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– Шановна Ольго Степанівно, багато чули 
про Вас, а ті без перебільшення теплі слова, 
що сказав про Вас Міністр юстиції, рекомен-
дуючи до інтерв’ю, викликають неабияку 
зацікавленість. Скажіть, будь-ласка, що для 
Вас є державна служба?

– Державна служба – специфічна діяльність. 
Це робота не на державу, а на народ. Лише тако-
го державного службовця можна вважати на 
своєму місці, який розуміє, що він працює для 
народу, отримує задоволення від роботи, відчу-
ває відповідальність за неї. Існує законодавче 
поле, в якому ми працюємо, і коли бачимо за 
виконанням кожного свого доручення людину, 

то розуміємо, що це основне, заради чого ми 
працюємо. Державна служба – на благо люди-
ни. Розробляючи проект нормативного акта або 
проводячи експертний висновок проекту, ми по-
винні передбачити, як це вплине на кожну окре-
му персону. Коли ти це усвідомлюєш і робиш все 
заради поставленої мети, то твоя робота стає 
якіснішою. 

– Які основні напрями Вашої діяльності?

– Діяльність департаменту здійснюється від-
повідно до завдань, покладених на Міністерство 
юстиції України. Ми відповідаємо за фінансове 
законодавство. Перший напрям – проведення 
правової експертизи нормативно-правових ак-
тів, які розробляються нашими колегами в інших 
міністерствах та відомствах, на відповідність 
Конституції України, законам та іншим норма-
тивно-правовим документам. Другий напрям – 
підготовка проектів нормативних актів. Ми са-
мостійно працюємо над такими проектами та 
концепціями з питань розвитку фінансового за-
конодавства й погоджуємо їх з іншими мініс-
терствами, відповідними підрозділами інших 
органів виконавчої влади. Є окремі доручення 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Ради національної безпеки та оборони України 
на створення певних нормативних документів 
з  питань фінансового законодавства. 

У 2006 році ми розробили дев’ять норматив-
но-правових актів. Це були закони та постанови. 
Основний проект, що стосувався діяльності 
Міністерства юстиції України, – закон «Про су-
дові зміни». На сьогодні він пройшов перше чи-
тання у Верховній Раді України і готується на 
друге читання. Це вже певний результат. Не всі 
нормативні проекти потрапляють на розгляд 
парламенту. Інколи буває так, що ми готуємо ак-
ти, але логічного завершення не відбувається. 
Ми надзвичайно раді, що законопроект прой-
шов перше читання та сподіваємося, що він бу-
де прийнятий найближчим часом. 

Я можу сказати з гордістю, що мої співробіт-
ники вчасно і повною мірою виконали постав-
лені перед ними доручення. 

Із 2000 року і до теперішнього часу Ольга Степанівна 
Стрекалова займає посаду директора департаменту фінан-
сового законодавства Міністерства юстиції України 

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА – НА БЛАГО ЛЮДИНИ»

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
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– А скільки ж працівників у департаменті?

– На сьогодні згідно зі штатним розписом 
у департаменті працює 36 осіб. У колективі пе-
реважає молодь до 35 років. Працівники депар-
таменту мають відповідний фаховий рівень та 
належну підготовку. Це випускники Харківської 
юридичної академії ім. Я. Мудрого і Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка. 
У зв’язку з розширенням штату ми підбираємо 
персонал. Збільшення заробітної праці та ста-
більна репутація Мін’юсту сприяє тому, що молоді 
фахівці йдуть до нас та виявляють бажання пра-
цювати. Останнім часом зупинилася плинність 
кадрів, і це дуже приємно.

Робота на державній службі накладає відби-
ток на людину як особистість. Вона відчуває від-
повідальність, гордість, патріотизм у ставленні 
до своїх доручень. У нас в департаменті працює 
кандидат юридичних наук Людмила Миколаївна 
Кравченко. Дуже талановита людина. Захистила 
кандидатську роботу, випустила багато науко-
вих статей, брала участь у підготовці підручника 
у своєму навчальному закладі. Більшість проек-
тів розроблені нею, зокрема проект постанови 
«Про бюро кредитних історій». Саме її кандида-
туру відібрано серед персоналу міністерства 
і подано на звання лауреата премії Президента 
України для молодих учених. 

– Ольго Степанівно, розкажіть, будь-
ласка, детальніше про діяльність Вашого 
департаменту? 

– У міністерстві за рівнем навантаження щодо 
проведення експертизи нормативних актів наш 
департамент – у перших рядах. 

Напруженість та відповідальність відчувають-
ся постійно. Ми працюємо так, аби не підвести 
нашого міністра. Документи необхідно підготу-
вати змістовні та обґрунтовані. Коли розгляда-
тиметься проект на засіданні Кабінету Міністрів 
України, то ми маємо бути впевнені, що аргу-
менти, які надаватиме міністр, не будуть хибни-
ми. Найголовніше в нашій роботі – відповідаль-
ність. Це та риса, яка має бути притаманна 
державному службовцеві. 

– Ваш трудовий шлях, постійність в уподо-
баннях, стабільність може бути прикладом 
для молоді. Це безумовно. А чи не мог -
ли б Ви розказати, коли і як почався Ваш 
тру довий шлях?

