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Зізнаюсь Вам, давно мала намір провести ін'
терв'ю з керівником кадрової служби, тим паче що
тема кадрової роботи ще не висвітлювалась на
шпальтах журналу "Вісник державної служби Ук'
раїни". 

Український Президент Віктор Андрійович
Ющенко одним із пріоритетних завдань нової

влади визначив питання кадрового забезпечен'
ня центральних органів виконавчої влади, дав'
ши його впровадженню зелене світло. 

"...Я вітаю Вас", – звертається Олександра
Олексіївна до мене, пильно дивлячись в очі. І ці
очі видаються мені знайомими. Наше спілкуван'
ня відбувається в її затишному робочому кабі'
неті. Моє перше запитання до пані Салій про
старт її професійної кар'єри...

З чого почався Ваш професійних шлях?

Після закінчення технікуму легкої промисло'
вості з відзнакою, а потім стаціонарно Інституту
легкої промисловості я на три роки залишилась
працювати у науковому секторі. З 1975 року
розпочала працювати за профілем освіти у сис'
темі Міністерства легкої промисловості – спо'
чатку в центральному бюро технічної інформації,
потім в апараті. Колись були такі зведені відділи
науки і нової техніки. Мені випало працювати на'
чальником такого відділу, а згодом заступником
начальника технічного управління, секретарем
парткому Міністерства. Це була хороша школа
професіоналізму і роботи з людьми. Потім стала
начальником управління кадрів і з того часу ли'
ше цим і займаюсь: спочатку у Міністерстві легкої
промисловості, Міністерстві зовнішніх економіч'
них зв'язків і торгівлі України (Мзесторг), тепер
у Міністерстві економіки України. Усього маю 15 ро'
ків стажу державної служби управління кадрами.
На той час Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України було одним з найбільших,
у нас у підпорядкуванні було 600 підприємств.
Мзесторг, утворене 1994 року, було дуже ціка'
вою організацією. Саме тоді почали створювати
торгівельні місії за кордоном, зовнішньо'еко'
номічна діяльність набирала силу. Тоді це була нова
галузь, зараз це один із пріоритетів зовнішньої
політики України.

Можна вважати, що я кадровик зі стажем. Я щас'
лива з того, бо на сьогодні вже багато чого навчи'
лася, тобто сформувався потенціал досвіду, прак'
тично не буває питань, на які важко знайти рішення. 
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"...щодо окремих доручень, що надійшли на виконанE
ня минулого тижня та протокольних рішень попередніх
нарад. Шановні колеги, прошу вас бути особливо уважE
ними, працюючи над виконанням цих документів..."

Вам здається, що ви на нараді в одному з мінісE
терств? І там головує хтось із його керівників? Чи може ці
рядки про нараду у міністра? Здогадатися важко... Проте
Олександра Салій – заступник директора адміністративноE
господарського департаменту – начальник управління
кадрів Міністерства економіки України, ось уже 15 років
щопонеділка, як і кожен керівник кадрової служби одного
з українських міністерств, проводить нараду, але не як
кожен з них на ній головує... Вона робить це особливо...



Що визначило Ваш вибір професії?

Важко сказати, що визначило мій подальший
вибір професії. Я завжди займалась якоюсь гро'
мадською роботою, і, мабуть, це в мене непогано
виходило. Я була секретарем комітету комсомолу
факультету в інституті, де навчалася. Це теж була
серйозна школа роботи з людьми. 

На моєму шляху було дуже багато порядних,
розумних людей, які мені допомагали, яких я люб'
лю та поважаю. Від них я навчилася багатьом ре'
чам та вчуся до цих пір. На мою думку, навіть
геніальна, дуже талановита людина, якщо вона
буде в суспільному вакуумі, не зможе сама розви'
ватися. А що людина варта одна? Тому все'таки
оточення людини відіграє дуже важливу роль,
а мені з цим завжди таланило. 

У кадри йдуть люди не випадкові. Дуже рідко
в управління кадрів потрапляє людина, недостой'
на в майбутньому працювати у цій сфері. 

У МЕНЕ ЗАВЖДИ БУЛО ІНІЦІАТИВНЕ КЕРІВ'
НИЦТВО

У мене ніколи не було непорозуміння з керів'
ництвом, скоріше завдяки тому, що мої керівники
завжди були професіоналами. Я маю чи не найго'
ловніше – їх розуміння і підтримку в реалізації
державної кадрової політики.

Останнім часом багато робиться для того,
щоб державна служба відповідала світовим
стандартам. Цього року значно покращилися
умови оплати праці, і Міністерство економіки Ук'
раїни з цієї точки зору стає привабливішим.

Президент України, Кабінет Міністрів України,
Головне управління державної служби, керівни'
ки органів державної влади спрямовують діяль'
ність кадрових служб на забезпечення управ'
ління персоналом в єдиному організаційному та
правовому просторі. 

Міністр економіки Сергій Анатолійович Терьохін
останнім часом посилює вимоги до якості та ре'
зультативності роботи працівників Міністерства,
як пріоритет визначає пошук та залучення до дер'
жавної служби в Міністерстві талановитої молоді. 

ПОРТРЕТ КЕРІВНИКА КАДРОВОЇ СЛУЖБИ

Це насамперед має бути освічена людина, не
просто фахівець – інженер чи економіст – юрист.
Освічена – це ще й рівень культури, а в кадрах це
має бути передусім. Уявіть собі, людина прихо'
дить влаштовуватися на роботу і перший з ким

вона зустрічається – працівник управління кадрів.
Кадри – це обличчя міністерства. З позитивного
боку характеризує людину гарна мова, її обіз'
наність, освіченість в інших, окрім кадрових, пи'
таннях, здатність любити людей, бо тут головне –
людина, особистість. Хоча без професіоналізму
тут нема чого робити. Мабуть головне у кожній
роботі – це професіоналізм, хоча мені здається,
що керівник кадрової служби та й взагалі праців'
ник відділу кадрів має насамперед любити людей,
бути доброю людиною, хотіти робити добро. Це ду'
же важливо. Добра людина, якщо хоче вирішити
будь'яке питання, робить це із задоволенням.

КАДРИ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Кажуть, що діти досягають більше за своїх бать'
ків. Так само й покоління. Мені здається, що нові
кадри часів незалежної України кращі, більш де'
мократичні та розвинені завдяки створенню конку'
рентних умов на ринку праці. Кадри нової генерації
відрізняються новою філософією, інноваційними
підходами, мобільністю, комунікативністю завдяки
володінню іноземними мовами.

Поколінню часів колишнього Радянського Сою'
зу були притаманні патріотизм, самовідданість,
міцна віра у справу.

Сьогодні молодь має виняткові можливості
для всебічного розвитку, особливо в умовах приєд'
нання України до Болонського процесу щодо
формування єдиної зони вищої освіти, тому
зовсім скоро рівень українських фахівців оціню'
ватиметься вже не на регіональному або націо'
нальному рівні, а на європейському та міжнарод'
ному рівнях. Це дуже важливо для держави
у контексті європейської інтеграції.

У нашому Міністерстві гармонійно працюють
представники так званої школи професіоналів
колишнього Держплану та талановитої молоді,
яка має досвід апаратної роботи в Міністерстві
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
Агентстві з питань реконструкції та розвитку
України, правонаступником яких є Міністерство
економіки України. Це дозволяє досягти спад'
ковості поколінь та передати кращі традиції.

А як же "некеровані" підлеглі?

Звичайно, на превеликий жаль, є й такі, як Ви
сказали – "некеровані". Потрібно мати значну
витримку, адже не можуть більш ніж тисяча осіб
бути ідеальними, досконалими, вихованими,
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інтелігентними, освіченими. Намагаюся розу'
міти й таких "некерованих". У чомусь переко'
ную, вмовляю – ніби балансую. Правда, через
те, що ми проводимо на роботі майже половину
свого життя, працівники вже стають як рідні...

Я ПАМ'ЯТАЮ УСІХ, ХТО ТУТ УЖЕ НЕ ПРАЦЮЄ

Одне з моїх "золотих правил" – приділяти ува'
гу тим, хто вже не працює в Міністерстві. Їх тре'
ба вислухати, ніколи не відмовити, навіть, якщо
у тебе щось "горить". Треба пам'ятати, що без
їхньої праці не було б сьогоднішньої нашої.
Потрібно відзначати їх хоча б добрим словом на
свята, подарувати свою увагу. Телефонують ба'
гато пенсіонерів, які колись працювали у Держ'
плані. Вони були і залишились патріотично на'
лаштованими, кажуть, що їм сниться їх робота. 

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Усі офіційні побажання щодо діяльності кад'
рових служб ми скеровуємо у відповідні інстанції
для врахування. Ми намагаємось не бути байду'
жими до тих проектів нормативно'правових
актів, які розробляються. Тут ми тісно співпра'
цюємо з Головдержслужбою. Свою позицію ми
надаємо у вигляді офіційних викладів, зокрема
й до нового законодавства про державну службу.
Він багато що змінює. 

Сьогодні існує норма, коли на державну служ'
бу мусять приходити люди за конкурсом, які ма'
ють відповідну освіту та фаховий рівень, тобто
досвід певної роботи. Є професійно'кваліфіка'
ційні вимоги, які дають змогу приймати на певну
посаду. Так, для вступу на посаду головного
спеціаліста треба мати 5 років загального стажу
або 3 роки стажу державної служби, на посаду
провідного – 3 роки загального або 2 роки дер'
жавної служби, і лише на найнижчу посаду – спе'
ціаліста – можна призначати людину на роботу
без досвіду роботи. Можливо подібний механізм
10 років тому був нормою, але сьогодні підхід
змінився. Тому, на мою думку, нині потрібно
відкрити двері талановитій молоді. Тут є супе'
речність між тим, що хоче нова влада, а норма'
тивно'правова база не дозволяє. Тобто на кон'
курс ми не можемо прийняти документи випуск'
ника вищого навчального закладу. А є таланови'
та молодь, яку можна приймати навіть на посаду
головного спеціаліста. Власне оці професійно'
кваліфікаційні вимоги можна пом'якшити відносно
стажу роботи, і тоді ми зможемо приймати доку'
менти на конкурс випускників профільних вищих

навчальних закладів – Національного економіч'
ного університету та  Академії зовнішньої торгівлі,
також Торгівельно'економічного університету,
економічного факультету Національного універ'
ситету ім. Т. Шевченка та Інституту міжнародних
відносин. 

Є багато вищих навчальних закладів, з якими ми
тісно співпрацюємо, запрошуємо їх студентів на
практику. Близько 300 осіб на рік проходить у нас
практику і ми відбираємо з них найкращих. 

Міністр економіки Сергій Анатолійович Терьо'
хін поставив перед нами завдання – знаходити
талановиту молодь шляхом розміщення оголо'
шень у пресі, залучення студентства через дека'
нат. За рекомендаціями вчених рад ми будемо
розглядати їх кандидатури на конкурс шляхом
професійного відбору і можливо зараховувати
на роботу або до резерву. 

Чи вдаєтеся Ви до стимулювання своїх
підлеглих ?

Підвищення заробітної плати державного
службовця – це один із факторів підвищення ефек'
тивності їхньої роботи. У той же час наш Міністр
вимагає диференціації оплати праці. Нама'
гаємось підходити диференційовано до питання
преміювання, з огляду на різницю у складності
роботи у наших працівників. Коли бувають недо'
ліки, вдаюсь до приватних розмов зі своїми пра'
цівниками. Це діє безвідмовно. Мені такі роз'
мови теж важко даються, думаю, що насправді
у цій ситуації важче мені. 

Погодьтеся, що навіть такому професіоналу
як Ви потрібно підвищувати кваліфікацію.

Я підвищувала свою кваліфікацію в Інституті
підвищення кваліфікації при Національній академії
державного управління при Президентові України,
де проводяться різноманітні семінари, знайоми'
лася з досвідом Німеччини та Великобританії.

ЗА СПІЛЬНЕ ДІЛО ПРАЦЮЄМО ОДНІЄЮ
КОМАНДОЮ

Поняття "це моє, а це твоє" у нас відсутнє. У нас
є "тільки наше, лише спільне". Структуру управ'
ління складають три відділи – відділ центрального
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апарату, відділ підвідомчих організацій (зокрема
й торгівельних місій за кордоном), відділ підготов'
ки, підвищення кваліфікації кадрів. Якщо до якогось
відділу надійшов на виконання значний масив до'
кументів, то за їх виконання беруться всі. 

ВАЖЛИВО ВЧАСНО ПОМІТИТИ ТАЛАНТ У ПІД'
ЛЕГЛОГО

У нас в управлінні є декілька людей, які розвину'
лись завдяки вчасно поміченому їхньому потен'
ціалу. Вони працювали у декількох відділах, прой'
шли всі технологічні процеси кадрової роботи. На
моє переконання, саме таким чином потрібно
підвищувати кваліфікацію, робити кар'єру. Мені
приємно, що в нашому управлінні є працівники
"багатофункціональні", вони можуть підмінити
один одного. Думаю, що варто робити таку гори'
зонтальну ротацію не тільки в управлінні кадрів,
а й в усіх структурних підрозділах.  Більше того,
європейський досвід свідчить про те, що багато
міністрів, урядовців досягли успіху завдяки
подібній ротації та переміщенню на керівні поса'
ди різних напрямів та функцій. Самі маємо готу'
вати собі кадри. Важливо створити в колективі

сприятливу для роботи і підтримання дружніх
стосунків атмосферу. 

Я бачила, як керівники зневажливо розмовля'
ли зі своїми підлеглими і твердо пообіцяла собі,
що ні за яких обставинах так чинити не буду. Ко'
ли я сама вже стала керівником, намагалась
розкрити людей, давала їм проявитися, хвалила
перед усіма, змушувала дискутувати. Я з радіс'
тю і гордістю говорю про те, що на моєму шляху
були люди, які з моєю допомогою стали горді за
обраний фах кадровика. Вони й зараз працюють
зі мною. Інколи чуєш від людей незадоволення
роботою –  і це лякає. 

Маю потужний тил на роботі та підтримку
рідних, близьких, друзів. 

На будь'якій посаді людина має відчувати, що
вона та її робота потрібна маленькій державі –
управлінню чи відділу або міністерству; великій
державі – Україні. 

Матеріал підготовлено М. Шевчук
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З 23 по 27 травня у м. Сеулі (Республіка Ко'
рея) відбувся Шостий Всесвітній форум з питань
реформування уряду. Учать у ньому взяли
близько 5 тис. представників 140 країн'членів
ООН, серед них 9 глав держав.

Перший Всесвітній форум було присвячено
темі "Стратегії для уряду ХХІ сторіччя". З момен'
ту свого заснування (1999 р.) форум зберіг свій
статус важливої міжнародної конференції з ре'
формування урядування. Щорічно ці форуми
відбуваються в різних країнах.

З огляду на важливість форуму для міністрів, ви'
щих посадових осіб, громадських організацій та
приватного сектору Генеральний Секретар ООН
у своїй доповіді Генеральній Асамблеї 2002 року
підтвердив згоду надавати у разі необхідності
підтримку будь'якій країні'члену ООН, яка прий'
матиме форум. Цю функцію виконує Департа'
мент економічних та соціальних відносин ООН.
З 2001 року фінансову підтримку для організації
робочих груп форуму надає також уряд Італії ви'
сокого рівня. Допомога надається групам для
розвитку спроможності організації тренінгів та
обміну досвідом між вищими посадовими осо'
бами країн, що розвиваються.

Попередні форуми фокусували увагу на темах
реформування урядування, пов'язаних, зокрема,
із запровадженням демократичних інститутів
у Бразилії, електронного уряду в Італії, партнерст'
ва заради демократії та розвитку в Марокко, інно'
ваціям та якості в Мексиці. Основною темою Шос'
того Всесвітнього форуму Організація Об'єднаних
Націй та уряд Республіки Корея визначили питання
забезпечення відкритого і прозорого урядування.

За підсумками форуму було прийнято Сеульсь'
ку декларацію, яку оголосили на церемонії закрит'
тя. Крім цього, результатами форуму світового
рівня стали домовленість про відкриття Інституту
державного управління ООН та Центру електрон'
ного урядування (e'governance) у Сеулі. До остан'
ньої ініціативи приєдналися учасники Асоціації
держав Південної Азії, а також Китаю, Південної
Кореї та Японії.

Україна на форумі була представлена делега'
цією на чолі з Начальником Головного управлін'
ня державної служби Тимофієм Мотренком. До

складу делегації увійшли ректор Національної
академії державного управління при Президен'
тові України Володимир Луговий, заступник Ке'
рівника Головної служби зовнішньої політики Сек'
ретаріату Президента України Євген Перебийніс
та директор Центру сприяння інституційному роз'
витку державної служби при Головдержслужбі
Андрій Вишневський.

Програма форуму включала 6 пленарних сесій
та 9 круглих столів, в ході яких українська деле'
гація приділила увагу питанням розбудови та
удосконалення інституцій на основі процесного
підходу, спрямованості на результат і застосу'
вання інформаційних технологій. Крім того, Гла'
ва української делегації взяв участь у круглому
столі за участі міністрів з питань державного уп'
равління і державної служби, на якому обговорю'
валися питання головних світових тенденцій
у реформуванні державних адміністрацій. 

Республіка Корея, враховуючи необхідність
підвищення ефективності державного управлін'
ня в довготерміновій перспективі, намагається
адаптувати європейські моделі державної служ'
би до місцевої специфіки. Через це багато уваги
на пленарних сесіях та круглих столах представ'
ники приймаючої сторони приділяли запровад'
женню таких чотирьох принципів управління як:
• довіра до уряду;
• прозорість; 
• діалог та компроміс; 
• децентралізація влади та автономія.

Ці принципи прийшли в державне управління
з країн Європейського Союзу та США.

Так, для покращення управління та досягнен'
ня цілей розвитку, зорієнтованого на громадян,
основним пріоритетом вважається залучення
громадян до процесу управління. 

Відкрите управління передбачає участь грома'
дян у процесах прийняття рішень у сферах еко'
номіки, політики, культури, соціальних питань, які
їх безпосередньо стосуються. Участь у процесі
прийняття економічних рішень надає громадя'
нам, зокрема маргінальним групам, можливість
використовувати свій потенціал та отримувати
доходи з метою розширення власних можливо'
стей. Участь у процесі прийняття політичних
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рішень включає свободу слова та об'єднань, га'
рантує права людини, вільні та чесні вибори, ба'
гатопартійну систему та верховенство закону.
Участь у процесі прийняття рішень з соціальних
питань забезпечує захист прав людей та громад
у формуванні їх власного соціального та куль'
турного середовища, включаючи розвиток мо'
ви, мистецтва, культури. 

Прозоре управління досягається завдяки
відкритості систем управління, чіткості процесів
та процедур, легкого доступу громадян до дер'
жавної інформації. Високий рівень прозорості
стимулює етичну поведінку в системі державної
служби завдяки обміну інформацією, що врешті'
решт забезпечує підзвітність осіб та організацій,
які мають справи з державними ресурсами. На'
решті, прозорість управління потребує незалеж'
ної судової системи, ефективної системи контро'
лю у виконавчій владі, свободи засобів масової
інформації та активного громадянського сус'
пільства, інституційних механізмів на національ'
ному та місцевому рівнях для підтримки прозо'
рості діяльності державних посадових осіб,
ефективно функціонуючих парламентів, що пе'
редбачає існування механізмів для представ'
лення різних груп суспільства, проведення віль'
них та чесних виборів на регулярній основі. 

Для української делегації було організовано
окрему зустріч з Міністром урядової адміністра'
ції та державної служби Кореї Йонг'Кйо О, під час
якої було розглянуто останні інноваційні ініціативи
уряду Кореї у сфері державного управління. 

Республіка Корея мала нестабільну еко'
номічну ситуацію наприкінці 90'х років. З метою
запобігання економічній кризі корейський уряд
розпочав низку реформ, основаних на новому
публічному менеджменті й спрямованих на досяг'
нення чітких економічних показників. Ці ініціати'
ви фокусувались на короткотермінових завдан'
нях, орієнтованих на подолання кризових явищ
в економіці, однак вже з 2000 року пріоритети
подальших реформ уряду Республіки Корея бу'
ли розроблені з огляду на фундаментальні цін'
ності та довгострокові цілі. Серед таких інновацій
уряду, зокрема, було визначено: управління за
результатами; управління персоналом; запро'
вадження системи управління якістю (Total
Quality Management); електронний уряд. 

Управління за результатами корейці здійснюють
як щодо персоналу, так і стосовно агенцій. Управ'
ління агенціями передбачає оцінку розробле'
них напрямів дій та їх наслідків, рівня задоволен'
ня споживачів послуг агенцій (оцінка процесів та
результатів відбувається через щоквартальну

самооцінку агенції, оцінку основних напрямів дій
та процесів розроблення, впровадження й оцін'
ки), відповідне застосування результатів оцінки
при розробці політики, передбаченні фінансо'
вих та організаційних переваг.

Управління персоналом включає заохочення
і винагороду результативних виконавців з метою
підвищення організаційної ефективності, запро'
вадження різних систем управління за результа'
тами (в 28 агенціях), що передбачають самос'
тійний розвиток кожною агенцією відповідних
систем управління. Основними напрямами управ'
ління персоналом визначено:
• відкритий набір: посилення конкуренції в дер'
жавних установах через відкриту систему оголо'
шених вакансій, систему розміщення об'яв про
вакансії, програми обміну персоналом між мініс'
терствами, центральними та місцевими держав'
ними агенціями, державним та приватним сек'
торами, запровадження неповного робочого дня
в практику праці державних службовців;
• запровадження системи управління персона'
лом, спрямованої на результат: реформа існую'
чої державної системи іспитів для залучення
ширшого кола талановитих професіоналів, про'
ведення аналізу виконуваної роботи з метою чіт'
кого визначення кожної посадової інструкції, за'
провадження річної заробітної плати, премій за
результатами роботи, інституціалізація систем
управління персоналом, спрямованих на резуль'
тат (performance Agreement system, 36'degree
reward system);
• гарантоване представництво в державному
секторі: заохочення до роботи в державному
секторі жінок, інвалідів, вчених та інженерів, по'
силення національної конкурентоспроможності
через виключення дискримінаційних положень
стосовно походження талановитих працівників;
• електронне  управління людськими ресурса'
ми: запровадження національної бази даних та'
лановитих людей та електронної системи підт'
римки політики щодо управління персоналом
підвищує міжнародну конкурентоспроможності
системи управління персоналом в цілому;
• інституалізація корпусу вищих державних служ'
бовців: в 2006 році з метою збільшення продук'
тивності уряду планується запровадити нову сис'
тему управління за результатами для талановитих
вищих посадових осіб.

Уряд Республіки Корея бачить систему уп'
равління якістю державної політики як сукуп'
ність зусиль, спрямованих на систематичне
підвищення якості державної політики з метою
попередження її неспроможності. Таким чином,
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ця система удосконалює процеси розробки полі'
тики, консультації з громадськістю щодо розроб'
леної політики, впровадження політики, оцінку по'
літики та отримання зворотного зв'язку. 

Остання урядова інновація полягає в запрова'
дженні електронного уряду. Мета такого запрова'
дження в Кореї – надання урядових послуг в ре'
жимі он'лайн для підвищення доступності таких
послуг у будь'який час та будь'де у світі. Процес
розрахований на три етапи: 
1) автоматизація національної інформації (за'
провадження національної програми побудови
комп'ютерної інфраструктури, що визначила
стандарти національної комп'ютеризації; комп'ю'
теризація основних державних послуг для надан'
ня негайних державних послуг та мінімізації втрати
ресурсів, вдосконалення мереж горизонтальної
взаємодії);
2) інформатизація основних завдань на рівні мініс'
терства, зокрема запровадження інформаційних сис'
тем для патентування, митних процедур і логістики; 
3) інтеграція систем електронного уряду за функ'
ціональною ознакою (покращення та координація
11 проектів у сфері електронного уряду, ефектив'
не впровадження 31 пілотного проекту). 

Серед проектів електронного уряду, спрямо'
ваних на підвищення ефективності урядування, –
національна фінансова інформаційна система,
електронна система управління персоналом,
інтегрована система місцевого урядування для
міст, районів та регіонів, загальнонаціональна
освітня інформаційна система, електронне зат'
вердження документів та система розповсюд'
ження електронних документів, електронний
підпис та електронна офіційна печатка.

Українська делегація взяла участь у роботі
4 пленарних засідань форуму з проблематики
урядового, політичного та корпоративного управ'
ління. Глава делегації, Начальник Головдерж'
служби Тимофій Мотренко виступив на другій
пленарній сесії "Демократичне державне управ'
ління та соціальна інтеграція" з доповіддю на те'
му "Адміністративна реформа як інструмент де'
мократизації державного управління в Україні",
в якій охарактеризував сучасну ситуацію в Ук'
раїні. Зокрема доповідач відзначив, що в Україні
впродовж останніх чотирнадцяти років сформу'
валися ключові політичні інститути демократич'
ної держави. Нещодавні революційні події чітко
продемонстрували те, що ці інститути функціо'
нують і працюють в ім'я народу України. Сус'
пільство показало, що буде рішуче залучатися
до їхньої роботи і нині очікує більш ефективних
дій від уряду, ніж ті, що були донедавна.

Історично центр прийняття політичних рішень
формувався далеко за межами України. В Ук'
раїні уряд зазвичай лише виконував рішення і не
здійснював аналізу державної політики та про'
цесів надання державних послуг. Оскільки інте'
реси уряду не були інтеграцією індивідуальних
інтересів, якість державних послуг ніколи не бу'
ла пріоритетом. Внаслідок монополії державного
сектору над іншими уряд не міг визначити межі
свого державного втручання. Тому спостерігало'
ся надмірне регулювання з боку держави. Новос'
творений уряд України здійснює радикальне ре'
формування структури та функцій органів вико'
навчої влади на центральному та місцевому
рівнях. Відбувається також реформування дер'
жавної служби, яка відіграє важливу роль як по'
середник між державою та громадянином і га'
рантує належне функціонування державних
інституцій та якість надання державних послуг.

Важлива функція центральних органів виконав'
чої влади та їх обов'язок полягають у розробленні
державної політики та вирішенні тих проблем, які
не можна вирішити через механізми ринкового
саморегулювання. Уряд обмежуватиме свою
роль державного контролера, регулятора і спря'
мовуватиме свою діяльність на створення умов
для забезпечення прав і свобод громадян. Щоб
зробити це, на центральному рівні уряд створює
умови для визначення пріоритетів та планування
обмежених бюджетних ресурсів.

Роль уряду полягає у задоволенні постійно
змінюваних потреб суспільства та залученні його до
розроблення державної політики. Для забезпечен'
ня цієї ролі уряд ініціює реформи та розробляє нове
законодавство, яке визначить роль, функції та про'
цедури діяльності уряду і державних органів. Впро'
ваджується інструмент функціонального обстежен'
ня з метою посилення інституційної гнучкості та
здатності адаптувати структури і функції державних
інституцій до потреб суспільства.

Пріоритетним завданням є реформування
органів виконавчої влади на місцевому рівні.
У сучасних умовах вся влада і ресурси сконцен'
тровані в столиці України. Це створює серйозні
регіональні відмінності, гальмує економічний
розвиток регіонів та обмежує їхні можливості
щодо задоволення базових соціальних потреб.
Саме тому уряд має намір розширити права
регіонів. Має бути подолано зайве подрібнення
територіальних структур, тоді укрупнені отри'
мають більш широкі повноваження. Це супро'
воджуватиметься бюджетною реформою, по'
кликаною надати регіонам більшу фіскальну ав'
тономію. 
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Реформа державної служби є необхідною для
розвитку здатності уряду адаптуватися. Держав'
на служба гарантує стабільність державного уп'
равління, забезпечуючи водночас його гнучкість
і відповідальність. 

Реформа державної служби на сучасному
етапі спирається на дві основні інновації: роз'
роблення нового Закону України "Про державну
службу" і побудову нової інституційної структу'
ри. Новий закон дозволить наблизити державну
службу до стандартів Європейського Союзу, зо'
крема шляхом:
• регулювання відносин між державними службов'
цями і державою на засадах публічного права;
• розмежування політичних і адміністративних
посад;
• запровадження нової системи класифікації
посад державних службовців, що ґрунтується на
змісті, вагомості роботи; 
• реформування системи управління персона'
лом у державній службі;
• реформування системи оплати праці держав'
них службовців, пов'язаної з класифікацією посад;
• запровадження нових підходів до професійно'
го навчання державних службовців. 

Визначальним для майбутньої практики дер'
жавної служби є те, що новий закон покликаний

гарантувати єдині стандарти, які стосуються
всієї сфери державної служби. Інститут держав'
ної служби об'єднуватиме цивільну службу та
інші види служби (міліцію, дипломатичний корпус
та митну службу). Для забезпечення дотримання
єдиних стандартів прозорості, відповідальності
та доброчесності в усіх видах державної служби
пропонується створити колегіальний орган – Ра'
ду державної служби, який координуватиме
відповідні державні заходи в контексті їх наск'
різного впровадження.

У доповіді розглядалися системні заходи для
попередження корупції. Слід звернути увагу на
дерегулювання, зменшення бюрократичних пере'
шкод та спрощення адміністративних процедур,
щоб обмежити можливості корупції. Для забезпе'
чення прозорості державного сектору важливим
засобом є електронне урядування. Україна розбу'
довує систему інформаційних технологій у сфері
державного управління. Прийнято відповідне за'
конодавство щодо електронного документообігу
та підпису. Електронний уряд та залучення сус'
пільства до процесу прийняття рішень збільшують
шанси для успішного проведення реформ.

Наведені у доповіді шляхи досягнення покра'
щення державного управління були схвально
сприйняті учасниками форуму.
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Метою цієї статті є спроба розглянути зміст
терміну координація і визначити її місце у кате'
горії "управлінські технології". 

Координація, на думку відомого теоретика дер'
жавного управління Г. Райта, є однією з "основ'
них функцій управління". У Тимчасовому регла'
менті Кабінету Міністрів України визначається:
"Кабінет Міністрів є вищим органом у системі ор'
ганів виконавчої влади, який спрямовує, коорди'
нує і контролює діяльність міністерств, інших цент'
ральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій"
[3, п. 3]. 

