,
а також, що займач зобов'язується не вступати що'
до заставленого майна в такі угоди і взагалі не ро'
бити в ньому таких змін, які зменшать цінність і дохід'
ність маєтку, а також:
• не укладати без дозволу банку договорів оренди
землі в термін більше 3 років;
• не одержувати від осіб, з якими укладені угоди
щодо маєтку, платежі вперед більше ніж за 1 рік;
• не продавати на зруб без дозволу банку ліс, що
росте на території маєтку, а у випадку затверджен'
ня банком лісогосподарського плану, не відступа'
ти від визначених в ньому умов;
• не продавати і не зносити без дозволу банку бу'
дівель, що підлягають за умовами застави обов'яз'
ковому страхуванню.

Не внесені займачем у встановлений термін пла'
тежі чи їх частини рахувалися за недоїмку, з якої
знімалася пеня 0,5% за кожний місяць, причому
неповний місяць рахувався як повний. 

Якщо недоїмка протягом півріччя, що наступає
за терміном платежу, поповнена не була, банк ви'
носив маєток, згідно з рішенням ради банку, на
публічні торги. 

Відзначимо також, що у 1892 і 1894 роках у гу'
берніях, які потерпіли від неврожаю 1891 року,
були передбачені пільги відповідно до особли'
вих правил [5]. 

1883 року було засновано Селянський позе'
мельний банк головним чином для надання кре'
дитів селянам на викуп землі [3]. Кредити нада'
валися не вище 75—80% оцінки вартості землі,
допускалося також надання позик у розмірі 90%
оцінки вартості землі. 

Слід також відзначити, що найстарішим із банків
довготермінового кредитування у Російській імпе'
рії був Херсонський земельний банк, відкритий
у 1864 році.

Значні кошти відповідно до Закону від 16 червня
1912 року "О ссудах и пособиях из средств казны
при землеустройстве", передбачалися на незво'
ротні дотації для покращення ґрунтів та на роз'
виток сільського господарства, агроекономічну
допомогу, надання кредитів для встановлення
вогнетривких межових знаків тощо. 

Незважаючи на певні позитивні моменти, остан'
ня, так звана Столипінська реформа, не дала
очікуваних результатів і всі її здобутки були
повністю перекреслені революцією 1917 року.

Усі соціально'політичні прагнення українського
народу могли здійснитися лише після проголо'
шення державної незалежності. Українські націо'
нальні уряди тільки розробили засади нових зе'
мельних реформ, але не зуміли їх реалізувати.
Здійснені заходи були або вислідом революційної
практики на місцях, або ж, навіть якщо реалізову'
валися органами центральної влади, мали тимча'
совий характер. Вони зафіксовані в низці політич'
них прокламацій та законодавчих актів. 
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Таблиця 2
Розміри платежів, сплачуваних займачами за наданими позиками

із Селянського поземельного банку



Так, Перший універсал Центральної Ради вис'
ловився за відчуження (конфіскацію) поміщиць'
ких, скарбових, царських і церковних земель та
домагався компетенцій земельного законодавства
для українського сойму. Третій універсал скасував
право власності на поміщицькі та інші нетрудові
землі та оголосив їх "власністю всього трудового
народу", до якого вони переходять без викупу. За'
кон про впорядкування земельних справ мали ви'
дати установчі збори; до його опрацювання за'
відування цими землями перейшло до місцевих
земельних комітетів. Четвертий універсал декла'
ративно скасував власність на землю в УНР та про'
голосив її соціалізацію. 31 січня 1918 року було ух'
валено спеціальний земельний закон Української
Центральної Ради, який повторював в основному
постанови Третього універсалу та зберігав прин'
цип соціалізації [1; 2]. Цей закон був інспірований
земельною програмою УПСР (Української партії
соціалістів'революціонерів). Згідно із законом по'
передні власники залишалися посідачами землі
до норми, яку встановить відповідно до місцевих
обставин земельна управа, що складається із зе'
мельних комітетів (громадських, повітових, гу'
бернських) і центрального земельного державного
органу. Закон передбачав приватне і кооперативне
землекористування, а також виділення земель для
держави та інших громадських корпорацій. За ре'
алізацію цього закону можна було братися лише
після звільнення від більшовицької окупації в бе'
резні 1918 року.

Грамотою гетьмана П. Скоропадського 29 квіт'
ня 1918 року скасовано земельне законодавство
Центральної Ради і розв'язано земельні комітети.
Гетьманська грамота і Тимчасовий закон оголошу'
вали власність непорушною; вітчуження приватно'
го майна можливе лише зі сплатою відповідної
компенсації. Окрема комісія гетьманського уряду
розробила законопроект про земельну реформу
(так званий проект міністра земельних справ
В. Леонтовича), затверджений у листопаді 1918 ро'
ку гетьманом, згідно з яким передбачався викуп
державою земельних посілостей понад 200 деся'
тин та розпарцелювання їх з допомогою Держав'
ного земельного банку між малоземельними се'
лянами до 25 десятин на одне господарство.

Директорія УНР не відновила повністю земель'
не законодавство Української Центральної Ради,
але за проектом міністра земельних справ М. Ша'
повала 9 січня 1919 року модифікувала закон від
31 січня 1918 року. Новий закон залишав у непо'
рушному посіданні трудових господарств не
більше 15 десятин землі, а решту соціалізував без
викупу. Залишено приватно'трудове господартво,

але уможливлено також добровільне кооперуван'
ня в сільському господарстві. Діючі фронти пере'
шкодили здійсненню і цього закону.

Українська Національна Рада Західної області Ук'
раїнської Народної Республіки 14 квітня 1919 року
ухвалила земельний закон, який зберігав принцип
приватної власності, а з метою наділення беззе'
мельних і малоземельних селян відчужував такі ка'
тегорії земель:

1) "двірські обшари", що були вилучені з гро'
мадської управи законом 1866 року;

2) фундаційні, церковні, монастирські й рекре'
аційні землі;

3) посілості, що їх власники не обробляють самі;
4) землі, набуті спекулятивним шляхом;
5) всі інші землі, які перевищують максимальну

межу, визначену окремим законом, що мав також
унормовувати питання про відшкодування відчу'
жених земель. 

Цей закон не був здійснений через польську
окупацію ЗУНР.

Подальші політичні процеси на західноукраїнсь'
ких теренах у складі Польщі та в Радянській Україні
також не дали українському хліборобу досягти деся'
тиліттями очікуваної, такої бажаної мети — він так і не
став а ні власником, а ні господарем на своїй землі.     

Як бачимо, початок ХХІ століття в Україні теж
пов'язаний із проведенням значних реформ у га'
лузі земельних відносин. 

Висновки. Здобутки та помилки в процесі прове'
дення реформ попередніх поколінь українських дер'
жавотворців, які теж зіткнулися віч'на'віч із аналогіч'
ною сьогоденню ситуацією в економіці та суспільстві
в цілому: парцеляція (розпаювання) великих госпо'
дарств, створення ефективного ринку землі та сис'
теми обліку земельних ресурсів, нерухомості можна
неабияк вдало застосувати під час проведення су'
часних процесів державотворення в Україні.
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Одним з найважливіших напрямів державної
політики України на сучасному етапі є розвиток
місцевого самоврядування.

Указом Президента України від 30 серпня
2001 року № 749 затверджено Програму дер'
жавної підтримки розвитку місцевого самовря'
дування в Україні, розроблену відповідно до по'
ложень Конституції України і Європейської хартії
місцевого самоврядування та спрямовану на
забезпечення подальшого розвитку місцевого
самоврядування в Україні, зміцнення його ор'
ганізаційних, правових, матеріально'фінансо'
вих, інформаційних засад. 

Серед головних завдань Програми — підвищен'
ня професійного рівня посадових осіб місцевого
самоврядування, забезпечення підготовки кадрів
для цих органів місцевого самоврядування [1].

Навчання та підвищення кваліфікації посадо'
вих осіб місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад необхідно розглядати як невід'ємну
частину кадрової роботи, інструмент кадрової
політики. 

Від професійної компетентності та ділової актив'
ності кадрів, від їхнього прагнення до самовдоско'
налення та службового росту залежать динамізм
і результати роботи органу управління місцевої ра'
ди в цілому [2]. 

Професійна компетенція є не тільки результа'
том професійної підготовки, яку людина одержа'
ла, навчаючись у вищому навчальному закладі,
але й успішності підвищення кваліфікації, що в су'
часних умовах має реалізовуватися на безпе'
рервній основі як у межах спеціально розробле'
них програм, так і шляхом стажування, самоосвіти
і обов'язково передбачати використання сучас'
них інформаційних технологій.

Національна система підготовки, перепідготов'
ки і підвищення кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування зок'
рема включає в себе центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів дер'
жавної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій.
Ця ланка надає можливість здійснювати навчання
працівників місцевого самоврядування за: 
• професійними програмами; 
• програмами тематичних і постійно діючих семі'
нарів; 
• програмами стажування (зокрема й за кордоном);
• шляхом самоосвіти. 

Робота з підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування і депутатів місце'
вих рад є одним з пріоритетів діяльності Севасто'
польського центру перепідготовки і підвищення
кваліфікації. Про те, що цей напрям постійно роз'
вивається й удосконалюється, свідчать статис'
тичні дані. 