Я працюю на державній службі майже 24 ро-
ки. У шкільні роки дуже любила математику, 
особливо розв’язання складних математичних 
задач. Мої вчителі у школі мені часто говорили, 
що я буду або математиком, або фаховим юрис-
том, тобто людиною, яка вправно вирішує склад-
ні завдання. Обираючи майбутній фах, я все 
ж таки вирішила направити свій життєвий шлях 
у юриспруденцію. Проте до Київського націо-
нального університету ім. Т. Шевченка вступила 
не відразу. Розпочала трудову діяльність на ви-
робничому об’єднанні «Київприлад», де працю-
вала штамповщицею, та протягом двох років 
відвідувала підготовчі вечірні курси при універ-
ситеті. Це мені дало основу на все життя. Зго-
дом я вступила до Київського технікуму готель-
ного господарства – першого технікуму в Києві, 
при якому відкрилося правове відділення. Я ви-
рішила, що не буду відразу вступати до універ-
ситету, а буду рухатися поступово. Під час роз-
поділу мені запропонували працювати на посаді 
завідувачки канцелярії в Міністерстві юстиції. 
Для мене це було несподівано, але я вирішила 
спробувати. Цей вибір став вирішальною точ-
кою у моїй подальшій долі та професії. 

– Як давно Ви обіймаєте посаду керівника?

– На керівній посаді я з 1994 року. При Мініс-
терстві юстиції працювали два законопроектних 
управління. У зв’язку зі збільшенням обсягів ро-
боти одне з управлінь було поділено на два. Мені 
запропонували очолити управління фінансового 
господарського законодавства. На той час я вже 
півроку працювала заступником управління. Бути 
керівником – це необхідність постійно приймати 
рішення, нести відповідальність, бути надзвичай-
но уважною під час вирішення будь-яких питань, 
знаходити спільну мову з підлеглими. Важливо, 
що кожен із працівників ділиться своїми пробле-
мами, які потребують поради або просто уваги. 
Я відчуваю себе «багатодітною мамою». 

– Скажіть відверто, Ольго Степанівно, а чи 
не думали Ви змінити місце роботи, 
професію? Ну, наприклад, в хвилини слаб-
кості, труднощів … 

– Я думаю, що кожна людина замислюється 
над цим питанням. Чи відповідає вона посаді, 
яку обіймає? Чи має належний підготовчий рі-
вень? Чи може вона реалізувати себе на іншо-
му місці?
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Мені приємно, що ми дуже інтенсивно рухає-
мося вперед як держава, і це, напевне, єдине, 
що тримає мене на цьому місці. Наша країна ін-
тенсивно розвивається і в політичному, і в пра-
вовому, і в економічному напрямах. Я відчуваю, 
що немає необхідності змінювати професію. 
Постійно виникають нові обов’язки, відчуваєш, 
наскільки твоя праця важлива як для економіки 
країни, так і для людей. Сьогодні ти готував екс-
пертний висновок постанови, а завтра бачиш, 
що уряд її схвалив. Ти миттєво відчув, наскільки 
твій внесок у цю справу є вагомим. Це відпові-
дає твоєму бажанню самореалізації.

– Як ваші рідні сприймають Ваш вибір?

– Мої рідні бачать мене вдома тільки у вихідні 
дні або пізно ввечері. Коли ти приходиш додому, 
то опиняєшся в іншому світі. Моя мати надзви-
чайно радіє моїм успіхам. Мій чоловік, суддя Вер-
ховного суду України, теж розуміє, наскільки важ-
ливою для мене є робота, наскільки вона стала 
сенсом мого життя. Він розуміє, як важливо лю-
бити свою професію. У нас троє дітей. Старші 
сини юристи, а донька навчається в четвертому 
класі. Вона відвідує художню школу, має певні та-
ланти, здібності до цього предмету. Ми горді за 
те, що її малюнки відібрали на конкурс, який про-
ходитиме в Лондоні. Приємно, що її роботи мають 
визнання, не зважаючи на те, що їй лише дев’ять 
років. Вона рано навчилася читати, у неї було ба-
жання рухатися вперед. Тому ми рано відали її до 
школи. Донька хоче стати дизайнером. Я вважаю, 
що для жінки отримання певних знань з мистецт-
вознавства дуже важливо. Ми інколи жартуємо, 
що у нас юридично-художня сім’я. 

– Скажіть, будь-ласка, якими рисами має 
володіти державний службовець?

– Державному службовцеві слід мати належ-
ний рівень підготовки. На жаль, сьогодні рівень 
знань, необхідний для розуміння своєї роботи, 
у декого відсутній. Проте саме загальна осві-
ченість державного службовця в першу чергу 
впливає на ефективність виконання завдань, 
покладених на нього. Ще потрібна працьо-
витість. Надзвичайно велике навантаження ви-
магає від людини зосередженості. Більшість 
моїх колег – трудоголіки, це люди, які отриму-
ють задоволення від роботи, відчувають відпові-
дальність за неї. Отже, для держслужбовця важ-
лива відповідальність. І, звичайно, необхідний 

досвід. Це основа, на якій базується наша робо-
та, це чотири коні, на яких можна доїхати до пос-
тавленої мети.

– Декілька слів про кредо. По суті, це те, 
що робить людину такою, якою вона постає 
у житті. Яким же є основне кредо Вашого життя? 

– Основи, які має знати й виконувати кожна 
людина у світі, чітко сформульовані в Біблії. Од-
на з них – ставитися до людей необхідно так, як 
би ти хотів, щоби вони ставилися до тебе. Це мій 
основний погляд на життя. Гадаю, кожна людина 
хоче, щоби відношення до неї було добрим, а то-
му жити треба так, як написано у Святій книзі.

– І на завершення. Не однією роботою Ви 
живете. Є сім’я, рідні. Як Ви проводите свій 
вільний час?

– Зараз тричі на тиждень я відвідую курси анг-
лійської мови. Коли наша донька пішла в пер-
ший клас, я зрозуміла, що мені необхідно вивчати 
англійську. По-перше, для того, аби допомагати 
доньці, а по-друге – тому, що знання іноземної 
мови приносить користь у роботі. Відвідуючи пев-
ні міжнародні конференції, я розуміла, що необ-
хідно знати іноземну мову. І я поставила собі за 
мету вивчити англійську. Днями я брала участь 
у міжнародному форумі, основною мовою якого 
була англійська, і відчула, що певний рівень знань 
уже маю, але зупинятися поки що не планую.