Спрямування та контроль, як управлінські
функції, успадковані ще з радянських часів,

відтворюють суб'єктно'об'єктні відносини, за'
безпечуються відповідними, зокрема й інфор'
маційними технологіями та перевірені часом
(наприклад, запровадження планово'контроль'
них відділів). Водночас і ці поняття потребують
наукового переосмислення, але головною ме'
тою нашого дослідження є пошук механізмів ре'
алізації саме координації.

Доцільно зауважити, що автор у процесі
дослідження спирався на засади комунікативної
філософії. 

Тобто, за вихідну взято концептуальну модель
філософії комунікацій, розроблену всесвітньо
відомими теоретиками Мак'Люєном, Л.'О. Апе'
лем, Ю. Габермасом, Н. Вінером та іншими.

Комунікативні підходи дають можливість роз'
глянути координацію як багатосторонній процес,
що не має вертикальних відносин, а навпаки,
ґрунтується на зворотному зв'язку та міжсуб'єкт'
них рівних відносинах.

Словник іншомовних слів визначає коорди'
націю як "[ко... і лат. ordinatio – погодження, узго'
дження] – узгодження понять, дій, підходів і т. ін."
[5, с. 557] .

Великий тлумачний словник сучасної ук'
раїнської мови дає таке тлумачення терміну ко'
ординація: "1. Погодження, зведення до відпо'
відності, установлення взаємозв'язку, контакту
в діяльності людей, між діями, поняттями тощо.
2. Узгодженість рухів, дій та ін." [4, с. 453] .

Г. Райт розуміє під координацією "встанов'
лення взаємозв'язку між різними ділянками ро'
боти" [1, с. 91].

Визначення, що ми знаходимо у словнику
Cambridge Advanced Learner's Dictionary розгля'
дає координацію як необхідну складову ефектив'
ності процесу: coordinate, to make various different
things work effectively as a whole (координувати,
заставити різні частини працювати ефективно, як
одне ціле), coordinated (скоординований) – effec'
tively organized (ефективно організований) [8].

Пропонується розподілити основні механізми
реалізації координації на такі складові: 
• стандартизація; 
• взаємне пристосування; 
• моніторинг. 
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Стандартизація – технологія виробництва або
послуг, що є обов'язковою задля забезпечення
відповідності визнаному (затвердженому офіцій'
но або загальновизнаному) стандарту (еталону)
якості. В контексті реалізації координації як
форми прояву управління доцільно виділити три
процеси стандартизації, а саме:
• стандартизація робочих процесів – набір пра'
вил, інструкцій для дій, процесів, що є необхідни'
ми для досягнення певного (затвердженого)
рівня послуг, виробництва товару, іншого виду
робіт. У виробництві така стандартизація часто
досягається за допомогою машин із запрограмо'
ваними процесами. Типовим прикладом є інст'
рукція для використання технічних приладів,
складання дитячої іграшки тощо;
• стандартизація продукту – передбачає орієнта'
цію на стандарт, коли проект очікуваного кінцево'
го результату впливає на процес. Така стандарти'
зація означає, що існує певна специфікація, якій
має відповідати продукт чи робота. Працівник (ви'
робник) може досягати цього будь'яким спосо'
бом на власний розсуд. Головна вимога – дотри'
мання визнаних стандартів якості. Наприклад,
виробники можуть використовувати будь'який
дизайн своєї продукції, але технічні параметри
товару мають бути стандартними.
• стандартизація навичок працівника – дося'
гається певний рівень якості завдяки знанню
професійних стандартів (єдиних вимог) до вмінь
працівника. Наприклад, професійні школи випу'
скають фахівців з різних спеціальностей, із
різними підходами до професії, проте вони ма'
ють володіти певними єдиними поняттями,
знаннями, вміннями аби мати можливість вико'
нувати, якщо треба, спільну роботу та у стандар'
тизований спосіб, щоб ця робота була сумісна із
усіма іншими (які можуть бути супутніми). Коли
хірург та анестезіолог із різних шкіл та країн
зустрічаються в операційній вперше, вони ма'
ють вміти працювати разом і знати, що робить
кожний з них. Так само й пілот, що здійснює по'
садку літака у незнайомій країні, має орієнтува'
тися по знаках та узгоджувати свої дії із служба'
ми аеродрому.

Взаємне пристосування – це механізм, який
базується на процесі узгодження спільних дій,
кореляції цілей, способів, методів, форм взаємо'
дії, виходячи із єдності мети, і є обов'язковим при
вирішенні багатокомпонентних складних зав'
дань. Метод особливо корисний тоді, коли немає
чітко визначеного алгоритму або регламенту дій.
У людському спілкуванні це психологічний аспект
знаходження прийнятних, найбільш комфортних

способів для взаємодії. (У невеликих колективах
найчастіше взаємне пристосування скла'
дається у сталий патерн взаємовідносин із виз'
наченими соціальними ролями). 

Моніторинг – передбачає здійснення проміж'
ного контролю за процесами виробництва та
послуг. Так, наприклад, передбачається періодич'
ний звіт за визначені етапи (щотижневий, щоден'
ний тощо).

У разі, коли організація велика, а процеси, що
координуються, є настільки складними, що від'
повідальний не може координувати всі необхідні
напрями (об'єкти), застосовується підхід щодо
визначення декількох відповідальних (органів,
осіб), чию роботу, в свою чергу, також координу'
ють – таким чином складається ієрархічна систе'
ма управління.

Координація, як одна із функцій управління,
набуває все більшого стратегічного значення.
Підрозділи, що здійснюють комунікацію та коор'
динацію, функціонують як в державних службах
багатьох країн світу, так і у великих бізнесових
корпораціях. Зокрема це підтверджує застосу'
вання терміну координація у визначенні спеці'
альних підрозділів, покликаних забезпечувати
певні управлінські процеси. Так, у складеному
Г. Райтом та ін. словнику термінів і понять з дер'
жавного управління надано таке визначення:
"відділ горизонтальної координації політичного
курсу: відділ, що відіграє провідну роль у політич'
ному дораджуванні й координації вироблення
і здійснення політичного курсу в широких сферах
урядової діяльності. Такі відділи покликані викону'
вати небагато реальних програм" [1, с. 51].

Окремим поняттям є координація в політиці.
Наприклад, вироблення спільної політики в Євро'
пейському Союзі. Під координацією можна ро'
зуміти існування механізмів, які дозволяють до'
сягти спільної позиції в найважливіших питаннях,
які обговорюються в рамках інституцій ЄС (згідно
з принципом "наша країна говорить одним голо'
сом"). Під поняттям координація можна розуміти
таку організацію діяльності національної адмініст'
рації, в якій існує чіткий розподіл компетенцій та
відповідальності за вирішення європейських пи'
тань. Також розрізняють форми координації: 
• позитивна (охоплює зусилля, зазвичай з цент'
ру, спрямовані на забезпечення того, щоб усі
складові адміністрації активно співпрацювали
одна з одною); 
• негативна (коли структурно пов'язані підроз'
діли застосовують стратегії "уникнення" з метою
зменшення конфліктів та сприяння узгодженню
позицій) [7].
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Є розуміння того, що завдяки координації дося'
гаються кращі результати. Під координацією полі'
тики ("police co'ordination") розуміють зокрема:
"заходи, що дозволяють національній податко'
во'бюджетній та грошово'кредитній політиці
досягати кращих результатів, якщо країни
співпрацюють одна з другою" [2, с. 560]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити та'
кий висновок: координація є принципово ко'
мунікативною технологією (що підтримує гори'
зонтальні зв'язки), сприяє узгодженню дій задля
досягнення ефективності процесу та якості
кінцевого результату (продукту виробництва,
послуг). Для досягнення результативності коор'
динація може ґрунтуватися на сталих регламен'
тованих механізмах: стандартизації, взаємному
пристосуванні, моніторингу. 

1. Англо'український словник термінів і понять з дер'
жавного управління/ Уклали: Г. Райт та ін.; пер. В. Іваш'
ко. – К.: Основи, 1996. – 128 с. 

2. Блэк Дж. Экономика: Толковый словарь: Англо'
украинский. – М.: ИНФРА'М, Изд'во "Весь Мир",
2000. – 840 с.

3. Про затвердження Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Мініст'
рів України від 5 черв. 2000 р. № 915.

4. Великий тлумачний словник сучасної української
мови/ Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ
"Перун", 2003. – 1440 с.

5. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та терміно'
логічних словосполучень/ Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. –
К.: Довіра, 2000. – 1018 с. – (Б'ка держ. службовця.
Держ. мова і діловодство)

6. Новейший философский словарь/ Сост. А. А. Гри'
цанов. – Мн.: Изд'во В. М. Скакун, 1998. – 896 с.

7. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Inter'
nationalization of policy making. Institutional and
Organizational options to integrate domestic and inter'
national aspects of policymaking. OECD, SIGMA
Papers № 6, 1996.

8. http://www.analytictech.com/mb021/coordina'
tion.htm.
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Актуальність питань, що висвітлюються у статті,
обумовлена тим, що євроінтеграційний курс нашої
держави передбачає пошук нових підходів до ре'
формування чинної організаційно'функціональної
структури державного управління пенітенціарною
системою та вироблення політики у відповідній
сфері. Реалізація пенітенціарної реформи є над'
звичайно складним завданням, проте особливої
гостроти цей процес набуває в Україні, оскільки
вона є одним із світових лідерів за кількістю ув'яз'
нених та порушень прав людини у пенітенціарних
установах. На актуальність цих питань вказує й те,
що, в Україні 1998 року вже було проведено ре'
форму державного управління пенітенціарною сис'
темою. Плюси та мінуси цієї реформи для вироб'
лення подальшої політики в зазначеній сфері ще

не досліджені. Сьогодні бракує наукових підтвер'
джень того, що пенітенціарна реформа, яка зокре'
ма передбачає підпорядкування пенітенціарних
установ Мін'юсту України, буде результативним та
ефективним засобом вирішення всіх проблем цієї
системи. Тому, на наш погляд, існує потреба
у дослідженні європейських стандартів державно'
го управління пенітенціарною системою в кон'
тексті європейської інтеграції України.

Предметом цієї статті є організаційно'функ'
ціональна структура державного управління пені'
тенціарною системою України, яка розглядається
як "сукупність органів державної влади в єдності їх
предметів відання і компетенції, а також відпо'
відних організаційних взаємозв'язків, яка забезпе'
чує цілісний державно'управлінський вплив на ок'
ремі сфери суспільства" [1, с.41].

Метою статті є: по'перше, визначення обста'
вин, які обумовлюють необхідність реформування
чинної організаційно'функціональної структури
державного управління пенітенціарною системою
України; по'друге, визначення оптимальних для
нашої держави альтернатив цього реформування.

Для досягнення визначеної мети розглянемо
історію державного управління пенітенціарною
системою України. Відомо, що кримінально'вико'
навчі установи фактично завжди перебували
у підпорядкуванні органів внутрішніх справ. Здо'
буття 1991 року Україною незалежності, на жаль,
не змінило цієї парадигми. Тільки 31 серпня
1998 року Указом Президента України було зат'
верджено Положення про Державний департа'
мент України з питань виконання покарань (далі –
ДДУПВП). Цю установу було тимчасово підпоряд'
ковано Міністерству внутрішніх справ України.
12 березня 1999 року ДДУПВП вперше отримав
статус центрального органу виконавчої влади, на
який безпосередньо покладалося завдання щодо
реалізації державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань.

Сьогодні значного поширення набула думка про
те, що європейські стандарти державного уп'
равління пенітенціарною системою вимагають на'
дання вітчизняному пенітенціарному відомст'
ву статусу структурного підрозділу Мін'юсту.
Дійсно, у п. 11 резолюції ПАРЄ щодо дотримання

Д. ЯГУНОВ,
старший викладач кафедри європейської
інтеграції Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОEФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ:

РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
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обов'язків та зобов'язань Україною перед Радою
Європи Асамблея пропонує підпорядкувати
ДДУПВП Мін'юсту України [2]. У пояснювальній за'
писці до проекту Закону України "Про органи юс'
тиції" зазначено, що "досвід таких європейських
країн як Іспанія, Італія, Нідерланди, Фінляндія,
інших, а також країн СНД переконливо свідчить
про ефективність діяльності системи виконання
покарань саме у складі Міністерств юстиції" [3].
У процесі обговорення проекту Закону України
"Про Державну службу виконання покарань" також
особливу увагу викликала ідея підпорядкування
служби Мін'юсту [4].

На початку 2005 року з метою забезпечення ви'
конання зобов'язань України перед Радою Європи
Мін'юст повернувся до ідеї підпорядкування Де'
партаменту України з питань виконання покарань
міністерству [5] . Цим повідомленням було нада'
но нового імпульсу дискусії щодо наближення
вітчизняної практики управління пенітенціарною
системою до європейських стандартів. Проте
у квітні 2005 року Президент України залишив
ДДУПВП у його чинному статусі [6] .

Говорячи про європейські стандарти державно'
го управління пенітенціарною системою України та
доцільність підпорядкування ДДУПВП Мін'юсту,
слід брати до уваги низку обставин. Справа у тому,
що організаційно'функціональна структура дер'
жавного управління пенітенціарною системою
в  Україні є винятком з усієї пострадянської практи'
ки. Більша частина колишніх радянських республік
передала місця виконання покарань у підпорядку'
вання міністерствам юстиції (Вірменія, Азербайд'
жан, Грузія, Таджикистан, Естонія, Латвія, Литва,
Молдова, Росія), менша – залишила у підпорядку'
ванні міністерств внутрішніх справ (Білорусь, Кир'
гизстан, Туркменістан, Узбекистан). У Казахстані
місця попереднього ув'язнення підпорядковані
МВС, місця для відбування покарання – Мін'юсту.
У багатьох пострадянських країнах постало гостре
питання стосовно передачі місць попереднього
ув'язнення, особливо слідчих ізоляторів націо'
нальних служб безпеки, міністерствам юстиції [7] .

Унікальність вітчизняної ситуації полягає у тому,
що в'язниця є найбільш специфічним за своєю
природою соціальним інститутом та об'єктом
управління, що і обумовлює необхідність функ'
ціонування окремого, а головне – автономного
відомства.

На сучасному етапі не існує достатніх доказів то'
го, що виведення пенітенціарних установ зі сфе'
ри управління міністерств внутрішніх справ
і підпорядкування їх міністерствам юстиції
у пострадянських країнах вирішило проблеми їх

пенітенціарної практики. Рада Європи у своїх
доповідях за підсумками зустрічей з представ'
никами пенітенціарних відомств деяких постра'
дянських країн наводила факти того, що у пост'
радянській пенітенціарній практиці ще існує те,
що було визначено як "інституційній вплив", тоб'
то методи роботи із засудженими залишаються
такими ж, як і у часи, коли в'язниці підпорядко'
вувалися органам внутрішніх справ [7]. Це, на
нашу думку, є ще одним свідченням того, що
підпорядкування українських пенітенціарних ус'
танов Мін'юсту не вирішить проблем вітчизняної
пенітенціарної системи.

Коментуючи підпорядкування Головного уп'
равління виконання покарань МВС (ГУВП)
Російської Федерації Мін'юсту, експерти Ради
Європи зазначили, що цей процес відбувся "без
суттєвих втрат персоналу і операційних спромож'
ностей системи" [8]. Але ми можемо зробити при'
пущення, що підпорядкування Головного уп'
равління виконання покарань Мін'юсту призвело
до того, що ця мілітаризована за своєю суттю
структура додала Мін'юсту – теоретично суто
цивільному відомству – ознак також мілітаризова'
ного органу державного управління. І якщо раніше
російські правозахисники говорили про те, що
спецназ ГУВП МВС порушує права ув'язнених
у пенітенціарних установах шляхом проведення
тренувань на них, то сьогодні це робить спецназ
Мін'юсту РФ [9]. Як позитивний фактор у процесі
реформування російської пенітенціарної системи
експерти Ради Європи визначили більшу децент'
ралізацію державного управління у сфері виконан'
ня кримінальних покарань [10]. Беручи до уваги
той факт, що ГУВП МЮ РФ не набуло статусу окре'
мого пенітенціарного відомства, нам цей підхід
здається дещо сумнівним.

Пострадянські республіки, які підпорядкували
пенітенціарні управління міністерствам юстиції,
фактично створили "міністерство у міністерстві".
2001 року це зробила Вірменія, де було створено
Пенітенціарний департамент у складі Мін'юсту  [11].
Аналогічний Департамент було створено й у Мол'
дові. Тобто, підпорядкованість Мін'юсту цих Де'
партаментів, як ми вважаємо, є більше номіналь'
ною, ніж реальною. Діяльність виправних установ
є занадто специфічною для того, щоб ними управ'
ляли службовці, які не мають досвіду державного
управління пенітенціарною системою та практич'
них навичок соціальної роботи зі злочинцями. Тому
і на практиці "пенітенціарні відомства, які були
підпорядковані міністерствам юстиції у постра'
дянських республіках, функціонують як відносно
автономні структури" [12].
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Одним із головних питань підпорядкування
пенітенціарних установ органам юстиції є ме'
ханізми забезпечення безпеки [11]. Іншими слова'
ми, питання полягає у тому, на кого буде покладе'
но обов'язок охорони ув'язнених та засуджених.
Мін'юст за своїм призначенням навряд чи покли'
каний забезпечувати таку функцію. Доцільно та'
кож зазначити проблеми, притаманні управлінню
пенітенціарною системою України, які необхідно
подолати. Це – масове переповнення пенітенціар'
них установ і систематичні порушення прав люди'
ни; наявність тяжких хвороб (туберкульоз) і на'
сильства у пенітенціарних установах; відсутність
бюджетних коштів для освіти, харчування засуд'
жених і надання їм медичних послуг.

Якщо ми говоримо про європейські стандарти
державного управління пенітенціарною системою,
то так чи інакше ми звертаємося до документів Ра'
ди Європи та Європейського Союзу. На сучасному
етапі реформування української пенітенціарної си'
стеми вже не є "монополією" Ради Європи, хоч це
в жодному разі не принижує значення того вели'
чезного позитивного досвіду, який було накопиче'
но внаслідок співпраці між органами влади України
та Радою Європи. Як зазначив Генеральний дирек'
тор з правничих питань Ради Європи Г. де Вель,
остання проводила і продовжує проводити актив'
ну роботу з в'язничними адміністраціями її нових
членів. Ця робота спрямована на надання допомо'
ги у процесі реформування пенітенціарних систем
і на втілення стандартів та цінностей Ради Європи.
На сучасному етапі основними пріоритетами Ради
Європи є зменшення шкідливого впливу в'язниці
на засуджених та на суспільство, покращення
пенітенціарного управління і надання соціальних
послуг засудженим після ув'язнення з метою їх ре'
соціалізації [13].

Проблеми реформування пенітенціарної систе'
ми України вже стоять на порядку денному перего'
ворів між Україною та Європейським Союзом. Слід
нагадати, що Європейське Співтовариство ство'
рювалося виключно з метою економічної інтег'
рації. Навіть після створення Європейського Сою'
зу пенітенціарні питання не перебували у центрі
уваги європейських інституцій. Сьогодні ситуація
кардинально змінилася. Наприклад, Парла'
ментська Асамблея Ради Європи та Європейсь'
кий Парламент разом працюють над Хартією
європейських в'язниць [14] .

У пункті 2.1 Плану дій Україна – ЄС, який на одне
з перших місць серед своїх пріоритетів поставив
подальше посилення ефективності органів, що за'
безпечують демократію та верховенство права,
зазначено, що одним з найважливіших напрямів

діяльності є сприяння прозорості та підзвітності
органів державного управління, зокрема у сфері
кримінальної юстиції. Європейський Союз вказує
на необхідність подальшого реформування систе'
ми органів кримінальної юстиції України для за'
безпечення їх належної діяльності та повноцінного
навчання посадових осіб цих органів, зокрема що'
до захисту прав людини.

У п. 3 ст. 6 Договору про заснування Євро'
пейського Союзу визначено, що Союз шанує
національну ідентичність держав'членів  [15]. Ст. 5
проекту Конституції ЄС, розкриваючи сутність
відносин між Союзом та державами'членами, за'
значає, що Союз шанує національну ідентичність
держав'членів, властиву їх фундаментальним
політичним та конституційним структурам [16].
Ми вважаємо, що поняття "національна іден'
тичність" має розповсюджуватися і на сферу ре'
формування пенітенціарної системи України.

Слід додати, що європейські стандарти уп'
равління системою пенітенціарних установ не
є обов'язковими для європейських держав. Приз'
начення Європейських пенітенціарних правил по'
лягає у тому, щоб стимулювати в'язниці й органи
державного управління розробляти і впроваджу'
вати відповідні політики і сучасні стилі менеджмен'
ту. Наголошено, що Правила не створюють певний
зразок [17]. У Роз'яснювальному меморандумі до
правил зазначено, що "правила не мають
обов'язкової сили у міжнародному праві", хоч
вони і є "загальновизнаним кодексом діяль'
ності" з питань управління в'язницями та пово'
дження із ув'язненими [18]. Тому дотримання євро'
пейських стандартів Україною означає не повне
копіювання певної організаційної структури,
а створення, серед всього іншого, найбільш оп'
тимальних умов для ресоціалізації засуджених
та забезпечення безпеки суспільства.

Ідея європейської інтеграції полягає не в тому,
щоб копіювати західні зразки, а в тому, щоб держа'
ва була спроможна виконувати свої зобов'язання
перед Європейським Союзом та Радою Європи,
зокрема у сфері забезпечення прав людини.

Вироблення єдиної пенітенціарної політики
є однією з перспектив європейської інтеграції [14].
Але слід додати, що поняття "єдина політика" пе'
редусім передбачає дотримання єдиних стан'
дартів, а не створення рівних за формальними оз'
наками управлінських структур. Головним є не
форма, а зміст. Тому ми схиляємося до висновку,
що збереження ДДУПВП у вигляді автономного
центрального органу виконавчої влади зі спе'
ціальним статусом якраз і є однією з головних пе'
редумов виконання Україною зобов'язань перед
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європейською спільнотою у контексті державного
управління пенітенціарною системою. Безумовно,
функції кримінального переслідування та виконан'
ня покарань мають належати різним відомствам.
Але нам здається, що саме цю ідею в найбільш оп'
тимальному варіанті було реалізовано в Україні
1998 року.

7–8 квітня 2005 року відбулася зустріч міністрів
юстиції Ради Європи на 26'й конференції
"Соціальні аспекти юстиції", на якій обговорюва'
лися питання, наскільки міністерства юстиції мо'
жуть допомагати представникам найбільш враз'
ливих соціальних груп уникати маргіналізації [19].
В європейській перспективі міністерство юстиції
уявляється як один з головних державних органів,
на який покладено обов'язок надавати соціальні
послуги ув'язненим. 

У багатьох європейських країнах структурні
підрозділи саме міністерств юстиції виконують
кримінальні покарання. Але використання цих
прикладів не є переконливим для нашої держави,
тому що фактично ці структурні підрозділи
функціонують як автономні відомства. Аналіз
підсумкової доповіді конференції міністрів юстиції
дозволяє зробити висновок, що в європейській
перспективі міністерства юстиції мають бути
соціально орієнтованими, але це не означає, що
Мін'юст України має бути тим органом, на який бу'
де покладено обов'язок виробляти державну
кримінально'виконавчу політику. Багато чого за'
лежить від історичних чинників і традицій держа'
вотворення, що ми і маємо у випадку з нашою
державою. У проекті Хартії європейських в'яз'
ниць зазначено, що у державному управлін'
ні пенітенціарною системою потрібно уникати
дублювання та подвійних стандартів  [14]. Мож'
на зробити припущення, що підпорядкування
вітчизняних пенітенціарних установ Мін'юсту
може призвести саме до цього.

Перспектива подальших наукових розвідок, як
ми вважаємо, полягає у дослідженні чинників, які
могли б підтверджувати ефективність та результа'
тивність функціонування ДДУПВП як автономного
органу влади або складової частини Мін'юсту.
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Про складності й труднощі професій у системі
державного управління написано багато книг,
створено безліч доктрин, проте проблема про'
фесіоналізму в даній сфері, на наш погляд, не при'
вертала до себе належної уваги. Професіоналізм –
властивість, що здобувається тими, хто цілком
віддає себе своїй справі, своєму заняттю.

Слід зазначити, що професіоналізм виростає на
ґрунті добре освоєної діяльності, що має багато'
вікову історію. Професійна діяльність в соціаль'
нополітичній галузі, зокрема в сфері державної
служби, постійно піддається аналізу, перевірці та
переоцінці.

Професіоналізм – це вищий ступінь досконалос'
ті у визначеному виді діяльності, найвищий рівень
майстерності, здійснення справи на високому рівні.

У даному аналізі, в основу якого покладено
результати практичних досліджень, проведених
у Польщі, розглядаються конкретні управлінські
структури і даються рекомендації стосовно
принципів і методів застосування на практиці
законодавства про державну службу, політики
управління персоналом, способів набору кадрів,
їхньої підготовки, оплати праці, системи органі'
зації службових кар'єр та професійної етики. 

Після змін у політичному житті Республіки
Польща у 1991 році відбулись перші вільні вибо'
ри, а починаючи з 1992 року розпочались консти'
туційні реформи і масова приватизація. 1994 ро'
ку парламент країни прийняв довготермінову
стратегічну програму уряду "Стратегія для
Польщі", в якій чітко було сказано, що реформу'
вання державної служби є передумовою для
економічних і соціальних реформ [8; 12; 13].

У країні почав активно формуватись апарат
державної служби. Державна служба – це сис'
тема цінностей, норм, процедур та інституцій,
створених з метою професійного, ретельного,
безстороннього і політично нейтрального вико'
нання завдань держави через діючий в її струк'
турах апарат державної служби [7, c. 139].

До складу апарату державної служби включе'
но осіб, які обіймають посади державних служ'
бовців у Канцелярії Голови Ради Міністрів,
у міністерствах, органах центральної влади,
воєводських та інших урядах, що становлять
так званий допоміжний апарат органів урядо'
вої адміністрації (наприклад, у фінансових уп'
равліннях), а також в урядовому центрі стра'
тегічних досліджень. Крім цього – з певними
законодавчо окресленими винятками – до
складу корпусу державної служби входять осо'
би, які працюють на посадах державних службов'
ців у комітетах, інспекціях та інших організаційних
структурах, що становлять допоміжний апарат
керівників служб, інспекцій і воєводських ор'
ганів, а також керівників повітових інспекцій та
служб.

До складу апарату державної служби входять
працівники державної служби (задіяні на підставі
трудового договору), а також урядовці державної
служби (задіяні на підставі призначення).

І. НИНЮК,
головний спеціаліст координаційно�
аналітичного відділу управління підготовки
науково�педагогічних  та наукових кадрів
НАДУ при Президентові України 

ОРГАНІЗАЦІЙНОEПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 

ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 
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Відповідно до ст. 12 Закону "Про державну
службу", прийнятого 18 грудня 1998 року, пра'
цівником державної служби у Польщі може бути
кожна особа, яка відповідає таким вимогам: 
• має польське громадянство; 
• не була покарана за навмисний злочин; 
• має кваліфікацію, необхідну для державної
служби; 
• має високий рівень етичної культури;
• володіє культурою ділового спілкування.

Кандидатів на посади в державній службі до'
бирають шляхом відкритого конкурсного відбору
на вакантні місця, що організовують генеральні
директори установ. Вони зобов'язані поширюва'
ти інформацію про вакантні місця в державній
службі, в керованих ними установах, розміщую'
чи оголошення у засобах масової інформації, на
сторінках Бюлетеня цивільної служби та в Інтер'
неті. В оголошенні окреслюється коло обов'язків,
що виконують на цій посаді, вимоги до претен'
дентів, перелік необхідних документів кандидата,
а також термін і місце їх подання.

Слід зазначити, що призначення на вакантні
посади шляхом конкурсного відбору сприяє
об'єктивній оцінці професійної підготовки пре'
тендентів.

Трудова угода працівника державної служби
укладається на підставі договору про працю без'
строково або на певний термін, не довший ніж
три роки. Якщо йдеться про осіб, які вперше при'
ступають до роботи на державній службі, в тако'
му випадку трудова угода укладається на чітко
визначений термін.

У процесі виконання угоди ці особи зобов'я'
зані пройти стажування, що завершується оцін'
кою екзаменаційної комісії. Залежно від оцінки
(позитивної чи негативної) генеральний директор
державної служби підписує (укладає) з працівни'
ком безстрокову трудову угоду або розриває її.

Значну роль відіграє підготовча служба (ста'
жування), що триває шість місяців, метою якої
є здійснення теоретичної і практичної підготов'
ки працівників державної служби, що забезпе'
чить належний рівень виконання ними службо'
вих обов'язків. 

Стажування організовує генеральний дирек'
тор установи згідно з програмою, запропонова'
ною Шефом державної служби і погодженою
з Національною школою державного управ'
ління, опублікованою в Бюлетені цивільної служ'
би. Програма підготовки може бути розширена
генеральним директором установи в спеціаль'
ній частині, що необхідна з точки зору завдань цієї
установи. Після завершення підготовчої служби

(стажування) кандидат на державну службу скла'
дає іспит з практичного використання знань, на'
бутих під час стажування. Екзаменаційну комісію,
що оцінює вміння кандидата, формує генераль'
ний директор установи. З працівником, який от'
римав від екзаменаційної комісії негативну
оцінку, генеральний директор розриває трудову
угоду.

Призначення в державній службі регламенто'
вані відповідними  вимогами, яких необхідно су'
воро дотримуватися. З метою набуття статусу
урядовця державної служби працівник держав'
ної служби має пройти кваліфікаційну підготов'
ку, що дає право на призначення.

Кваліфікаційна підготовка для працівників
державної служби, які претендують на призна'
чення, вимагає засвідчення теоретичної і прак'
тичної підготовки кандидата щодо виконання
завдань урядовця державної служби. Відповід'
но до пункту 4 розпорядження Голови Ради
Міністрів від 28 вересня 1999 року "У справі спо'
собів проведення кваліфікаційної підготовки
в державній службі" до кваліфікаційної підготов'
ки може приступити особа, яка відповідає таким
вимогам: 
• є працівником державної служби; 
• пройшла стажування; 
• має дворічний стаж державної служби; 
• має ступінь магістра або рівнозначний йому; 
• знає одну або кілька іноземних мов; 
• є військовослужбовцем запасу або не підля'
гає загальному військовому обов'язку.