Так, якщо в 1999 році за програмами тема'
тичних семінарів підвищили свою кваліфікацію

Л. КЛІМОВА,
директор Севастопольського центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної  влади,
органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, 
установ та організацій
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37 слухачів (працівники і депутати місцевих
рад), то в 2004 році кількість слухачів цих кате'
горій збільшилася в 7 разів.

Основним видом підвищення кваліфікації і для
державних службовців, і для посадових осіб ор'
ганів місцевого самоврядування є навчання за
професійною програмою підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування V—VII
категорій, голів сільських, селищних, міських рад
і депутатів місцевих рад, яка розроблена та ре'
алізується з 2002 року і розрахована на 216 ака'
демічних годин. Ця програма передбачає можли'
вість одержання конкретних знань з економічних,
соціально'гуманітарних, правових дисциплін,
ознайомлення з технологіями адміністративно'
управлінської роботи.

Згідно з вимогами професійно'кваліфікацій'
них характеристик V—VII категорій посад поса'
дова особа місцевого самоврядування мусить:
• мати глибокі знання в галузі права, ринкової
економіки, державного будівництва й управ'
ління, бути переконаною у їхній соціальній
доцільності та корисності;
• знати основи гуманітарних і соціально'еко'
номічних наук, володіти державною мовою;
• бути широко ерудованим, культурним, пере'
конаним патріотом своєї Батьківщини;
• мати стійку громадянську позицію, високі мо'
ральні якості, відповідально ставитися до дорученої
справи, стояти на сторожі загальнонародних інте'
ресів та інтересів кожного громадянина зокрема; 
• уміти з'єднувати теоретичну і практичну підго'
товку, досконало володіти своєю спеціальністю,
постійно удосконалювати свої знання і поширю'
вати свій суспільно'політичний кругозір, уміти
на практиці застосовувати принципи наукової
організації праці, володіти сучасними передо'
вими методами роботи з персоналом, пропагу'
вати необхідність утвердження демократичних
основ, законності й правопорядку в суспільстві,
дотримання законів на усіх рівнях.

Саме ці вимоги покладено в основу тематики,
яка пропонується слухачам [3], а саме:
• становлення місцевого самоврядування в Україні;
• соціально'психологічні основи діяльності по'
садових осіб і організація їхньої роботи; 
• правове забезпечення державного управ'
ління — сучасний аналіз економічного розвитку
України і Севастополя тощо.

Професійна програма щорічно оновлюється
й погоджується із Севастопольською міською
радою та Головним управлінням державної
служби України. У період з 2002 до 2004 року
в межах професійної програми пройшли навчання

36% працівників  органів місцевого самовряду'
вання, які займають посади V'VII категорій.

З огляду на специфіку невеликого Севасто'
польського регіону, для нас особливо важливо,
щоб тематика постійно діючих та короткотерміно'
вих семінарів була якомога різноманітною. Тому
такі програми оновлюються щорічно (виключення
складають "Сучасні комп'ютерні технології" й "Ос'
нови ділової української мови", які вже два роки
є постійною складовою програм).

Протягом 2003—2004 років для посадових
осіб місцевого самоврядування проведено за'
няття за такими темами: "Основи діяльності ор'
ганів місцевого самоврядування", "Особливості
організації кадрової роботи в органах місцевого
самоврядування", "Діловодство в органах міс'
цевого самоврядування", "Проблеми практич'
ної реалізації вимог Закону України "Про бороть'
бу з корупцією", "Основи діяльності органів само'
організації населення", "Інноваційна діяльність як
фактор забезпечення економічного розвитку",
"Державна стратегія управління місцевим і ре'
гіональним розвитком", "Сутність і порядок орга'
нізації суспільних слухань", "Основи ділової ук'
раїнської мови", "Сучасні комп'ютерні технології",
"Комп'ютерне діловодство" тощо.

Особлива увага приділяється організації
підвищення кваліфікації депутатського корпусу. 

Для вивчення потреб депутатів у проблема'
тиці навчання було проведено анкетування, яке
свідчить про зацікавленість цієї категорії слуха'
чів у заняттях з правових і фінансових питань,
питань організації діяльності органів місцевого са'
моврядування, житлово'комунального обслугову'
вання і соціального захисту населення, організації
й проведення звітів перед виборцями та інших.

Враховуючи ці побажання, для депутатів
місцевих рад протягом 2003—2004 років прово'
дилися короткотермінові тематичні семінари за
темами: "Практика організації роботи постійних
комісій місцевих рад", "Практичні питання соці'
ального захисту населення в м. Севастополі",
"Організаційно'правові аспекти роботи міської
і районних у місті рад", "Казначейська система
обслуговування", "Роль депутатів у реалізації
житлово'комунальної реформи", "Державна
стратегія управління місцевим і регіональним
розвитком", "Проблеми формування місцевих
бюджетів" та інші.

Зараз ми все частіше застосовуємо такі ак'
тивні форми занять як "круглі столи", ділові ігри,
тренінги.

Особливою формою організації навчального
процесу став проект "Навчання кадрів для розвитку



НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

54 ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

місцевого самоврядування в м. Севастополі", що
протягом 2003—2004 років був реалізований цент'
ром разом з Фондом Ганса Зайделя (Німеччина).
Результати цього проекту спрямовані на розвиток
підприємництва і вирішення питань комунальної
сфери в нашому місті.

Ця робота здійснювалася слухачами'учасни'
ками проекту як протягом навчальних циклів,
так і самостійно. У жовтні 2004 року група слу'
хачів'учасників проекту, до складу якої увійшли
представники трьох районних рад і міської ради,
побувала на стажуванні в Баварії. 

Належний рівень підвищення кваліфікації дер'
жавних службовців, посадових осіб місцевого са'
моврядування, депутатів місцевих рад забезпе'
чується не тільки завдяки постійній актуалізації
змісту й удосконаленню науково'методичного за'
безпечення навчального процесу, але й шляхом
залучення до проведення занять висококваліфі'
кованих викладачів і керівників'практиків.

Активну участь у проведенні навчального про'
цесу беруть такі викладачі як В. Чекмезов — ди'
ректор Інституту економіки і права Академії праці
та соціальних відносин, кандидат філософських
наук, депутат міської ради; Т. Сорокіна — голова
Нахімовської районної ради м. Севастополя;
Т. Алієва — заступник голови Ленінської районної
в місті ради.

Серед найактивніших слухачів: М. Козлова —
голова Балаклавської районної ради; В. Тімоши'
на — голова Ленінської районної ради; В. Сен'
дерович — голова Орлиновської сільської ради. 

Досвід організації навчальної роботи, наші кон'
сультації з громадськістю свідчать, що пріоритетни'
ми напрямами удосконалення процесу підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самовряду'
вання і депутатів місцевих рад доцільно вважати: 
• по'перше, актуалізацію змісту навчання та за'
безпечення його відповідності комплексу завдань
підвищення кваліфікації, поточним та перспектив'
ним потребам посадових осіб місцевого самовря'
дування; 

• по'друге, використання методів навчання, які
відповідають загально дидактичним та андра'
гогічним принципам, забезпечують активізацію
пізнавальної діяльності слухачів, спрямовані на наб'
лиження характеру та змісту навчальної діяльності
слухачів до їхньої професійної діяльності;
• по'третє, удосконалення форм організації нав'
чання, раціональне поєднання академічних
форм (лекція, семінарське, практичне заняття)
з квазіпрофесійними (ділова гра) та навчально'
професійними (практика, підготовка навчально'
наукової роботи) формами навчання; 
• по'четверте, удосконалення контролю та оціню'
вання знань та умінь слухачів шляхом впроваджен'
ня науково обґрунтованої та методично оснащеної
системи контролю; 
• по'п'яте, добір кваліфікованих викладачів та уп'
равлінців'практиків і постійну роботу з ними шля'
хом проведення науково'методичних конференцій
та семінарів з актуальних питань, пов'язаних з ре'
формуванням державної служби та місцевого са'
моврядування [4].

1. Про державну підтримку розвитку місцевого са'
моврядування в Україні: Указ Президента України від
30 серпня 2001 року № 749 // Офіційний вісник Ук'
раїни. — 2001. — № 36. 

2. Місцеве самоврядування. Кн. 2. Організація ро'
боти міського голови / За заг. ред. А. О. Чемериса. —
Львів: Ліга'Прес, 2004. — 1104 с. + Додатки на СD.

3. Державне управління, державна служба і місце'
ве самоврядування: Монографія / Кол. авт.; за заг.
ред. проф. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький:
Поділля, 1999. — 570 с.

4. Проблеми підвищення кваліфікації керівних
кадрів: Колективна монографія / Розпутенко І. В., Гу'
щенко В. О., Протасова Н. Г., Грицяк Н. В. — К.: Вид'
во "К.І.С.", 2003. — 224 с.
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ЗАКОНИ  УКРАЇНИ 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 14 Закону України 
"Про службу в органах місцевого самоврядування"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до частини першої статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості

Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; із змінами, внесеними Законом України від 16 листопада 2004 року
№ 2186'IV) такі зміни: 

абзац шостий доповнити словами "міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів"; 
в абзаці сьомому слова "міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів" виключити та доповнити

словами "посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих
органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад"; 

в абзаці восьмому слова "заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності
виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад" виключити. 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України                 В. ЮЩЕНКО 
м. Київ, 12 січня 2005 року
№ 2317'IV  

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 26 Закону України
"Про державну службу" 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
I. Частину п'яту статті 26 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490)

доповнити словами "крім рангів, що присвоюються державним службовцям, які є працівниками Апарату Верховної Ради
України. Ранги, що відповідають посадам другої категорії, державним службовцям — працівникам Апарату Верховної
Ради України присвоюються Головою Верховної Ради України". 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін: 
привести свої нормативно'правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно'правових

актів у відповідність із цим Законом. 