Люблю відпочивати на дачі: походити босими 
ногами по саду, по зеленій траві, посадити квіточку, 
полити деревце, відчути землю… Звичайно, виїж-
джати туди доводиться не часто, але це найкраще 
дозвілля, що надзвичайно допомагає відпочити 
і з новими силами прийняти наступний тиждень.

– Ну що ж, Ольго Степанівно, із розмови 
з Вами я відчула, що Ви не лише відданий 
своїй справі досвідчений службовець. Ви 
схожі на всіх нас: ходите босоніж по землі, 
потребуєте спокійного відпочинку, піклуєтеся 
про свою сім’ю. Через це стаєте ще ближчою 
та зрозумілішою нам. Тому хай родить та буяє 
Ваш сад, хай росте травичка і хай це надихає 
Вас на успіхи й на ту нелегку справу, яку
Ви несете суспільству. Щиро дякую за 
відвертість.

Матеріал підготовлено 
А. Бондаренко
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МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТІВ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ 
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Постановка проблеми. Практична реаліза-
ція основних напрямів державної політики у сфе-
рі забезпечення національної безпеки (СЗНБ) 
держави значною мірою залежить від ефектив-
ності її науково-методичного забезпечення, на-
самперед методів та моделей обґрунтування 
варіантів стратегічних рішень у цій сфері та про-
гнозування їх можливих негативних наслідків.

Складність формалізації стратегічного плану-
вання у СЗНБ полягає в тому, що сучасний пе-
ріод характеризується відсутністю чітких зако-
номірностей та явно визначених тенденцій 

процесів, які відбуваються у цій сфері, суттєвим 
збільшенням рівня їх невизначеності та неперед-
бачливості, багатомірністю, масштабністю та не-
лінійністю зв’язків цих процесів між собою та фак-
торами впливу тощо. 

Основними причинами цього є динамічні змі-
ни тенденцій зовнішніх та внутрішніх умов, у яких 
відбувається розвиток СЗНБ, зокрема в напрямі 
її ускладнення. Це обумовлює необхідність пос-
тійного розвитку та удосконалення змісту стра-
тегічного планування та його науково-методич-
ного забезпечення.

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ
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НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

Більшість учених [1–5] не абсолютизує фор-
мальні методи вирішення зазначеної проблеми, 
відмічає доцільність їх спільного застосування із 
суб’єктивними методами, що дає можливість 
своєчасно надавати вищому керівництву держа-
ви достовірну, своєчасну, повну, узагальнену, 
стратегічно зорієнтовану інформацію з питань 
забезпечення національної безпеки та підви-
щити рівень об’єктивності й обґрунтованості ва-
ріантів стратегічних рішень при формуванні та 
реалізації державної політики і держаного уп-
равління у цій сфері.

Тому розробка та впровадження методу 
обґрунтування варіантів стратегічних рішень 
у СЗНБ є важливою й актуальною науковою 
і практичною проблемою, розв’язання якої доз-
волить підвищити рівень обґрунтованості, 
об’єктивності та інформативності проектів стра-
тегічних рішень у сфері державного управління 
забезпеченням національної безпеки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Відомі методи стратегічного планування та уп-
равління [1–5] включають такі «класичні» етапи 
цього процесу, як визначення місії та сукупності 
цілей організації (системи), здійснення страте-
гічного моніторингу та аналізу (прогнозування), 
формування альтернативних варіантів страте-
гічних рішень та розробку можливих сценаріїв 
розвитку подій тощо. 

Існує значне різноманіття методів стратегіч-
ного планування, що відрізняються за складом, 
послідовністю та змістом їх етапів, сукупністю 
критеріїв та показників тощо. Усі вони у явному 
або неявному вигляді обов’язково включають 
процедуру формування основних варіантів рі-
шень і мають надаватись особі, яка приймає на 
їх базі остаточне рішення (далі – ОПР). 

Метод, на основі якого має здійснюватися 
такій відбір, залежить насамперед від поперед-
ніх результатів формалізації проблеми страте-
гічного планування, а саме: формулювання го-
ловної мети стратегічного планування та 
формування її цільової функції, визначення кри-
терію (критеріїв) та показників досягнення виз-
наченої головної мети, повноти, достовірності, 
точності апріорної інформації, необхідної для 
прийняття рішення, можливостей щодо отри-
мання кількісних та якісних оцінок процесу за-
безпечення національної безпеки, вимог з боку 
ОПР та системи вищого рівня стосовно основ-
них варіантів рішень тощо.

Відповідно до Закону України «Про основи 
національної безпеки України» в загальному 

вигляді сформульована та сформована цільова 
функція системи забезпечення національної 
безпеки [6, 7]: підвищення ступеня безпеки дер-
жави та суспільства до такого рівня, що гарантує 
їх усталений розвиток та виключає спричинення 
неприйнятних збитків

{Rusb}: UB ≥ U*B  
 

                {Zorg},

де {Rusb}, {Zorg} – множини відповідно рішень та 
обмежень СЗНБ;

U*B – прийнятний рівень забезпечення націо-
нальної безпеки.

З урахуванням саме цього визначення [8] 
розроблено методичний підхід до формалізації 
стратегічного планування у сфері державного уп-
равління забезпеченням національної безпеки.

Відсутність спеціального методу обґрунтуван-
ня варіантів стратегічних рішень у СЗНБ, зорієн-
тованого на повноцінне використання вкрай об-
межених апріорних і апостеріорних даних, на 
наш погляд, є невирішеною раніше частиною за-
гальної проблеми. Це обмежує можливості що-
до формування державної політики і державно-
го управління у цій сфері. 