Виконання працівником передбачених уго'
дою умов підтверджує генеральний директор
установи, в якій він працює.

Кваліфікаційна підготовка для працівників
державної служби проводиться раз на рік Ше'
фом державної служби за посередництвом ек'
заменаційної комісії. Термін подачі заяв з 1 січня
по 31 травня. Усі особи, які відповідають визна'
ченим вище вимогам, допускаються до участі
в підготовці цього ж року [7, с. 143].

Під час кваліфікаційної підготовки перевіря'
ються інтелектуальний рівень претендента, його
професійні знання, розглядаються передумови,
необхідні для виконання завдань державної
служби. Підготовка складається із вивчення за'
гальних проблем, письмової роботи, а також тес'
ту, що підтверджує набуті знання. У тесті вмі'
щені питання, що стосуються проблем розвитку
адміністрації, конституційного права, публічних
фінансів (бюджету), Закону "Про державну
службу", окремих статей трудового законодав'
ства, організації та управління, міжнародного
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права, європейської інтеграції. Результати підго'
товки відображаються в балах.

Додатково призначаються бали за знання іно'
земних мов, за післядипломну освіту, наявність
наукового ступеня та професійну кваліфікацію. Ре'
зультати кваліфікаційної підготовки узагальнюють'
ся, після чого кандидату присвоюється певний ранг.

Початок і успішне завершення кваліфікаційної
підготовки є умовою отримання призначення
для випускників Національної школи публічної
адміністрації (Національної школи державного
управління). Після поданої заяви на ім'я Шефа
державної служби вони розпочинають роботу
в державній службі, отримавши призначення на
урядників (державних службовців). Наведений
спосіб призначень стосується випускників, які
навчались за замовленням державної служби,
а також осіб, які завершили кваліфікаційну підго'
товку з найкращими результатами [12, с. 4].

Призначення в державній службі від імені Рес'
публіки Польща здійснює Шеф державної
служби. Генеральний директор установи, в якій
працюватиме новопризначений урядовець, прис'
воює йому найнижчий службовий ранг.

Законом "Про державну службу" запровадже'
но дев'ять службових ступенів (рангів) для уря'
довців державної служби. Кожному службовому
рангу відповідають посадові оклади, передба'
чені в спеціальному додатку. Урядовець може от'
римати черговий службовий ранг у разі отриман'
ня позитивної оцінки за певний період роботи
з боку свого керівництва, що сприяє його подаль'
шому просуванню по службі. Оцінювання діяль'
ності працівника здійснюється керівником раз
у два роки. За підсумками у письмовій формі на'
даються пропозиції, що стосуються індивідуаль'
ної програми підвищення кваліфікації службовця.

На думку Жака Зостаса, заповнення вакансій
на зайняття вищих посад у державній службі має
відбуватися шляхом конкурсного відбору [11].

Конкурси стосуються посад: 
• секретаря Ради Міністрів; 
• генерального директора установи; 
• директора департаменту (рівнозначного під'
розділу) в міністерстві й центральному органі
влади або його заступника; 
• директора відділу (рівнозначного підрозділу)
у воєводському комітеті або заступника [11, с.6].

На заміщення вищих вакантних посад оголо'
шується конкурс, де конкурсні комісії формує Шеф
державної служби. Ця процедура розпочинається
оголошенням, яке публікується в Бюлетені ци'
вільної служби. Про кожен етап конкурсу Шеф дер'
жавної служби інформує генеральних директорів

установ, які зобов'язані поширити цю інформацію
в керованих ними установах. (Підставою конкурсу
є подання оголошення та характеристики місця ро'
боти, де перераховуються вимоги до учасників
конкурсу).

Під час конкурсу перевіряються професійні
знання, необхідні для виконання функцій на ва'
кантній посаді, загальний рівень знань та управ'
лінські навички. Кожен конкурс має відповідати
специфіці посади, однак загальна схема прове'
дення конкурсу однакова для всіх випадків. 

На вищі посади в державній службі може пре'
тендувати кожен державний службовець, однак
якщо в результаті конкурсу серед урядовців
державної служби не буде визначено кандида'
та, то в наступному конкурсі ймовірна участь
осіб, які не є урядовцями державної служби.

Протягом останніх п'яти років Шеф державної
служби мав можливість допускати до конкурсу
на здобуття вищих посад осіб, які не є урядовця'
ми державної служби, через те, що для роботи
на цих посадах необхідно було мати особливі
професійні вміння або досвід [7, с. 183].

Слід зазначити, що Закон "Про державну
службу" в Польщі дає унікальну можливість для
створення сучасної системи основних оцінок
роботи працівників державного апарату (ст. 73
розд. 1 та ст. 74 розд. 2 Закону). Як наслідок, сис'
тема періодичних оцінок є важливим елементом
професійного зростання чиновника. Цьому
сприяє розробка поглибленої програми підви'
щення кваліфікації, яку він має опанувати, а також
зв'язок між позитивним результатом періодичних
оцінок і призначенням на вищу посаду.

Позитивним, на нашу думку, є досвід Рес'
публіки Польща щодо чітко сформованої систе'
ми мотивації для працівника державної служби,
яка складається з: 

а) основної винагороди, передбаченої для да'
ної посади. Її розмір встановлюється із застосу'
ванням шкали, в межах визначеної для працівни'
ка генеральним директором установи, окресле'
ної розпорядженням Голови Ради Міністрів, або
так званої базової квоти, визначеної щороку в за'
коні про бюджет;

б) надбавки за багаторічну працю, тобто над'
бавки за стаж, яка призначається працівникам
на підставі Кодексу праці;

в) надбавки державної служби з визначеним
титулом заслуженого службового рівня (рангу)
[10, с. 14].

Враховуючи наведене, слід зауважити, що най'
кращим способом винагороди залишаються пре'
мії, які можуть надаватись державним службовцям
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за виконання ними додаткових повноважень чи
за високі досягнення на службі.

Урядовцям державної служби, які працюють
не менше 10 років, надається щорічна додатко'
ва відпустка тривалістю 6 робочих днів, а після
20 років праці в державній службі – терміном 12
робочих днів [11, с. 7].

Член апарату державної служби зобов'язаний:
• дотримуватися Конституції Республіки Поль'
ща та інших законів; 
• охороняти національні інтереси, а також пра'
ва людини і громадянина; 
• раціонально використовувати державні кошти
та засоби; 
• ретельно, справно і в зазначені терміни вико'
нувати доручені завдання; 
• зберігати державну таємницю;
• вдосконалювати професійні знання; 
• гідно поводитися на службі й поза нею [7; 8;
10; 13].

Член апарату державної служби під час вико'
нання службових обов'язків: 
• має керуватися інтересами окремої людини
або ж цілої групи; 
• не може публічно пропагувати свої політичні
погляди; 
• не може брати участі в страйках або акціях
протесту, що перешкоджають функціонуванню
державного органу [11; 13].

Працівники, як і урядовці державної служби,
не можуть виконувати додаткову роботу без зго'
ди генерального директора установи, а також
виконувати дії чи функції, що суперечать їхнім
посадовим обов'язкам, які передбачені законо'
давством або ж підривають довіру до державної
служби. Разом з цим урядовці державної служби
не можуть без згоди генерального директора ус'
танови виконувати жодних платних замовлень.

Урядовці не мають права створювати політич'
них партій і бути їх членами, виконувати певні
обов'язки у професійних спілках, поєднувати
працю в державній службі з мандатом депутата,
проте ці заборони не стосуються працівників
державної служби.

Генеральний директор установи може пере'
вести урядовця державної служби на іншу поса'
ду, якщо це обумовлено потребами установи.
(Урядовець має право на позачергову винагоро'
ду, якщо вона вища від належної йому на новій
посаді, але це можливо протягом трьох місяців
з часу переведення його на нову посаду).

У разі ліквідації установи або її реорганізації,
що робить неможливим подальше виконання уря'
довцем своїх обов'язків, Шеф державної служби

переводить його до іншої установи в тій самій або
в іншій місцевості й зобов'язує генерального ди'
ректора цієї установи визначитись з посадою, що
передбачена його фаховою підготовкою. 

Члени корпусу державної служби мають пра'
во і зобов'язані постійно вдосконалювати свою
кваліфікацію. Закон "Про державну службу" пе'
редбачає організацію таких навчань:

а) навчання центральні – плановані, організо'
вані й контрольовані Шефом державної служби;

б) навчання загальні – плановані, організовані
й контрольовані генеральним директором уста'
нови;

в) навчання в межах індивідуальної програми
професійного розвитку урядовця державної
служби – плановані, організовані й контрольо'
вані генеральним директором установи;

г) студії стратегічного керівництва для гене'
ральних директорів установ – плановані, організо'
вані й контрольовані Шефом державної служби;

д) навчання спеціалізовані – плановані, ор'
ганізовані й контрольовані генеральним дирек'
тором установи на підставі тематики, пов'язаної
із завданнями установи [12, с. 2–3].

Слід зазначити, що в професійній діяльності
державного службовця Польщі є три важливих
компоненти: 
• праця;
• пізнання; 
• спілкування. 

Акцент на будь'якому з трьох елементів призво'
дить до формування професіонала'виконавця,
професіонала'аналітика, професіонала'органі'
затора. Професіонал державної служби – це чи'
новник, що володіє високими знаннями профе'
сійної діяльності, свідомо змінює й удосконалює
себе в процесі роботи, здійснює свій індивідуаль'
ний творчий внесок у розвиток професії, стиму'
лює інтерес громадськості до результатів своєї
діяльності, формуючи при цьому імідж та підви'
щуючи престиж своєї професії, що є сьогодні
головним завданням реформ управлінського
апарату Польщі.

З огляду на зазначене, слід зауважити, що
в Республіці Польща відбулася ротація кадрів
і сьогодні середній вік урядовця, чиновника ви'
сокого соціального статусу 30–40 років. 

Державна кадрова політика базується на за'
гальних принципах та має належне організа'
ційне, структурне, моральне та фінансове забез'
печення. Добір кадрів здійснюється за діловими,
професійними та моральними якостями, на заса'
дах комплексної та об'єктивної їх оцінки. Перева'
ги надаються претендентам, які мають базову
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освіту і додатково одержали кваліфікацію юрис'
та, економіста, магістра державного управління,
володіють іноземними мовами та досконало зна'
ють комп'ютер.

Вирішення всіх кадрових питань відбувається
демократично і гласно, із забезпеченням закон'
ності, дотримання нормативних вимог, що
сприяє соціально'демократичним перетворен'
ням. Чітка система в кадровій роботі стала одним
із чинників вступу Польщі до Євросоюзу, досяг'
нення позитивних результатів у соціально'еко'
номічному розвитку.

Україна має свою власну історію розвитку
державного управління та державної служби,
свій особистий досвід організації громадського
життя, проте слід погодитись, що досвід Рес'
публіки Польща у вирішенні цих проблем є до'
сить актуальним для нашої держави, адже в усіх
успіхах політичного, соціально'економічного
розвитку основну роль відіграють кадри, фор'
муванню професійного росту яких в Польщі
приділяється особлива увага.

1. Закон Республіки Польща про державну службу
від 18 груд. 1998 р.

2. У справі способів проведення кваліфікаційної
підготовки в державній службі: Розпорядження Голо'
ви Ради Міністрів від 28 верес. 1999 р. 

3. Про надання статусу управлінню державної служ'
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I. Становлення відносин з Європейським
Союзом

Відносини України з Європейським Союзом ре'
гулюються Угодою про партнерство та спів'
робітництво між Україною та Європейськими
Співтовариствами і їх державами'членами від
16 липня 1994 року, низкою галузевих угод, укла'
дених між Україною та ЄС, Планом дій Україна –
ЄС, схваленим 21 лютого 2005 року та різного ро'
ду політичними домовленостями.

Слід зазначити, що після розпаду радянсько'
соціалістичної системи більшість країн Цент'
рально'Східної Європи одразу заявила про свої
наміри набути повноправного членства в ЄС та
НАТО. Як наслідок, починаючи з 1990 року Євро'
пейські Співтовариства (тодішній попередник
Європейського Союзу) пішли на укладення
з ними європейських угод про асоціацію. По

суті, це були міжнародно'правові зобов'язання
сторін, закріплені у відповідних документах, щодо
вжиття всіх необхідних заходів з метою створення
передумов, необхідних для вступу центрально'
східних держав до Європейського Союзу.

Україна ж ще до розпаду СРСР de jure висту'
пила однією із засновниць Співдружності Неза'
лежних Держав. На думку автора, саме цей факт
відштовхнув чи, можливо, насторожив євро'
пейців. Адже йшлося хоч і про ліберальне, але
все ж таки євразійське об'єднання, яке потен'
ційно могло стати певним правонаступником
(у політичному сенсі) сумнозвісного Радянсько'
го Союзу. Тому у такій ситуації європейці вперше
застосували формулу системності та дифе'
ренціації підходів до своїх зовнішніх партнерів.
Вона зводилася до наступного: ті, хто хоче і по'
тенційно може бути членом європейської сім'ї
народів, мають бути заохочені до цього через
механізм підготовки до членства. Інші ж, які через
низку причин не могли визначитися однозначно,
мали бути втиснуті у вузькі рамки співробіт'
ництва, які не передбачають жодних зобов'язань
з боку європейців щодо їхніх потенційних інтег'
раційних перспектив. У результаті Європейські
Співтовариства уклали з державами, які заявили
про намір інтегруватися до ЄС, європейські уго'
ди про асоціацію (Центрально'Східна Європа та
країни Балтії). Натомість, державам СНД було за'
пропоновано укласти угоди про партнерство та
співробітництво (УПС), які встановлювали межі
взаємовідносин з Європою на найближчі 10 років
з можливістю подальшого пролонгування.

Можна по'різному оцінювати період існуван'
ня цих угод. Вірогідно для більшості країн СНД
вони були доброю основою для розвитку відно'
син з Європейським Союзом. Проте для нашої
держави така оборудка стала скоріше проміж'
ним інструментом становлення відносин з ЄС,
який останнім часом почав відігравати роль пев'
ного бар'єра на шляху реалізації задекларова'
них євроінтеграційних прагнень. 

Ще 1993 року Верховна Рада України схвалила
"Основні напрями зовнішньої політики України".
Цим документом було визначено основні напрями,
за якими має здійснюватися зовнішня політика
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нашої держави. Той факт, що на момент розроб'
ки документа в Україні серйозно не розглядала'
ся можливість інтеграції до Європейського Сою'
зу, знайшов своє відображення у формулі,
сутність якої полягала в тому, що "членство в Євро'
пейських Співтовариствах" є не пріоритетною,
а "перспективною метою української зовнішньої
політики". Натомість звертає на себе увагу те, що
в "Основних напрямах..." "географічно близькі
держави разом з деякими прикордонними дер'
жавами" визначалися "своєрідним мостом між
Україною і заходом Європи".

Якщо існування УПС позитивно вплинуло на
процес підготовки до членства таких країн як
Польща, Угорщина, Словаччина, то внаслідок
своєї багатовекторності Україна фактично не
потрапляла під вплив Європейського Союзу. 

Разом з тим, в Україні за роки незалежності
з'явилася нова еліта, яка змогла обґрунтувати
доцільність визначення європейської інтеграції
пріоритетом зовнішньої політики. 

У результаті 11 червня 1998 року Президент
України затвердив Стратегію інтеграції України
до Європейського Союзу, а 14 вересня 2000 ро'
ку – Програму інтеграції України до ЄС, які мали
стати головним інструментом підготовки нашої
держави до поступової інтеграції до ЄС. 

11 грудня 1999 року на своєму засіданні
у Гельсінкі Європейська Рада ухвалила Спільну
стратегію ЄС щодо України (ССУ), спрямовану
на зміцнення стратегічного партнерства між ЄС
та Україною. ССУ реалізовувалася на основі
піврічних робочих планів головуючих в ЄС дер'
жав і передбачала підтримку процесу демокра'
тичних та економічних перетворень в Україні,
сприяння вирішенню спільних проблем щодо
дотримання стабільності та безпеки на євро'
пейському континенті, зміцнення співпраці між
ЄС та Україною у контексті розширення Євросо'
юзу. За рішенням саміту ЄС (Рим, 12–13 грудня
2003 року) термін дії Спільної стратегії ЄС щодо
України було продовжено до кінця 2004 року. 

Важливе значення мала схвалена у березні
2001 року Європейським Парламентом резо'
люція про Спільну стратегію ЄС щодо України,
в якій, підтверджено, що "будь'яка європейська
держава, яка поважає принципи свободи, демо'
кратії, поваги до прав людини та основних ціннос'
тей і верховенства права, може подати заявку на
членство в Союзі [ЄC]; у цьому контексті Україну
слід було б розглядати як потенційного кандидата
на вступ до ЄС у певний момент у майбутньому".

На своєму засіданні у Гьотеборзі 15–16 червня
2001 року Європейська Рада ухвалила рішення

запросити Україну до участі у Європейській кон'
ференції, в рамках якої держави'члени Євросо'
юзу та країни'кандидати обговорюють нагальні
питання співробітництва у сфері зовнішньої полі'
тики та безпеки, юстиції та внутрішніх справ. У квіт'
ні 2003 року делегація України вперше взяла в ній
участь як повноправний учасник. 

Європейська Рада визначила також, що "ста'
більний і позитивний політичний та економічний
розвиток в Україні мають стратегічне значення для
Європи. Союз визнає європейські прагнення Ук'
раїни та продовжуватиме надавати підтримку її
демократичному розвиткові, забезпеченню прав
людини, верховенству права та здійсненню ринко'
во'орієнтованих економічних реформ".

Важливою подією стало також схвалення у груд'
ні 2001 року Плану дій ЄС щодо України у сфері
юстиції та внутрішніх справ. Він передбачає по'
глиблення співробітництва між Україною та ЄС
у таких сферах як протидія нелегальній міграції
та торгівлі людьми, боротьба з тероризмом, ор'
ганізованою злочинністю, відмиванням коштів,
наркобізнесом, незаконною торгівлею зброєю,
контрабандою, а також допомогу нашій державі
у наближенні законодавства до норм та стан'
дартів Євросоюзу. 

Підтвердженням правильності обраного страте'
гічного курсу України на європейську інтеграцію
стало Послання Президента України до Верховної
Ради України "Європейський вибір. Концептуальні
засади стратегії економічного та соціального
розвитку України на 2002–2011 роки" (травень
2002 року). У ньому Глава Української держави
визначив стрижнем стратегії економічного та соці'
ального розвитку України на наступне десяти'
річчя практичну реалізацію до 2011 року завдань,
пов'язаних зі створенням внутрішніх передумов
для набуття Україною повноправного членства
в ЄС. Завданням найближчої перспективи було
визначено набуття Україною асоційованого ста'
тусу в Європейському Союзі. 

У червні 2002 року Верховна Рада України ухва'
лила звернення до Європейського Парламенту та
парламентів держав'членів ЄС, в якому закликала
їх підтримати євроінтеграційний курс України.

Помітного прискорення практичній реалізації
стратегічного партнерства між Україною та ЄС на'
дав Ялтинський саміт Україна – ЄС, який відбувся
11 вересня 2001 року. Він став етапною подією
у розвитку відносин між Україною та ЄС, зокре'
ма в контексті налагодження співробітництва
у енергетичній галузі, сферах юстиції та внутрішніх
справ, а також європейської політики безпеки та
оборони. 
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Важливе значення для подальшого розвитку
двостороннього співробітництва мав також Копен'
гагенський саміт Україна – ЄС (липень 2002 року),
під час якого було підписано Угоду про наукове та
технологічне співробітництво між Україною та
Європейським Союзом.

Копенгагенський саміт підтвердив взаємну
зацікавленість сторін у посиленні співпраці у га'
лузі юстиції та внутрішніх справ. ЄС привітав зу'
силля України, спрямовані на розвиток системи
ефективного і комплексного управління кордоном
по всьому його периметру. Важливим підсумком
саміту стало рішення розпочати підготовку Спіль'
ної доповіді про стан виконання УПС. 

З наближенням дати приєднання до Євросо'
юзу десяти нових держав'членів, європейські
лідери почали частіше повертатися до обгово'
рення майбутнього формату відносин зі своїми
східними та південними сусідами. Так, в резуль'
таті дискусій на цю тему 11 березня 2003 року
Єврокомісія офіційно оприлюднила Звернення
(Комунікацію) до Європейської Ради та Євро'
пейського Парламенту "Ширша Європа – сусідст'
во: нові рамки відносин з нашими східними та
південними сусідами". Документ передбачає
диференційований підхід до розвитку відносин
з кожною країною'сусідом, зважаючи на рівень
її економічного розвитку та враховуючи її цілі
у відносинах з ЄС. Правовою основою відносин
розширеного ЄС із країнами'сусідами, на думку
творців Комунікації, мали стати так звані сусідсь'
кі угоди. Згідно з документом передбачалася також
розробка та виконання планів дій, які у перспек'
тиві мали б замінити існуючі Стратегії ЄС щодо
окремих держав. Позитивним елементом Комуні'
кації була обіцянка надати всім державам'
сусідам ЄС перспективу залучення до внутрішньо'
го ринку Європейського Союзу. Зокрема йдеться
про можливість встановлення преференційних
торговельних відносин та лібералізації торговель'
ного режиму шляхом створення Зони вільної тор'
гівлі, поширення нових інструментів Євросоюзу
у сферах інвестування та кредитування, технічної
допомоги і транскордонного співробітництва.

8 липня 2004 року в Гаазі (Нідерланди) відбувся
черговий (сьомий) щорічний саміт Україна – ЄС,
в ході якого було обговорено питанння інтег'
раційного співробітництва, відзначено важливість
активізації взаємодії в умовах розширення ЄС та
потреби недопущення появи на континенті "нових
ліній розподілу". Значну увагу також було приділе'
но питанням торговельно'економічного співробіт'
ництва. Зокрема ЄС висловив готовність визнати

ринковий статус економіки України після вико'
нання всіх необхідних технічних умов.

У ході саміту Сторони ухвалили також План дій
Україна – ЄС щодо співробітництва у сфері нау'
ки і технологій та підписали Угоду між Україною
та ЄС про участь України у Поліцейській місії ЄС
у Республіці Македонія. 

На сьогоднішній день головна політична лінія
ЄС полягає у розбудові стосунків з Україною
в рамках Європейської політики сусідства, базу'
ючись на схваленому 21 лютого 2005 року Плані
дій Україна – ЄС. Розрахований на три роки, цей
документ передбачає значний рівень інтеграції
України в єдиний європейський економічний
простір, участь у низці галузевих програм та
політик ЄС, дії щодо спрощення візового режи'
му поїздок громадян України до держав'членів
ЄС та створення зони вільної торгівлі. План дій
передбачає також можливість перегляду дого'
вірно'правових рамок відносин між Україною та
ЄС залежно від результатів виконання положень
цього документа.

Внутрішньополітичні події в Україні у зв'язку
з президентськими виборами у грудні 2004 року
поставили Європейський Союз перед складною
дилемою, на яку Євросоюз наразі не готовий
дати однозначну відповідь. 

З одного боку, брюссельські чиновники та
лідери держав'членів ЄС не можуть проігнору'
вати позитивні демократичні зрушення в Украї'
ні, зокрема щодо свободи ЗМІ, зміцнення гро'
мадянського суспільства, існування незалежної
судової гілки влади, сильного парламенту, що
суттєво наближає Україну до виконання політич'
ної складової Копенгагенських критеріїв членства
в ЄС. А з іншого – через внутрішні негаразди,
пов'язані з розширенням ЄС, сумніви у незворот'
ності демократичних перетворень в Україні, низку
зовнішньополітичних факторів більшість держав'
членів Євросоюзу не готова визнати євроінтег'
раційні перспективи України.

Разом з тим спостерігається посилення пози'
тивного іміджу України в очах громадськості країн'
членів ЄС. Виявом такого сприйняття нашої держа'
ви стало ухвалення 13 січня 2005 року депутатами
Європейського Парламенту резолюції ЄП щодо
результатів виборів в Україні, а також значна (по'
над 60%) підтримка європейцями перспективи
набуття Україною в майбутньому членства в ЄС1.

До згаданої резолюції увійшла низка сприят'
ливих для України положень, зокрема щодо по'
силення відносин з Україною шляхом перегля'
ду Плану дій Україна – ЄС та вирішення низки

1  
Опитування проводилося веб'сайтом EU'reporter, www.eureporter.co.uk.



27

ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  № 2/2005

проблемних питань двосторонніх відносин, се'
ред яких надання статусу країни з ринковою
економікою, спрощення візового режиму, під'
тримка вступу України до СОТ тощо. 

Особливої уваги заслуговує також заклик євро'
парламентарів до Єврокомісії та Ради ЄС запро'
понувати інші форми інтеграції з Україною поза
рамками Європейської політики сусідства, які б пе'
редбачали чітку європейську перспективу з мож'
ливим набуттям Україною членства в Євросоюзі.

Таким чином, перефразовуючи класика слід
зазначити, що українська та європейська гро'
мадськість вже не хоче задовольнятися моделлю
"партнерство та співробітництво", проте досягну'
ти консенсусу серед європейських лідерів щодо
переходу до формату "інтеграція та асоціація"
політичним лідерам поки що не вдається.

II. Використання плюсів Помаранчевої ревоE
люції – шлях до досягнення визначеної мети

Перемога Помаранчевої революції та перші
місяці діяльності нової влади утвердили сприй'
няття України як держави, яка твердо налашто'
вана стати повноправним членом європейських
та євроатлантичних структур. При цьому як ук'
раїнським суспільством, так і світовою гро'
мадськістю курс України на приєднання до ЄС
пов'язується насамперед саме з Президентом
України. Визначивши європейську інтеграцію го'
ловним стратегічним напрямом розвитку Ук'
раїни, Глава держави взяв на себе політичну
відповідальність за успішне втілення цього курсу. 

З практичної точки зору у короткостроковій
перспективі головне завдання полягає в тому,
щоб у відносинах України з Європейським Сою'
зом, як уже зазначалося вище, відбувся перехід
від партнерства та співробітництва до формату
інтеграції та асоціації.

Способом виконання цього завдання є реаліза'
ція погодженого з Європейським Союзом двосто'
роннього Плану дій, спрямованого на створення
передумов, необхідних для укладення до 2008 року
Європейської угоди про асоціацію. Це означає, що
Україні для наближення до норм та стандартів
Євросоюзу потрібно протягом трьох років здійсни'
ти широкомасштабні системні реформи (адмініс'
тративно'територіальну, державної служби, подат'
кову, бюджетну тощо) та адаптувати законодавство. 

Паралельно необхідно заручитися підтримкою
з боку інституцій ЄС, критичної маси держав'
членів ЄС, США та Росії щодо наміру України укла'
сти саме Європейську угоду про асоціацію, а не
щось інше2.

Для виконання цього непростого і комплекс'
ного завдання необхідно передусім вжити низку
таких заходів:

1. Створити інституційні основи в системі ор'
ганів виконавчої влади та їхніх підрозділів для за'
безпечення реалізації політики інтеграції України
до Європейського Союзу як в центрі, так і на міс'
цях. Передбачити створення засад для коорди'
нації діяльності всіх органів виконавчої влади;

2. Посилити кадрове забезпечення Представ'
ництва України при ЄС та дипломатичних пред'
ставництв України в державах, на які спрямова'
на Європейська політика сусідства;

3. Відмовитися від практики прийняття додат'
кових нормативно'правових актів у сфері інтег'
рації України до ЄС, сконцентрувавши всі зусил'
ля органів державної влади на виконанні Плану
дій Україна – ЄС.

Відповідальність за реалізацію політики інтег'
рації України до ЄС. На сьогодні одним із нагальних
завдань нової влади є завершення реформування
загальнодержавного механізму реалізації держав'
ної політики у сфері європейської інтеграції. 

У рамках такого механізму важливо знайти оп'
тимальний баланс між здійсненням Президентом
України загальнополітичного керівництва та кон'
тролю за діяльністю органів державної влади
у цій сфері та, водночас, збереженням коорди'
наційної ролі Кабінету Міністрів України.

На думку автора, найбільш ефективно зазна'
чене завдання могло б бути реалізоване шляхом
відновлення діяльності Державної ради з питань
європейської і євроатлантичної інтеграції Ук'
раїни, яку очолює Глава держави, та утворення
підзвітної Державній раді Міжвідомчої комісії
з питань європейської інтеграції.

Слід зазначити, що Державну раду з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Ук'
раїни було утворено Указом Президента України
від 30 серпня 2002 року № 792 відповідно до
пункту 28 статті 106 Конституції України "з ме'
тою реалізації стратегічних цілей державної
політики щодо забезпечення входження України
в європейський політичний, економічний, без'
пековий і правовий простір, створення переду'
мов для набуття Україною членства в ЄС та НА'
ТО, підвищення ефективності координації і кон'
тролю за діяльністю органів влади у сфері євро'
пейської та євроатлантичної інтеграції".

Відповідно до Положення про Державну раду,
затвердженого Указом Президента України від
30 січня 2003 року № 48, цей орган утворено

2 
У Плані дій міститься формула про "можливість укладення нової посиленої угоди, рамки якої буде визначено за результатами досягнення

цілей цього Плану дій та загального розвитку відносин Україна – ЄС".
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у складі Голови, членів та секретаря Державної
ради. Головою Державної ради є Президент Ук'
раїни. До складу Державної ради за посадою, зок'
рема, входять Голова Верховної Ради України (за
згодою), Прем'єр'міністр України, Секретар РНБО
України, посадовці, установи яких несуть особли'
ву відповідальність за досягнення завдань євро'
пейської та євроатлантичної інтеграції (МЗС,
Мінекономіки, Міноборони, Мін'юст), керівники
Національної академії наук та Національного інсти'
туту стратегічних досліджень (загалом 12 членів). 

Основною формою діяльності Державної ради
є її засідання, які мають проводитися щокварталь'
но. На засідання Державної ради відповідно до
його порядку денного, можуть запрошуватися
інші особи (представники різних гілок влади,
політичних партій та неурядових організацій,
вітчизняні та іноземні вчені та фахівці тощо). 