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 20 січня 2005 року
№ 2374'IV  
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НОРМАТИВНОBПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 16 грудня 2004 р. № 1681

Київ

Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, що додається. 

2. Установити, що в областях, де діють регіональні інститути державного управління Національної академії державного

управління при Президентові України, функції центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів дер'

жавної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, визначені зазначеним

Положенням, покладаються на відповідні структурні підрозділи цих інститутів. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

постанову Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 224 "Про центри перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,

установ та організацій" (ЗП України, 1996 р., № 7, ст. 223); 

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1688 "Про перейменування центрів підвищення

кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій" (Офіційний вісник України,

2001 р., № 51, ст. 2293). 

4. Головному управлінню державної служби здійснювати координацію та контроль за роботою центрів перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ і організацій. 

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню діяльності центрів перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,

установ і організацій. 

Виконуючий обов'язки 

Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2004 р. № 1681 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовряду'

вання, державних підприємств, установ і організацій (далі — центр) є закладом післядипломної освіти. 

2. Засновником центру є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держ'

адміністрація. 

Співзасновником центру може бути обласна, Київська та Севастопольська міська рада. 

3. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самовря'

дування, державні підприємства, установи і організації (далі — підприємства). 

4. Наглядовою радою центру є регіональна рада по роботі з кадрами. 

5. Науково'методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру надає Національна академія державного уп'

равління при Президентові України. 

6. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його засновником (засновниками) за погодженням з Головдерж'

службою та МОН. 

7. Реорганізацію та ліквідацію центру проводить його засновник (засновники) за погодженням з Головдержслужбою. 

Ліцензування освітньої діяльності центру та його акредитація здійснюються в установленому законодавством порядку. 

8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державно'

го Герба України та своїм найменуванням. 

Центр може мати власну символіку. 

9. Основними завданнями центру є: 

надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівни'

кам підприємств (далі — слухачі) відповідно до законодавства; 

надання науково'методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцево'

го самоврядування. 

10. Відповідно до основних завдань центр: 

1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі "Дер'

жавне управління"; 

2) визначає форми та засоби проведення навчального процесу; 

3) затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою; 

4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і Головдержслужбою щорічні плани'графіки підвищення

кваліфікації; 

5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств; 

6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти; 

7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг; 

8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством; 

9) провадить видавничу діяльність; 

10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність: 

організовує науково'методичні і науково'практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іно'

земних фахівців, обмін викладачами; 

організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково'методичних праць; 

розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно'експериментальні роботи на замовлен'

ня органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо; 

11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва; 

12) взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань: 
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удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань та

запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та про'

сування їх по службі; 

організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців; 

організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби; 

поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті євро'

пейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду; 

13) взаємодіє з територіальними управліннями державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та

Севастополі (далі — територіальні управління) за напрямами: 

вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та

перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; 

надання науково'методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти; 

ведення комп'ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли

навчання у центрі; 

проведення наукової та аналітичної роботи; 

поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації після'

дипломної освіти; 

14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству. 

11. Структура центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником (засновниками). 

12. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри, лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністра'

тивно'господарські підрозділи. 

13. Керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням

з Головдержслужбою на підставі результатів конкурсного відбору. 

Директор центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, ор'

ганах місцевого самоврядування. 

Звільнення директора центру з посади проводиться засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою. 

14. Директор центру: 

організовує роботу центру, контролює навчальний процес і несе відповідальність за результати діяльності центру; 

видає у межах своїх повноважень накази; 

розробляє та подає на затвердження засновнику (засновникам) кошторис і штатний розпис; 

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису; 

забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності; 

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру; 

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників центру; 

затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпо'

рядку, регламент, забезпечує охорону праці працівників центру; 

представляє центр в органах державної влади, інших установах та організаціях. 

15. Директор центру є за посадою членом регіональної ради по роботі з кадрами. 

16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників центру регулюються законодавством, статутом, посадовими

інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

17. Робота центру організовується за планом, що затверджується засновником (засновниками) за погодженням з те'

риторіальним управлінням. 

18. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання

освітніх послуг утворюється навчально'методична рада центру. 

Положення про навчально'методичну раду центру затверджує його директор. 

19. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про державну службу", "Про

службу в органах місцевого самоврядування" і "Про вищу освіту". 

Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням кате'

горій їх посад та функціональних обов'язків, а з числа працівників підприємств — за договорами з підприємствами з урахуван'

ням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів'графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому по'

рядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами. 

20. Навчання в центрі проводиться за денною, заочною та іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до нав'

чальних програм, а також у формі стажування. 

21. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо. 



59

НОРМАТИВНО?ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

22. Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники

підприємств можуть проходити стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних

закладах, на підприємствах, у тому числі за кордоном. 

23. Для визначення рівня успішності слухачів центру за відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація. 

24. Слухачі центру мають право: 

брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково'методичній діяльності; 

вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу. 

25. Слухачі центру зобов'язані: 

виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами; 

дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього трудового розпорядку. 

26. У період проходження навчання в центрі за державними службовцями згідно із законодавством зберігається за'

робітна плата за основним місцем роботи. 

Центр забезпечує державних службовців у період проходження навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку). 

Оплата проїзду державних службовців до місця проходження навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на прожи'

вання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади, що направляють їх на навчання. 

27. Слухачам центру, які повністю виконали освітньо'професійну програму перепідготовки, професійну програму підви'

щення кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний документ про освіту. 

У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового

розпорядку слухач відраховується з центру наказом директора з видачею відповідної довідки. 

28. Центр надає науково'методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам

місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном. 

29. Фінансування центру здійснюється засновником (співзасновником). 

Центр є неприбутковою організацією. 

30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути: 

кошти, одержані від надання освітніх, науково'методичних, консультаційних, інформаційних, організаційно'технічних,

експертних та інших послуг за договорами з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,

підприємствами; 

міжнародна технічна допомога; 

кошти від реалізації друкованих навчальних, науково'методичних та інших видань; 

добровільні внески та пожертвування; 

інші надходження. 

31. Для проведення навчальної і науково'методичної роботи центр може утворювати тимчасові творчі колективи та

встановлювати порядок їх заохочення. 

32. Засновник (засновники) забезпечує центр необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку і друку,

обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами. 

33. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність засновника (засновників), а також Головдержслужбу з пи'

тань, які належать до її компетенції. 
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П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 25 грудня 2004 р. № 1757

Київ

Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 р., крім пункту 23 змін, затверджених цією постановою, який набирає

чинності з 31 грудня 2004 року. 

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2004 р. № 1757

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 348 "Про Комплексні заходи Кабінету Міністрів Ук'
раїни щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України")": 

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді"; 

2) у Комплексних заходах, затверджених зазначеною постановою: 
у тексті Комплексних заходів слово "Мінсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
в абзаці третьому розділу "Поліпшення становища молодої сім'ї та підготовка молоді до подружнього життя" слова

"центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 961 "Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї,

безпечного материнства і відповідального батьківства": 
1) у тексті постанови слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство

у справах сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку; 
2) у пункті 6: 
слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. № 1768 "Про Програму запобігання торгівлі жінками та

дітьми" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1947): 
1) у пункті 4 постанови слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерство у справах

сім'ї, дітей та молоді"; 
2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою: 
у тексті Програми "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
у пунктах 16 і 18 слова "центри соціальних служб для молоді" в усіх відмінках замінити словами "центри соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку. 
4. В абзаці першому пункту 9 Типового положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севасто'

польської міської державної адміністрації та у підпункті 14 пункту 4 Типового положення про службу у справах непо'
внолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2136 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 47, ст. 2307; 2002 р., № 39,
ст. 1827; 2003 р., № 25, ст. 1191, № 34, ст. 1816; 2004 р., № 4, ст. 171, № 46, ст. 3055), слова "центри соціальних служб для
молоді" в усіх відмінках замінити словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку. 

5. У заходах щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім'ї, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2001 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 454): 

у тексті заходів слово "Держкоммолодьспорттуризм" в усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному
відмінку; 
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в абзаці сьомому слова "центрами соціальних служб для молоді" замінити словами "центрами соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді". 