Мета даної публікації – підвищення ефек-
тивності формування державної політики та дер-
жавного управління у СЗНБ шляхом розробки та 
впровадження спеціального методу обґрунту-
вання варіантів стратегічних рішень, що має 
сприяти збільшенню рівня їх об’єктивності, ін-
формативності та конструктивності.

Виклад основного матеріалу. Багатоаль-
тернативність є однією з ознак стратегічного 
планування й одночасно засобом зменшення 
рівня невизначеності (непередбачливості) та 
підвищення обґрунтованості й інформативності 
стратегічних рішень, а також основою для здій-
снення адаптації СЗНБ до мінливих умов зов-
нішнього та внутрішнього середовища з міні-
мальними втратами.

Обґрунтування варіантів стратегічних рішень 
передбачає виконання низки таких процедур 
(рисунок):
◆  генерування альтернативних варіантів рі-

шень;
◆  попередній відбір найбільш імовірних та не-

суперечливих варіантів рішень (фільтрація 
проектів рішень);

◆  відбір основних варіантів рішень для ОПР.
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Генерування альтернативних варіантів рішень 
може здійснюватись безпосередньо або за 
допомогою спеціальних експертних процедур. 
У зв’язку зі складністю формалізації проблеми 
стратегічного планування у сфері державного 
управління забезпеченням національної безпе-
ки (належить до класу слабо структурованих та 
неструктурованих проблем) генерування аль-
тернативних варіантів рішень здійснюється на 
базі суб’єктивних методів типу «мозкової ата-
ки», методів Цвіккі, методів аналогів тощо із за-
лученням широкого кола експертів [2, 5, 9]. 
Можливості автоматизації цього процесу вкрай 
обмежені та стосуються переважно процесів 
збору, зберігання та надання експертам необ-
хідної інформації для генерування ними альтер-
нативних варіантів рішень.

При цьому має враховуватись інформація, от-
римана в ході здійснення стратегічного моніто-
рингу та аналізу, зокрема результати оцінки та 
прогнозу розвитку ситуації для різних варіантів 
можливих сценаріїв.

Потужність J множини {Zj(t)}, j=1,…, J альтерна-
тивних рішень, що мають генеруватись у ході 
здійснення стратегічного планування, залежить 
від багатьох об’єктивних та суб’єктивних фак-
торів, насамперед таких, як ресурси, виділені на 
підготовку стратегічних рішень, рівень невизна-
ченості (непередбачливості) процесів у сфері 
національної безпеки та динаміки змін визна-
чальних факторів впливу на забезпечення націо-
нальної безпеки, вимоги до вихідної інформації 
з боку ОПР та системи вищого рівня, необхідно-
го рівня відмінності альтернатив між собою тощо. 
Визначення конкретного значення величини J 
є  процедурою, на сьогодні не достатньо формалі-
зованою. Але у будь-якому випадку кількість аль-
тернативних варіантів рішень має бути не мен-
шою ніж три та не більшою за дев’ять (3 ≤ J ≤ 9). 
Максимальне значення J = 9 потужності множи-
ни {Zj(t)}, j=1,…, J альтернативних рішень обумов-
лене насамперед психофізіологічними можли-
востями експертів та ОПР щодо одночасного 
розгляду альтернативних варіантів стратегічних 
рішень, обмеженнями методу аналізу ієрархій, 
що доцільно використовувати при формуванні 
та дослідженні множини конкуруючих варіантів 
рішень, а також суттєвими витратами ресурсів 
та часу на розроблення кожного з варіантів стра-
тегічних рішень. Мінімальне значення J = 3 по-
тужності множини {Zj(t)} альтернативних рішень, 
що мають генеруватись, визначається міні-
мально необхідними умовами забезпечення 

конкуренції між варіантами проектів стратегіч-
них рішень. При цьому, як правило, формуються 
оптимістичний варіант (відповідає досягненню 
прийнятного рівня забезпечення національної 
безпеки), песимістичний варіант (зберігає існую-
чий рівень забезпечення національної безпеки) 
та основний (нейтральний) варіант (найбільш 
імовірний (безпековий) проект альтернативних 
рішень), які надаються ОПР для прийняття оста-
точного рішення. Результатом генерування аль-
тернативних варіантів стратегічних рішень є фор-
мування множини {Zj(t)}.

У той же час вітчизняний досвід розроблення 
стратегічних документів свідчить про часте пору-
шення цього принципу: як правило СЗНБ обме-
жується формуванням і відбором тільки першої 
альтернативи, що задовольняє песимістичний 
варіант стратегічного рішення.

Підвищити об’єктивність та інформативність 
процедури генерування альтернативних рішень 
можна шляхом максимального використання 
доступних системі СЗНБ та експертам даних, 
насамперед тих, що були отримані під час фор-
малізації державної політики і державного уп-
равління, здійсненні стратегічного моніторингу 
й аналізу зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, формалізації проблеми стратегічного 
планування в ході етапів, що передують обґрун-
туванню варіантів стратегічних рішень, а саме: 
формулювання головної мети стратегічного пла-
нування та визначення її цільової функції Z{•}, 
систем критеріїв та показників досягнення цієї 
мети, границь вирішення проблеми тощо. 

Результатами формалізації державної політи-
ки та державного управління, які доцільно вико-
ристати при обґрунтуванні варіантів стратегіч-
них рішень, є прийнятний Zп, мінімально 
припустимий Z*min та максимально можливий 
(теоретичний) Z*max рівні забезпечення націо-
нальної безпеки, системи національних ціннос-
тей {Iн.ц }, національних інтересів {Iн.і} та націо-
нальних цілей {Iц}, множина потенційних та 
реальних зовнішніх і внутрішніх загроз {Fз(Fв.з, 
Fз.з)}, ресурси держави W* для забезпечення на-
ціональної безпеки, інтервал стратегічного пла-
нування [t0; t0 + Tс.п], обмеження на вектор дер-
жавного управління U*д.у тощо (рисунок). 