З моменту започаткування діяльності Держав'
ної ради відбулося кілька її засідань, на яких було
прийнято низку рішень, якими, зокрема, було:
ініційовано розробку заходів щодо використання
Україною нових можливостей розширення ЄС та
запобігання його можливим негативним наслід'
кам; ініційовано розробку та схвалено три дер'
жавні програми з інформування громадськості та
підготовки фахівців у сфері європейської та євро'
атлантичної інтеграції. 

Проте за попередньої влади потенціал Держав'
ної ради значною мірою залишався незадіяним,
оскільки курс на європейську та євроатлантичну
інтеграцію був, скоріше, декларацією, ніж реаль'
ним прагненням колишнього керівництва держави.

Враховуючи, що керівництво Державною радою
здійснюється безпосередньо Президентом Украї'
ни, який має значний кредит довіри від українсько'
го народу, саме ця структура мала б стати голов'
ною політичною ланкою загальнодержавного
механізму у сфері європейської і євроатлантичної
інтеграції.

Водночас забезпечувати практичну реаліза'
цію політики у сфері європейської інтеграції має
Кабінет Міністрів України як вищий орган у сис'
темі органів виконавчої влади. При цьому слід
враховувати, що одним із ключових прорахунків
в організації роботи у цій сфері у минулому була
або фактична відірваність інтеграційних зусиль
від діяльності Кабінету Міністрів України, або "фа'
культативність" інтеграційної проблематики для
основної роботи уряду. Зокрема, відповідні
структури створювалися або поза Кабінетом
Міністрів України, не маючи необхідних повно'
важень для ефективної організації роботи на за'
гальнодержавному рівні, або в рамках уряду, але

їх діяльність здебільшого розглядалася лише як
один з багатьох напрямів роботи. 

З огляду на зазначене обов'язковою переду'
мовою успіху інтеграційної політики є утверд'
ження принципово нового ставлення до органі'
зації роботи у цій сфері:

' по'перше, у коротко' та середньостроковій
перспективах європейська інтеграція означати'
ме для України насамперед внутрішні перетво'
рення з метою досягнення європейських стан'
дартів організації життя держави та суспільства
і має розглядатися всіма органами державної
влади не як один з напрямів їх роботи, а як голов'
ний фактор, який визначає і спрямовує всю
діяльність уряду та кожного окремого органу
влади в межах його компетенції; 

' по'друге, за втілення державної політики в цій
сфері має відповідати кожний орган влади в ціло'
му, а не окремий структурний підрозділ у межах
його компетенції, а керівництво роботою на євро'
інтеграційному напрямі має здійснюватися без'
посередньо Прем'єр'міністром України та керів'
никами відповідних органів державної влади;

' по'третє, на етапі до початку переговорів
про вступ України до ЄС необхідно чітко визна'
чити основні цілі та завдання політики інтеграції.
На нашу думку, це передусім забезпечення ста'
лого економічного зростання, створення приваб'
ливого інвестиційного середовища, зміцнення су'
дової гілки влади, подолання корупції, завершення
реформи збройних сил, адаптація законодавства
України до законодавства ЄС.

З урахуванням викладеного, чільними елемен'
тами загальнодержавного механізму у цій сфері
мала б стати підзвітна Державній раді Міжвідом'
ча комісія з питань європейської інтеграції на
чолі з Прем'єр'міністром України. При цьому віце'
прем'єр'міністр України, до функціональних
обов'язків якого належать питання європейської
інтеграції, мав би здійснювати оперативне керів'
ництво діяльністю Комісії та забезпечувати ор'
ганізаційний супровід виконання рішень, які ух'
валюються на її засіданнях. Таким чином решта
дорадчих та координаційних органів у сфері
адаптації, інформування громадськості тощо
мають бути ліквідованими, а їхні повноваження
повинна перебрати на себе Комісія.

Українські євроскептики можуть піддати сум'
ніву доцільність створення такої Міжвідомчої
комісії, запевняючи, що для координації діяль'
ності органів державної влади у сфері євро'
пейської інтеграції достатньо діючої згідно
з Указом Президента України № 148 від 24 люто'
го 1998 року Української частини Ради з питань



співробітництва між Україною та Європейським
Союзом. Проте при розгляді цього питання слід
враховувати, що зовнішньополітичне станови'
ще України та її внутрішні пріоритети кардиналь'
ним чином змінилися за останні сім років. Тому
наразі йдеться не лише про забезпечення вико'
нання УПС, за що відповідає Українська частина
Ради, а й про якісно новий рівень відносин
з Європейським Союзом, які фактично вже вий'
шли далеко за межі цієї чи інших існуючих з ЄС
угод. Іншими словами – для України важливо
уникати жорсткої прив'язки до положень УПС,
показуючи на практиці свою налаштованість на
поглиблення відносин з Євросоюзом, зокрема
вдосконалюючи інституційне забезпечення
політики інтеграції до ЄС.

На відомчому рівні доцільно покласти відпо'
відальність за забезпечення опрацювання пи'
тань у сфері європейської інтеграції на перших
заступників міністрів або керівників відомств та
утворити у складі всіх центральних органів вико'
навчої влади відповідні підрозділи з питань
європейської інтеграції.

Наступною складовою структури загальнодер'
жавного механізму у сфері реалізації політики
інтеграції України до ЄС мають бути відповідні
підрозділи місцевих державних адміністрацій.
У цьому контексті необхідно переглянути Указ
Президента України від 3 квітня 2005 року № 593
"Про вдосконалення структури місцевих держав'
них адміністрацій" та постанову Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2005 року № 328 "Про струк'
туру місцевих державних адміністрацій", в яких
містяться примірні переліки структурних підроз'
ділів. Предметом можливих змін має бути введен'
ня до цих переліків відповідних підрозділів зов'
нішніх зносин та європейської інтеграції. 

Пропозиції до організації роботи на централь'
ному рівні. Починаючи з грудня минулого року
представники майбутньої нової влади, а на той
час формально ще опозиціонери, заявляли про
необхідність належного інституційного забезпе'
чення політики інтеграції України до ЄС. При
цьому робились посилання на те, що В. Ющенко,
який з 23 січня цього року офіційно вступив на по'
саду Президента України, має мрію – побачити Ук'
раїну в Європейському Союзі. Найчастіше йшлося
про Комітет з питань європейської інтеграції. Інко'
ли згадувалося Міністерство європейської інтег'
рації. Були й інші не менш цікаві ідеї. Новими
подібні заяви назвати важко, адже до України шлях
європейської інтеграції пройшло понад 15 країн,
ще принаймні 10 держав рухаються в напрямку ЄС
темпами, які значно випереджають наші. Тому,

здавалося б, їхній досвід має підказати Україні,
яким чином розв'язати цей вузол. 

Насправді порушене питання до цього часу
залишається дискусійним. Значною мірою не'
однозначність ситуації обумовлюється невизна'
ченістю євроінтеграційних перспектив нашої
держави. З одного боку є ще в 1998 році прого'
лошений курс на інтеграцію до Європейського
Союзу, а з іншого – практична відсутність реаль'
них кроків, спрямованих на підготовку країни та
її зовнішнього середовища до початку інтеграції
України до Євросоюзу. Це означає, що формаль'
но підстав для радикальних дій в цьому напрямі
фактично немає. Тому потрібно використовувати
неординарні підходи, які забезпечували б баланс
на межі "витрати – результат".

Ще два роки тому автор пропонував модель
інституційного забезпечення політики інтеграції до
ЄС. Йшлося про утворення Державного департа'
менту європейської інтеграції при Міністерстві
закордонних справ України. Для цього потрібно
було лише зібрати до купи всі ті ресурси, які ма'
ла виконавча влада, та дати мотивацію працівни'
кам шляхом включення Державного департа'
менту до складу Дипломатичної служби України.
На жаль цього не відбулося. Як наслідок, в краї'
ні, що проголосила євроінтеграційний курс
своїм стратегічним пріоритетом, до останнього
часу цим питанням щоденно фахово займають'
ся не більше 30 чоловік в Секретаріаті Прези'
дента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів
України, Міністерстві закордонних справ Украї'
ни та Міністерстві економіки України, натомість
створено Державний департамент адаптації за'
конодавства при Міністерстві юстиції. 

Відомо, що під час формування нового уряду
розглядалося декілька моделей інституалізації
питання забезпечення євроінтеграційних про'
цесів, а саме: створення Комітету європейської
інтеграції при Секретаріаті Кабінету Міністрів Ук'
раїни в статусі урядового органу державного уп'
равління або збереження існуючої системи, з підси'
ленням кадрового забезпечення відповідного
підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Незважаючи на те, що перший варіант залишив'
ся лише на папері, наведемо деякі позитивні
наслідки його імплементації, сподіваючись на те,
що до нього ще можна повернутися. Як свідчить
досвід більшості нових держав'членів ЄС, така мо'
дель була успішно використана в процесі їхньої
підготовки до членства в Європейському Союзі. Як
правило цей орган виконує роль координатора зу'
силь всієї державної влади, спрямованих на під'
готовку до членства.
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Очевидна перевага такого варіанта в досяг'
ненні концентрації ресурсів в одному органі, ав'
тономності діяльності системи та цілісності руху
на виконання завдання. Крім того, з кадрів цьо'
го органу потенційно можна сформувати згур'
товану команду на майбутні переговори з Євро'
пейським Союзом, зокрема щодо укладення
Європейської угоди про асоціацію в короткост'
роковій перспективі. При цьому створити такий
Комітет можна було б на основі профільних
підрозділів, Секретаріату Кабінету Міністрів Ук'
раїни, Міністерства закордонних справ, Мінеко'
номіки та Мін'юсту. З огляду на важливість вступу
до СОТ, як передумови створення Зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС, на стадії завершення
переговорів про вступ до цієї організації, було
б доцільним також тимчасово перепідпоряд'
кувати Комітету Департамент співробітництва
з СОТ, створений в структурі Мінекономіки. 

Для забезпечення мотивації слід було б роз'
глянути питання про надання дипломатичного
статусу працівникам Комітету із закріпленням за
ними можливості ротації до Представництва Ук'
раїни при ЄС та на посади радників з європейсь'
кої інтеграції в дипломатичних місіях у державах'
членах ЄС та інших країнах, які потенційно можуть
прискорити або уповільнити євроінтеграційний
поступ України (для реалізації необхідно внести
зміни до законів про дипломатичну службу та про
дипломатичні ранги). 

Очевидно, що певним недоліком цього варі'
анта була б необхідність прийняття Президен'
том України відповідного політичного рішення,
а також вирішення питання про введення необ'
хідної кількості штатних одиниць для керівників
Комітету та працівників адміністративних підроз'
ділів. Проте цей крок показував би нашим закор'
донним партнерам незворотність курсу на євро'
інтеграцію, що було б безсумнівним позитивом. 

Однак зупинилися на іншій моделі. 
3 березня 2005 року Кабінет Міністрів України

прийняв постанову № 174 "Деякі питання коор'
динації діяльності органів виконавчої влади
у сфері європейської інтеграції". Згідно з цим
нормативно'правовим актом на Управління з пи'
тань європейської інтеграції Секретаріату Кабіне'
ту Міністрів України покладено зобов'язання що'
до "забезпечення діяльності Українських частин
Ради та Комітету з питань співробітництва" з од'
ночасним збільшенням чисельності працівників
до 50 осіб. Того ж дня згідно з Постановою Уряду
України № 175 "Про функціональні повноваження
Першого віце'прем'єр'міністра і віце'прем'єр'мі'
ністрів України" на одного з віце'прем'єр'міністрів

України покладено повноваження щодо органі'
зації та координації "роботи центральних та міс'
цевих органів виконавчої влади з формування
і реалізації державної політики з питань інтегра'
ції України до ЄС..." 

Таким чином уряд обрав найпростішу модель
інституційного забезпечення політики інтеграції
України до Європейського Союзу.

Як позитив цього варіанта слід відзначити
можливість оперативно ухвалити та імплементу'
вати це рішення. 

Разом з тим очевидним негативом є те, що
концентрації ресурсів та владних повноважень
у такому випадку не відбувається. По суті вся пов'
нота як влади, так і відповідальності концент'
рується виключно в руках віце'прем'єр'міністра
з питань європейської інтеграції. Водночас опе'
ративності та послідовності функціонування сис'
теми таке рішення не забезпечує, оскільки за від'
сутності віце'прем'єр'міністра розрізнені напрями
роботи будуть фактично у "вільному плаванні".

Використання потенціалу Дипломатичної служ'
би України. У будь'якій державі світу на диплома'
тичній службі як правило працюють найбільш
підготовлені фахівці. Вони володіють іноземними
мовами, мають глибокі знання у галузях права,
економіки, історії тощо. Є сильними "переговор'
щиками". Це пояснюється традиційною престиж'
ністю професії чи звання "дипломат". Водночас
привабливість дипломатичної служби обумов'
люється й тим, що кожен працівник має дуже ши'
роке поле для маневру при реалізації своїх розу'
мових здібностей та відстоюванні своїх моральних
цінностей, серед яких такі як патріотизм, профе'
сіоналізм та порядність. Не виключенням є й Дип'
ломатична служба України. Після Помаранчевої
революції, яку до речі одним з перших підтримав
саме дипломатичний корпус України, склалася
унікальна ситуація, за якої ефективність кожного
окремо взятого українського дипломата у питанні
просування євроінтеграційних ініціатив нашої дер'
жави зростає в десятки разів.

Враховуючи це, доцільно розглянути мож'
ливість значного підсилення кадрового складу
дипломатичних представництв України, які залу'
чаються до реалізації політики інтеграції України
до ЄС. Йдеться про Представництво України
при ЄС, посольства та консульські установи
в державах'членах ЄС, США та інших країнах, які
мають високий рівень співробітництва з ЄС та
впливають на реалізацію євроінтеграційних
прагнень України.

На думку автора, таким кроком можна було б,
з одного боку, показати серйозність намірів України



в реалізації своєї євроінтеграційної мети, а з ін'
шого – отримати практичні результати в процесі
підготовки країни до тісніших форм інтеграції з ЄС
шляхом залучення експертної та технічної допомо'
ги, вивчення досвіду інтеграції до ЄС країн перебу'
вання, залучення додаткових інвестицій, поглиб'
лення торговельно'економічного, гуманітарного та
іншого співробітництва тощо. Ризикнемо стверд'
жувати, що на тлі країн'кандидатів на вступ до ЄС
Росії та нових держав'членів ЄС, які мають в Брюс'
селі в своїх представництвах при ЄС від 50 до 150
кадрових дипломатів та представників інших
профільних відомств, Україна зі своїми 15 штатни'
ми одиницями виглядає вкрай непривабливо. 

Безперечно, в процесі реалізації цього завдання
можуть виникнути певні складності, пов'язані прак'
тично з відсутністю фахівців у сфері європейської
інтеграції. Проте вони можуть бути успішно подо'
лані зовнішньополітичним відомством, адже воно
має позитивний досвід розбудови дипломатичної
служби з 50 до понад 500 осіб фактично за декілька
перших місяців незалежності України.

Аналогічна ситуація й з посольствами. До
цього часу було декілька ініціатив, спрямованих
на запровадження дипломатичних посад з євро'
пейської інтеграції, проте всі вони закінчувалися
простим перерозподілом функціональних обов'яз'
ків. Під час Грецького, Датського та Нідерландсь'
кого головувань в ЄС було також апробовано
варіант із тимчасовим кадровим підсиленням
відповідних посольств, проте зрозуміло, що тим'
часовими заходами в такому питанні кардиналь'
них змін в ефективності зусиль дипломатичної
служби не досягнеш. 

Концентрація зусиль на виконання Плану дій –
шлях до переходу у формат інтеграції та асо'
ціації. По різному можна оцінювати зміст Плану дій
Україна – ЄС, схвалений 21 лютого 2005 року.
Скептики твердять, що він був розроблений за ста'
рої влади і не привносить нічого нового у відносини
з Євросоюзом. Оптимісти навпаки стверджують,
що це прорив на європейському напрямку і ледве
не пряма дорога до повноправного членства в ЄС. 

На нашу думку, не має достатніх підстав пого'
джуватися ні з першими, ні з останніми. Потрібно
виходити з реалій нинішнього моменту. План дій –
це компроміс між Україною та ЄС. Те, наскільки
складно Євросоюзу було погодитися саме на
такий зміст доводить факт відсутності жодного
нового елементу у документі, схваленому Радою
ЄС того ж 21 лютого 2005 року вже після Пома'
ранчевої революції. Документ гучно анонсувався,
як 10 нових пропозицій ЄС щодо посилен'
ня співробітництва з Україною, підготовлених

у відповідь на заклики української та європейсь'
кої громад до відкриття євроінтеграційної пер'
спективи Україні. Проте насправді він не містив
нічого, окрім повтору положень, погоджених ще
за старої влади. 

З огляду на це, вкрай важливо зрозуміти, що
потенціал документа має бути використаний на
всі 100, якщо не на 200 відсотків. Справа в тім,
що, погодившись на компромісний варіант Пла'
ну дій, а тут доречно згадати, що українська дип'
ломатія билася за кожне слово в цьому доку'
менті, ЄС буде прискіпливо спостерігати за тим,
як виконуються його положення. Лише потім бу'
де ухвалюватися наступне, ще більш складне
рішення щодо подальших меж відносин.

Враховуючи це, саме підготовка до укладення
Європейської угоди про асоціацію є єдиним
пріоритетом України в процесі виконання Плану
дій. Безперечно, досягти цієї мети неможливо
без належного виконання практично всіх поло'
жень документа. Проте, виконуючи їх (а іноді
йдеться про досить чутливі зобов'язання Ук'
раїни, такі, наприклад, як ратифікація Римського
статуту чи лібералізація автомобільного ринку),
ми крок за кроком наближатимемося до зазна'
ченої мети, яка, по суті, є ключовою у перетво'
ренні євроінтеграційного курсу на незворотний
рух на шляху вступу до ЄС. 

Схваливши цей План дій, потрібно забезпечу'
вати його виконання, наклавши мораторій на
розробку будь'яких інших, навіть супергеніаль'
них програм, планів тощо. 

Наслідком повноцінного виконання Плану дій
буде укладання Європейської угоди про асоціа'
цію, а там в найближчій перспективі й членство
в Євросоюзі не за горами.

Висновки.
Таким чином, наразі склалася унікальна ситуа'

ція, яка потенційно може сприяти виконанню
пріоритетного завдання України щодо переведен'
ня відносин Україна – ЄС від партнерства та
співробітництва до формату інтеграції та асоціації. 

На нашу думку, завершення формування верти'
калі та горизонталі органів державної влади
у сфері європейської інтеграції, формування силь'
ного центру для прийняття оперативних рішень,
кадрове підсилення дипломатичної служби та кон'
центрація зусиль всіх органів державної влади на
належному виконанні Плану дій Україна – ЄС за'
безпечить перший дійсно гучний успіх української
держави в процесі реалізації політики інтеграції
до ЄС, яким має стати укладення Європейської
угоди про асоціацію. 
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Важливим чинником становлення України як
розвинутої, правової, європейської держави з ви'
соким рівнем життя, соціальної стабільності,
культури та демократії є створення такої системи
державного управління, в основі якої була б ефек'
тивна професійна діяльність осіб, котрі займають
посади в державних органах та їх апаратах. 

Підвищення якості роботи інституту держав'
ної служби та адаптація його до стандартів
Європейського Союзу вимагають здійснити
комплекс системних перетворень з метою за'
безпечення результативності та ефективності
діяльності органів державної влади [1].

В органах виконавчої влади ключовим зав'
данням на нинішньому етапі розвитку держави
є істотне оновлення управлінської еліти, бо до
системи управління всіх рівнів мають прийти ви'
сококваліфіковані фахівці. При цьому особливо
важливо запобігти рецидивам непрофесіона'
лізму та некомпетентності при формуванні кад'
рового потенціалу.

На сьогодні залишається потреба удоскона'
лення держслужби як соціального інституту, по'
долання деформування морально'психологічно'
го клімату в апаратах органів виконавчої влади та
негативного сприйняття державної влади насе'
ленням. Від персональної позиції кожного держав'
ного службовця, готовності протистояти проявам
корумпованості залежатимуть кінцеві результати
позитивних змін на всіх щаблях державної влади.
Таким чином, одним з найважливіших завдань ор'
ганів виконавчої влади є повернення довіри
суспільства до влади, забезпечення її прозорості
та відкритості для громадського контролю. 

Основа довіри – це формування в державі про'
фесійної, чесної і відповідальної перед народом
влади. Вкрай важливо, щоб до системи державної
влади були залучені політично незаангажовані
професіонали з високими моральними якостями.
Це потрібно як для формування авторитетної вла'
ди, так і для консолідації суспільства.

Сьогодні актуальними є питання: 
• чи відповідає державний службовець цим кри'
теріям перед громадянами; 
• які його функції та обов'язки; 
• чи позначаються моральні якості та етика по'
ведінки держслужбовця на розв'язанні проблем
організації та діяльності державної служби. 

Надзвичайно важливо виявити джерела від'
чуження громадян від державної влади та роз'
робити механізми його подолання найближчим
часом. 

Фактично це означає необхідність переорієнтації
державної служби, зокрема ставлення апарату уп'
равління до громадянина як до суб'єкта управління. 

Серед пріоритетів вдосконалення роботи
державних службовців необхідно відзначити:
• удосконалення класифікації посад залежно
від змісту роботи;

32

ПРАКТИКА РОБОТИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 2/2005  

С. БІЛОРУСОВ,
кандидат технічних наук, доцент,
директор Херсонського обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств,  установ  і  організацій 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 



33

ПРАКТИКА РОБОТИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  № 2/2005

• підвищення результативності та ефективності
виконання функціональних обов'язків і завдань
державними службовцями;
• забезпечення прозорості в роботі, відпові'
дальності за вироблення та реалізацію управ'
лінських рішень;
• надання якісних державних послуг юридичним
і фізичним особам;
• запровадження принципів управління персо'
налом;
• адаптацію до європейських стандартів з ура'
хуванням національних особливостей.

Підвищення результативності та ефектив'
ності виконання завдань та функцій потребує: 
• визначення та запровадження стандартів
професійної діяльності державних службовців
з орієнтацією на повний спектр надання дер'
жавних послуг;
• забезпечення моніторингу якості щодо реалі'
зації державних документів та надання держав'
них послуг;
• систематичного аналізу роботи апаратів дер'
жавних органів;
• ресурсного, зокрема кадрового, забезпечен'
ня реалізації цілей та завдань діяльності дер'
жавних органів.

Одним з головних чинників якісного надання
послуг державними службовцями є професіона'
лізація державної служби, яка має передбачати:
• поступове поновлення кадрового складу дер'
жавними службовцями, які мають професійну
освіту в галузі державного управління;
• визначення та розвиток пріоритетних про'
фесійних якостей державних службовців на
підставі системного підходу;
• оновлення змісту та державних стандартів
професійного навчання на підставі аналізу су'
часного стану справ і проведення відповідних
досліджень з питань підготовки та роботи фа'
хівців;
• відпрацювання та запровадження комплексу
елементів фахової підготовки державних служ'
бовців з урахуванням сучасних вимог до про'
фесіоналізму в державному управлінні;
• формування якісного резерву на посади дер'
жавних службовців.

Професіоналізм державних службовців мож'
на визначити як здатність знаходити, враховую'
чи умови і реальні можливості, найбільш ефек'
тивні шляхи та способи реалізації поставлених
завдань у межах наданих повноважень, викори'
стовувати фахові технології, що застосовуються
в демократичних суспільствах, мати постій'
ну мотивацію до роботи та задоволення від неї,

досягати високих результатів у процесі виконання
своїх функціональних обов'язків, дотримуватись
відповідних етичних норм, мати і усвідомлювати
перспективу свого майбутнього професіонально'
го розвитку та прагнути до нього.

Застосування нормативно'правових актів, що
регулюють питання професійної підготовки, ро'
боти та кар'єрного просування державних служ'
бовців свідчить про необхідність їх системати'
зації та удосконалення. Потрібно нове правове
регулювання на загальнонаціональному і регіо'
нальному рівнях, розширення законодавчого
забезпечення діяльності державних службовців
на основі напрацьованого національного та євро'
пейського досвіду.

Важливо проаналізувати ефективність нор'
мативно'правових актів щодо проходження
служби державних службовців. 

До недоліків чинного законодавства можна
віднести: невизначеність чітких принципів та
ефективної системи підготовки державних служ'
бовців відповідно до вимог часу; відсутність
розмежування сфер актів законодавства про
освіту та тих, що регулюють професійне навчан'
ня державних службовців; нечітку процедуру
держзамовлення на підготовку державних служ'
бовців відповідного фаху.

Потребує доопрацювання зміст функціональ'
них обов'язків державних службовців. Має за'
безпечуватись:
– використання індивідуальних здібностей пра'
цівників відповідно до стратегічних цілей органу
державної влади, насамперед оволодіння но'
вою, але стандартизованою управлінською тех'
нологією;
– інтеграція бажань, потреб і мотивів працівни'
ків з інтересами підрозділу відповідно до про'
фесійно'кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців.

Як визначають В. Д. Бакуменко, О. А. Воронько
та інші науковці, з метою прийняття і реалізації
якісних управлінських рішень необхідно постій'
но коригувати перелік і зміст якостей, якими ма'
ють володіти державні службовці [2; 3].

Питанню встановлення переліку і змісту норма'
тивних якостей для державних службовців присвя'
чено достатньо досліджень. Так, В. В. Цвєтков,
О. Я. Чебикін підкреслюють обов'язковість таких
якостей як:
• психологічна вибірковість; 
• психологічний такт; 
• вимогливість; 
• практичний розум; 
• громадська енергійність; 
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• критичність; 
• схильність до організаторської діяльності; 
• ініціативність; 
• самостійність; 
• загальний рівень розвитку; 
• спостережливість; 
• наполегливість; 
• дієздатність; 
• активність [7; 8]. 

Як вважає О. А. Воронько, основними для
державного службовця (зокрема керівника)
є такі якості: 
• практичний склад розуму; 
• вольові якості; 
• наполегливість;
• вимогливість; 
• цілеспрямованість; 
• оптимізм; 
• гнучкість; 
• самовладання; 
• спроможність швидко оцінювати людей.

С. Д. Дубенко, А. В. Ліпінцев визначають:
• компетентність; 
• відповідність; 
• комунікативність.     

О. Д. Крупчан вказує на необхідність насамперед:
• самовладання;
• тактовності; 
• ініціативності; 
• креативності; 
• відповідальності; 
• дієздатності; 
• сміливості; 
• компетентності;
• товариськості;
• зрілості; 
• терплячості;  
• "здорового кар'єризму" [3; 4; 5].

Аналіз професійних якостей може дати мож'
ливість систематизувати за пріоритетністю та
відпрацювати критеріальні підходи щодо визна'
чення рівнів професіоналізму державних служ'
бовців відповідно до займаних посад.

Система безперервного професійного нав'
чання державних службовців має бути спрямо'
вана на створення державної служби, яка відпо'
відає європейським стандартам. Вона мусить
забезпечувати державних службовців уміннями
й навичками, необхідними для виконання поса'
дових обов'язків і бути максимально ефектив'
ною та економною щодо витрат.

У процесі оцінювання діяльності державних
службовців необхідно реалізувати принципи сис'
темності й об'єктивності. За основу можна взяти

показники щорічної оцінки діяльності державних
службовців органів державної влади, які, до
речі, теж потребують вдосконалення.

Розробку комплексу вимог до професійних
якостей необхідно здійснювати з урахуванням
пріоритетів, обумовлених різними рівнями функ'
ціональних обов'язків, що виконують державні
службовці, та напрацьованого досвіду.

Власний досвід дозволяє держслужбовцю
правильно розібратись і оцінити завдання, що
прийнято до роботи, та послідовно діяти щодо
його реалізації. Він набувається в період нав'
чання або внаслідок практичної діяльності чи
участі у фахових тренінгових заходах.

Дуже важливими нормативними якостями
мають бути рівень знань і здатність до навчання,
адже знання сучасної науки управління, уміння
їх творчо застосовувати у практичній діяльності
в системі державного управління набуваються
в процесі навчання. Більш того, постійний розви'
ток науки, поява нових методів управління, сучас'
них видів техніки і технологій вимагають постій'
ного вдосконалення знань, що неможливо за
відсутності здатності до навчання. 

Для успішного вирішення завдань держслуж'
бовець мусить мати не тільки глибокі знання тео'
рії і практики, але й досить високу професійну
майстерність, яка формується шляхом набуття
необхідних професійних вмінь та навичок у про'
цесі практичної діяльності.

Для подолання впливу негативних звичок і за'
безпечення цілеспрямованих якісних дій мають
бути забезпечені дисциплінованість працівника
та вміння працювати в колективі.

Серед нормативних якостей мають бути та'
кож ініціативність, впевненість в своїх силах і рішу'
чість. Необхідними передумовами їх прояву
є досвід, існуючий рівень теоретичних і практич'
них знань, а також здатність до вирішення проб'
лемних або конфліктних питань, що виникають.

Важливе значення мають рівень активності та
самостійності, цілеспрямованість. Зазначений
перелік якостей можна продовжити.

Підсумовуючи згадане, можна констатувати,
що базовий перелік якостей державних службов'
ців має включати в себе: 
• рівень знань;
• досвід; 
• дисциплінованість;
• спроможність до навчання;
• дієздатність;
• волю і рішучість; 
• ініціативність;
• психологічну стійкість; 
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• фізичний стан;
• інтуїцію, аналітичне мислення;
• здатність до вирішення проблемних питань;
• знання та вміння працювати в колективі з людь'
ми тощо.

Наведений перелік якостей державного служ'
бовця може змінюватися та доповнюватися,
виходячи із змісту та особливостей функціо'
нальних обов'язків. 

Дослідження, які здійснює Херсонський об'
ласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної вла'
ди, органів місцевого самоврядування, держав'
них підприємств, установ і організацій (далі –
Центр) у співпраці з Одеським регіональним
інститутом державного управління НАДУ при
Президентові України, ставлять за мету сприяти
удосконаленню кадрового забезпечення ор'
ганів державного управління.