6. В абзаці другому пункту 2.5 Концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 р. № 466 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1812), слова "центрів
соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 

7. В абзаці дванадцятому розділу 4 Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом нар'
котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 — 2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24 січня 2002 р. № 26 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 5, ст. 197), слова "соціальних служб для молоді"
замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 січня 2002 р. № 88 "Про затвердження Програми сприяння соціальному
становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 — 2005 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 5, ст. 90): 

1) в абзаці другому пункту 2 і у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити сло'
вами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді"; 

2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою: 
у тексті Програми слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Мінсім'ядітимолодь"; 
у пункті 9 Основних заходів програми слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціаль'

них служб для сім'ї, дітей та молоді". 
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 536 "Про затвердження Державної програми підтрим'

ки молодіжного підприємництва на 2002 — 2005 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 870): 
1) у пунктах 2 — 4 постанови слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінити словами

"Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку; 
2) у Державній програмі, затвердженій зазначеною постановою: 
у тексті Програми та додатка до неї слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінити сло'

вами "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку; 
у розділі 3 слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді". 
10. У Комплексній програмі протидії торгівлі людьми на 2002 — 2005 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів

України від 5 червня 2002 р. № 766 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 23, ст. 1123; 2003 р., № 37, ст. 1981): 
у тексті Комплексної програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
у пункті 17 слова "Державний центр соціальних служб для молоді" замінити словами "Держсоцслужба". 
11. В абзаці першому пункту 8 Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими ор'

ганізаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р.
№ 1062 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1468; 2004 р., № 46, ст. 3055), слова "Державного центру соціальних служб
для молоді" замінити словами "Держсоцслужби". 

12. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Євро'
пейський вибір, Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 — 2011 роки", "Про
внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня
2002 р. № 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1789): 

у тексті заходів слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
в абзаці четвертому пункту 30 розділу 1.1.11 слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 
13. У пункті 3 розділу III Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої по'

становою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 33 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 3, ст. 81; 2004 р.,
№ 46, ст. 3055), слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді", а слова "Державний центр соціальних служб для молоді" — словами "Держсоцслужба". 

14. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 9 "Про віднесення посад працівників системи
центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самовря'
дування" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 146): 

у назві розпорядження слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді"; 

пункти 1 і 2 викласти у такій редакції: 
"1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників республіканського (Ав'

тономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у мм. Києві та Сева'
стополі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до таких категорій посад державних службовців: 

четверта категорія — посади директорів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Се'
вастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

п'ята категорія — посади заступників директора, начальників відділів та їх заступників республіканського (Автономної
Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

шоста категорія — посади директорів, начальників відділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; спеціалістів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних,
Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

сьома категорія — посади спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. 

2. Відповідно до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднести посади
працівників міських, районних у містах, селищних (сільських) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до таких
категорій посад в органах місцевого самоврядування: 
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п'ята категорія — посади директорів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значен'
ня) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

шоста категорія — посади директорів, начальників відділів, міських (міст районного значення), районних у містах, се'
лищних (сільських) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; начальників відділів, спеціалістів міських (міст обласно'
го і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

сьома категорія — посади спеціалістів міських (міст районного значення), районних у містах, селищних (сільських) центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 

15. У Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженому поста'
новою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18 — 19, ст. 829; 2004 р.,
№ 46, ст. 3055): 

у пункті 10 слова "центру соціальних служб для молоді" замінити словами "центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; 
у пункті 11 слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо'

лоді". 
16. У Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних ре'

човин і прекурсорів на 2003 — 2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 877
(Офіційний вісник України, 2003 р., № 24, ст. 1133): 

у тексті Програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
у пунктах 13, 14 і 16 розділу V: 
слова "центри соціальних служб для молоді" в усіх відмінках замінити словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді" у відповідному відмінку. 
17. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1212 "Про затвердження Державної програми розвитку Все'

української дитячої оздоровниці — курорту Євпаторія на 2004 — 2010 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 32, ст. 56): 
1) у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах

сім'ї, дітей та молоді"; 
2) у Державній програмі, затвердженій зазначеною постановою: 
у тексті Програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
в абзаці дев'ятому частини першої розділу I слова "центрів соціальних служб для молоді", "центр соціальних служб для мо'

лоді" замінити відповідно словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", "центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді". 

18. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 648 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації
положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей": 

1) у пункті 2 розпорядження слово "Держкомсім'ямолоді" замінити словом "Мінсім'ядітимолоді"; 
2) у плані заходів: 
у тексті плану заходів слово "Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь"; 
у пункті 7 слова "Державний центр соціальних служб для молоді" замінити словом "Держсоцслужба". 
19. В абзаці другому пункту 13 Типового положення про центр соціально'психологічної реабілітації дітей, затверджено'

го постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 168, № 46,
ст. 3055), слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо'
лоді". 

20. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 366 "Деякі питання Міністерства у справах
сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 738) слова "Державного центру соціальних служб для
молоді" виключити. 

21. В абзацах другому і третьому пункту 8 Типового положення про центр соціально'психологічної допомоги, затвер'
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19,
ст. 1325), слова "центр соціальних служб для молоді", "центром соціальних служб для молоді" замінити відповідно слова'
ми "центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", "центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді". 

22. В абзаці п'ятому пункту 3 і пункті 5 заходів Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбав'
лення волі, на 2004 — 2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2004 р. № 1133
(Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2344), слова "центри соціальних служб для молоді" в усіх відмінках замінити
словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку. 

23. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1125 "Про утворення Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2339) викласти у такій редакції: 

"5. Ця постанова набирає чинності з 31 грудня 2004 року". 
24. У підпункті 3 пункту 13 Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи
із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2340), слова "служба вторинної зайнятості" ви'
ключити. 

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2340): 

1) пункт 3 постанови викласти у такій редакції: 
"3. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити перейменування центрів соціальних служб для молоді на
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та вжити заходів до подальшого розвитку їх мережі, зміцнення матеріально'
технічної бази та укомплектування кадрами перейменованих центрів"; 

2) у пункті 20 Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого зазначеною
постановою, слово "програмної" замінити словом "бюджетної". 
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П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 6 січня 2005 р. № 2

Київ

Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення
стажу державної служби

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Пункт 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня

1994 р. № 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., № 3, ст. 62, № 7,
ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1998 р., № 9, ст. 345; 2001 р., № 20,
ст. 845, № 44, ст. 1982; 2004 р., № 21, ст. 1436), доповнити абзацом такого змісту:

"на посадах керівних працівників і спеціалістів Української державної насіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, міжрайонних державних насіннєвих інспекцій, Української
державної помологічно'ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, державних зональних
лісонасіннєвих інспекцій, Української державної квітково'декоративної насіннєвої інспекції, яким надано повноваження
головних або державних інспекторів з насінництва та розсадництва, з дня набрання чинності Законом України "Про насіння
і садивний матеріал" (з 28 січня 2003 року)".

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ 

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 15 січня 2005 р. № 37

Київ

Про підвищення посадових окладів працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів

У зв'язку із встановленням відповідно до статті 82 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
мінімальної заробітної плати у розмірі 262 гривні Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Підвищити з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, розміри яких затверджені актами Кабінету Міністрів
України, за переліком, що додається. 

2. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції у двотижневий строк привести
власні нормативні акти у відповідність із цією постановою та внести пропозиції щодо приведення у відповідність з нею
інших нормативно'правових актів. 

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 січня 2005 р. № 37 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України з питань 

оплати праці працівників органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших ор'
ганів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469, № 51, ст. 2539, ст. 2541, ст. 2550; 2000 р., № 6, ст. 213, ст. 216, № 22,
ст. 905, № 30, ст. 1277, № 34, ст. 1455, № 39, ст. 1660, № 49, ст. 2126; 2001 р., № 11, ст. 433, ст. 434, ст. 450, № 35, ст. 1627,
ст. 1628, № 39, ст. 1767; 2002 р., № 31, ст. 1479, № 51, ст. 2310, ст. 2315; 2003 р., № 4, ст. 114, № 10, ст. 443, № 12, ст. 533, № 21,
ст. 920, № 31, ст. 1612, № 41, ст. 2169, № 47, ст. 2443; 2004 р.,  № 16, ст. 1112, № 17, ст. 1195, № 22, ст. 1500, № 27, ст. 1774,
№ 30, ст. 2013, № 32, ст. 2146, № 36, ст. 2406, № 44, ст. 2891, ст. 2899, ст. 2911, № 46, ст. 3026, ст. 3027, ст. 3030). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 362 "Про умови оплати праці і матеріально'побутово'
го забезпечення працівників регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транс'
порті" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 423; 2000 р., № 16, ст. 673; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911,
№ 46, ст. 3040). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2064 "Про умови оплати праці Уповноваженого Верхов'
ної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник України,
1999 р., № 45, ст. 2239; 2001 р., № 29, ст. 1318; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 р. № 249 "Про впорядкування умов оплати праці працівників
Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 221; 2003 р.,
№ 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 497 "Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 11, ст. 426;
2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911). 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 849 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Ви'
щої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 901; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911). 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 802 "Деякі питання Національної ради з питань телебачення
і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1259; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 19, ст. 1332, № 44, ст. 2911). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1398 "Про умови оплати праці працівників Управління
адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2001 р., № 44, ст. 1965; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911). 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1620 "Деякі питання центральних державних архівів"
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026; 2003 р., № 41, ст. 2167; 2004 р., № 44, ст. 2911). 