Під час стратегічного моніторингу та аналізу 
СЗНБ оцінюються інтервал поточного Z*0 рівня за-
безпечення національної безпеки з координатами 
його центру Z(t = t0) = Z0 і розміром ∆Z (t = t0) = ∆Z0, 
а також вимірюються конкретні значення потен-
ційних та реальних внутрішніх Fв.з і зовнішніх Fз.з 

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ
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загроз (викликів та ризиків) реалізації націо-
нальних інтересів.

У сфері державного управління забезпеченням 
національної безпеки існує декілька визначень 
головної мети стратегічного планування [8, 10, 
11]. Зазначені формулювання узгоджуються між 
собою. При цьому варіант у Стратегії національної 
безпеки України має офіційно визнаний та публіч-
ний характер: «забезпечення такого рівня націо-
нальної безпеки, який би гарантував поступаль-
ний розвиток України, її конкурентоспроможність, 
забезпечення прав і свобод людини й громадяни-
на, подальше зміцнення міжнародних позицій та 
авторитету держави у сучасному світі» [11].

Для описання множини можливих траєкторій 
(альтернативних варіантів рішень) необхідно за-
дати «простір стратегій», в якому відбувається 
рух процесу забезпечення національної безпе-
ки. Вибір такого простору є нетривіальною за-
дачею, він значною мірою визначає характер 
розв’язання всієї проблеми забезпечення на-
ціональної безпеки. Сучасний рівень знань не 
дозволяє більш-менш точно сформувати такий 
простір і отримати відповідні розрахунки дина-
міки забезпечення національної безпеки, що 
відповідають тим чи іншим стратегіям [10].

У той же час, якщо системою вищого рівня 
або за результатами здійснення експертної оцін-
ки визначені прийнятний Zп(t = t0 + Tс.п) = Zп та 
мінімально припустимий Z*min рівні забезпечен-
ня національної безпеки, то проблема пошуку 
раціонального рішення зводиться до відомої за-
дачі оптимального управління із закріпленими 
кінцями. Нехай відомі початковий Z(t = t0) = Z0 та 
прийнятний  Zп рівні забезпечення національної 
безпеки, а також визначена потужність J множи-
ни {Zj(t)} альтернативних рішень. У процесі гене-
рування альтернативних рішень необхідно сфор-
мувати таку множину траєкторій {Zj(t)}, j = 1,…, J; 
t ∈ [t0; t0 + Tс.п], які б з’єднували між собою Z0 та Zп, 
відповідали визначеним обмеженням та критеріям. 
Більш загальною і складною є ситуація, коли прий-
нятний Zп рівень забезпечення національної без-
пеки має визначатись безпосередньо під час здій-
снення стратегічного планування. Для цього 
випадку інтервал [Z*min(t = t0 + Tс.п), Z*max] є інтер-
валом можливих значень величини Zп.

Побудова альтернативних варіантів траєк-
торій Zj(t), j = 1,…, J здійснюється шляхом вирі-
шення прямої та зворотної задач і базується на 
цільовій функції головної мети стратегічного пла-
нування, що має бути попередньо сформована 
у процесі структуризації проблеми стратегічного 

планування. За результатами формалізації про-
блеми стратегічного планування [8] розроблено 
відповідну цільову функцію Z{•}. Вона враховує 
особливості стратегічного планування у сфері 
державного управління забезпеченням націо-
нальної безпеки і може бути представлена у виг-
ляді функціонала: 

Z{Iц, Uд.у, Z0, Zп, Z*min, Tс.п, t}→max
при Z(t) ≥ Z*min(t);

Iц ∈ {Iц};  Uд.у(t) ∈ U*д.у;  Z0 ∈ Z*0;  Zп ∈ Z*п;
Tс.п min ≤ Tс.п ≤ Tс.п max;  t0 ≤ t ≤ t0+Tс.п;

∂Z(t)/∂t > 0;  ∂2Z(t)/∂2t ≤ 0,

де Uд.у = Uд.у(Uс.п, Uо.п, Uт.п,  t) – функція державного 
управління забезпеченням національної безпе-
ки, яка включає стратегічне Uс.п, оперативне Uо.п 
і  тактичне (поточне) Uт.п планування та управління 
і має забезпечити переведення ситуації з поточ-
ного стану Z0 до планового (цільового) Zп;

Uс.п = Uс.п (Iц, Fз, Wр, Z0, Zп, Z*min, Tс.п, D(z, t), Kс.т, t);
Fз ∈ {Fз(Fв.з, Fз.з)};  Wр ≤ W*;  Kс.т ≤ K*с.т;

D(z, t) = f (Zп(t), t),

Wр – фінансові, матеріальні, трудові, інформа-
ційні ресурси тощо, необхідні для забезпечення 
національної безпеки у стратегічній перспек-
тиві;

D(z, t) – «діапазон» стратегічного планування 
(далі – «діапазон»), що обмежується поточним 
Z*(t = t0) і кінцевим Z*(t = t0 + Tс.п) інтервалами 
рівнів забезпечення національної безпеки, кри-
вими Zmin(t) та Zmax(t);

Kс.т, K*с.т – плановий та припустимий рівні ус-
таленого розвитку суспільства і держави. 