Центр проводить власні дослідження з питань
удосконалення проходження державної служби.
Так, на думку працівників структурних підрозді'
лів Херсонської обласної державної адміністра'
ції, професіоналом можна вважати державного
службовця, який:
• якісно вирішує завдання відповідно до своїх
службових обов'язків, результати яких відпові'
дають вимогам суспільства;
• орієнтується на задовольняння потреб кон'
кретних груп споживачів державних послуг;
• бажає працювати на державній службі, має
мотивацію до роботи та задовільний нею;
• використовує новітні (інноваційні) технології
в своїй діяльності;
• опановує нові прийоми в роботі відповідно до
нормативних критеріїв діяльності;
• досягає певного (стандартного) необхідного рівня
професійних особистісних якостей, знань та вмінь;
• турбується за своє кар'єрне зростання та про'
фесійний розвиток;
• має бажання постійно підвищувати свій рівень
знань за фахом, навчатися;
• відданий професії, вміє робити якісну та кіль'
кісну самооцінку своєї праці.

З метою удосконалення кадрового забезпе'
чення органів державного управління було
відпрацьовано такі дослідницькі завдання: виз'
начено комплекс елементів фахової підготовки
державних службовців з урахуванням сучасних
вимог до професіоналізму регіональних органів
виконавчої влади, окремі фактори, які впливають
на якість виконання функціональних обов'язків
державних службовців та забезпечення систем'
ного розвитку їх професійних якостей; проведено

соціологічне опитування державних службовців,
які працюють на державній службі, в період їх на'
вчання за професійною програмою в Центрі.

Для визначення характеру та ступеню впливу
суб'єктивних чинників на розвиток професіона'
лізму та ділових якостей державних службовців
були отримані дані шляхом репрезентативного
вибіркового опитування представників основних
категорій державних службовців, які працюють
у місцевих органах державної влади. Опитанням
було охоплено 1 154 респондента. Вибіркова
сукупність добре репрезентувала генеральну
сукупність – середня похибка вибірки не пере'
вищувала 3%. Більшість опитаних – це державні
службовці V–VII категорій посад (9–13 ранг). Ос'
новна маса респондентів – керівники або фахівці
середньої чи нижчої ланки. Значна частина їх
працює на державній службі від 6 до 10 років,
більшість складають жінки, молодих державних
службовців – близько 27%.

Так, респондентам було запропоновано оціни'
ти вплив окремих факторів на ефективність та
дієвість виконання державними службовцями
своїх посадових обов'язків.

На питання до респондентів щодо функцій
(завдань), які викликають труднощі при вико'
нанні, отримано відповіді "так": 

32,29% – прийняття управлінських рішень; 
20,24% – планування та послідовність вико'

нання отриманих завдань; 
19,80% – проблеми з контролем за виконанням

завдань; 
13,83% – питання підвищення фахового рівня; 
9,58% – проблеми спілкування з громадянами; 
4,26% – проблеми спілкування з колегами.
За результатами опитування та ранжировки

респондентами були визначені головні якості
державного службовця. Найвищий рейтинг серед
15 якостей отримав професіоналізм (перевагу йо'
му віддали 44,4% респондентів), на другому місті –
компетентність (33,3%), далі йдуть освіченість
(23,7%), чуйність (21,9%), порядність (20,9%).

На питання щодо властивостей особистості
державного службовця респонденти визначили
15 найбільш актуальних і пріоритет було надано
відповідно: пам'яті – 77%, вмінню працювати в ко'
лективі – 75%, аналітичному складу розуму, само'
контролю та уважності – 70,8%, комунікабель'
ності – 66,7%, вмінню володіти собою – 54,1%,
терпимості – 43,7%, допитливості та інтуїції – 37,5%,
схильності до лідерства – 27%.

З іншого боку, респонденти досить низько
оцінили такі властивості як економічне відчуття –
20,8%, схильність до рутинної роботи –18,7%. 
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Також було запропоновано визначити здіб'
ності до організації та комунікації державного
службовця. Перевагу було надано відповідаль'
ності – 84,4%, здатності приймати рішення –
82,6%, розподілу завдань – 65,2%, плануванню –
62,2%, аналізу проблем — 56,5%, підтримці робочої
атмосфери – 52,2%, застосуванню інноваційних
технологій – 45,6%. 

Не вважають серед головних: особисті взає'
мини – 28,3%, ідентифікацію ключових проблем –
19,5%.

З метою вивчення і запровадження міжнарод'
ного досвіду та нових підходів щодо розвитку про'
фесіоналізму Центр співпрацював із Шведським
інститутом державного управління (Проект
"Підтримка реформи державного управління
в Україні") з питань дослідження ефективності
управління, програмного оцінювання та запро'
вадження аудиту адміністративної діяльності.
Проведено низку тренінгів щодо досягнення ви'
соких професійних стандартів виконання зав'
дань та задоволення цільових потреб в умовах
мінімізації можливих негативних наслідків, ство'
рення умов забезпечення високого коефіцієнту
використання фахового потенціалу державних
службовців, прогнозованої високої завантаже'
ності роботою при незначному терміні відпра'
цювання та належному рівні виконання завдань,
міцного зв'язку між завданням, програмою його
виконання (коригування) та результатом. Вида'
но збірник з питань дослідження ефективності
діяльності та результативності роботи.

Центр планує налагодити співпрацю з універ'
ситетами європейських країн в межах проекту
"European Integration Training Programs for Public
Administration in Ukraine", продовжити наукову

роботу щодо створення математичної моделі
визначення впливу ділових якостей на рівень
професіоналізму державних службовців.
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Поява інформаційних технологій загалом та
Internet зокрема значною мірою вплинули на діяль'
ність людини та розвиток сучасного суспільства. 

Метою дослідження є вивчення технології
формування професійної компетентності держав'
них службовців шляхом провадження підвищення
їхньої кваліфікації у дистанційному форматі.

Об'єктом дослідження є надання освітніх пос'
луг, а предметом – організація підвищення
кваліфікації методом дистанційного навчання.

У сучасному високотехнологічному сіспільстві
дедалі складніше здобути актуальну освіту, ви'
користовуючи лише класичні підходи, тому все
більш значну роль останнім часом починає
відігравати дистанційне навчання [8–14]. Роботи
в цьому напрямі активно ведуться в усіх розви'
нутих країнах світу. Дистанційну освіту умовно

поділяють на сase'технологію (з використанням
переважно паперових носіїв і традиційної по'
штової кореспонденції) та мережеву технологію
(з використанням Internet'технологій). 

Дистанційне навчання є версією заочного нав'
чання. А якщо говорити точніше, то це – заочне
навчання на новому етапі методичного розвит'
ку, хоча різниця між ними досить відчутна. Дис'
танційне навчання дозволяє наблизити процес
заочного навчання до рівня стаціонарного зав'
дяки ефекту "присутності", який надають інфор'
маційні технології [8; 9].

Запровадження дистанційного навчання до'
поможе нам не лише вийти на якісно новий
рівень підготовки спеціалістів, але й збільшити
їх кількість та зменшити витрати на отримання
освітніх послуг (зокрема завдяки виключенню
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транспортних видатків, вартості проживання,
оренди навчальних приміщень тощо). Звичайно,
впровадження цього виду навчання вимагає
відповідної підготовки самого слухача, його пси'
хологічної здатності до сприйняття новітніх техно'
логій та наявності відповідної апаратної бази. 

Орієнтація нашої держави на стандарти Євро'
пейського Союзу [2] вимагає організації постій'
ного вузькоспеціалізованого навчання персона'
лу органів державної влади без відриву від
служби відповідно до вимог, які до нього висува'
ються, та удосконалення всього технічного за'
безпечення діяльності державних службовців
і системи управління державною службою шля'
хом надання сучасного обладнання та інсталяції
нових інформаційних технологій [3]. Все це вима'
гає від керівників та працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування всіх
рівнів не лише відповідного освітнього рівня знань
та фахових навичок, але й володіння методами
оперативного їх отримання та використання.

Професійна компетентність є основою будь'
якої сфери діяльності. Що ж до сфери держав'
ного управління, то цей чинник стоїть в одному
ряду з патріотизмом та високими моральними
якостями всіх представників державної влади
[4]. Успішність державного управління значною
мірою забезпечує ефективність і оптимальність
соціального розвитку, прогрес в усіх галузях вели'
чезної суспільної системи. Ось чому у сфері дер'
жавного управління так потрібен професіоналізм
і високий рівень професійної культури.

Система професійного навчання та підви'
щення кваліфікації державних службовців не'
розривно пов'язана зі становленням державної
служби України і є складовою частиною її кадро'
вого забезпечення. Сьогодні фактично немає
жодного питання організації та функціонування
державної служби, яке не було б пов'язане
з професіоналізмом службовців. Тобто, розви'
ток державної служби і навчання службовців ор'
ганічно взаємопов'язані. Становлення системи
безперервного, професійного навчання дер'
жавних службовців стало нагальною потребою
і важливим фактором зміцнення державності та
формування соціально орієнтованої ринкової
економіки [3].

У Комплексній програмі підготовки державних
службовців поруч із поставленим перед вищими
навчальними закладами завданням "…форму'
вати зміст навчання, виходячи з його цільового
спрямування, завдань і функцій органів держав'
ної влади та органів місцевого самоврядування,
посадових обов'язків державних службовців,

попередньо здобутої ними освіти, досвіду уп'
равлінської діяльності, інтересів і потреб особи'
стості", окремо стоїть завдання "…застосовува'
ти сучасні технології реалізації змісту навчання,
що передбачає його диференціацію, індивіду'
алізацію, запровадження дистанційної, очно'за'
очної та екстернатної форм підготовки" [1]. Цей
самий фактор, а саме, розвиток дистанційної
форми навчання, передбачено і Концепцією
адаптації інституту державної служби в Україні
до стандартів Європейського Союзу [2].

Існує декілька визначень дистанційного нав'
чання, серед яких, враховуючи мету нашого
дослідження, ми віддаємо перевагу такому:
дистанційне навчання – форма навчання, рівно'
цінна очній, вечірній, заочній формам, що реа'
лізується в умовах віддаленості слухача і виклада'
ча на основі використання сучасних інфор'
маційних і комунікаційних технологій. Основними
рисами дистанційного навчання є: гнучкість – те'
риторіальна, часова, змістовна; визначальна
роль самостійної роботи слухачів; інтерак'
тивність навчання як головна риса взаємодії між
слухачами та слухачем і викладачем [8].

Метою дистанційного навчання є одержання
освіти, підвищення кваліфікації, перекваліфі'
кації тощо, яке може здійснюватись будь'де,
в будь'який час, у будь'якому місці з викорис'
танням тих переваг, яке воно дає слухачам, пра'
цедавцям і тим, хто забезпечує процес навчан'
ня, та деякою мірою, викладачам. Ці переваги
є загальновизнаними, тому дистанційне навчан'
ня набуває щораз більшої популярності [9].

Найбільш розповсюдженим, а для наших ниніш'
ніх умов – найбільш прийнятним, є дистанційне
навчання на основі "інформаційно'паперових ма'
теріалів", яке ще називають кореспондентським.
Швидкими темпами розвивається також навчання
на основі використання відео' та аудіоматеріалів
(для таких гуманітарних дисциплін як основи пра'
ва, політична наука, логіка, іноземна мова та інші,
а також для деяких фундаментальних та про'
фесійно орієнтованих дисциплін). Не менш актив'
но розвивається дистанційне навчання з викорис'
танням електронних носіїв (дискети, СD'диски),
для якого обов'язковим є наявність у слухача
комп'ютера. Однак найбільш перспективним та
ефективним вважається саме дистанційне навчан'
ня з використанням інформативно'комунікативних
технологій, тобто мережі Іnternet. Його ще нази'
вають відкритим навчанням. Головним у дис'
танційному навчанні, що проводиться через цю
мережу, є спілкування слухача з викладачем та
зі своїми колегами. Цей процес здійснюється
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з використанням електронної пошти, списку
розсилки, телеконференцій.

Важливу роль у дистанційному навчанні
відіграє он'лайновий (прямий) доступ до на'
вчального матеріалу, поданого у вигляді текстів,
графіків, відеофрагментів, контролюючих чи
тренажерних програм тощо.

Переваги дистанційного навчання, започат'
кованого на інформативно'комунікативній тех'
нології, такі: по'перше, гнучкість технології, яка
створює слухачу найзручніші умови для за'
своєння матеріалу упродовж усієї доби; по'дру'
ге, у дистанційному навчанні змінюється роль
класичного викладача (він перетворюється на
особливого помічника – наставника, який спря'
мовує слухача в процесі навчання), фактично
виникає діалог двох колег, один з яких більш
досвідчений (тьютор) і, що найважливіше, слу'
хач може особисто обирати викладача; по'третє,
здебільшого дистанційне навчання передбачає
проведення колективної роботи над різноплано'
вими завданнями, проектами тощо [9].

До менш важливих проблем, які чекають сво'
го вирішення, можна віднести розробку опти'
мальної та ефективної системи оцінювання
знань. На наш погляд, процес оцінювання знань
є одним із центральних важелів впливу на ефек'
тивність їх засвоєння, а відтак і на ефективність
дистанційного навчання в цілому. Пропоную'
чи якусь модель оцінювання, варто виходити
з функціонального навантаження самої оцінки, її
складових. Ми вважаємо, що оцінка має містити
щонайменше три складові. По'перше, це стиму'
лююча компонента за витрачену слухачем пра'
цю на вивчення матеріалу навчальної дис'
ципліни; по'друге, компонента зацікавлення до
систематичної роботи над вивченням відповідного
матеріалу навчальної дисципліни; по'третє,
компонента виявлення фінальних знань. Оціню'
вання знань за такою моделлю спонукає слухача
до планомірного, системного вивчення всього
матеріалу.

Запровадження у систему підготовки, пере'
підготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самовря'
дування дистанційного навчання, і, особливо,
започаткованого на методах інформативно'
комунікативних технологій, дасть змогу не тільки
охопити навчанням максимально можливу
кількість слухачів та підвищити їх професійний
рівень, а й через залучення до високих техно'
логій передавання інформації адаптувати їх до
нових умов розвитку "інформаційної цивіліза'
ції", її розуміння і сприйняття [6]. 

З метою об'єднання зусиль щодо забезпечен'
ня умов навчання управлінських кадрів органів
державної влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій усіх форм
власності та реалізації сучасної стратегії їх
підготовки у дистанційному форматі було ство'
рено навчально'науково'виробничий комплекс
"Академія дистанційної освіти" (ННВК "АДО") [7],
до складу якого увійшли провідні вищі навчальні
та галузеві наукові заклади України, зокрема
Національна академія державного управління
при Президентові України зі своїми регіональ'
ними інститутами.

Львівський регіональний інститут державного
управління НАДУ (ЛРІДУ НАДУ) за сприяння
Посольства США в Україні та Університету Лон'
дон Метрополітан (Велика Британія) розробив
10 дистанційних курсів [8], скерованих на ор'
ганізацію навчання представників органів місце'
вої виконавчої влади та органів місцевого само'
врядування, багато з яких не мали б можливості
удосконалити свої професійні знання іншим
шляхом:
• основи місцевого самоврядування;
• соціальна політика та безпека людини;
• фінансовий менеджмент у муніципалітетах;
• інвестиційний менеджмент у муніципалітетах;
• адміністративний аудит органів місцевої влади;
• технологія прийняття рішень в органах дер'
жавної влади та місцевого самоврядування;
• гуманітарна та соціальна політика;
• політологія;
• інформаційні технології в державному управ'
лінні;
• актуальні проблеми розвитку галузі/ регіону.

Комплекс цих дистанційних курсів охоплює
зміст нормативних складових навчальних дис'
циплін професійних програм підвищення квалі'
фікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, які було розробле'
но відповідно до рекомендацій Науково'мето'
дичної ради при Головдержслужбі України (про'
токол № 1 від 4 квітня 2003 року). Цього ж року
в ЛРІДУ НАДУ почалась апробація цих курсів
у дистанційному форматі серед слухачів систе'
ми перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів регіональної та обласної програм, слухачів
магістерської програми з державного управління
та інших посадовців з різних регіонів України. 

Принцип навчання, впровадженого ЛРІДУ НА'
ДУ, полягає у тому, що всі навчальні матеріали
дистанційних курсів розповсюджуються елект'
ронною поштою. Ми обрали цю технологію тому,
що в більшості міст, селищ та районних центрів
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як західного регіону України, так і всієї держави,
ще не досить розвинута необхідна комп'ютерна
інфраструктура. Саме за допомогою електрон'
ної пошти, коли кожен користувач може безкош'
товно створити собі власну електронну скриньку
(наприклад, в Іnternet'кафе чи Іnternet'клубі тощо)
та отримувати навчальні матеріали на її адресу,
цей процес є найбільш доступним. Для зруч'
ності можна також роздрукувати матеріали на
тверді носії або ж отримати їх на електронних
носіях інформації (CD'диск або дискети).

Навчання пройшли більше трьохсот слухачів,
котрі мали змогу вибрати собі той чи інший курс
(предметний модуль). Тривалість навчального
процесу складала загалом  від 20 до 30 годин
(саме під час міжсесійного проміжку, який нада'
вався для написання та оформлення звіту
індивідуального завдання). Оцінюванню підляга'
ли такі складові навчальної програми:
• результати виконання тестових завдань до
відповідного курсу (для частини матеріалів це
відбувалось безпосередньо навчальною систе'
мою, без втручання тьютора);
• результати самостійної роботи над практичним
завданням, яку виконували слухачі (оцінює тьютор);
• результати, які показав слухач під час інтерак'
тивних форм навчання (також оцінює тьютор).

Остаточне оцінювання відбувалось під час оч'
ного іспиту, який складали слухачі, що прибували
на навчання на другу очну сесію (у Львівському
регіональному інституті державного управління
НАДУ, починаючи з 1998–1999 навчальних років,
запроваджено двоетапну модель навчань з підви'
щення кваліфікації). Членами комісії на цьому етапі
оцінювання знань були розробник курсу та тьютор
(за згодою могли бути представники організацій'
замовників, які скерували слухача на навчання).

Як показав аналіз результатів оцінювання слу'
хачів, які проходили навчання з підвищення
кваліфікації у дистанційному форматі, більшість
із них (до 85%) отримали нові знання та відпра'
цювали стійкі навички аналітично'прогностичної
діяльності. Для решти слухачів дистанційне на'
вчання не було ефективним засобом опануван'
ня знань, що можливо пов'язано із деяким
"страхом" застосування нових освітніх техно'
логій, їх непевним сприйняттям (зазвичай це бу'
ли представники старшої генерації державних
службовців). Однак і для цієї частини слухачів
було отримано певний результат навчання: вони
частково подолали для себе психологічний
бар'єр перед інформаційними технологіями.

У цілому, дистанційні курси відіграють значну
роль у підвищенні професіоналізму державних

службовців органів виконавчої влади та посадо'
вих осіб органів місцевого самоврядування – та'
кого важливого чинника для створення ефектив'
ної вітчизняної державної служби, скерованої на
адаптацію до стандартів Європейського Союзу. 
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Як відомо, юридичну освіту в Харкові започат'
ковано ще у ХІХ столітті, коли 5 (17) листопада
1804 року імператором Олександром І було за'
тверджено Статут Харківського імператорського
університету, до складу якого входило відділен'
ня (факультет) моральних і політичних наук.
З нього й розвинулася, пройшовши різні етапи
становлення, Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого. Першим деканом
відділення було обрано професора Шада, запро'
шеного в Харків із Йєнського університету за реко'
мендацією Й. В. Гете. Згідно зі Статутом 1835 року
воно отримало назву юридичного факультету. 

Надалі розвиток вищої юридичної освіти і науки
у Харкові, на Слобожанщині був пов'язаний з іме'
нами таких видатних учених і громадських діячів,

як Г. С. Гордієнко, Д. І. Каченовський, С. І. Заруд'
ний, І. І. Дитятін, А. Ф. Коні та ін. На початку ХХ сто'
ліття ця когорта поповнилася низкою відомих
імен. Це Почесні доктори Університету М. Ф. Вла'
димирський'Буданов, М. С. Таганцев, І. Я. Фой'
ницький, вихованці юридичного факультету,
депутати державної думи професори М. М. Ко'
валевський, М. О. Гредескул.

1920 року за рішенням уряду України на базі
факультету створено Інститут народного госпо'
дарства (ІНГОСП), до складу якого входив пра'
вовий факультет. Першими викладачами стали
відомі правознавці В. М. Гордон, В. Ф. Левитсь'
кий, М. І. Палієнко, М. О. Максимейко, О. М. Ан'
циферов та інші. Вони зробили значний внесок
у становлення й розвиток правової науки й освіти. 

У червні 1930 року Інститут народного госпо'
дарства реорганізовано в Харківський інститут
права і радянського будівництва, який у червні
1933 року перейменовано на Всеукраїнський
комуністичний інститут радянського будівництва
і права, а у 1937 році – на Харківський юридичний
інститут. Інститут активно розвивався: зростав кон'
тингент студентів та викладачів, підвищувався
рівень викладання, було організовано аспірантуру.

У роки Великої Вітчизняної війни всі викладачі
та студенти Харківського юридичного інституту,
здатні тримати в руках зброю, вступили до лав
Червоної Армії. Багатьох із них за мужність, хо'
робрість, відвагу, відмінне виконання бойових зав'
дань командування і свого військового обов'язку
нагороджено орденами й медалями СРСР.

У перші повоєнні роки умови роботи Інституту
були найтяжчими. Викладачі та студенти, не жал'
куючи часу й сил, допомагали відновлювати свій
рідний дім. Незабаром він знову посів місце од'
ного з найбільших осередків юридичної освіти
і правової думки всього СРСР. 

Майбутні студенти, які самовіддано билися
з ворогом на фронті, згодом стали викладачами
і співробітниками вузу: В. В. Сташис, С. А. Аль'
перт, О. Т. Барабаш, І. М. Даньшин, М. П. Діденко,
Й. С. Дрейслер, В. О. Жерьобкін, З. Г. Корчева,
І. А. Лозо, В. П. Маслов, Л. Я. Носко, Р. С. Павловсь'
кий, В. К. Педько, А. Й. Рогожин, М. В. Салтевський,
О. І. Свєчкарьов, В. С. Семенов, М. М. Страхов

В. ТАЦІЙ,
Герой України, 
ректор Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого

ФЛАГМАН ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
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та інші. Колектив Інституту завжди пам'ятає тих
викладачів та студентів, які загинули під час Ве'
ликої Вітчизняної війни. У 20'ту річницю Пере'
моги радянського народу в інститутському дворі
посаджено алею пам'яті викладачів, співробіт'
ників та студентів Інституту, які не повернулися
з війни. 1970 року тут відкрито пам'ятник на їхню
честь, який символізує непохитну мужність і ве'
лику любов до Батьківщини її захисників. Щороку
в День Великої Перемоги перед цим монументом
відбувається урочистий мітинг, присвячений
пам'яті загиблих. 

Процеси демократизації, що розгорнулися в на'
шій країні, нова суспільно'політична ситуація ви'
магали принципово нової освітньої політики, но'
вих підходів до підготовки правознавців. Вони
обумовили вирішення питання про реорганізацію
Харківського юридичного інституту у вищий на'
вчальний заклад нового типу. Тож, 1991 року йо'
му надано статус Державної, а 1995 – Національ'
ної юридичної академії України. Того ж року їй
присвоєно ім'я Ярослава Мудрого.

На сьогодні Академія – це провідний вищий
юридичний навчальний заклад України IV рівня
державної акредитації, який готує фахівців зі
спеціальності "правознавство" за освітньо'ква'
ліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст"
та "магістр" і є найбільшим спеціалізованим ви'
щим навчальним закладом в Європі. Багато'
річний досвід науково'дослідницької роботи Ака'
демії, тісний зв'язок з науковими центрами Ук'
раїни та інших держав обумовили формування
в Академії відомих наукових шкіл, зокрема із за'
гальнотеоретичних проблем держави і права, про'
блем історії держави і права, державознавства,
цивільно'правових та наук кримінального циклу.

За сучасних умов до основних завдань вузу на'
лежить підготовка висококваліфікованих юрис'
тів для органів державної влади, місцевого само'
врядування, судових і правоохоронних органів,
інших сфер юридичної практики. Особливого
розвитку Академія отримала в роки незалежності
України. Значно збільшився прийом студентів:
якщо 1992 року на І курс усіх форм навчання було
прийнято 1 643 студенти, то 2004 – 2 853; випуск
молодих фахівців 1992 року складав 834 спеціа'
лісти, 2004 – 2 666. Усього за останні 12 років
підготовлено більше 22 тисяч молодих юристів,
а щорічна кількість студентів складає близько 16
тисяч. Збільшився і професорсько'викладаць'
кий склад Академії – з 350 викладачів у 1992 році
цей показник виріс до 602 викладачів у 2004.
Сьогодні Академія має потужну матеріально'
технічну базу; в її складі Інститут підготовки

кадрів для органів прокуратури України, Інститут
підготовки слідчих кадрів для Служби безпеки Ук'
раїни, Інститут підвищення кваліфікації юридич'
них кадрів, 13 факультетів та Сімферопольський
юридичний технікум. У вузі створено всі необхідні
умови для плідної роботи, навчання, дозвілля та
відпочинку. 

Академія активно співпрацює з міжнародни'
ми установами й організаціями та впродовж ба'
гатьох років залишається кращим юридичним
вузом країни. У вересні 2004 року Національна
юридична академія України імені Ярослава Муд'
рого приєдналася до Великої хартії універси'
тетів, основними завданнями якої є збереження
вікових університетських традицій та сприяння
розвитку творчих зв'язків між європейськими
університетами. Офіційна церемонія підписання
Хартії відбулася в Болонському університеті
(Італія). Таким чином, Академію офіційно прий'
нято до складу провідних університетів Європи
і світу. Постійно зміцнюються творчі зв'язки Ака'
демії з усіма юридичними вузами України
і провідними центрами юридичної науки. Поши'
рюються зв'язки з університетами Москви,
Санкт'Петербурга та інших міст  Росії. Академія
співпрацює з Німецьким фондом міжнародного
правового співробітництва. Установлено кон'
такти з Американською асоціацією правничих
шкіл та окремими навчальними закладами, укла'
дено угоду з Юридичною школою ВМС Міністерст'
ва оборони США про обмін досвідом викладання,
проведення семінарів, "круглих столів", присвя'
чених морському праву. Останнім часом Ака'
демією було підписано договори про співробіт'
ництво з вищими навчальними юридичними
закладами В'єтнаму та Узбекистану, планується
співробітництво з юридичним факультетом універ'
ситету м. Лейден (Голландія).

Четвертий рік поспіль наш вуз отримує Дип'
лом переможця у рейтингу юридичних навчаль'
них закладів України і вищу відзнаку – "Софію
Київську". До наукового, інтелектуального по'
тенціалу Академії постійно звертаються найвищі
державні інституції.

Постійно високим є й рейтинг наших спеціа'
лістів на ринку праці, незважаючи на те, що
підготовку юристів сьогодні здійснюють більше
150 вузів та факультетів. Це можна пояснити ви'
соким рівнем підготовки випускників Академії.
Якість навчання підтверджує щорічний високий
відсоток випускників, які отримують дипломи
з відзнакою (2004 року – 34,2%). У роки навчання
в Академії студенти одержують великий обсяг та
високу якість юридичних знань, бо викладання,
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виховну й науково'дослідну роботу здійснюють
висококваліфіковані фахівці, більшість з яких –
випускники нашого вузу. Унікальність колективу
Академії в тому, що за одним фахом працюють
близько 80 докторів наук, професорів, майже
400 кандидатів наук. Серед викладачів – ака'
деміки та члени'кореспонденти Академії право'
вих наук України, заслужені діячі науки і техніки
України, лауреати державних премій, заслужені
працівники народної освіти України, заслужені
юристи України, лауреати премії імені Ярослава
Мудрого та інші. Їхніми зусиллями провадиться
величезна науково'дослідна робота, розробля'
ються 12 цільових комплексних програм з п'яти
наукових напрямів. Академія робить значний
внесок у розбудову правової держави, удоско'
налення законотворчого процесу і правозасто'
сування. Її науковці брали безпосередню участь
у розробці чинної Конституції України та про'
ектів законів, прийнятих Верховною Радою Ук'
раїни, працюють в комісіях з розробки кодексів
України, виступають науковими консультантами
комітетів Верховної Ради України. Професори
й викладачі Академії постійно співпрацюють
у галузі нормотворчої діяльності з Секретаріатом
Президента України, Кабінетом Міністрів України,
міністерствами та відомствами, органами місце'
вого самоврядування. Вчені Академії активно
впливають на практику застосування законодавст'
ва: більшість проектів постанов Пленуму Верховно'
го Суду, Вищого господарського суду обговорю'
ються співробітниками кафедр, по них даються
кваліфіковані висновки. Багато з науковців   є кон'
сультантами, членами консультативних рад Вер'
ховного Суду, Вищого господарського суду, Гене'
ральної прокуратури, Міністерства внутрішніх
справ, Центральної виборчої комісії України тощо.
До наукової роботи залучаються й студенти. Це
допомагає їм стати досвідченими юристами.
У роки навчання ми допомагаємо їм стати поряд'
ними, принциповими, культурними людьми з ви'
сокою громадянською свідомістю.

Підсумовуючи достатньо високі результати
200'річної діяльності вузу, ми не збираємося зу'
пинятися на досягнутому. Підписавши Велику
хартію університетів, ми взяли на себе певні зо'
бов'язання і маємо реалізовувати положення
Болонської декларації. У процесі підготовки все
частіше постають питання необхідності додаткової

кваліфікації. Я не виключаю можливості роз'
ширення спеціалізації, яка буде враховувати
необхідність вивчення економічних наук, міжна'
родної банківської справи. Також потрібен серйоз'
ніший підхід до підготовки спеціалістів'юристів
із знанням іноземних мов, насамперед європейсь'
ких, на високому практичному рівні. Саме цього
сьогодні потребує робота в правоохоронних ор'
ганах.