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 15 січня 2005 р. № 43

Київ

Про доповнення пункту 3 
Порядку обчислення стажу державної служби

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня

1994 р. № 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., № 1, ст. 21, № 3,
ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 20, ст. 580, № 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39,
с. 13; 1998 р., № 9, ст. 345; 1999 р., № 29, ст. 1476; 2000 р., № 22, ст. 900; 2001 р., № 20, ст. 845, № 44, ст. 1982; 2002 р., № 21,
ст. 1045; 2004 р., № 9, ст. 534, № 15, ст. 1044, № 21, ст . 1436), доповнити абзацом такого змісту: 

"на посадах керівних працівників і спеціалістів державних лісогосподарських об'єднань Міністерства лісового
господарства та державних лісогосподарських об'єднань Державного комітету лісового господарства". 

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ  



НОРМАТИВНО?ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

65ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 грудня 2004 р. № 948'р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання 
у 2005 році Державної програми підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції України на 2004 — 2007 роки 

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 — 2007 роки, що

додається. 

2. Органам виконавчої влади, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, здійснювати

фінансування заходів в межах коштів, передбачених на 2005 рік у відповідних бюджетах на зазначені цілі, та з інших

джерел. 

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2004 р. № 948'р

ПЛАН

заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України на 2004 —2007 роки 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 6 січня 2005 р. № 1'р

Київ

Про віднесення посад працівників державних органів контролю 
в насінництві та розсадництві до категорій посад державних службовців

Відповідно до статті 31 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та статті 25 Закону України "Про державну

службу" віднести посади працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві до таких категорій посад

державних службовців:

1) третя категорія:

начальник Української державної насіннєвої інспекції — Головний державний інспектор України з насінництва; начальник Ук'

раїнської державної помологічно'ампелографічної інспекції — державний інспектор України з розсадництва; начальник Українсь'

кої державної лісонасіннєвої інспекції — Головний державний інспектор" України з лісового насінництва; начальник Української

державної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — Головний державний інспектор України з квітково'декоративного

насінництва та розсадництва;

2) четверта категорія:

заступник начальника Української державної насіннєвої інспекції — начальник відділу — державний інспектор України

з насінництва; заступник начальника Української державної помологічно'ампелографічної інспекції — начальник відділу —

державний інспектор України з розсадництва; заступник начальника Української державної лісонасіннєвої інспекції — дер'

жавний інспектор України з лісового насінництва; заступник начальника Української державної квітково'декоративної

насіннєвої інспекції — державний інспектор України з квітково'декоративного насінництва та розсадництва;

начальник Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим — Головний державний інспектор з насінництва Авто'

номної Республіки Крим; начальник обласної державної насіннєвої інспекції — головний державний інспектор з насінництва об'

ласті; начальник державної зональної лісонасіннєвої інспекції — головний державний інспектор з лісового насінництва; началь'

ник державної зональної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — головний державний інспектор з квітково'декоративного

насінництва та розсадництва;

3) п'ята категорія:

заступник начальника Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим — державний інспектор з насінництва Ав'

тономної Республіки Крим; заступник начальника обласної державної насіннєвої інспекції — державний інспектор з насінництва об'

ласті; заступник начальника державної зональної лісонасіннєвої інспекції — державний інспектор з лісового насінництва; заступник

начальника державної зональної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — державний інспектор з квітково'декоративного

насінництва та розсадництва;
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головний агроном Української державної насіннєвої інспекції — державний інспектор України з насінництва; головний

агроном Української державної помологічно'ампелографічної інспекції — державний інспектор України з розсадництва;

начальник відділу Української державної помологічно'ампелографічної інспекції — державний інспектор України з розсад'

ництва; головний інженер з лісового насінництва Української державної лісонасіннєвої інспекції — державний інспектор

України з лісового насінництва; начальник відділу Української державної лісонасіннєвої інспекції — державний інспектор

України з лісового насінництва; головний агроном Української державної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — держав'

ний інспектор України з квітково'декоративного насінництва та розсадництва; головний інженер з квітково'декоративного

насінництва та розсадництва Української державної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — державний інспектор України

з квітково'декоративного насінництва та розсадництва; начальник відділу Української державної квітково'декоративної

насіннєвої інспекції — державний інспектор України з квітково'декоративного насінництва та розсадництва;

провідний агроном Української державної насіннєвої інспекції — державний інспектор України з насінництва; провідний

агроном Української державної помологічно'ампелографічної інспекції — державний інспектор України з розсадництва;

провідний інженер Української державної лісонасіннєвої інспекції — державний інспектор України з лісового насінництва;

провідний агроном Української державної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — державний інспектор України

з квітково'декоративного насінництва та розсадництва; провідний інженер Української державної квітково'декоративної

насіннєвої інспекції — державний інспектор України з квітково'декоративного насінництва та розсадництва;

4) шоста категорія:

начальник районної, міської, міжрайонної державної насіннєвої інспекції — головний державний інспектор з насінництва;

головний агроном Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим — державний інспектор з насінництва Ав'

тономної Республіки Крим; головний агроном обласної державної насіннєвої інспекції — державний інспектор з насінництва

області; начальник відділу регіону з розсадництва Української державної помологічно'ампелографічної інспекції — держав'

ний інспектор з розсадництва; головний агроном Української державної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — дер'

жавний інспектор України з квітково'декоративного насінництва та розсадництва;

провідний агроном Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим — державний інспектор з насінництва Ав'

тономної Республіки Крим; провідний агроном обласної державної насіннєвої інспекції — державний інспектор з насінництва

області; провідний агроном відділу регіону з розсадництва Української державної помологічно'ампелографічної інспекції —

державний інспектор з розсадництва; провідний інженер державної зональної лісонасіннєвої інспекції — державний інспек'

тор з лісового насінництва; заступник начальника відділу зональної державної лісонасіннєвої інспекції — державний інспектор

з лісового насінництва; провідний агроном державної зональної квітково'декоративної насіннєвої інспекції — державний інспек'

тор з квітково'декоративного насінництва та розсадництва; провідний інженер державної зональної квітково'декоративної

насіннєвої інспекції — державний інспектор з квітково'декоративного насінництва та розсадництва;

5) сьома категорія:

головний агроном районної, міської, міжрайонної державної насіннєвої інспекції — державний інспектор з насінництва;

провідний агроном районної, міської, міжрайонної державної насіннєвої інспекції — державний інспектор з насінництва.

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 11 січня 2005 р. № 4'р

Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2002 р. № 685

У додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685 "Про забезпечення взаємодії

Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 49, ст. 2220) в графі "Міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади, що безпосередньо відповідають за взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами
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місцевого самоврядування" позицію "Автономна Республіка Крим" після слова "Мінфін" доповнити словом

"Держспоживстандарт", а в позиції "Івано'Франківська область" слова "Державний комітет України з питань технічного

регулювання та споживчої політики" виключити.

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 19 січня 2005 р. № 16'р

Київ

Про віднесення посад працівників територіального відділення 
Антимонопольного комітету в Автономній Республіці Крим 

до відповідних категорій посад державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників територіального відділення

Антимонопольного комітету в Автономній Республіці Крим до таких категорій посад державних службовців: 

до другої категорії — голови територіального відділення; 

до третьої категорії — заступника голови територіального відділення; 

інших працівників — до відповідних категорій посад державних службовців міністерств Автономної Республіки Крим. 

Виконуючий обов'язки 
Прем'єрBміністра України М. АЗАРОВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 24 лютого 2005 р. № 40'р

Київ

Про віднесення посад працівників Секретаріату Президента України 
до відповідних категорій посад державних службовців

1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників Секретаріату Президента Ук'

раїни до таких категорій посад державних службовців:

перша категорія — Державний секретар України, Прес'секретар Президента України, перші заступники і заступники Держав'

ного секретаря України, наукові консультанти, уповноважені Президента України, керівники головних служб, служб, їх перші

заступники і заступники;

друга категорія — консультанти і референти Президента України, радники і помічники Державного секретаря України, помічни'

ки перших заступників та заступників Державного секретаря України, керівники департаментів, їх перші заступники і заступники,

радники, завідувачі відділів, заступники уповноважених Президента України, завідувач канцелярією Президента України;

третя категорія — заступники завідувачів відділів, завідувачі секторів і груп, головні наукові консультанти, наукові консультанти

та головні консультанти, старші консультанти, консультанти;

четверта категорія — спеціалісти I і II категорії, спеціалісти.

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 828 слова "та наукового консультанта Президента

України" виключити.

Прем'єрBміністр України Ю. ТИМОШЕНКО
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АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 25 січня 2005 р. № 38

Київ

Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо надання  органами виконавчої влади аналітичної інформації

З метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 № 1785 щодо надання орга'

нами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" (із зміна'

ми, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1461)  н а к а з у ю:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконан'

ня вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99

№ 1785 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1461) (далі — Методичні ре'

комендації), що додаються. 

2. Контрольно'інспекційному управлінню (Курман С. Є.) та управлінню справами (Яремчук І. М.) забезпечити тиражування

і розсилку Методичних рекомендацій міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим. 

3. Інформаційно'аналітичному управлінню (Балюк В. В.) розмістити Методичні рекомендації на веб'сайті Головдержслужби. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби Ткача В. Д. 

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

Додаток

до наказу Головдержслужби

від 25.01.05 № 38

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації 

про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 № 1785 

(із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1461) 

Метою цих рекомендацій є надання допомоги органам виконавчої влади щодо підготовки аналітичної інформації про

виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

27.09.99 № 1785 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1461).