Метод обґрунтування стратегічних рішень пе-
редбачає застосування процедур генерування 
альтернатив у «широкому» та «вузькому» стробах.
Генерування альтернативних варіантів рішень 
(див. рисунок) доцільно починати з проектування 
альтернатив у «широкому» стробі, що визначають 
принципову спрямованість державної політики та 
державного управління, зменшують спектр кон-
куруючих альтернатив (потужність J множини 
{Zj(t)}) для ОПР і, як правило, з’єднують політич-
ні пріоритети із задачами державного управлін-
ня, оперативні та тактичні рішення зі стратегіч-
ними, з державною політикою у цій сфері тощо. 
Пропонується розглядати варіанти альтернатив 
у «широкому» стробі, що за своєю складністю 
та рівнем невизначеності доцільно упорядкува-
ти в такій послідовності:
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➢  збереження незмінною державної політики 
забезпечення національної безпеки в межах 
традиційних витрат (ресурсів) – траєкторія 
Z1(t);

➢  збереження незмінною державної політики 
забезпечення національної безпеки при змі-
нах ресурсів – траєкторія Z2(t);

➢  часткова модифікація державної політики за-
безпечення національної безпеки – траєк-
торія Z3(t);

➢   розроблення нового курсу державної політи-
ки забезпечення національної безпеки за 
умов збереження базових принципів її фор-
мування – траєкторія Z4(t);

➢  розроблення нового курсу державної політи-
ки забезпечення національної безпеки за 
умов часткової трансформації принципових 
підходів – траєкторія Z5(t);

➢  розроблення принципово нової державної 
політики забезпечення національної безпе-
ки – траєкторія Z6(t);

➢  комбінації зазначених альтернатив у «широ-
кому» стробі між собою за виключенням пер-
шої Z1(t) тощо [12].

У кожному конкретному випадку, виходячи 
з умов та обмежень задачі, формується свій пе-
релік альтернатив у «широкому» стробі, який 
відрізняється змістом, ієрархією, складом про-
ектів стратегічних рішень тощо. Під час форму-
вання цього переліку необхідно враховувати не 
тільки зростаючу складність альтернатив залеж-
но від їх місця у визначеній ієрархії та обумовле-
не цим збільшення витрат на їх реалізацію, але 
й опосередкований їх зв’язок з мінімально при-
пустимим рівнем забезпечення національної 
безпеки Z*min. Так, наприклад, збільшення вит-
рат на забезпечення національної безпеки при-
зводить до зменшення ресурсів, що надаються 
державою на усталений розвиток суспільства та 
держави, внаслідок чого може збільшуватись 
значення Z*min.

Перша Z1(t) з вищевказаних альтернатив 
формується в процесі вирішення прямої задачі 
[3, 13, 14], за умовами якої вважається, що на ін-
тервалі стратегічного планування зберігаються 
попередньо виявлені тенденції змін зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу на процес забезпе-
чення національної безпеки або відбувається 
взаємна компенсація змін цих тенденцій. Траєк-
торія Z1(t), яка відповідає цьому варіантові рішен-
ня, фактично є результатом моделювання прямо-
го процесу (саморозвитку ситуації) шляхом 
прогнозування її початкового стану Z0 на інтервалі 

стратегічного планування [t0; t0+Tс.п] з метою ви-
явлення можливості досягнення бажаного стану 
Zп без здійснення спеціальних заходів управлін-
ня з боку СЗНБ (екстраполяція традиційних дій, 
заходів та рішень СЗНБ).

Структура цієї моделі може виявитися такою, 
що сценарій розвитку ситуації під впливом взає-
модії тільки її факторів буде зміщуватись до пла-
нового стану Zп, тобто поточні зміни цільових 
факторів будуть наближатись до бажаних цільо-
вих тенденцій.

Планування від досягнутого дозволяє оцінити 
ефективність змін цілей, варіантів стратегій їх 
досягнення, конструктивність моделі тощо. Це 
може бути здійснено на основі відомих методів 
прогнозування та вирішення прямих задач [10]. 
За результатами моделювання здійснюється пе-
ревірка досягнення траєкторії Z1(t) попередньо 
визначеному системою вищого рівня значенню 
Zп прийнятного (планового) рівня забезпечення 
національної безпеки в момент t = t0 + Tс.п 

  Z1(t = t0 + Tс.п) ≥ Zп.   (1)

Якщо виявиться, що ця умова не виконується, 
то це свідчить про невідповідність існуючої стра-
тегії СЗНБ вимогам державної політики та дер-
жавного управління щодо забезпечення Zп 
прийнятного (планового) рівня забезпечення 
націо нальної безпеки і необхідність розробки 
проектів альтернативних варіантів стратегічних 
рішень (варіантів стратегій, управлінських дій), 
які задовольняють критерій (1) та пошук серед 
них найкращого за визначеними критеріями 
(критерієм), обмеженнями та умовами в процесі 
вирішення зворотної задачі (планування від кін-
цевого результату).

Вирішення зворотної задачі [14] доцільно 
розпочинати з генерування наступної за склад-
ністю альтернативи – проектування траєкторії 
Z2(t), що відповідає стратегії збереження нез-
мінною державної політики забезпечення націо-
нальної безпеки при змінах ресурсів. Результа-
том зворотної задачі має стати уточнення 
вектора обмежень W* на ресурси, які держава 
спроможна виділити для забезпечення націо-
нальної безпеки, а саме збільшення обсягів ре-
сурсів для СЗНБ та їх розподіл між складовими 
та сферами національної безпеки тощо. Здійс-
нюється аналогічна (1) перевірка для траєкторії 
Z2(t= t0 + Tс.п) ≥ Zп.

Якщо ця умова не виконується і для Z2(t), то 
має генеруватись наступна альтернатива 
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в «широкому» стробі Z3(t), у межах якої поряд зі 
змінами ресурсів можуть уточнюватися деякі 
національні цілі, їх ієрархія, прийнятний рівень Zп, 
обмеження U*д.у на функцію державного управ-
ління, відбуватись часткові зміни у зовнішній та 
внутрішній державній політиці забезпечення на-
ціональної безпеки тощо, а також здійснюватись 
відповідна цій траєкторії перевірка за правилом 
(1). Цей процес формування та фільтрації альтер-
натив у «широкому» стробі є ітераційним і зупи-
няється після відбору такої альтернативи Zj(t), j = 
=1,…, J, для якої вперше виконується умова (1).