Не залишається поза увагою і питання роз'
витку естетичного виховання наших студентів,
їхньої творчої активності та таланту. Новим пош'
товхом у розвитку художньої самодіяльності
численних мистецьких колективів Академії
є відкриття Палацу студентів. Цікавим напрямом
удосконалення роботи таких колективів стало
створення професійного театру'студії широкого
жанрового спрямування.

Важливе значення мають питання фізичного ви'
ховання. Необхідно постійно підвищувати рівень
фізичної культури наших студентів, активніше за'
лучати їх до великого спорту, і в нас для цього є всі
можливості – два спортивних комплекси з басей'
ном, тренажерними та ігровими залами, тиром.

На сьогодні організація навчального процесу
та науки відбувається із залученням світових
інформаційних технологій: в усіх підрозділах
Академії встановлено комп'ютери, у нашому за'
кладі чотири канали всесвітньої мережі Інтернет,
є свій сайт та електронні поштові скриньки. Про'
те ми вважаємо, що цього замало. Необхідно
здійснювати подальшу інформатизацію нав'
чального процесу, оскільки вона є невід'ємним
елементом сучасних технологій освіти. Плануєть'
ся будівництво нової бібліотеки, продовжується
розвиток матеріальної бази Академії: зводиться
будівля студентського житла, вирішуються житлові
проблеми наших молодих спеціалістів, удоскона'
люється матеріальна база вузу для покращення
організації відпочинку наших співробітників. 

Крім того, необхідно розширювати міжна'
родні зв'язки, відновлювати зв'язки з науковими
колективами, вузами Європи, Польщі, Франції,
Німеччини, Італії, з країнами СНД, Китаєм,
В'єтнамом, іншими державами Далекого Сходу.

На завершення зазначу, що всі випускники
Академії, де б вони не працювали, які б посади
не обіймали, залишаються вихованцями своєї
Alma mater, яка їх завжди пам'ятає і шанує.
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статей 26 та 50 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24,

ст. 170) такі зміни:
1. Пункт 4 частини першої статті 26 викласти в такій редакції:
"4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом".
2. У частині першій статті 50 слова "на строк повноважень ради" виключити.
3. Частину першу статті 50 доповнити реченням такого змісту:
"У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності сільського, селищного, міського голови, у зв'язку

з достроковим припиненням його повноважень, сільська, селищна, міська рада із свого складу за пропозицією однієї
третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО 
м. Київ, 21 квітня 2005 року
№ 2554'IV
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зміну кількісного складу керівництва  
у системі центральних органів виконавчої влади

З метою оптимізації кількісного складу керівництва у системі центральних органів виконавчої влади  п о с т а н о в л я ю:
1. Ліквідувати посади перших заступників міністрів — керівників апарату міністерств, перших заступників міністрів

у зв'язках з Верховною Радою України — у міністерствах, перших заступників керівників у зв'язках з Верховною Радою
України — в інших центральних органах виконавчої влади.

2. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572 "Про систему центральних органів виконавчої влади"

(зі змінами, внесеними Указами від 14 липня 2000 року № 899, від 2 грудня 2000 року № 1277, від 30 грудня 2000 року
№ 1394, від 29 травня 2001 року № 345, від 26 травня 2003 року № 434, від 27 серпня 2003 року № 919 та від 5 березня
2004 року № 280):

а) у статті 1:
' перше речення абзацу другого частини шостої виключити;
' доповнити статтю після частини восьмої новою частиною такого змісту:
"Міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади має не більше чотирьох заступників, у тому числі од'

ного першого, які належать до числа керівників відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
У разі необхідності за рішенням Президента України кількість заступників керівників окремих центральних органів вико'
навчої влади може бути збільшена".

У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;
б) частину четверту статті 2 виключити;
2) у статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1574 "Про склад Кабінету Міністрів України"  (зі змінами, вне'

сеними Указами від 5 червня 2001 року № 405, від 21 серпня 2001 року № 724, від 25 березня 2003 року № 267, від 3 червня
2003 року № 464, від 6 лютого 2004 року № 166, від 6 липня 2004 року № 755, від 16 липня 2004 року № 811 та від 26 лютого
2005 року № 381) абзац "Міністр України у зв'язках з Верховною Радою України" виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 25 березня 2003 року № 267 "Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконав'

чої влади з Верховною Радою України";
Указ Президента України від 11 червня 2003 року № 523 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 березня

2003 року № 267".
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
подати в установленому порядку пропозиції про внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього

Указу;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 10 березня 2005 року
№ 455/2005
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про вдосконалення структури
місцевих державних адміністрацій

З метою підвищення ефективності здійснення місцевими державними адміністраціями своїх повноважень  п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України затвердити відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про місцеві державні

адміністрації" примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, пе'
редбачивши, що до їх складу входять, зокрема, такі структурні підрозділи:

в обласній державній адміністрації — організаційний, кадрової роботи, роботи із зверненнями громадян, юридичний,
загальний, фінансового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи,
інформаційно'комп'ютерного забезпечення, господарського забезпечення, зв'язків з громадськими організаціями та за'
собами масової інформації, головне управління агропромислового розвитку, головне управління економіки, головне уп'
равління праці та соціального захисту населення, головне фінансове управління, головне управління промисловості та
розвитку інфраструктури, управління містобудування та архітектури, управління з питань надзвичайних ситуацій, управління
освіти і науки, управління охорони здоров'я, управління культури, управління у справах молоді та спорту, управління з питань
внутрішньої політики, управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування радами повноважень з уп'
равління майном), служба у справах неповнолітніх, державний архів області;

у Севастопольській міській державній адміністрації — організаційний, кадрової роботи, юридичний, загальний, фінан'
сового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, інформаційно'комп'ютерно'
го забезпечення, господарського забезпечення, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації,
управління агропромислового розвитку, управління економіки, управління промисловості та розвитку інфраструктури,
фінансове управління, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки, управління культури,
управління охорони здоров'я, управління у справах молоді та спорту, управління житлово'комунального та водного госпо'
дарства, управління містобудування та архітектури, управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань
внутрішньої політики, управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування міською радою повнова'
жень з управління майном), відділ морської акваторії, служба у справах неповнолітніх, державний архів міста;

у районній державній адміністрації — організаційно'кадрової роботи, загальний, юридичний, фінансово'господарсько'
го забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, зв'язків з громадськими
організаціями та засобами масової інформації, з питань внутрішньої політики, управління агропромислового розвитку, уп'
равління економіки, управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, відділ у справах молоді та
спорту, відділ містобудування та архітектури, відділ розвитку інфраструктури, відділ освіти, відділ культури, відділ охорони
здоров'я, відділ з питань надзвичайних ситуацій, служба у справах неповнолітніх, архівний відділ;

у районній у місті Севастополі державній адміністрації — організаційно'кадрової роботи, загальний, фінансово'господарсь'
кого забезпечення, юридичний, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, зв'язків з гро'
мадськими організаціями та засобами масової інформації, з питань внутрішньої політики, управління економіки, управління
праці та соціального захисту населення, фінансовий відділ, відділ освіти, відділ культури, відділ у справах молоді та спорту, відділ
житлово'комунального господарства, відділ з питань надзвичайних ситуацій, служба у справах неповнолітніх, архівний відділ.

2. Установити, що структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, які не передбачені у затверджених в установ'
леному порядку примірних переліках управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій, утворюються головою місцевої державної адміністрації в межах бюджетних асигнувань, виділених на утри'
мання відповідної місцевої державної адміністрації, виходячи з особливостей відповідної території.

3. Головам місцевих державних адміністрацій при формуванні складу місцевих державних адміністрацій не допускати
утворення структурних підрозділів, що дублюють діяльність територіальних органів, міністерств, інших центральних ор'
ганів виконавчої влади.

4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити перегляд у встановленому порядку видатків на утримання місцевих державних адміністрацій та фонду оп'

лати праці працівників місцевих державних адміністрацій;
переглянути у двотижневий строк граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій;
привести свої акти у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 квітня 2005 року
№ 593/2005
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У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 14 березня 2005 року

"Про засади реформування системи 
центральних органів виконавчої влади"

Відповідно до статті 107 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року "Про засади реформуван'

ня системи центральних органів виконавчої влади".
У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:
1. Визнати за необхідне здійснити зміни структури центральних органів виконавчої влади, які б забезпечували:
ефективне виконання органами виконавчої влади завдань щодо підвищення рівня життя населення та економічного

розвитку України;
відповідність структури центральних органів виконавчої влади пріоритетним напрямам та першочерговим завданням

діяльності Кабінету Міністрів України;
чітке визначення та недопущення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади.
2. Кабінету Міністрів України:
подати у тижневий строк доопрацьовані пропозиції щодо змін у структурі центральних органів виконавчої влади;
подати у двомісячний строк пропозиції щодо оптимізації функцій Національного космічного агентства України, Держав'

ного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
подати в місячний строк пропозиції про утворення Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального гос'

подарства України;
подати в місячний строк пропозиції щодо внесення змін до Концепції адміністративної реформи в Україні, впровадже'

ної Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810;
вжити в установленому порядку заходів щодо прискорення прийняття Закону України про Кабінет Міністрів України та

подати у двомісячний строк після його прийняття на розгляд Верховної Ради України проект Закону про центральні орга'
ни виконавчої влади;

забезпечити проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади в строки, визначені Кон'
цепцією адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схваленою Указом Президен'
та України від 5 березня 2004 року № 278, а також Програмою розвитку державної служби на 2005–2010 роки, затвердже'
ною постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746;

забезпечити проведення у тримісячний строк перевірки використання міжнародної технічної та благодійної допомоги
в центральних органах виконавчої влади та вжити в разі необхідності заходів щодо викорінення корупційних діянь у цій
сфері, а також умов, що їм сприяють.

3. Утворити при Раді національної безпеки і оборони України Міжвідомчу комісію з питань реформування Збройних Сил
України, інших військових формувань та оборонно'промислового комплексу і Міжвідомчу комісію з питань реформування
правоохоронних органів.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк проекти положень про зазначені
комісії та пропозиції щодо їх персональних складів.

4. Утворити відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України при Президентові України Комісію
з питань космічної діяльності.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк проект положення про зазначену
Комісію та пропозиції щодо її персонального складу.

5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 квітня 2005 року
№ 658/2005
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 833/2005 від 23.05.2005)

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що беруть участь у формуванні та здійснюють реалізацію
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, надрокористування та дальшого розвитку
державної системи інтегрованого управління природними ресурсами, підвищення ефективності їх охорони, невиснажли'
вого використання і відтворення, забезпечення екологічно збалансованого розвитку держави та відповідно до пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Державний комітет природних ресурсів України, поклавши функції, а також виконання його зобов'язань
на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. 

2. Визначити спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпе'
чення раціонального використання надр, а також топографо'геодезичної та картографічної діяльності Міністерство охо'
рони навколишнього природного середовища України.

3. Запровадити спрямування і координацію Міністром охорони навколишнього природного середовища України діяль'
ності Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету лісового господарства України, Дер'
жавного комітету України по земельних ресурсах шляхом:

формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними централь'
ними органами виконавчої влади;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно'правових актів та по'
годження проектів нормативно'правових актів зазначених центральних органів виконавчої влади;

визначення порядку обміну інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
та цими органами;

затвердження структури цих органів;
внесення пропозицій Прем'єр'міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом Ук'

раїни керівників цих органів;
установлення порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Державного

комітету України по земельних ресурсах та Державного комітету лісового господарства України.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету природних ресурсів України;
визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства охорони навколишнього

природного середовища України;
переглянути граничну чисельність працівників Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
забезпечити в установленому порядку передачу Міністерству охорони навколишнього природного середовища України

повноважень з управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії "Надра України";
(Абзац шостий статті 4 виключено на підставі Указу Президента № 833/2005 від 23.05.2005)
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 675/2005
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міністерства фінансів України

З метою забезпечення проведення єдиної збалансованої державної фінансової політики та відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганізувати Державне казначейство України шляхом його перетворення в урядовий орган державного управління
у складі Міністерства фінансів України.

2. Запровадити спрямування і координацію Міністром фінансів України діяльності Державної податкової адміністрації
України та Державної митної служби України.

Установити, що спрямування і координація Міністром фінансів України діяльності Державної податкової адміністрації
України, Державної митної служби України, Головного контрольно'ревізійного управління України здійснюється шляхом:

формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними
центральними органами виконавчої влади;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно'правових актів та
погодження проектів нормативно'правових актів зазначених центральних органів виконавчої влади;

визначення порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та цими органами;
затвердження структури цих органів.
Міністр фінансів України також вносить пропозиції Прем'єр'міністрові України щодо призначення на посади та

звільнення з посад Президентом України керівників Головного контрольно'ревізійного управління України та встановлює
порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів контрольно'ревізійної служби.

3. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Державного казначейства України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 676/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міністерство економіки України

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 775/2005 від 12.05.2005)

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що беруть участь у формуванні і здійснюють реалізацію державної
політики у сфері економіки, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:
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1. Перейменувати Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України у Міністерство економіки України.
(Статтю 2 виключено на підставі Указу Президента № 775/2005 від 12.05.2005 )
(Статтю 3 виключено на підставі Указу Президента № 775/2005 від 12.05.2005 )
4. Запровадити спрямування і координацію Міністром економіки України діяльності Державного комітету України

з державного матеріального резерву шляхом:
формування державної політики у відповідній сфері та здійснення контролю за її реалізацією;
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених Комітетом проектів нормативно'правових актів та

погодження проектів його нормативно'правових актів;
визначення порядку обміну інформацією між Міністерством економіки України та Комітетом;
затвердження структури Комітету;
внесення пропозицій Прем'єр'міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом

України керівників Комітету.
5. Кабінету Міністрів України:
(Абзац другий статті 5 виключено на підставі Указу Президента № 775/2005 від 12.05.2005)
(Абзац третій статті 5 виключено на підставі Указу Президента № 775/2005 від 12.05.2005)
визначити граничну чисельність працівників Міністерства економіки України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 677/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про ліквідацію Державного комітету України
з енергозбереження

3 метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що беруть участь у формуванні та здійснюють реалізацію
державної політики у сфері енергозбереження, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Державний комітет України з енергозбереження, поклавши функції, а також виконання його зобов'язань
на Міністерство палива та енергетики України.

2. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету України з енергозбереження;
визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства палива та енергетики

України;
переглянути граничну чисельність працівників Міністерства палива та енергетики України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 678/2005
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міністерства праці та соціальної політики України

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що беруть участь у формуванні та здійснюють реалізацію
державної політики у сфері соціального захисту, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Державний комітет України у справах ветеранів, поклавши функції, а також виконання його зобов'язань на
Міністерство праці та соціальної політики України.

2. Запровадити спрямування і координацію Міністром праці та соціальної політики України діяльності Пенсійного фонду
України шляхом:

формування державної політики у відповідній сфері та здійснення контролю за її реалізацією Фондом;
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених Фондом проектів нормативно'правових актів та погодження

проектів нормативно'правових актів Фонду;
визначення порядку обміну інформацією між Міністерством праці та соціальної політики України і Фондом;
затвердження структури центрального апарату Фонду;
внесення пропозицій Прем'єр'міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України

керівників Фонду;
установлення порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Фонду.
3. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету України у справах ветеранів;
визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства праці та соціальної

політики України;
переглянути граничну чисельність працівників Міністерства праці та соціальної політики України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 679/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міністерство культури і туризму України

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики у сфері
культури і галузі туризму, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України   п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганізувати Міністерство культури і мистецтв України та Державну туристичну адміністрацію України у Міністерство
культури і туризму України.

2. Установити, що Міністерство культури і туризму України є правонаступником Міністерства культури і мистецтв Ук'
раїни та Державної туристичної адміністрації України.

3. Визначити центральним органом виконавчої влади в галузі туризму Міністерство культури і туризму України.
4. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Міністерства культури і мистецтв України та Державної туристичної

адміністрації України;
вирішити питання щодо утворення у складі Міністерства культури і туризму України урядового органу державного уп'

равління з питань національної культурної спадщини;
визначити перелік підприємств, установ та організацій, що передаються з управління Міністерства культури і мистецтв

України та Державної туристичної адміністрації України в управління Міністерства культури і туризму України, та здійсни'
ти заходи щодо їх передачі;
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затвердити граничну чисельність працівників Міністерства культури і туризму України;
подати проект Положення про Міністерство культури і туризму України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 680/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи

З метою подальшого вдосконалення державного управління у сфері гідрометеорологічної діяльності, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України   п о с т а н о в л я ю:

1. Перейменувати Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій у Міністерство України з питань надзвичайних си'
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

2. Ліквідувати Державний комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та Державний комітет
України з нагляду за охороною праці, поклавши їх функції, а також виконання зобов'язань на Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Установити, що спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гідрометеорологічної
діяльності, з нагляду за охороною праці та органом державного гірничого нагляду є Міністерство України з питань надзвичай'
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

4. Покласти здійснення функцій щодо визначення статусу та ведення обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорно'
бильської катастрофи, забезпечення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, у тому числі перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, реабілітації забруднених територій і захис'
ту населення від впливу іонізуючого випромінювання, належного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим
ядерним паливом на Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор'
нобильської катастрофи.

5. Кабінету Міністрів України:
1) здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету України з питань подолання наслідків Чорнобильської ка'

тастрофи та Державного комітету України з нагляду за охороною праці, та розглянути питання про утворення у разі потреби
відповідних урядових органів державного управління у складі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у спра'
вах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

2) забезпечити в установленому порядку передачу Державної гідрометеорологічної служби із складу Міністерства охоро'
ни навколишнього природного середовища України до складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) визначити перелік підприємств, установ та організацій, що передаються в управління Міністерству України з питань надзви'
чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, та здійснити заходи щодо їх передачі;

4) забезпечити в установленому порядку передачу в управління Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державного спеціалізованого підприємства "Чорно'
бильська атомна електростанція";

5) затвердити граничну чисельність працівників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захис'
ту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

6) розглянути питання щодо покладення на Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту на'
селення від наслідків Чорнобильської катастрофи функцій з державного регулювання у сфері реалізації надлишкових та
утилізації непридатних та застарілих боєприпасів, відходів спеціальної хімії, хімічно та бактеріологічно небезпечних речовин,
ракетного та ядерного палива, радіоактивних відходів, екологічно небезпечних речовин та матеріалів, з планування й ор'
ганізації робіт у цій сфері та подати в установленому порядку відповідні пропозиції;

7) подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
8) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 681/2005
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міністерства юстиції України

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою
Європи та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Державний комітет України у справах релігій, поклавши його функції, а також виконання зобов'язань на
Міністерство юстиції України.

2. Запровадити спрямування і координацію Міністром юстиції України діяльності Державного комітету України у справах
національностей та міграції і Державного комітету архівів України шляхом:

формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними центральними
органами виконавчої влади;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно'правових актів та пого'
дження проектів нормативно'правових актів зазначених органів;

визначення порядку обміну інформацією між Міністерством юстиції України та цими органами;
затвердження структури зазначених органів;
внесення пропозицій Прем'єр'міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України

керівників цих органів;
установлення відповідно до законодавства порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних

органів Державного комітету України у справах національностей та міграції.
3. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету України у справах релігій, та вирішити питання про утворен'

ня відповідного урядового органу державного управління у складі Міністерства юстиції України;
визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства юстиції України;
переглянути граничну чисельність працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів;
подати пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів законодавства стосовно утворення у складі Міністерства юстиції

України урядового органу державного управління з питань державної виконавчої служби, передбачивши утворення
відповідних територіальних органів для реалізації покладених на нього завдань;

подати в установленому порядку пропозиції щодо покладення на Міністерство юстиції України функцій із забезпечення ви'
конання законодавства з питань громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб, біженців (за винятком функцій щодо бо'
ротьби з нелегальною міграцією), а також функцій з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обмежень;

подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
№ 701/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну раду з питань державного
будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку

З метою здійснення ефективної політики у сфері державного будівництва, місцевого самоврядування і регіонального
розвитку, вдосконалення механізмів її впровадження, забезпечення залучення широкого кола громадськості до розроб'
лення політичних рішень, правових засад їх реалізації та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції Ук'
раїни п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Національну раду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку
(далі — Національна рада) як консультативно'дорадчий орган при Президентові України.

2. Установити, що основними завданнями Національної ради є розроблення та внесення пропозицій щодо:
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визначення пріоритетів та механізмів реалізації державної політики у сфері державотворення, місцевого самоврядування
та регіонального розвитку, розробки відповідних політичних документів та нормативно'правових актів, а також інституційного,
інформаційного та іншого забезпечення їх впровадження;

комплексного проведення адміністративної, адміністративно'територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;
розвитку громадянського суспільства, форм безпосередньої демократії, вдосконалення системи взаємодії між органами

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями та іншими об'єднаннями, громадськими організаціями,
підприємницькими структурами, забезпечення прозорості діяльності влади, залучення громадян, їх об'єднань до підготовки
рішень загальнодержавного та місцевого значення, оцінки ефективності діяльності органів державної влади та органів місце'
вого самоврядування;

подолання диспропорцій у розвитку регіонів, сталого розвитку територій, стимулювання зміцнення їх економічного по'
тенціалу та підвищення інвестиційної привабливості, удосконалення міжбюджетних відносин, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування, удосконалення системи державних соціальних гарантій, адміністративних,
управлінських та інших послуг населенню;

впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державного будівництва, місцевого самоврядуван'
ня і регіонального розвитку.

3. Національна рада утворюється у складі Голови, заступників Голови, секретаря та членів Національної ради.
Національну раду очолює Президент України.
Секретарем Національної ради є за посадою один з перших заступників Державного секретаря України.
Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.
4. Установити, що організаційно'технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснює секретаріат, роботу якого

спрямовує секретар Національної ради.
5. Державному секретарю України подати у місячний строк проект Положення про Національну раду з питань державного

будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку та пропозиції щодо її персонального складу.
6. Ліквідувати утворену при Президентові України Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних

і регіональних органів та місцевого самоврядування.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 13 грудня 2000 року № 1331 "Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержав'

них і регіональних органів та місцевого самоврядування";
Указ Президента України від 20 грудня 2000 року №  1354 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 грудня

2000 року № 1331";
Указ Президента України від 25 січня 2001 року № 50 "Про Положення про Національну Раду з узгодження діяльності

загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування";
Указ Президента України від 13 лютого 2001 року № 90 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 13 грудня

2000 р. № 1331";
Указ Президента України від 5 березня 2001 року № 148 "Про зміну у складі Національної Ради з узгодження діяльності

загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування";
Указ Президента України від 2 червня 2001 року № 397 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 грудня

2000 року № 1331";
Указ Президента України від 23 червня 2001 року №  464 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 грудня

2000 року № 1331".

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 26 квітня 2005 року
№ 706/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента України 
від 15 грудня 1999 року № 1572

1. Внести до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572 "Про систему центральних органів виконавчої
влади" (зі змінами, внесеними Указами від 29 травня 2001 року № 345, від 15 січня 2002 року № 22, від 14 квітня 2003 року
№ 324, від 26 травня 2003 року № 434, від 3 червня 2003 року № 464, від 19 червня 2003 року № 540, від 29 жовтня 2003 року
№ 1227, від 6 липня 2004 року № 755 та від 7 березня 2005 року № 442) такі зміни:

1) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
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"Структуру міністерства, а також структуру центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує
і координує міністр, затверджує відповідний міністр, структуру іншого центрального органу виконавчої влади затверджує
його керівник, якщо інше не передбачено законом";

2) статтю 4 викласти в такій редакції:
"4. Спрямування і координація діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади здійснюється міністром шляхом:
формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією цими центральними

органами виконавчої влади;
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених ними проектів нормативно'правових актів та погодження

проектів нормативно'правових актів цих органів;
визначення порядку обміну інформацією між міністерством та цими органами;
затвердження їх структури.
За рішенням Президента України зазначені спрямування і координація можуть здійснюватися міністром також шляхом:
внесення Прем'єр'міністрові України пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом

України керівників цих органів;
установлення порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів відповідних

центральних органів".
2. Кабінету Міністрів України:
подати в місячний строк пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 травня 2005 року
№ 794/2005

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міністерство будівництва, архітектури 
та житловоEкомунального господарства України

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики у сфері
будівництва, архітектури і житлово'комунального господарства, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106
Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганізувати Державний комітет України з будівництва та архітектури і Державний комітет України з питань житлово'
комунального господарства у Міністерство будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України.

2. Установити, що Міністерство будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України є правона'
ступником Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань житлово'
комунального господарства.

3. Визначити спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування, архітек'
тури та житлово'комунального господарства Міністерство будівництва, архітектури та житлово'комунального госпо'
дарства України. 

4. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державно'

го комітету України з питань житлово'комунального господарства;
визначити перелік підприємств, установ та організацій, що передаються в управління Міністерства будівництва,

архітектури та житлово'комунального господарства України, і здійснити заходи щодо їх передачі;
затвердити граничну чисельність працівників Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального госпо'

дарства України;
подати проект Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 червня 2005 року
№ 898/2005
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НОРМАТИВНОEПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

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

від 12 березня 2005 р. № 179

Київ

Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади,

їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій

Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі струк'

турні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):
департамент — структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності

(багатогалузевість, багатофункціональність, програмно'цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з ви'
конанням цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як чотири відділи. Департамент очолює директор. Дирек'
тор департаменту може мати не більш як два заступники, в тому числі одного заступника, який не очолює відділ;

самостійне управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спря'
мування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як
6 працівників. Самостійне управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління може мати не більш
як одного заступника — начальника відділу;

самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності
органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не
менш як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;

відділ у складі департаменту (самостійного управління) — структурний підрозділ, що утворюється для виконання зав'
дань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ
очолює начальник.

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступни'
ка. Така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як 7 одиниць.

У разі потреби у складі департаменту, самостійного управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з чи'
сельністю не менш як 2 працівники. Такі сектори у складі департаменту та самостійного управління утворюються понад нор'
мативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу — понад мінімальну чисельність працівників самостійного відділу.

У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може утворюватися структурний підрозділ із забезпечення
діяльності керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.

2. У центральних органах виконавчої влади у разі недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

3. Дія цієї постанови поширюється також на формування структури апарату урядових органів державного управління.
4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх уп'

равлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Ав'
тономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами,
що мають вищу юридичну силу) самостійні управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, виходячи з кри'
теріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади.

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворю'
ватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з чисельністю працівників не менш як
3 одиниці та сектори з чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.

5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади право зберігати за працівниками апа'
рату, які переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у зв'язку із змінами його структури, що вип'
ливають з цієї постанови, умови оплати праці та порядок медичного і санаторно'курортного обслуговування, які вони ма'
ли за попередньою посадою.

6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити у двомісячний строк заходи щодо приведення
у відповідність з цією постановою структури, номенклатури посад та чисельності працівників структурних підрозділів.

7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів у двотижневий строк подати про'
позиції щодо умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади у зв'язку із змінами, що випливають
з цієї постанови.

8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади посадовий
оклад завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні посадового окладу начальника відділу в складі управління.
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9. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550 "Про упорядкування структури апарату центральних

органів виконавчої влади та його структурних підрозділів" (Офіційний вісник України 2002 р., № 42, ст. 1949);
постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 73 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 15 жовтня 2002 р. № 1550" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст 130);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 365 "Про внесення зміни до пункту 8 постанови Кабінету

Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 737).

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 18 березня 2005 р. № 195

Київ

Про скасування деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Скасувати:
постанову Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 р. № 676 "Про затвердження Порядку погодження в Кабінеті Міністрів

України кандидатур на посади керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник
України, 2003 р., № 20, ст. 889);

постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 р. № 969 "Про внесення змін до Порядку погодження в Кабінеті
Міністрів України кандидатур на посади керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади" (Офіційний
вісник України, 2003 р., № 26, ст. 1282).

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 30 березня 2005 р. № 218

Київ

Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 55 
та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 55 "Про оплату праці працівників центрів

підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 5, с. 124; 2001 р., № 21, ст. 938) слова "центрів підвищення кваліфікації державних службовців
і керівників" замінити словами "центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування".

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2005 р. № 218

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1995 р. № 391 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України
від 19 травня 1995 р. № 381".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 1995 р. № 560 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних
службовців органів державної влади".

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 1997 р. № 725 "Про створення Академії муніципального уп'
равління" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 133).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р. № 196 "Про включення Одеської державної юридичної ака'
демії до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів виконавчої влади та ринкової еко'
номіки" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 270).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. № 1647 "Про включення Національного аграрного універ'
ситету до переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів виконавчої влади та ринкової
економіки" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1929).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній галузі "Держав'
не управління", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1812 (Офіційний вісник України,
2002 р., № 1, ст. 24).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією" (Офіційний вісник
України, 2003 р., № 23, ст. 1056).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1113 "Про розширення переліку вищих навчальних за'
кладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки" (Офіційний вісник України,
2003 р., № 30, ст. 1552).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 278 "Про включення Національного університету "Острозь'
ка академія" до переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів виконавчої влади та рин'
кової економіки" (Офіційний вісник України, 2004 р. № 10, ст. 603).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. № 743 "Про включення Чернігівського державного техно'
логічного університету до переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів виконавчої вла'
ди та ринкової економіки" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 22, ст. 1513).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. № 1482 "Про включення Миколаївського державного гу'
манітарного університету імені Петра Могили до переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців
органів виконавчої влади та ринкової економіки" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2912).

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

від 30 березня 2005 р. № 237

Київ

Про внесення змін до пункту 2
Положення про ранги державних службовців

Відповідно до Закону України "Про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

Внести до пункту 2 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 1996 р. № 658 (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 370), такі зміни:

перше речення абзацу першого доповнити словами "крім рангів, що присвоюються державним службовцям –
працівникам Апарату Верховної Ради України";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Ранги, що відповідають посадам другої категорії, державним службовцям – працівникам Апарату Верховної Ради

України присвоюються Головою Верховної Ради України".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО
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П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 30 березня 2005 р. № 238

Київ

Про доповнення додатка до Порядку 
обчислення стажу державної служби

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Доповнити додаток до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук'

раїни від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., № 3, ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 3, ст. 86,
№ 8, ст. 258, № 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1998 р., № 9, ст. 345; 2002 р., № 44, ст. 2026),
абзацом такого змісту:

"Контрольно'ревізійні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, ліквідовані
у зв'язку з утворенням у 1993 році державної контрольно'ревізійної служби".