Надання Головдержслужбі щоквартальних звітів про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1461 відмінено.

Загальні положення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 № 1785 (із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 28.10.04 № 1461) міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, міністерствам і республіканським комітетам Автономної Республіки Крим, обласним, Київській

та Севастопольській міським державним адміністраціям необхідно один раз на півріччя — до 15 лютого та до 15 серпня
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надавати Головдержслужбі аналітичну інформацію про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" за

формою згідно з додатком до зазначеної постанови.

Пункт 1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону  у сфері діяльності органу виконавчої влади

Необхідно надавати інформацію про проведену протягом звітного періоду роботу органами виконавчої влади та їх

територіальними підрозділами з метою запобігання проявам корупції:

на виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" та положень Концепції боротьби з корупцією на 1998—

2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24.04.98 № 367; 

на виконання указів Президента України від 06.02.03 № 84 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення бороть'

би з організованою злочинністю і корупцією", від 09.02.04 № 175 "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які

сприяють злочинним проявам і корупції", розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих

на боротьбу з корупцією на поточний рік, та інших нормативно'правових актів антикорупційного характеру. 

В інформації необхідно зазначити: 

в яких документах органу виконавчої влади (стратегічні, робочі плани тощо) знайшли своє відображення вказані заходи; 

яким чином здійснювався контроль за їх виконанням, яким чином (на засіданнях колегій, координаційного комітету по

боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при органі виконавчої влади, на нарадах тощо) розглядався стан ви'

конання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції; 

про прийняті рішення щодо посилення відповідальності керівників та підвищення ефективності роботи в цьому напрямі; 

про проведену роботу щодо попередження корупційни х злочинів та діянь серед державних службовців. 

Пункт 2. Детальний аналіз виконання окремих положень Закону,  що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження:

Підпункти 1 і 2 пункту 2.

Надаються дані про загальну кількість виявлених корупційних правопорушень (складені адміністративні протоколи), за'

ходи дисциплінарного впливу щодо осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушен'

ня, кількість державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, притягнутих судами до

адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією". При цьому зазначити

кількість осіб, притягнутих за статтею 7 Закону за корупційні діяння (стаття 1), за статтею 8 (порушення спеціальних обме'

жень, встановлених статтею 5), за статтею 9 (порушення вимог фінансового контролю — стаття 6) та загальну характерис'

тику скоєних ними правопорушень і категорію посад державних службовців. 

Підпункт 3 пункту 2. 

Надається інформація про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 10 Закону керівників міністерств

і відомств, державних підприємств, установ та організацій чи їх структурних підрозділів за невжиття заходів щодо боротьби

з корупцією, а саме, невжиття заходів в межах своєї компетенції у разі виявлення чи отримання ними інформації про вчинен'

ня підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених статтею 5 Закону, для припинення та'

ких діянь та неповідомлення про їх вчинення правоохоронним органам.

Підпункт 4 пункту 2. 

Подається інформація (органами виконавчої влади, які ведуть боротьбу з корупцією відповідно до статті 4 Закону) про

кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з ко'

рупцією (стаття 11). Зокрема, при умисному або невчасному складанні протоколу про вчинення корупційного діяння чи

іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, при умисному неподанні до суду протоколу про вчинення корупційного

діяння чи іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, особою, на яку покладено ці обов'язки.

Підпункти 5 та 6 пункту 2. 

Повідомити про: 

кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті

протягом трьох років з дня їх звільнення; 



НОРМАТИВНО?ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

75ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК     ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ВВВВ НННН ОООО ЇЇЇЇ     СССС ЛЛЛЛ УУУУ ЖЖЖЖ ББББ ИИИИ     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ИИИИ №№№№ 1111 //// 2222 0000 0000 5555

дотримання судами термінів інформування органів, де працює державний службовець, щодо прийнятого рішення; 

кількість осіб, звільнених з посад на підставі рішення суду; 

кількість осіб, звільнених з посад за власним бажанням і згодою сторін, після отримання органом, де працює державний

службовець, рішення суду про звільнення за статтями 7, 8, 9 Закону, вказати заходи, вжиті до осіб, винних у неналежному

виконанні рішення суду; 

кількість осіб, звільнених за власним бажанням і згодою сторін, стосовно яких прийняте рішення суду про звільнення за

статтями 7, 8, 9 Закону, до отримання органом, де працює державний службовець, рішення суду; 

заходи, які вживаються для недопущення працевлаштування правопорушників на державну службу. 

Підпункт 7 пункту 2. 

Необхідно зазначити про: 

заходи щодо забезпечення відкритості і прозорості в роботі органів виконавчої влади (розміщення інформаційних

матеріалів на web'сайтах, проведення прес'конференцій, "гарячих", "прямих" ліній, круглих столів за участю керівників

органів виконавчої влади, громадськості, висвітлення в загальнодержавних і місцевих ЗМІ стану боротьби з корупцією,

публічні обговорення проектів нормативно'правових актів); 

стан виконання заходів з посилення відомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі органу виконавчої влади. 

Метою заходів має бути сприяння більш широкому інформуванню населення про діяльність центральних та місцевих ор'

ганів державної влади, проведення консультацій з громадкістю на місцевому рівні, практична реалізація положень законо'

давства, актів Президента України з питань забезпечення відкритості та прозорості влади, розвитку громадського

суспільства, створення організаційно'правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в уп'

равлінні державними справами.

Підпункт 8 пункту 2. 

Необхідно надавати інформацію про заходи, вжиті органом виконавчої влади для усунення виявлених прогалин чи колізій

у законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності органу щодо недопущення корупції, про розгляд на засіданнях колегій

та робочих нарадах питань щодо дотримання вимог законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, стан виконан'

ня заходів щодо запобігання проявам корупції та про прийняті рішення, а також про пропозиції з питань, що потребують рішень

вищих органів влади. 

Підпункт 9 пункту 2. 

Наводиться інформація про вжиті органами виконавчої влади заходи щодо регламентації діяльності державних служ'

бовців, які працюють на посадах з високим ризиком прояву корупції, спрямовані на її запобігання; запровадження навчан'

ня для зазначеної категорії осіб з питань запобігання проявам корупції під час виконання ними своїх службових обов'язків.

Пункт 3. Висновки та пропозиції щодо необхідності вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безумовноB

го виконання вимог Закону. 

На підставі проведеної роботи з дотримання законодавства про боротьбу з корупцією надається оцінка реального ста'

ну справ з цих питань у відповідному органі виконавчої влади, галузі, сфері та визначаються необхідні додаткові заходи із

запобігання проявам корупції. 

Пункт 4. Додатки. 

Аналітична інформація органів виконавчої влади може містити додатки з окремих питань: порівняльні таблиці, діагра'

ми, графіки, рішення колегій, навчальні програми, затверджені заходи з питань запобігання проявам корупції, яку можна

використовувати для поширення, як позитивного досвіду, серед органів виконавчої влади. 

Начальник контрольноBінспекційного 

управління Головдержслужби                                        С. Курман
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НАКАЗИ ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Н А К А З

МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

28 січня 2005 р. № 55

Київ

Про затвердження Рекомендацій 

з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.04 № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах

виконавчої влади і заходи щодо її зміцнення" та з метою надання організаційно'методичної допомоги керівникам держав'

них органів виконавчої влади з питань організації праці державних службовців н а к а з у ю:
1. Затвердити Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, що додаються.
2. Рекомендувати керівникам органів виконавчої влади використовувати зазначені Рекомендації з метою поліпшення

організації праці державних службовців та створення для них сприятливих умов праці.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці 

та соціальної політики України
від 28.01.05 № 55

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації праці державних службовців 

в органах виконавчої влади

1. Загальні положення
1.1 Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади розроблено на виконання пункту 3 по'

станови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 року № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої вла'
ди і заходи щодо її зміцнення".

Методичною основою підготовки зазначених Рекомендацій є Закон України "Про державну службу", Концепція адаптації
інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схвалена Указом Президента України від 5 березня
2004 року № 278, Програма розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів Ук'
раїни від 8 червня 2004 року № 746, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, накази Головдержслужби Ук'
раїни, які стосуються подальшого вдосконалення організаційно'правових питань підвищення службової і виконавської дис'
ципліни та ефективності праці державних службовців органів виконавчої влади.

1.2  Метою цих Рекомендацій є надання організаційно'методичної допомоги керівникам державних органів виконавчої вла'
ди з питань організації праці та організації робочих місць державних службовців.

1.3 Рекомендації передбачають організацію праці та організацію робочих місць державних службовців крім керівного складу
вищого рівня органів виконавчої влади, призначення на посаду яких передбачається відповідними актами законодавства, ука'
зами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, контроль діяльності яких здійснюється безпосередньо Голов'
ним управлінням  державної служби України.

2. Організація праці державних службовців органів виконавчої влади
2.1 Організація управлінської праці передбачає розподіл і кооперацію праці державних службовців органів виконавчої влади

на різних рівнях та в межах кожного його структурного підрозділу, вибір раціональної системи і методів праці працівників, добір
та розстановку кадрів, організацію робочих місць та створення нормальних умов праці, автоматизацію управлінських робіт.