У подальшому для відібраної альтернативи 
Zj(t) шляхом ітераційного пошуку (циклічного 
вирішення прямої та зворотної задач) з ураху-
ванням притаманних цій альтернативі цільовій 
функції, набору змінних, а також згідно з визна-
ченими критеріями, обмеженнями та умовами 
здійснюється генерування та відбір альтернатив 
у «вузькому» стробі Zji(t), j = 1,…, J, I = 1,…, I. Конк-
ретне значення потужності I множини {Zji(t)} 
альтернатив, що мають генеруватись для j-ої 
альтернативи в «широкому» стробі, обмежуєть-
ся з аналогічних для J причин цілочисленими 
значеннями з інтервалу 3 ≤ I ≤ 9.

Відомі підходи до вирішення прямої та зво-
ротної задач, правила генерування і відбору ос-
новних альтернатив для ОПР й у цілому методи 
обґрунтування варіантів стратегічних рішень 
комплексно не враховують специфічні особли-
вості стратегічного планування у сфері держав-
ного управління забезпеченням національної 
безпеки, а саме:
◉  систему критеріїв добору альтернативних 

стратегічних рішень та їх ієрархію;
◉  фільтрацію сгенерованих альтернатив у «ши-

рокому» та «вузькому» стробах;
◉  обмеження потужності множини альтерна-

тив, що мають генеруватись для «широкого» 
та «вузького» стробів;

◉   рівень невизначеності початкового Z0 стану 
для СЗНБ та характер динаміки його змін на 
інтервалі [t0; t0 + Tс.п], а також рівень невизна-
ченості прийнятного (планового) Zп стану; 

◉   форму фазових траєкторій Z(t);
◉  зворотні зв’язки складових стратегічного 

планування, насамперед процесів стратегіч-
ного моніторингу та аналізу з формуванням 
множини основних альтернатив для ОПР та 
іншими процесами;

◉   обмеження можливих значень траєкторій Z(t),
     що обумовлені критичнім рівнем забезпечення 
    національної безпеки (мінімально припустимим 

рівнем забезпечення національної безпеки 
Z*min), нижче якого втрачаються умови для уста-
леного розвитку суспільства та держави.

Останнє передбачає, по-перше, попереднє 
визначення системою вищого рівня для СЗНБ 
мінімально припустимого рівня забезпечення 
національної безпеки Z*min і, по-друге, 
обов’язкову фільтрацію згенерованих у процесі 
стратегічного планування альтернатив відповід-
но умові

 ∀ j = 1,…, J;  i = 1,…, I;  Zji(t) > Z*min(t). (2)

Сьогодні існує понад 50 різних визначень ус-
таленого розвитку, кількість яких постійно 
зростає. Це є відображенням насамперед склад-
ності цієї теми, що включає соціальні, економіч-
ні, екологічні аспекти розвитку суспільства та 
держави тощо, і суттєвої розбіжності у поглядах 
учених та фахівців. 

У публікаціях деяких авторів [15] наводиться 
визначення усталеного розвитку на основі прин-
ципів забезпечення гнучкості, адаптивності та 
принципу Ле Шательє, встановленого у галузі 
термодинамічної рівноваги: це розвиток, що 
спрямований на досягнення високої якості жит-
тя суспільства і має позитивну динаміку інтег-
ральних показників якості життя в умовах мінли-
вості зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на 
СЗНБ.

При цьому Z*min(t) є фактично порогом рівня 
безпеки, нижче якого починається деградація 
природно-ресурсної, етнокультурної, екологічної, 
фінансової та інших складових системи СЗНБ.

Спроможність СЗНБ зберігати та розвивати 
значення необхідних параметрів якості життя 
вище порога Z*min(t) при суттєвій мінливості зов-
нішніх та внутрішніх деструктивних факторів 
впливу, що загрожують спадом якості життя, 
визначає усталеність розвитку суспільства та 
держави.

Необхідно відмітити, що фільтрація є обов’яз-
ковою процедурою формування державної полі-
тики та реалізації державного управління у СЗНБ 
і має передувати стратегічному плануванню у цій 
сфері. Її головне призначення полягає у відборі 
проектів політичних та адміністративно-управ-
лінських рішень, управлінських дій, заходів, на-
самперед таких, що суперечать зовнішнім та 
внутрішнім обмеженням: національній норма-
тивно-правовій базі, попередньо узятих держа-
вою зобов’язань, міжнародним угодам та дого-
ворам, тенденціям розвитку міжнародного 
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права, наявним ресурсам тощо. Вона являє со-
бою процедуру «попередньої фільтрації» проек-
тів державних рішень на відміну від фільтрації 
в «широкому» стробі згідно з умовою (2) та мо-
дифікованою відповідно до особливостей задачі 
умовою (1).

Модифікована умова (1) враховує рівень не-
визначеності величин Zп та Zj(t = t0 + Tс.п), що за-
даються інтервалами Zп ∈ Z*п та Zj ∈ Z*j з коор-
динатами їх центрів Zп, Zj(t = t0 + Tс.п) і розмірами 
∆Zп , ∆Zj(t = t0 + Tс.п), і має вигляд

∀j=1,…, J, Zj(t = t0 + Tс.п) ≥ Zп – ∆Zп – 
  – ∆Zj(t = t0 + Tс.п)  (3)

Виконання цієї умови означає, що інтервали 
Z*п та Z*j мають загальну частину (перетинають-
ся): Z*п ∩ Z*j ≠ ∅. Якщо альтернатива Zj(t) одно-
часно задовольняє (2) і (3), то вважається, що 
вона відповідає умовам її подальшого дослід-
ження у «вузькому» стробі (генерування та філь-
трація альтернатив у «вузькому» стробі), у про-
тивному випадку – вона виключається 
з подальшого розгляду і здійснюється перехід 
(якщо j < J) до наступної Zj+1(t) альтернативи 
«широкого» стробу, якій відповідають притаман-
ні саме їй сукупність національних цілей, перелік 
та рівень загроз, обмеження на ресурси та век-
тор управління, завдання, що покладаються на 
СЗНБ, інтервал Z*j+1 тощо.