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 13 квітня 2005 р. № 276

Київ

Про внесення змін у додаток 12 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 грудня 1999 р. № 2288

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток 12 до постанови 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 органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469; 2000 р., № 49, ст. 2126) такі зміни:

назву додатка і графу "комітети та інші республіканські органи виконавчої влади, управління Державного казначейства"
доповнити словами "а також територіального управління державної служби Головдержслужби";

позиції
• "Голова комітету, керівник іншого             –          260
республіканського органу виконавчої влади,
управління Державного казначейства
• Перший заступник: міністра, голови        280       230
республіканського комітету, голови
комітету, керівника іншого
республіканського органу виконавчої
влади, управління Державного
казначейства
• Заступник: міністра, голови                    270       220"
республіканського комітету, голови
комітету, керівника іншого
республіканського органу виконавчої влади,
управління Державного казначейства

після слів "управління Державного казначейства" доповнити словами "а також територіального управління державної
служби Головдержслужби".

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО
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П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 квітня 2005 р. №320

Київ

Про утворення урядового органу державного
управління у складі Міністерства юстиції

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Міністерства юстиції на базі органів державної виконавчої служби Департамент державної виконавчої

служби як урядовий орган державного управління.
2. Міністерству юстиції:
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно рефор'

мування системи органів державної виконавчої служби;
забезпечити фінансування діяльності Департаменту державної виконавчої служби у межах призначень, передбачених

Міністерству у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 11 травня 2005 р. № 328

Київ

Про структуру місцевих державних адміністрацій

На виконання Указу Президента України від 3 квітня 2005 р. № 593 "Про вдосконалення структури місцевих державних
адміністрацій" Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської,
районної, районної у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1– 4.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою типових положень про управління, відділи, інші структурні
підрозділи місцевих державних адміністрацій, які їм підзвітні та підконтрольні.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. № 328
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів облдержадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату
Організаційний відділ
Відділ кадрової роботи
Відділ роботи із зверненнями громадян
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Юридичний відділ
Загальний відділ
Відділ фінансового забезпечення
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
Відділ інформаційно'комп'ютерного забезпечення
Відділ господарського забезпечення
Відділ зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації
Сектор режимно'секретної роботи
Сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи
Головне управління агропромислового розвитку
Головне управління праці та соціального захисту населення
Головне управління економіки
Головне фінансове управління
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
Управління містобудування, архітектури та житлово'комунального господарства
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Управління освіти і науки
Управління охорони здоров'я
Управління культури і туризму
Управління у справах молоді та спорту
Управління з питань внутрішньої політики
Управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування радами повноважень з управління майном)
Служба у справах неповнолітніх
Державний архів області

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. № 328

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Севастопольської міськдержадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату
Організаційний відділ
Відділ кадрової роботи
Юридичний відділ
Загальний відділ
Відділ фінансового забезпечення
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
Відділ інформаційно'комп'ютерного забезпечення
Відділ господарського забезпечення
Відділ зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації
Сектор режимно'секретної роботи
Сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи
Управління агропромислового розвитку
Управління економіки
Управління промисловості та розвитку інфраструктури
Фінансове управління
Управління праці та соціального захисту населення
Управління освіти і науки
Управління культури і туризму
Управління охорони здоров'я
Управління у справах молоді та спорту
Управління містобудування, архітектури, житлово'комунального та водного господарства
Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Управління з питань внутрішньої політики
Управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування міською радою повноважень з управління майном)
Відділ морської акваторії
Служба у справах неповнолітніх
Державний архів міста
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Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. № 328

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних

підрозділів райдержадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату
Відділ організаційно'кадрової роботи
Загальний відділ
Юридичний відділ (сектор)
Відділ фінансово'господарського забезпечення
Відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
Відділ (сектор) зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації
Відділ (сектор) з питань внутрішньої політики
Сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи
Управління агропромислового розвитку
Управління економіки
Управління праці та соціального захисту населення
Фінансове управління
Відділ у справах молоді та спорту
Відділ містобудування, архітектури та житлово'комунального господарства
Відділ розвитку інфраструктури
Відділ освіти
Відділ культури і туризму
Відділ охорони здоров'я
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Служба у справах неповнолітніх
Архівний відділ

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. № 328

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних

підрозділів районної у м. Севастополі
держадміністрації

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату
Відділ організаційно'кадрової роботи
Загальний відділ
Відділ фінансово'господарського забезпечення
Юридичний відділ (сектор)
Відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
Відділ (сектор) зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації
Відділ (сектор) з питань внутрішньої політики
Сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи Управління економіки
Управління праці та соціального захисту населення
Фінансовий відділ
Відділ освіти
Відділ культури і туризму
Відділ у справах молоді та спорту
Відділ житлово'комунального господарства
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Служба у справах неповнолітніх
Архівний відділ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. № 328

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821 "Про упорядкування структури місцевих державних
адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 835).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1853 "Про доповнення додатків 1 і 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 51, ст. 2213).

3. Підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 461 "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 859).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1267 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1803).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2002 р. № 918 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст. 1278).

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1047 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 30, ст. 1422).

7. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. № 1216 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1611).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1262 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1682).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1293 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1696).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2003 р. № 1243 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 33, ст. 1786).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 567 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1283).

12. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2004 р. № 700 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1447).

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

від 11 травня 2005 р. № 345

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 лютого 1998 р. № 144

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. № 144 "Питання забезпечення діяльності

Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 243; 1999 р., № 14, ст. 567; 2000 р., № 5, ст. 174;
2004 р., № 18, ст. 1289, № 25, ст. 1652) зміни, що додаються.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2005 р. № 345

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 лютого 1998 р. № 144
1. У пункті 1:
після слів "працівників секретаріату" доповнити словами "та патронатної служби";
слова "працівників апарату" замінити словами "працівників Секретаріату".
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2. У пункті 2:
слова "заступнику", "помічнику" замінити відповідно словами "заступникам", "помічникам";
доповнити пункт після слів "працівникам секретаріату" словами "та патронатної служби".
3. У пункті 3:
слово "заступник" замінити словом "заступники";
доповнити пункт після слів "члени Комісії" словами "та керівник секретаріату Комісії";
слова "а працівники секретаріату Комісії – до відповідних категорій працівників Секретаріату Кабінету Міністрів

України" замінити словами "працівники секретаріату Комісії – до відповідних категорій працівників Секретаріату
Кабінету Міністрів України, а працівники патронатної служби: Голови Комісії – до відповідних працівників патронатної
служби Першого віце'прем'єр'міністра України; заступників Голови Комісії, секретаря Комісії – до відповідних
працівників патронатної служби Віце'прем'єр'міністра України; членів Комісії – до відповідних працівників патронатної
служби Міністра Кабінету Міністрів України".

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

від 26 травня 2005 р. № 382

Київ

Про утворення урядового органу державного управління 
у складі Міністерства культури і туризму

На виконання Указу Президента України від 20 квітня 2005 р. № 680 "Про Міністерство культури і туризму України"
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Утворити у складі Міністерства культури і туризму на базі Державної служби охорони культурної спадщини та
Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон, що реорганізуються,
Державну службу з питань національної культурної спадщини як урядовий орган державного управління.

2. Установити, що Державна служба з питань національної культурної спадщини є правонаступником Державної служби
охорони культурної спадщини та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний
кордон.

3. Міністерству культури і туризму подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Положення про
Державну службу з питань національної культурної спадщини.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 26 травня 2005 р. № 390

Київ

Про утворення Державного департаменту у справах релігій

На виконання Указу Президента України від 20 квітня 2005 р. № 701 "Питання Міністерства юстиції України" Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Утворити у складі Міністерства юстиції на базі Державного комітету у справах релігій, що ліквідується, Державний
департамент у справах релігій як урядовий орган державного управління.

2. Міністерству юстиції подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Положення про Державний
департамент у справах релігій.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО



65

НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  № 2/2005

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

від 26 травня 2005 р. № 402

Київ

Про затвердження Положення про порядок прийому осіб 
на навчання за освітньоEпрофесійними програмами 

підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" 
в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо'професійними програмами підготовки

магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників,
що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2005 р. № 402

ПЕРЕЛІК
про порядок прийому осіб на навчання 

за освітньоEпрофесійними програмами підготовки магістрів
за спеціальністю "Державна служба"

в освітній галузі "Державне управління"
та працевлаштування випускників

1. Навчання за освітньо'професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній
галузі "Державне управління" (далі – програми підготовки магістрів) здійснюють вищі навчальні заклади, відібрані на кон'
курсній основі відповідно до встановленого законодавством порядку та на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг.

2. Навчання здійснюється за державним замовленням, окремим договором між вищим навчальним закладом і юридич'
ною або фізичною особою на умовах, визначених зазначеним договором.

Строк навчання за денною формою не може перевищувати одного року, за заочною, вечірньою та дистанційною – 22 місяці.
3. Головдержслужба забезпечує подання до Мінекономіки пропозицій щодо формування державного замовлення на

підготовку магістрів та здійснює контроль у цій сфері.
Органи державної влади несуть відповідальність за обґрунтованість державного замовлення щодо потреби в магістрах

та за їх подальше працевлаштування.
4. Головдержслужба укладає з вищим навчальним закладом державний контракт за формою згідно з додатком 1, в якому

визначаються обсяг підготовки магістрів за спеціалізаціями та формами навчання, умови фінансування.
5. Для навчання за програмами підготовки магістрів за денною, заочною, вечірньою та дистанційною формою прийма'

ються на конкурсній основі особи, що мають повну вищу освіту.
6. Для навчання за програмами підготовки магістрів не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замов'

ленням і отримали диплом магістра за спеціальностями в освітній галузі "Державне управління", та особи, щодо яких існу'
ють встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самовря'
дування і перебуванням на ній.

7. Для навчання за денною формою приймаються особи, що:
1) працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або

служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, займають, як правило, посади п'ятої – сьомої категорії,
не досягли 45 років;

2) працюють в установах і організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу
в органах місцевого самоврядування", та зараховані до кадрового резерву для прийняття на державну службу чи службу
в органи місцевого самоврядування, мають загальний трудовий стаж не менш як один рік після отримання освітньо'
кваліфікаційного рівня спеціаліста, не досягли 45 років;
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3) закінчили у році вступу вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації та отримали диплом
з відзнакою, не досягли 35 років (за рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу).

8. Прийом осіб для навчання за програмами підготовки магістрів за державним замовленням здійснюється за догово'
рами'направленнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій (далі –
органи, установи, організації).

Керівники органів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за оформлення та облік договорів'направ'
лень згідно з додатком 2.

9. Особи, прийняті для навчання за державним замовленням за денною формою, зараховуються на період навчання до
кадрового резерву органів, установ, організацій на посади, що визначені договорами'направленнями.

10. Для навчання за заочною, вечірньою та дистанційною формою приймаються особи, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту
7 цього Положення.

11. До заяви про вступ до вищого навчального закладу для навчання за програмою підготовки магістрів додаються осо'
бова картка форми П'2 ДС (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування), особовий листок
з обліку кадрів для інших категорій вступників, автобіографія, медична довідка за формою № 086'у, три фотокартки
розміром 3x4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки, договору'направлення, довідки про при'
своєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку, довідка про зарахування до кадрового резерву на
посаду, зазначену в договорі'направленні. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

Крім зазначених документів, особи з числа випускників вищих навчальних закладів року вступу подають рекомендацію
державної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу, а особи, навчання яких здійснюватиметься за окремим дого'
вором між вищим навчальним закладом і юридичною або фізичною особою, – зазначений договір замість договору'направ'
лення.

12. Конкурсний відбір осіб для навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється за результатами вступних
екзаменів з основ держави і права, основ економіки та співбесіди. 

Відбір осіб з числа випускників вищих навчальних закладів року вступу здійснюється за результатами співбесіди за ок'
ремим конкурсом.

Програми вступних екзаменів з основ держави і права та основ економіки розробляються відповідно до програм вищого
навчального закладу.

Співбесіда проводиться з метою визначення рівня підготовки з соціально'економічних, політико'правових, історико'
культурних питань та питань державного управління.

Вступники складають екзамени державною мовою.
13. Прийом для навчання за програмами підготовки магістрів здійснює комісія, яка утворюється вищим навчальним за'

кладом відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (v0169290'03), затвер'
дженого МОН.

До складу приймальної комісії включаються представники територіальних управлінь державної служби, інших органів дер'
жавної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні спеціалісти та вчені в галузі державного управління.

14. Рішення про зарахування осіб для навчання за програмами підготовки магістрів приймає за результатами вступних
екзаменів приймальна комісія вищого навчального закладу, а за державним замовленням – за погодженням з Головдерж'
службою. Рішення приймальної комісії затверджується ректором вищого навчального закладу.

Зарахування проводиться до 1 серпня, про що приймальна комісія письмово повідомляє вступників.
15. Приймання документів і вступні екзамени проводяться в квітні – липні.
16. У разі зарахування для навчання за денною формою працівник звільняється із займаної посади відповідно до статті

38 Кодексу законів про працю.
На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування їх посади можуть займатись інши'

ми особами лише на умовах строкового договору.
17. Час навчання за програмами підготовки магістрів за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунк'

том 24 цього Положення, зараховується випускникам до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби,
служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли до вступу до вищого навчального закладу вони перебували на
державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання розпочали роботу
у відповідному органі, установі, організації або вступили до аспірантури чи докторантури з наукової галузі "Державне
управління" на навчання з відривом від виробництва.

18. Слухачі, що зараховані для навчання за державним замовленням та без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів після їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу за погодженням з Головдержслужбою.

На звільнені місця проводиться протягом наступних 10 днів за погодженням з Головдержслужбою додаткове  зараху'
вання осіб, що склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом.

Відрахування слухачів здійснюється також у разі невиконання ними зобов'язань, передбачених у договорах'направлен'
нях та окремих договорах.

19. Апеляції за результатами вступних екзаменів розглядає комісія, до складу якої повинен входити представник тери'
торіального управління державної служби. Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджує ректор вищого навчаль'
ного закладу за погодженням з Головдержслужбою.

20. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі се'
редньої заробітної плати за останнім місцем роботи згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвер'
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111), –  із змінами до
неї, але не більш як 1,5 посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого згідно з додатком 6 до поста'
нови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469),  з наступни'
ми змінами. Зазначене обмеження не поширюється на слухачів, які до вступу для навчання до вищого навчального закладу
мали ранг державного службовця не нижче дев'ятого.
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Для слухачів, зазначених у підпункті 3 пункту 7 цього Положення, розмір стипендії встановлюється на рівні стипендії
студента вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації.

У разі зміни в установленому порядку умов оплати праці та розмірів посадових окладів відповідних категорій
працівників, розмірів стипендії студентам вищих навчальних закладів третього або четвертого рівня акредитації установ'
лений розмір стипендії перераховується.

Слухачі, що навчаються за заочною та вечірньою формою, користуються пільгами, передбаченими для студентів вищих
навчальних закладів, які навчаються без відриву від виробництва. На період підготовки магістерської роботи їм надається
за місцем роботи строком на два місяці додаткова відпустка.

21. На час навчання іногороднім слухачам надаються місця у гуртожитку. Члени сімей слухачів гуртожитком не забезпечуються.
22. Слухачам, що виконали навчальний план, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, присвоюється

відповідна кваліфікація в освітній галузі "Державне управління" та видається диплом установленого зразка.
Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін

(модулів) та оцінку "добре" – з решти, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу з оцінкою "відмінно".
Слухачі, що не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки магістрів, або допустили грубі порушен'

ня Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, відраховуються з нього наказом ректора. Відрахування
слухачів, що навчалися за державним замовленням, попередньо погоджується з Головдержслужбою.

У разі припинення навчання з поважної причини колишній слухач може бути поновлений на навчанні за рішенням рек'
тора, попередньо погодженим з Головдержслужбою.

Слухачам, що не склали державні екзамени або не захистили магістерську роботу з поважної причини, ректор може
дати дозвіл на повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи в наступному навчальному році.

23. Слухачі, що під час навчання за державним замовленням за заочною, вечірньою та дистанційною формою припинили
перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, відраховуються з вищого навчального за'
кладу наказом ректора за погодженням з Головдержслужбою з правом поновлення на навчанні за державним замовленням
у разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування на посади, які відповідають умовам
прийому, або з правом поновлення на навчанні за окремими договорами.

Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмежен'
ня, пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самовря'
дування, він відраховується з вищого навчального закладу без права поновлення.

Органи, установи, організації повинні поінформувати вищий навчальний заклад про звільнення з державної служби або служби в ор'
ганах місцевого самоврядування слухача, що навчається за державним замовленням за заочною, вечірньою та дистанційною формою.

24. Випускникам вищого навчального закладу (далі – випускники), що навчалися за державним замовленням за денною
формою та отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.

Датою закінчення випускником вищого навчального закладу є останній день відпустки.
25. Випускники, які навчалися за програмами підготовки магістрів за державним замовленням за денною формою, зо'

бов'язані прибути на роботу в строк та за місцем, установленими договором'направленням, та відпрацювати в органі, установі,
організації або за їх згодою та погодженням з Головдержслужбою в іншому органі установі, організації не менше трьох років.

Відповідно до набутої кваліфікації орган, установа, організація, в яких випускник перебуває в кадровому резерві, пропо'
нує йому з подальшим призначенням посаду, рівноцінну за оплатою, категорією, характером діяльності тій, яку він займав до
вступу для навчання, та надає  переважне право на зайняття вакантної посади або просування по службі.

26. Випускник може не відпрацьовувати за направленням з таких поважних причин:
вступ для навчання за державним замовленням за денною формою до аспірантури чи докторантури з наукової галузі

"Державне управління" за рекомендацією вченої ради вищого навчального закладу, де він навчався за програмою підго'
товки магістрів, за умови, що строк від закінчення вищого навчального закладу до вступу в аспірантуру чи докторантуру не
перевищує 30 календарних днів;

прийняття на науково'педагогічну чи наукову роботу в сфері державної служби.
Дата прибуття випускника на роботу за направленням переноситься на час складання відповідних вступних екзаменів

і вирішення питання щодо його зарахування до аспірантури чи докторантури. Вищий навчальний заклад повідомляє про це
орган, установу, організацію, до яких випускник повинен був направлятися для працевлаштування, з метою збереження за
ним відповідної посади на період складання вступних екзаменів.

27. Керівництво вищого навчального закладу видає випускникові направлення за зразком згідно з додатком 3, про що
інформує Головдержслужбу і орган, установу, організацію, до яких направлено випускника. У направленні зазначається
дата прибуття випускника до місця призначення.

Видане направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору органом, установою, організацією з ви'
пускником, який навчався за державним замовленням.

У разі неприбуття за направленням без поважної причини або його відмови (протягом трьох років після закінчення ви'
щого навчального закладу) від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування випускник
зобов'язаний відшкодувати в установленому порядку вартість навчання.

28. Орган, установа, організація повинні за наявності вакансії запропонувати випускнику посаду, рівноцінну за оплатою,
категорією, характером діяльності тій, яку він займав до вступу для навчання.

29. Персональна відповідальність за працевлаштування випускників на зазначені в договорах'направленнях посади покла'
дається на керівника відповідного органу, установи, організації, які надають щороку відповідну інформацію Держкомстату.

30. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації працевлаштування випускників здійснюється органом,
установою, організацією, які є їх правонаступниками.

Зобов'язання щодо працевлаштування випускників зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни
структури органу, установи, організації. При цьому зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови
випускникам у працевлаштуванні.
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31. У разі коли випускник не захистив магістерську роботу без поважних причин, орган, установа, організація може
прийняти його на посаду з урахуванням отриманої підготовки.

32. Орган, установа, організація надсилає у місячний строк із зазначеної у направленні дати прибуття випускника на ро'
боту повідомлення вищому навчальному закладу та Головдержслужбі за формою згідно з додатком 4.

33. Контроль за працевлаштуванням випускників здійснює Головдержслужба разом з органами, установами, організаціями.
34. Крім передбачених цим Положенням умов працевлаштування випускників, на них поширюються права та обов'яз'

ки, визначені згідно з підпунктами 1–4 пункту 9, пунктами 11–13 і 31 Порядку працевлаштування випускників вищих нав'
чальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 460; Офіційний вісник України, 2003 р., № 37,
ст. 1981; 2004 р., № 28, ст. 1871).

35. Це Положення не застосовується у разі прийому слухачів до Національної академії державного управління при Пре'
зидентові України та працевлаштування випускників цієї Академії.

Додаток 1
до Положення

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
між Головдержслужбою та вищим навчальним закладом

від ___ ___________ 200_ р.                                         № __________

Головдержслужба (далі – замовник) в особі _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище керівника)

який діє на підставі Положення про Головне управління державної служби України, та________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

(далі – виконавець) в особі ________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище керівника)

який діє на підставі статуту вищого навчального закладу, уклали цей контракт про підготовку магістрів за спеціальністю
"Державна служба" в освітній галузі "Державне управління".

1. Предмет контракту
Забезпечення підготовки фахівців для державної служби за освітньо'професійними програмами підготовки магістрів

за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" (далі – програми підготовки магістрів) на
______/___ навчальний рік за такими показниками:

Спеціальність
"Державна служба"

Спеціалізація
''''''''''''''''
Усього

2. Права та обов'язки сторін
Замовник:
1) здійснює розрахунки з виконавцем згідно з обсягом асигнувань, передбачених у видатках Державного бюджету України

на ____ і ____ роки для підготовки магістрів;
2) здійснює контроль за працевлаштуванням випускників на державну службу чи службу в органи місцевого самовря'

дування.
Виконавець:
1) здійснює підготовку магістрів за відповідними спеціалізаціями згідно з визначеними в розділі 1 цього контракту по'

казниками;

Найменування спеціальності
та спеціалізації з підготовки магістрів    

Кількість слухачів за формами навчання

денна заочна вечірня дистанційна

року
вступу

року
вступу

року
вступу

року
вступу

року
вступу

року
вступу

року
вступу
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2) забезпечує прийом слухачів на навчання згідно з Положенням про порядок прийому осіб на навчання за освітньо'
професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління"
та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 402;

3) здійснює організаційні заходи щодо виконання навчального плану, забезпечує високоякісну теоретичну і практичну
підготовку магістрів за відповідними спеціалізаціями та формами навчання;

4) використовує отримані за контрактом кошти відповідно до їх цільового призначення згідно із затвердженим сторо'
нами кошторисом;

5) забезпечує працевлаштування випускників, здійснюючи постійний контроль за виконанням договорів'направлень,
видачу випускникам направлень на роботу та інформує замовника про стан працевлаштування випускників;

6) забезпечує іногородніх слухачів місцями в гуртожитку вищого навчального закладу;
7) погоджує із замовником навчальні плани;
8) інформує замовника про обрану слухачами тематику магістерських робіт;
9) погоджує із замовником склад державної екзаменаційної комісії.

3. Умови оплати послуг
Вартість оплати послуг з підготовки магістрів визначається щороку. За надані послуги замовник перераховує виконав'

цю у _____ році відповідно до кошторису _______ тис. гривень без податку на додану вартість (згідно з підпунктом 5.1.3 пунк'
ту 5 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість").

Обсяги фінансування в _____ році визначаються додатковими угодами відповідно до видатків, затверджених згідно із
Законом України про державний бюджет відповідного року.

Замовник проводить щомісяця в авансованому порядку стовідсоткову оплату послуг виконавцю з підготовки магістрів
відповідно до календарного плану розрахунків.

Авансування здійснюється в наступному місяці після приймання Замовником акта виконання робіт за попередній
місяць згідно з додатком. Строк подання виконавцем зазначеного акта не може перевищувати 30 календарних діб з дати
перерахування попередньої оплати.

Невикористані кошти повертаються у разі виконання державного замовлення замовникові або за погодженням сторін
враховуються при подальших розрахунках.

4. Порядок виконання робіт
Виконавець не пізніше ніж до 5 числа наступного місяця подає замовнику акт виконання робіт за звітний місяць, в яко'

му наводиться опис наданих виконавцем послуг та їх вартість згідно з цим контрактом.
Замовник зобов'язаний підписати акт виконання робіт протягом 10 робочих днів з часу їх отримання чи надіслати вико'

навцеві у разі, коли зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим виконавцем згідно з умовами цього кон'
тракту, повідомлення з обґрунтуванням причин відмови.

Після закінчення строку виконання робіт з підготовки магістрів згідно з цим контрактом сторонами підписується за'
ключний акт про виконання взаємних зобов'язань.

5. Відповідальність сторін
У разі порушення своїх обов'язків згідно з цим контрактом сторони несуть відповідальність, визначену цим контрактом

та законодавством.
Виконавець не має права перерозподіляти кошти між статтями витрат кошторису в межах узгодженої планової кальку'

ляції без письмової згоди замовника.
Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами

бухгалтерського обліку виконавця.
Замовник не несе відповідальність за зміну обсягів асигнувань з державного бюджету і за несвоєчасне і не в повному

обсязі фінансування замовника Державним казначейством.
У разі невиконання замовником договірних зобов'язань щодо фінансування виконавця з дня отримання коштів Замов'

ником до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного банку.

6. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання додаткових договорів.
Цей Контракт припиняє дію:
після закінчення строку, на який його укладено;
за згодою сторін (оформляється протоколом);
у разі невиконання сторонами зобов'язань.
Контракт набирає чинності з дня підписання і діє до ___ ___________ 200_ року.
Контракт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

7. Юридичні адреси сторін
Замовник _______________________________________________________________________________________________________

(адреса, фінансові реквізити, телефон, телефакс)

Виконавець _____________________________________________________________________________________________________
(адреса, фінансові реквізити, телефон, телефакс)
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Від замовника                    Від виконавця
_____________________          _____________________

(найменування посади)            (найменування посади)

___________________  _______  ___________________  _______  
(ініціали та прізвище)          (підпис)  (ініціали та прізвище)         (підпис)

______ ______________200 _ р.          ______ ______________200 _ р.

МП                                МП

Додаток
до державного контракту

АКТ
виконання робіт

у ________________ 200_ році
(звітний місяць)

за державним контрактом від ______ ______________ 200_ р. № __________

між Головдержслужбою та ________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Ми, що нижче підписалися, від виконавця _________________________________________________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

з одного боку, та від замовника ___________________________________________________________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

з другого боку, склали цей акт про те, що протягом ____________________ 200_ р.  на виконання державного контракту між
(звітний місяць)

Головдержслужбою та вищим навчальним закладом на підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній
галузі "Державне управління" виконавцем здійснювалося навчання _____ слухачів за денною, _____ – заочною, _____ –
вечірньою, _______ – дистанційною формою. Проведено ________ навчальних годин.

Фактичні видатки за державним контрактом на ___ ______200_ р. становлять ____ тис. гривень, в тому числі за
_____________– ____ тис. гривень.
(звітний місяць)

Загальна сума коштів, які перераховані за контрактом, становить ______________________ тис. гривень, в тому числі
за _____________–_____ тис. гривень.

(звітний місяць)

Кошти, які підлягають перерахуванню, ____________________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)

____________________________________________________________________________________________________ тис. гривень.
Обґрунтування витрат згідно із статтями за ________________ 200_ р. додається. 

(звітний місяць)

Дані про хід виконання зобов'язань станом на ___ ____ 200_ р.
(тис. гривень)

Показник

Заборгованість
Затверджено
кошторисом

Згідно 
з календарним

планом 
та динамікою

зростання  

Надійшло коштів  Фактичні видатки

замовника виконавця
з початку

року
за місяць

з початку
року

за місяць

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оплата праці
працівників
бюджетних
установ

Нарахування
на заробітну
плату

Оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв
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Від виконавця                    Від замовника

Ректор                           Начальник Головдержслужби
___________________  _______  ___________________  _______  

(ініціали та прізвище)          (підпис)  (ініціали та прізвище)          (підпис)

______ ______________200 _ р.          ______ ______________200 _ р.

МП                                МП

Додаток 2
до Положення

ДОГОВІРEНАПРАВЛЕННЯ
до вищого навчального закладу

від ___ ___________ 200_ р.                                                                                                                                                    № _________

_________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування органу державної влади, органу місцевого

________________________________________________________________________________________________________________
самоврядування, інших установ та організації)

в особі __________________________________________________________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище керівника органу, установи, організації)

та _______________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи особи, що направляється на навчання)

уклали цей договір про підготовку магістра за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управлін'
ня" (далі – магістр).

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інша установа та організація зобов'язується:
зарахувати на період навчання за денною формою до кадрового резерву

_____________________________________________________________________________________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка направляється на навчання)

на посаду ________________________________________________________________________________________________________
(назва та категорія посади)

з урахуванням того, що оплата праці не буде нижчою ніж та, яку він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий
навчальний заклад;

створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;
забезпечити належні умови слухачам для навчання за заочною, вечірньою та дистанційною формами;
надати слухачеві після закінчення навчання за денною формою роботу на посаді та з оплатою праці не нижчою ніж та,

яка була визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно з цим договором.

2. Особа, що направляється на навчання, зобов'язується:
оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої професійно'кваліфікаційною характерис'

тикою магістра;
погодити з органом, установою, організацією тему магістерської роботи;
прибути після закінчення навчання за денною формою на роботу до відповідного органу, установи, організації в уста'

новлений строк і відпрацювати в ньому (ній) не менш як три роки. У разі відрахування з вищого навчального закладу, не'
явки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі витрати, пов'язані з набуттям
кваліфікації магістра, в установленому порядку.

3. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.
Цей договір припиняє дію:
після закінчення строку, на який його укладено;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поточні
трансферти
населенню, 
в тому числі
стипендія

Інші видатки
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за згодою сторін (оформляється протоколом);
у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань.
Цей договір набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до ___ ___________ 200_ р. (визначається

відповідно до нормативного строку навчання з урахуванням строку відпустки тривалістю 30 календарних днів та строку
відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як три роки).