2.2 Розподіл праці в органах виконавчої влади здійснюється посадовими особами за такими категоріями працівників:
керівники та їх заступники, головні спеціалісти, провідні спеціалісти, спеціалісти за категоріями та без категорій, технічні служ'
бовці. Зазначений поділ є досить умовним, оскільки працівники одних категорій можуть виконувати функції працівників інших ка'
тегорій. Так, наприклад, керівник може виконувати роботу спеціаліста, а спеціаліст — технічного службовця. Тобто здійснюється
суміщення функцій управління.

2.3 Організація праці державних службовців передбачає раціональний розподіл праці, що є однією з функцій її організації,
яку виконує керівник органу виконавчої влади або його структурного підрозділу.

2.4 На основі всебічного аналізу робочого процесу та структури робіт з управління керівник визначає відповідальні
дільниці роботи та доручає своїм безпосереднім заступникам їх виконання, залишаючи за собою найбільш важливі. Заступни'
ки керівника аналогічним чином розподіляють роботу між працівниками. Таким чином, обсяг робіт з управління поступово



зверху до низу зменшується, і на кожному щаблі управління залишається такий обсяг робіт з управління, який під силу ви'
конавцям. Цей процес на практиці отримав назву "делегування" завдань та обов'язків.

2.5 У результаті делегування здійснюється розподіл праці в системі управління. За кожним державним службовцем
закріплюється конкретний обсяг роботи та визначається її зміст. У цьому процесі важливого значення набуває знання
керівником особистих ділових здібностей та інтересів працівників, їх компетентності в тих чи інших питаннях, що має важ'
ливе значення для чіткої та ефективної організації процесу управління.

2.6 Одночасно з делегуванням обов'язків кожен працівник отримує відповідні права або повноваження, необхідні для
якісного та ініціативного виконання покладених на нього обов'язків.

2.7 На відміну від розподілу обов'язків та повноважень між працівниками у керівників апарату органів виконавчої влади
відповідальність не делегується зверху до низу, а навпаки — зростає від низу до верху.

Тобто, керівник органу виконавчої влади або його структурного підрозділу, передаючи певну частку обов'язків та повнова'
жень своїм підлеглим, не може відповідно звільнитися від відповідальності за результати роботи органу виконавчої влади або
його структурного підрозділу. Він несе відповідальність не тільки за особисті результати, а й за результати праці своїх підлеглих.

2.8 Завдання, обов'язки та повноваження і відповідальність за результати праці кожного державного службовця визна'
чаються в розроблених та затверджених типових професійно'кваліфікаційних характеристиках посад та посадових
інструкціях державних службовців.

2.9 Посадові інструкції державних службовців розробляють на основі типових професійно'кваліфікаційних характеристик по'
сад органи виконавчої влади, їх управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх завдань, функцій та повноважень,
встановлених нормативно'правовими актами, та штатного розпису, затвердженого в установленому порядку. Посадові інст'
рукції затверджуються керівником органу виконавчої влади або, за його дорученням, його заступниками.

При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, які включені до типової професійно'
кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими державними службовцями або ко'
ло завдань та обов'язків окремих державних службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних
груп посад. Усі посадові інструкції, що розробляються у відповідному органі виконавчої влади, повинні бути взаємопов'язаними,
аби не допустити дублювання у роботі державних службовців.

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну коопера'
цію праці державних службовців при виконанні завдань та функцій відповідного структурного підрозділу. Посадові інструкції дер'
жавних службовців належить переглядати у разі зміни функцій працівників або структури відповідного органу виконавчої влади.

Завдання та обов'язки державного службовця мають відповідати завданням і функціям структурного підрозділу та вимогам
типової професійно'кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

Показниками оцінки роботи державних службовців є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, ети'
ка поведінки та дотримання обмежень, передбачених законодавством про державну службу.

У посадових інструкціях рекомендується передбачати пункт про те, кого відповідальний державний службовець заміщує на
час відсутності у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, а також хто його заміщує.

Один примірник посадової інструкції знаходиться у керівника структурного підрозділу, інший — у кадровій службі дер'
жавного органу.

Посадова інструкція подається для ознайомлення державному службовцю.
Одним з чинників ефективної організації праці державних службовців є використання робочого часу. Тривалість робочого ча'

су державних службовців визначається нормативно'правовими актами у сфері праці з урахуванням особливостей, передбаче'
них Законом України "Про державну службу". Нормальна тривалість робочого часу — сорок годин на тиждень. З метою своєчас'
ного і якісного виконання своїх трудових обов'язків державний службовець може епізодично працювати понад норму робочого
часу. Крім того, відповідно до статті 20 ЗаконуУкраїни "Про державну службу" для виконання невідкладної і непередбаченої ро'
боти державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника органу виконавчої влади, в якому вони працюють, з'являти'
ся на службу у вихідні, святковіта неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства. За рішен'
ням керівника органу виконавчої влади державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки.
Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь'який інший час відповідно'
го року чи приєднується до відпустки у наступному році.

2.11 В основі наукової організації праці повинні бути результати вивчення витрат робочого часу та розробка заходів щодо йо'
го ефективного використання із забезпеченням скорочення термінів виконання певних управлінських функцій.

2.12 На режим праці та відпочинку державних службовців впливає ступінь нервово'емоційного напруження, санітарно'
гігієнічні умови тощо. Оскільки найбільша працездатність державного службовця спостерігається з 9 до 12 та з 14 до 16 годин,
то саме на цей період рекомендується планувати виконання найбільш трудомістких видів робіт.

2.13 Для запобігання перевтомлення необхідно встановити регламентовані перерви для відпочинку, які є більш ефек'
тивні, ніж перерви, що виникають у процесі роботи. Для працівника розумової праці ефективний такий режим: через дві
години з початку роботи — десятихвилинна перерва; у другій половині дня через кожну годину роботи — п'яти'восьмихви'
линна перерва.

2.14 За своєю класифікацією усі витрати робочого часу управлінського персоналу можна поділити на час роботи та час перерв.
При цьому, час роботи можна поділити на час виконання посадових обов'язків та на час виконання робіт, не передбаче'

них цими обов'язками, в тому числі — час тимчасового виконання обов'язків інших співробітників.
2.15 Виходячи із змісту праці, робочий час можна поділити на підготовчо'заключний час, час основної роботи, час

відпочинку і особистих потреб та час обслуговування робочого місця.
До підготовчо'заключного часу у державних службовців належить час отримання завдання та звіт про його виконання.
Час обслуговування робочого місця — це час на отримання та доставку документів та матеріалів до робочого місця, приве'

дення в робочий стан оргтехніки.
2.16 Час основної роботи поділяється в залежності від її характеру, обумовленого змістом функцій управління, на час ор'

ганізаційно'адміністративної, творчої та технічної праці.
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Час організаційно'адміністративної роботи — це витрати часу на організацію та управління трудовим процесом, проведення
засідань та нарад, вирішення внутрішніх питань щодо організації виконання тієї чи іншої роботи (завдання).

Час творчої роботи включає витрати часу на аналіз існуючих обставин, документів, інформації, пошук та розробку відповідних
оптимальних рішень, проектів документів, програм тощо.

Час технічної роботи — це витрати часу на виконання простих робіт, які регулярно повторюються, пов'язаних з інформаційним
пошуком матеріалів, документів, підготовкою звітів, ділового листування тощо.

2.17 Перерви в процесі робочого дня поділяються на:
перерву на відпочинок та перерву на особисті потреби;
час обідньої перерви, який визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, не включається до робочого часу,

надається для відпочинку і харчування та використовується державними службовцями на свій розсуд. Цей час повинен надава'
тися, як правило, через чотири години після початку роботи;

перерви, викликані порушенням режиму праці, які пов'язані в основному із чинниками, що не залежать від працівника (очіку'
вання завдання, несправність технічних засобів тощо);

перерви, викликані порушенням трудової дисципліни (запізнення на роботу, передчасне залишення робочого місця, са'
мовільна тимчасова відсутність, виконання роботи, не пов'язаної із службовими обов'язками).

Підготовчо'заключний час, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок та особисті потреби, включаючи фізичні
паузи, як правило, складає 10 відсотків від часу основної роботи.

2.18 Для вивчення витрат робочого часу державних службовців може застосовуватися анкетне та усне опитування
працівників, фотографія або самофотографія їх робочого дня.

2.19 Вивчення витрат робочого часу державних службовців слід проводити за такою послідовністю: підготовка до опитувань
або спостережень, проведення опитувань або спостережень, обробка та аналіз отриманої інформації з наступною розробкою
відповідних організаційно'технічних заходів щодо використання відповідних результатів.

На першому етапі визначається суб'єкт опитування або спостереження (структурний підрозділ органу виконавчої влади, ок'
рема група державних службовців, окремі категорії службовців). Потім визначаються тривалість опитування або вивчення вит'
рат робочого часу (безперервно, з перервами) та термін проведення опитування або спостережень (місяць, тиждень), а також
коло спеціалістів, які будуть проводити опитування або спостереження та аналіз отриманих даних.

Мінімальним терміном проведення фотографії або самофотографії робочого дня державних службовців повинен бути один
робочий тиждень.

Результати спостережень фактичних витрат робочого часу державного службовця відповідного структурного
підрозділу заносяться до таблиці 1, наведеної нижче.

Таблиця 1
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Рівень продуктивного використання робочого часу кожним державним службовцем визначається за формулою:

де: Тосн — час основної роботи, хв.;
Трд — тривалість робочого дня без обідньої перерви, хв.;
Тпз — підготовчо'заключний час та час обслуговування робочого місця, хв.;
Тв — час на відпочинок, хв.;
Топ — час, регламентований на особисті потреби, хв.
За наведеною вище таблицею фактичних витрат робочого часу державного службовця відповідного структурного

підрозділу рівень продуктивного використання його робочого часу складе:
2.20 У підвищенні ефективності організації праці державних службовців важливе значення відіграє поведінка керівника, ор'

ганізація його особистої праці та її продуктивність, методи та стиль керівництва. Значна частка недоліків в організації уп'
равлінської праці зводиться, як свідчить практика управління, до втрати робочого часу керівниками та їх підлеглими.

2.21 Організовуючи свою працю, керівник повинен уникати надмірного перевантаження і одночасно забезпечити чіткий ритм
у роботі підлеглих з найбільш ефективним завантаженням їх роботою. Тільки за цих умов він зможе ефективно використовува'
ти свою кваліфікацію та інтелектуальні здібності, мати повну уяву про діяльність довіреного йому структурного підрозділу та од'
ночасно звільнятися від вирішення другорядних питань, які потребують досить значного робочого часу і можуть бути виконані
підлеглими. Керівник повинен особисто вирішувати тільки ті питання, які неможливо передати на розгляд і вирішення підлеглих,
що забезпечить ефективну організацію управління і ефективну працю його підлеглих.

2.22 Одним з принципів організації праці державних службовців є її планомірність, яку повинен організувати керівник.
Планомірність забезпечує відповідну систему виконання управлінських робіт і гарантує, що жодне завдання або питання
не залишиться поза увагою, дозволяє заздалегідь відокремити головні питання від другорядних, раціонально завантажи'
ти роботою державних службовців, запобігати виникненню критичних ситуацій.

2.23 Основою планування управлінської діяльності є чітка реєстрація завдань, розробка та систематичне уточнення планів
роботи, що забезпечить рівномірність виконання функцій, ефективне використання робочого часу як керівника, так і його підлег'
лих; ліквідацію або зменшення до мінімуму робіт, що повторюються, дублювання функцій і складання паралельних документів;
чітку координацію виконання завдань і функцій, розмежування їх на першочергові та другорядні; ефективний розподіл праці дер'
жавних службовців; ефективний контроль за виконанням завдань і функцій. Складанню планів роботи передує попередній аналіз
завдань і документів за їх змістом, трудомісткістю та послідовністю їх виконання та картотека завдань з урахуванням термінів їх
виконання. Робочий план органу виконавчої влади повинен пов'язуватися з планом роботи його структурних підрозділів та бути
реальним з урахуванням резерву часу на виконання непередбачених завдань та робіт.

2.24 Керівник органу виконавчої влади не повинен допускати щоб порядок його робочого дня визначали підлеглі та
відвідувачі.

2.25 Керівник органу виконавчої влади під час проведення нарад повинен керуватися такими вимогами: нарада, в якій бере
участь значна кількість керівників структурних підрозділів, має починатися не раніше ніж через годину після початку робочого
дня. Це дає змогу керівнику структурного підрозділу організувати роботу підлеглих працівників.

2.26 На наради повинні залучатися тільки керівники органу виконавчої влади, до компетенції яких відноситься вирішення пи'
тань, що розглядатимуться на нараді. Такий підхід застосовується і на нарадах, які проводяться у структурних підрозділах.

2.27 Одним з напрямів підвищення ефективності організації праці є її постійне удосконалення. Сутність вдосконалення
полягає в тому, що для органу виконавчої влади розробляється схема взаємозв'язків структурних підрозділів з визначен'
ням основних функцій та повноважень кожного структурного підрозділу, які повинні виконуватися під час вирішення зав'
дання відповідного характеру.

2.28 3 метою підвищення інтенсивності праці та забезпечення своєчасного і якісного розгляду документів органом виконав'
чої влади доцільно передбачати паралельний обіг документів, що надходять, для керівника органу виконавчої влади і конкрет'
ним структурним підрозділам. Наприклад, загальний відділ або канцелярія органу виконавчої влади під час реєстрації до'
кумента, у разі його адресування вищому керівництву даного органу, копію документа адресує структурному підрозділу за
належністю. При цьому необхідно враховувати:

спеціалізацію структурних підрозділів органу виконавчої влади;
рівень складності документа;
встановлені терміни розгляду документа тощо.
2.29 Рівень обслуговування робочих місць державних службовців в органах виконавчої влади впливає на їх продук'

тивність праці. Тому, своєчасна службова інформація, яка поступає до державного службовця, є одним з елементів
раціональної організації його праці, оскільки вона дає змогу своєчасно прийняти обґрунтовані рішення.

3. Організація робочого місця державного службовця та забезпечення комфортних умов його праці
3.1 Організація робочого місця державного службовця є важливою складовою організації праці. Раціональна ор'

ганізація робочих місць має своєю метою створення умов для високопродуктивної праці, якісного виконання посадових
обов'язків і забезпечення найкращих умов праці для державних службовців.
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3.2 Робоче місце — зона трудової діяльності одного або декількох працівників на обмеженій ділянці площі, оснащена
необхідними засобами для виконання посадових обов'язків. Відстань між робочими місцями повинна бути 0,79—0,9 метра.

3.3 Загальна площа службового приміщення визначається відповідно до кількості місць, габаритними розмірами
меблів і обладнання та повинна передбачати мінімум витрат часу на обмін необхідною інформацією між співробітниками
підрозділу, вільний підхід до засобів оргтехніки, дотримання вимог санітарних норм.

3.4 Особливе значення має освітлення робочого місця. Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується
стелю фарбувати у білий колір, він відбиває до 90% світлового потоку. Стіни повинні менше відбивати світло і мають бути
темнішого кольору, ніж стеля. Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще фарбувати у прохолодні
тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід
більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло'помаранчевий, піщаний. Підлога, незалежно від матеріалу,
з якого її зроблено, повинна мати темніший колір, ніж стіни.

Для забезпечення рівномірності та незмінності освітленості протягом робочого дня рекомендується штучне освітлення
(загальне та місцеве).

3.5 Важливе значення в організації робочого місця має дотримання нормальної температури та вологості повітря.
Для розумової праці комфортним є мікроклімат з температурою повітря у зимовий період — 18—20° С, у літній — 22—25° С,

відносною вологістю у зимовий період 45,0—50,0%, літній — 50,0'95,0%. У повітрі має бути не більш 0,03% вуглекислоти.
3.6 Відповідно до санітарних норм в приміщеннях для розумової праці передбачено, що рівень шуму не може переви'

щувати 60 дбл. Для зниження шуму в службових переміщеннях пропонується:
розміщувати робочі місця співробітників таким чином, щоб службові розмови одних працюючих не заважали іншим;
використовувати у разі необхідності різні звукоізолюючі пристрої, особливо у службових приміщеннях, які призначені

для 10 та більше працівників.
З метою поліпшення складу повітря, зменшення нервово'психічної та зорової стомлюваності, та підвищення інтенсив'

ності розумової праці рекомендується провадити озеленення приміщень.
3.7 До комплекту меблів для обладнання робочих місць у залежності від характеру роботи належать письмові столи,

крісла, шафи.
Поверхня меблів повинна відповідати гігієнічним та психофізіологічним вимогам, тобто бути твердою та рівною, покри'

ватися лаком або іншим матеріалом, що виключає сліпучі виблиски від сонячного, денного та штучного світла.
3.8 Канцелярське приладдя доцільно зберігати в одному місці, тобто у столах мають бути лотки для його розміщення.
3.9 Робоче крісло має бути стійким та відповідати таким умовам:
а) сидіння має регулюватися за кутом нахилу та висотою відповідно до висоти робочої поверхні та зросту працюючого

(від 370 до 800 мм від підлоги); рекомендована ширина сидіння 370—400 мм, глибина — 370—420 мм, передній край
сидіння — скошений та закруглений;

б) висота спинки має регулюватися у межах 150—180 мм від поверхні сидіння, ширина спинки — не менш 300 мм, фор'
ма спинки має бути пристосованою до форми спини людини та регулюватися за кутом нахилу;

в) поруччя мають бути регульованими за висотою та вертикальним кутом нахилу;
г) зовнішній вигляд і кольорове оздоблення мають відповідати вимогам технічної естетики.
3.10 Для забезпечення оперативності у роботі окремих категорій працівників необхідно мати на робочих місцях такі

довідкові матеріали:
тлумачний словник термінів відповідної галузі; 
довідники з чинного законодавства; 
орфографічний словник; 
довідкові книжки з адресами та телефонами працівників, діяльність яких пов'язана з цією установою;
карткові покажчики до збірників постанов та розпоряджень уряду, наказів органу виконавчої влади тощо;
фахову літературу;
періодичні видання з напряму діяльності;
сучасну літературу з питань економіки та науково'технічної інформації;
навчально'методичну літературу із сучасних форм і методів аналізу соціально'економічної ситуації;
нормативно'правову базу (електронна форма);
оргтехніку та канцелярські товари, папір тощо.

3.11 Робоче місце державного службовця може бути оснащено комп'ютерною технікою. Структурні підрозділи повинні
бути забезпечені факсом, ксероксом, телефонним та електронним зв'язком.