Цей договір складається у двох примірниках, перший з яких зберігається в органі, установі, організації, другий –
у особи, яка направляється на навчання.

У процесі виконання своїх прав і обов'язків, визначених цим договором і Положенням про порядок прийому осіб на
навчання за освітньо'професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній
галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників, сторони керуються Законами України "Про державну
службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про місцеве самоврядування".

4. Адреси сторін:
Орган, установа, організація:
___________________________________________________________________________________________________________________
Особа, яка направляється на навчання:
___________________________________________________________________________________________________________________

(місце постійного проживання)

паспорт __________________________________________________________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)

Керівник органу, установи,        Особа, яка направляється 
організації                       на навчання
___________________  _______  ___________________  _______  

(ініціали та прізвище)          (підпис)  (ініціали та прізвище)           (підпис)

___ ___________200 _ р.          ___ ___________200 _ р.

Головний бухгалтер
___________________  _______  

(ініціали та прізвище)         (підпис)  

___ ___________200 _ р.          
МП                                

Додаток 3
до Положення

НАПРАВЛЕННЯ
на роботу магістра в освітній галузі "Державне управління"

від ___ ___________ 200_ р.                                           № ___________

___________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові випускника)

який (яка) закінчив (закінчила) в 200_ році
___________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу,

___________________________________________________________________________________________________________________
його підпорядкованість, адреса, телефон, телефакс)

та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо'кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю "Державна служба"
в ос вітній галузі "Державне управління" за спеціалізацією_________________________________________,
направляється в розпорядження __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, інших установ та організацій, адреса, телефон, телефакс)

для роботи на посаді ______________________________________________________________________________________________
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Дата прибуття до місця призначення ___ ___________ 200_ р.
Керівник вищого навчального закладу _____________________________________________________________________________

(посада)

_________________________________  _______________  
(ініціали та прізвище)    (підпис)  

___ ___________200 _ р.          

МП                                

Додаток 4
до Положення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про працевлаштування магістра в освітній галузі "Державне управління"

від ___ ___________ 200_ р.                                                      № ___________

___________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування,

___________________________________________________________________________________________________________________
інших установ та організацій, адреса, телефон, телефакс)

повідомляє, що магістра за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління"________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

призначено на посаду _____________________________________________________________________________________________

___ ___________ 200_ р.

Керівник органу, установи, організації _____________________________________________________________________________
(найменування посади)

_________________________________  _______________  
(ініціали та прізвище)    (підпис)  

___ ___________200 _ р.          

МП                                

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2005 р. № 402

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. № 533 "Про Порядок прийому до вищих навчальних зак'
ладів на навчання за освітньо'професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"
(ЗП України, 1996 р., № 12, ст. 335).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 р. № 949 "Про затвердження Положення про працевлаш'
тування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо'про'
фесійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 36, с. 10).

3. Пункт 1 змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України стосовно підготовки, перепідготовки та підвищен'
ня кваліфікації державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1998 р. № 499
(Офіційний вісник України, 1998 р., № 16, ст. 592).

4. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній га'
лузі "Державне управління", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1812
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 24).
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 2 квітня 2005 р. № 90'р

Київ

Про віднесення посад працівників територіальних
органів міграційної служби до відповідних категорій

посад державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників територіальних органів

Держкомнацміграції — управлінь (відділів) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та

Севастополі —  до відповідних категорій посад державних службовців міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь

(відділів) обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 20 квітня 2005 р. № 112'р

Київ

Про віднесення деяких посад 
до першої та другої категорій посад 

державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади заступників Міністра Кабінету Міністрів

України до першої категорії, перших помічників та заступників керівників служб Першого віце'прем'єр'міністра України та

віце'прем'єр'міністрів України — до другої категорії посад державних службовців.

Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО

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

від 18 травня 2005 р. № 154'р

Київ

Про віднесення посад працівників Генерального штабу Збройних Сил
до відповідних категорій посад державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників Генерального штабу

Збройних Сил до таких категорій посад державних службовців:

третя – начальник управління, самостійного відділу;

четверта – заступник начальника управління, начальник відділу та його заступник;

п'ята – спеціаліст.
Прем'єрEміністр України Ю. ТИМОШЕНКО
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АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 23 березня  2005 р. № 124

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 червня 2005 р. за № 611/10891

Про затвердження Порядку інформування Президента України 

та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку 

перебування на державній службі або закінчення терміну 

попереднього його продовження державним службовцям, 

яких призначає на посади та звільняє з посад 

Президент України або Кабінет Міністрів України

Відповідно до підпункту 61 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Ука'

зом Президента України від 02.10.99 № 1272 (із змінами і доповненнями), щодо аналізу вікового складу державних служ'

бовців, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України, та інформування

не пізніше ніж за три місяці до досягнення ними граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну

попереднього його продовження Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України н а к а з у ю:

1. Затвердити Порядок інформування Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку

перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких

призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України (додається).

2. Запровадити надання відомостей Головдержслужбі України органами державної влади згідно з цим  Порядком з 1 лип'

ня 2005 року.

3. Юридичному управлінню забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України в установленому

порядку.

4. Інформаційно'аналітичному управлінню (Балюк В. В.) забезпечити доопрацювання підсистеми обліку державних

службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" в частині, що стосується автоматизова'

ного формування переліку державних службовців, які досягли граничного віку перебування на державній службі або в яких

закінчився термін попереднього його продовження.

5. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Савков А. П.) після державної реєстрації

цього наказу в Міністерстві юстиції України спільно з управлінням справами (Яремчук І. М.) забезпечити його розсилку ор'

ганам державної влади.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Начальника Головдержслужби Борсука М. О.

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головдержслужби України

від 23 травня 2005  № 124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 червня 2005 р. за № 611/10891

ПОРЯДОК

інформування Президента України та Кабінету Міністрів України

про досягнення граничного віку перебування на державній службі 

або закінчення терміну попереднього його продовження 

державним службовцям, яких призначає на посади

та звільняє з посад Президент України 

або Кабінет Міністрів України

1. Цей Порядок розроблено з метою інформування Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України про

досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження

державним службовцям, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України,

відповідно до Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом Президента України

від 02.10.99 № 1272 (із змінами і доповненнями), та Порядку погодження продовження терміну перебування на державній

службі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2020.

2. Органи державної влади подають до Головного управління державної служби України (далі – Головдержслужба) відо'

мості щодо осіб, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України, у поряд'

ку, передбаченому наказом Головдержслужби від 16.12.96  № 43  "Про затвердження Порядку інформування центральни'

ми і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами про

зміни облікових даних керівних працівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади", зареєстрованим

в Міністерстві юстиції України 20.12.96 за № 734/1759.

3. В інформації щодо осіб, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів Украї'

ни, зазначаються такі відомості про державних службовців:

' прізвище, ім'я, по батькові;

' повна дата народження (день, місяць, рік);

' освіта, найменування навчального закладу та рік його закінчення, освітньо'кваліфікаційний рівень та його

відповідність займаній посаді, науковий ступінь і вчене звання;

' повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг відповідно до запису в трудовій книжці;

' стаж роботи (загальний, державної служби, роботи у відповідному державному органі та на даній посаді);

' інформація щодо попереднього погодження продовження терміну перебування на державній службі.

4. Головдержслужба на основі інформації органів державної влади здійснює аналіз вікового складу державних служ'

бовців, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України, та в десятиденний

термін подає узагальнену інформацію до Секретаріату Президента України або Кабінету Міністрів України.

Перший заступник 

Начальника  Головдержслужби М. Борсук
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Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 28 березня  2005 р. № 72

Київ

Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування 

відповідно до статті 14 Закону України 

"Про службу в органах місцевого самоврядування"        

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого

самоврядування" н а к а з у ю:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування

відповідно до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"( додаються).

2. Інформаційно'аналітичному управлінню (Балюк В. В.) розмістити Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів

посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого

самоврядування" на внутрішньому і зовнішньому веб'сайті Головдержслужби.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби Галіну Т. В.

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

Додаток

до Наказу Головдержслужби

від 28.03.2005 р. № 72

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого

самоврядування" від 12 січня 2005 року посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів;

заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради;

секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад віднесені до вищих, ніж попередні, категорій посад

в органах місцевого самоврядування.

З набранням чинності Законом України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого

самоврядування" посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які відповідають

четвертій та п'ятій категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Ранги, які відповідають посадам третьої — сьомої категорії, присвоюються, відповідно, сільським, селищним, міським

головою.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з призначенням (обранням) на вищу посаду в органи місцевого самоврядування, як

правило з найнижчого рангу, передбаченого для відповідної категорії посад.

Через два роки після присвоєння посадовій особі органів місцевого самоврядування відповідного рангу керівник

державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому

чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як два

роки з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу державного службовця.



78

НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  № 2/2005

Черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі, до якої протягом останнього року застосовувалися дис'

циплінарні стягнення, а також у період перебування під слідством. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року

може застосовуватися як захід дисциплінарного впливу.

При призначенні посадової особи місцевого самоврядування на більш високу посаду їй присвоюється ранг у межах ка'

тегорії посади, яку вона зайняла. У разі, коли посадова особа займає більш високу посаду в межах однієї категорії посад,

їй може бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії посад з урахуванням про'

фесійної кваліфікації та результатів роботи.

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг посадовій особі місцевого самоврядування присвоюється з ураху'

ванням часу присвоєння попереднього рангу.

Так, наприклад, якщо посадова особа місцевого самоврядування мала 11 або 10 ранг у п'ятій категорії, то з віднесен'

ням її посади до четвертої категорії посад їй присвоюється найнижчий 9 ранг четвертої категорії посад в органах місцево'

го самоврядування. Якщо ж посадова особа місцевого самоврядування мала максимальний 9 ранг п'ятої категорії (який

одночасно є найнижчим рангом четвертої категорії), то 8 ранг четвертої категорії посад їй може бути присвоєний у разі,

якщо минуло два роки з часу присвоєння попереднього (тобто 9) рангу.  

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена рангу лише за вироком суду. У разі виявлення пору'

шень Закону при присвоєнні рангів, вони мають бути усунені рішенням сесії відповідної ради або розпорядженням

сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

За сумлінну працю посадовій особі місцевого самоврядування при звільненні зі служби у зв'язку з виходом на пенсію

може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо вона має найвищий ранг у цій категорії

посад не менше двох років.

У разі переходу посадової особи місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії по'

сад, їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до Закону України "Про служ'

бу в органах місцевого самоврядування".

У розділі трудової книжки "Відомості про роботу" посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про при'

своєння, зміну чи позбавлення відповідного рангу із зазначенням порядкового номера запису, дати внесення запису,

підстави для внесення запису (розпорядження керівника, дати його видання і номера).

Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 15 квітня 2005 р. № 87

Київ

Про затвердження Порядку розподілу державного замовлення

між вищими навчальними закладами на підготовку магістрів за спеціальністю 8.150101 

"Державна служба" напряму підготовки 1501 "Державне управління"

Відповідно до пункту 3 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262, щодо визначення державного замовника на підготовку

магістрів в освітній галузі "Державне управління" за спеціальністю "Державна служба" для роботи на посадах V — VII категорій

державних службовців  н а к а з у ю :

1. Затвердити Порядок розподілу державного замовлення між вищими навчальними закладами на підготовку магістрів за

спеціальністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 1501 "Державне управління" (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Начальника Головдержслужби Оболенського О. Ю.

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко
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Додаток

до наказу Головдержслужби

від 15.04.2005 р. № 87

ПОРЯДОК

розподілу державного замовлення між вищими навчальними закладами 

на підготовку магістрів за спеціальністю 8.150101 "Державна служба"

напряму підготовки 1501 "Державне управління"

1. Порядок розподілу державного замовлення між вищими навчальними закладами на підготовку магістрів за спеціальністю

8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 1501 "Державне управління"  розроблений відповідно до:

Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом Президента України від 02.10.99 № 1272;

Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,

органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 14.07.99 № 1262;

Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,  затвердженого пос'

тановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97 № 167.

2. Державне замовлення на підготовку магістрів в освітній галузі "Державне управління" за спеціальністю "Державна служ'

ба" для роботи на посадах V—VII категорій державних службовців формує Головне управління державної служби України з ура'

хуванням потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підготовці магістрів за вказаною спеціальністю

та орієнтовних обсягів фінансування на відповідний рік.

3. Виконавцями державного замовлення підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" за спеціальністю "Держав'

на служба" є вищі навчальні заклади IV рівня акредитації, що мають ліцензію на право здійснення відповідних освітніх послуг. 

4. Головдержслужбою щорічно відповідно до обсягів державного замовлення, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України на відповідний рік, проводиться розподіл державного замовлення між вищими навчальними закладами на підготовку

магістрів за спеціальністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 1501 "Державне управління".

5. Розподіл Головдержслужбою обсягів державного замовлення між вищими навчальними закладами відбувається щорічно

з урахуванням:

потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування  у підготовці магістрів за вказаною спеціальністю

відповідно до спеціалізацій та затверджується відповідним наказом Начальника Головдержслужби;

ліцензованого обсягу підготовки за відповідними формами навчання;

50% частки науково'педагогічних працівників від їх загальної кількості, які забезпечують навчальний процес на постійній основі;

частки науково'педагогічних працівників, які викладають нормативні і вибіркові навчальні дисципліни освітньо'професійної

програми, а саме: 25% — докторів наук, професорів; 60% — кандидатів наук, доцентів; 15% — викладачів' практиків (керівників

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обіймають посади I'IV категорій);

наявності випускової кафедри, очолюваної фахівцем відповідної науково'педагогічної спеціальності, доктором наук, про'

фесором;

частки науково'педагогічних працівників, які за останні 3 роки мають надруковані у фахових виданнях наукові праці, що за

тематикою відповідають змісту дисциплін, що ними викладаються;

100% забезпеченості слухачів гуртожитком;

наявності навчально'методичного забезпечення для кожної дисципліни навчального плану: програм і робочих програм

дисциплін; планів семінарських, практичних занять; методичних вказівок і тематики магістерських робіт; програм державних

екзаменів; забезпеченості програмами практики та стажування; дидактичного забезпечення самостійної роботи слухачів;

100% забезпеченості слухачів підручниками, навчальними посібниками, що знаходяться у бібліотеці вищого навчального

закладу;

забезпеченості читальних залів фаховими періодичними виданнями (7–10 найменувань);

100 % підвищення кваліфікації науково'педагогічних працівників постійного складу за останні 5 років.

6. Затверджений наказом Начальника Головдержслужби розподіл обсягів державного замовлення у 10'денний термін до'

водиться до відома та виконання вищим навчальним закладам, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю 8.150101

"Державна служба" напряму підготовки 1501 "Державне управління".  

Перший заступник 

Начальника Головдержслужби     О. Оболенський



80

НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  № 2/2005

Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

19 травня 2005 . № 122

Київ

Про типову структуру 

Управління державної служби Головдержслужби 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 "Про упорядкування структури апарату

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"  н а к а з у ю:

1. Затвердити типову структуру Управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (додатки 1, 2, 3, 4).

2. Першому заступнику Начальника Головдержслужби Борсуку М. О., начальнику управління – керуючому справами

Яремчуку І. М. в триденний термін довести наказ до відома управлінь державної служби Головного управління державної

служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Управлінням державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі у тижневий термін внести пропозиції щодо приведення структури у відповідність з цим

наказом.

4. Вважати наказ Головдержслужби від 19 листопада 2004 року № 203 таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

Додаток 1 
до наказу Головдержслужби

від 19.05.2005 р. № 122

Типова структура Управління державної служби Головдержслужби 
в Автономній Республіці Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі
(кількість – 8 штатних одиниць) * 

Заступник начальника Управління – начальник 
відділу з питань реалізації державної політики
та проходження державної служби

Головний спеціаліст – 4

Сектор організаційноEкадрової роботи 
та діловодства

Завідувач сектору – юрисконсульт – 1
Головний спеціаліст – бухгалтер – 1

Начальник Управління
державної служби

Головного управління 
державної служби 

* Для управлінь з кількістю штатних одиниць "9–10" збільшується кількість працівників у відділі.



81

НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  № 2/2005

Додаток 2 

до наказу Головдержслужби

від 19.05.2005 р. № 122

Типова структура Управління державної служби Головдержслужби 

в Автономній Республіці Крим, областях, 

мм. Києві та Севастополі
(кількість – 12 штатних одиниць)

Додаток 3 
до наказу Головдержслужби

від 19.05.2005 р. № 122

Типова структура Управління державної служби Головдержслужби 
в Автономній Республіці Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі
(кількість – 14 штатних одиниць)

Начальник Управління
державної служби

Головного управління 
державної служби 

Заступник начальника Управління – начальник
відділу з питань реалізації державної політики 

у сфері державної служби

Головний спеціаліст – 4
Головний спеціаліст – бухгалтер – 1

Начальник відділу 
з питань проходження державної служби

Головний спеціаліст – юрисконсульт – 1
Головний спеціаліст – 3

Заступник начальника Управління – начальник
відділу з питань реалізації державної політики 

у сфері державної служби

Головний спеціаліст – 5

Начальник відділу 
з питань проходження державної служби

Головний спеціаліст – 4

Сектор організаційноEкадрової роботи 
та діловодства

Завідувач сектору – юрисконсульт – 1
Головний спеціаліст – бухгалтер – 1

Начальник Управління
державної служби

Головного управління 
державної служби 
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Додаток 4 
до наказу Головдержслужби

від 19.05.2005 р. № 122

Типова структура Управління державної служби Головдержслужби 
в Автономній Республіці Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі
(кількість – 7 штатних одиниць)

Заступник начальника Управління 

Головний спеціаліст – 3
Головний спеціаліст – бухгалтер – 1
Головний спеціаліст – юрисконсульт – 1

Начальник Управління
державної служби

Головного управління 
державної служби 
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СПІЛЬНІ АКТИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

від 23 лютого 2005 р. № 57/120/20/5

Київ

Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо визначення органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування 

потреб у фахівцях у сфері європейської 

та євроатлантичної інтеграції

На виконання п. 1 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, затвердженого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 948'р,  н а к а з у є м о:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування

потреб у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишити за Головдержслужбою України.

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

Міністр освіти і науки України  С. Ніколаєнко

Міністр юстиції України Р. Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільним наказом

Головного управління державної служби України,

Міністерства освіти і науки України,

Міністерства юстиції України

від 23 лютого 05 № 57/120/20/5

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23.12.04 № 948'р "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" 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо визначення органами державної влади та органами  місцевого самоврядування 

потреб у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 

Київ — 2005

1. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб

у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі — Методичні рекомендації) розроблено на виконання

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.04 № 948'р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році

Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлан'

тичної інтеграції України на 2004—2007 роки" з метою якісного визначення рівня кадрового забезпечення та удосконален'

ня системи професійного навчання фахівців зазначеної сфери .
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Метою визначення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях у сфері європейської

та євроатлантичної інтеграції є забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями з ви'

соким рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально на державному, регіональному та місцевому рівнях вико'

нувати завдання щодо реалізації стратегії інтеграції України до ЄС та НАТО.

Щорічна інформація про потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування готується Головдержслуж'

бою України з урахуванням даних, наданих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, та подається

до Кабінету Міністрів України.

2. Визначення термінів

Підготовка фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — це здобуття освіти відповідного освітньо'

кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) у навчальних закладах за спеціальностями, спрямованими на професійну

діяльність у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Перепідготовка фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — це отримання іншої спеціальності у сфері

європейської та євроатлантичної інтеграції на основі здобутого раніше освітньо'кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — це навчання (керівників та

спеціалістів) з метою оновлення та розвитку вмінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної

діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кількісна потреба у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі — кількісна потреба) — визначена

кількість фахівців (керівників та спеціалістів), необхідна органу державної влади або органу місцевого самоврядування для

якісного, планомірного виконання завдань, передбачених стратегією інтеграції України до ЄС та НАТО.

Якісна потреба у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі — якісна потреба) — кількість фахівців

(керівників та спеціалістів), яку необхідно направити на навчання з метою забезпечення заміни природної плинності кадрів,

часткової заміни спеціалістів, зокрема на:

підготовку, перепідготовку — фахівців, які не мають відповідної освіти (див. розділ 3. Вимоги до фахівців у сфері

європейської та євроатлантичної інтеграції при прийомі на державну службу);

підвищення кваліфікації — фахівців з відповідним освітньо'кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра) за

спеціальностями, спрямованими на професійну діяльність, пов'язану з питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції.

3. Мінімальні вимоги до фахівців у сфері європейської та

євроатлантичної інтеграції при прийомі на державну службу

Повна вища юридична чи економічна освіта або освіта за спеціальностями освітньої галузі "Державне управління" чи напря'

му "Міжнародні відносини" за освітньо'кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста).

Обов'язкове володіння іноземною мовою однієї з офіційних мов держав'членів ЄС на рівні ділового спілкування.

Базові знання нормативно'правових актів, що регулюють державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

4. Визначення потреб

Визначення кількісної потреби

Кількісна потреба визначається характером діяльності органу державної влади та обсягом запланованих до виконання

заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. 

При визначенні кількісної потреби необхідно, перш за все, враховувати:

' прогнозовані структурні зміни та можливе розширення функцій підрозділів, що передбачає виділення додаткових штатних

одиниць (стратегічне планування кадрового забезпечення).

' наявність вакантних посад (оперативне планування кадрового забезпечення).

Визначення кількісної потреби пропонується здійснити за формою, що є додатком 1 до Методичних рекомендацій.

Визначення якісної потреби

Визначаючи якісну потребу, необхідно визначити різницю між вимогами до фахівців та наявними кваліфікаційними

характеристиками фахівців, тобто:

' потребу, пов'язану з поліпшенням знань, необхідних для реалізації основних завдань і функцій відповідного підрозділу

(підготовка, перепідготовка фахівців), та

' потребу, пов'язану з удосконаленням конкретних навичок для якісного виконання поточних завдань відповідного

підрозділу (підвищення кваліфікації фахівців).
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Визначення якісної потреби пропонується здійснити за формою, що є додатком 2 до Методичних рекомендацій.

Механізм визначення потреб

Для аналізу та визначення потреби у підготовці, перепідготовці фахівців пропонується провести анкетування.

Анкета має іменний характер, тобто в ній вказується прізвище, ім'я та по батькові особи, яка займається питаннями євро'

пейської та євроатлантичної інтеграції (далі — особа).

Анкета включає:

1. Дані про особу та її діяльність: вік; освіта; спеціальність за освітою; місце роботи, структурний підрозділ; посада, кате'

горія; характер роботи; стаж роботи на державній службі; стаж роботи на посаді.

2. Дані про попереднє навчання (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації), коли й де особа проходила підви'

щення кваліфікації: за професійними програмами підвищення кваліфікації; за програмами тематичних постійно діючих

семінарів (з переліком тем); за програмами тематичних короткострокових семінарів (з переліком тем); за програмами стажу'

вання.

3. Відповідність особи основним вимогам до фахівців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтег'

рації (відповідна освіта, базові знання та володіння іноземними мовами – див. розділ 3).

Об'єктивне визначення потреби у підвищенні кваліфікації фахівців для поглиблення або отримання конкретних умінь та на'

вичок пропонується здійснювати за результатами щорічної оцінки (атестації) фахівців.

5. Надання інформації щодо визначення рівня 

та потреб у підготовці фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до цих рекомендацій щороку

до 28 лютого мають надавати Головдержслужбі України інформацію щодо визначення рівня та потреб у підготовці фахівців

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (додатки 1, 2) для узагальнення та подання до Кабінету Міністрів України.

Інформацію необхідно подавати у друкованому та електронному вигляді. Адреса електронної пошти: vyunova@guds.gov.ua.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(керівник органу державної влади/

органу місцевого самоврядування)

_______________________________ 
(підпис)  

"___"______________ 2005 рік

Інформація

____________________________________________________________________
(орган державної влади/орган місцевого  самоврядування)

щодо визначення рівня та потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях у сфері

європейської та євроатлантичної інтеграції (на 2006 рік у межах граничної чисельності відповідних органів)

Керівник підрозділу з кадрових питань __________________
(підпис)

Дата __________________

Рік

Кількість осіб

Всього:

Прогнозоване збільшення  штатних одиниць Наявність вакантних посад

Всього:
керівників

(із зазначенням
категорії посади)

спеціалістів
(із зазначенням

категорії посади)
Всього:

керівників
(із зазначенням

категорії посади)

спеціалістів 
(із зазначенням

категорії посади)

1 2 3 4 5 6 7 8

2006
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ЗАТВЕРДЖУЮ

(керівник органу державної влади/

органу місцевого самоврядування)

_______________________________ 
(підпис)

"___"______________ 2005 рік

Інформація

_____________________________________________________________________
(орган державної влади/орган місцевого самоврядування)

щодо визначення рівня та потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підготовці,

перепідготовці, підвищенні кваліфікації фахівців  у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (на 2006 рік у межах

граничної чисельності відповідних органів)

Керівник підрозділу з кадрових питань __________________
(підпис)

Дата __________________

Н А К А З

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 30 березня 2005 р. № 75/191

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 травня 2005 р. за № 544/10824

Про затвердження Порядку проходження мовної підготовки 

державними службовцями, які займаються питаннями 

європейської та євроатлантичної інтеграції України

На виконання пункту 7 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, затвердженого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 948'р, н а к а з у є м о:

1. Затвердити Порядок проходження мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями європейської

та євроатлантичної інтеграції України.

Рік

Кількість осіб

Всього:

Потреба у підготовці, перепідготовці Потреба у підвищенні кваліфікації

Всього:
керівників 

(із зазначенням
категорії посади)

спеціалістів 
(із зазначенням

категорії посади)
Всього:

керівників
(із зазначенням

категорії посади)

спеціалістів 
(із зазначенням

категорії посади)

1 2 3 4 5 6 7 8

2006
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2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Начальника Головдержслужби України

Оболенського О. Ю. та заступника Міністра освіти і науки України Степка М. Ф. 

Начальник Головдержслужби Т. Мотренко

Міністр освіти і науки України  С. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
спільним наказом Головного управління  державної служби України 

та Міністерства освіти і науки України
від 30.03.2005  № 75/191

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 травня 2005 р. за № 544/10824

Порядок проходження мовної підготовки 
державними службовцями, які займаються питаннями 

європейської та євроатлантичної інтеграції України

1. Загальні положення

1.1. Порядок проходження мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції України (далі – Порядок), розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.12.2004 № 948'р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми підготовки, пе'
репідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2007
роки" з метою здійснення належної мовної підготовки державних службовців, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції.

1.2. Мовна підготовка – це систематичне удосконалення знань офіційних мов ЄС та НАТО, насамперед англійської,
німецької та французької, державними службовцями, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтег'
рації України, для професійного та ефективного виконання завдань, пов'язаних з європейською та євроатлантичною інте'
грацією України.

1.3. Мовна підготовка державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції
України, має забезпечити відповідно до напряму роботи та потреб структурного підрозділу вільне володіння розмовною
мовою, нормативно'правовою та галузевою лексикою, вміннями та навичками складати офіційні документи.

1.4. Вивчення і удосконалення знань іноземних мов є складовою професійної підготовки державних службовців, до по'
садових обов'язків яких належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

2. Організація проходження мовної підготовки

2.1. Потреба та строки мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями європейської та євро'
атлантичної інтеграції України, визначається органами державної влади.

2.2. Організація проходження мовної підготовки державними службовцями здійснюється органами державної влади
в межах державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів
України від :

29.02.96  № 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних
потреб і контролю за їх виконанням" (із змінами);

14.07.99 № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (із змінами);

08.02.97 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівників державних підприємств, установ і організацій" (із змінами).
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2.3. Мовна підготовка має розглядатись як форма підвищення кваліфікації, яка має свої особливості.
2.4. Мовна підготовка державних службовців здійснюється в державних вищих навчальних закладах III–IV рівнів акреди'

тації та закладах післядипломної освіти, перелік яких визначається Міжвідомчою експертною групою із забезпечення
відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі – Міжвідомча експертна група).

2.5. Склад Міжвідомчої експертної групи затверджується Міністерством освіти і науки України.
2.6. Мовна підготовка має здійснюватись за спеціально розробленими навчальними програмами, зорієнтованими на

різногалузеву лексику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Спеціальні навчальні програми мають
розроблятись з урахуванням технології інтенсивного вивчення іноземних мов високорозвинутих країн.

2.7. Спеціальні навчальні програми з мовної підготовки розробляються навчальними закладами та затверджуються
Міжвідомчою експертною групою.

2.8. Перед проходженням мовної підготовки державні службовці проходять тестування у навчальному закладі, який
здійснює мовну підготовку, з метою визначення рівня володіння іноземною мовою.

2.9. Підвищення кваліфікації державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної
інтеграції, відбувається один раз на 5 років.

2.10. Мовна підготовка державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції,
може здійснюватись як з відривом, так і без відриву від службової діяльності.

2.11. Термін проходження мовної підготовки державних службовців в Україні з відривом від службової діяльності
і збереженням заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів згідно з постановою Кабінету Міністрів України
08.02.97 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
державних підприємств, установ і організацій".

2.12. Мовна підготовка державних службовців, які навчаються з відривом від службової діяльності за кордоном,
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 287 "Про затвердження Положення про
умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" та Закону України "Про дипломатичну
службу" від 20.09.2001 № 2728–III. 

2.13. Мовна підготовка державних службовців, які навчаються без відриву від службової діяльності, здійснюється на
умовах державного замовлення в межах коштів, передбачених державним замовникам на зазначені цілі у державних
бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі із залученням
міжнародної технічної допомоги. 

2.14. Тривалість мовної підготовки без відриву від службової діяльності визначається навчальними закладами згідно зі
спеціальними програмами вивчення іноземних мов.

2.15. Після закінчення проходження мовної підготовки державні службовці, які займаються питаннями європейської та
євроатлантичної інтеграції, отримують відповідний документ про освіту.

Перший заступник
Начальника Головдержслужби України                                              О. Оболенський

Заступник Міністра освіти і науки України                                                   М. Степко