Генерування та фільтрація альтернатив у «ши-
рокому» стробі забезпечують попередній відбір 
найбільш імовірних, несуперечливих та масштаб-
них варіантів рішень при стратегічному плануван-
ні, що, наприклад, відповідають розробленню 
проектів стратегій, концепцій загальнодержав-
них програм тощо.

Генерування альтернатив у «вузькому» стробі 
включає аналогічні операції, що і для «широко-
го» стробу: визначення потужності I множини 
альтернатив {Zji(t)}, формулювання, ранжуван-
ня та формування сукупності альтернатив Zji(t). 
У результаті такого генерування для Zj(t) 
відібраної альтернативи шляхом вирішення 
зворотної задачі має бути побудована гама 
(множина, «віник») часткових траєкторій {Zji(t)}, 
i = 2,…, I. Генерування альтернатив у «вузькому» 
стробі відрізняється від генерування альтер-
натив у «широкому» не тільки змістом альтерна-
тив, але й відповідним їм переліком змінних та 
діапазонами їх припустимих значень, відсут-
ністю процедури вирішення прямої задачі, то-
му що Zj1(t) = Zj(t). 

Альтернативи «вузького» стробу спрямовані 
на більш точну «настройку» відповідних альтер-
натив «широкого» стробу, відображають опера-
тивні й тактичні рішення, що розкривають, конк-
ретизують та деталізують стратегічні рішення 
«широкого» стробу. Тому можливості щодо ма-
невру параметрами фазових траєкторій Zji(t) 
у «вузькому» стробі значно менші, ніж для траєк-
торій Zj(t) «широкого» стробу: менший ступінь 
свободи для Zji(t), обумовлений меншою кількіс-
тю нефіксованих змінних, більш вузькими діапа-
зонами їх припустимих значень, більшою кіль-
кістю і більш строгими обмеженнями на змінні. 
Проте одночасно й визначеність Zji(t) більша 
щодо Zj(t) через вищевказані причини.

Загальним для цих двох процедур генеруван-
ня альтернатив є формування таких траєкторій 
Zj(t), які б дозволяли якомога точніше наближа-
тися до прийнятого рівня забезпечення націо-
нальної безпеки Zп або взагалі його перевищува-
ти при мінімальних витратах та змінах параметрів 
(рівня здійснюваних реформ). Це визначає не 
тільки зміст альтернатив, що мають розгляда-
тись, але й послідовність їх розгляду: від менш 
складних і витратних до більш складних. 

Наприклад, можливою сукупністю альтерна-
тив {Z1i(t)}, що мають генеруватись для варіанту 
стратегічного рішення Z1(t), є такі:
■  збереження незмінними державної політики 

та державного управління забезпеченням на-
ціональної безпеки в межах традиційних вит-
рат (ресурсів) – Z11(t) = Z1(t);

■  здійснення уточнення попередніх оцінок по-
чаткового Z*0 та прийнятого Z*п інтервалів 
рівнів забезпечення національної безпеки 
з подальшим вирішенням прямої задачі за 
умов збереження незмінною державної по-
літики та в межах традиційних витрат (ре-
сурсів) – Z12(t);

■  удосконалення розподілу традиційних витрат 
(ресурсів) у часі та між складовими СЗНБ за 
умов збереження незмінними відповідних 
державної політики та державного управлін-
ня – Z13(t);

■  удосконалення державного управління СЗНБ 
за інших рівних умов – Z14(t);

■  комбінації Z12(t), Z13(t) та Z14(t) тощо.
Кожному з цих варіантів буде відповідати своя 

траєкторія Z1i(t) та відповідний їй «діапазон» 
D(Z1i(t), t). Генерування та відбір альтернатив 
передбачає наявність і застосування зворотних 
зв’язків у методі обґрунтування варіантів стра-
тегічних рішень у СЗНБ.
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Фільтрація альтернатив Zjі(t) у «вузькому» 
стробі здійснюється за правилом 

∀ i = 1,…, I, Zji(t = t0 + Tс.п) ≥
  ≥ Zп, Zji(t) ∈ {Zβ}.  (4) 

Якщо ця умова виконується, то Zji(t) розгля-
дається як претендент на включення до множини 
{Zβ} основних варіантів рішень для ОПР. У против-
ному випадку – альтернатива Zji(t)відхиляється 
і розглядається наступна Zji+1(t). 

Таким чином, за результатами генерування та 
фільтрації альтернатив у «широкому» і «вузько-
му» стробах формується множина альтернатив 
{Zβ} , яка має досліджуватися під час здійснення 
процедури добору основних варіантів рішень 
для ОПР. При цьому можливі такі випадки:

{Zβ} включає тільки одну альтернативу Zji(t), 
що надається безпосередньо ОПР, як проект ре-
алістичного Zреал(t) стратегічного рішення, з ура-
хуванням якого розробляються проекти пе-
симістичного Zпес(t) і оптимістичного Zопт(t) 
рішень;

{Zβ} містить декілька конкуруючих альтерна-
тив Zji(t), на основі яких під час здійснення про-
цедури відбору основних варіантів рішень для 
ОПР формуються проекти рішень Zреал(t), Zпес(t), 
Zопт(t);

{Zβ} є пустою множиною, що вказує на необ-
хідність генерування наступної альтернативи 
в «широкому» стробі, якщо j < J, або уточнення 
інтервалу Z*п, якщо j ≥ J.

Урахування зворотних зв’язків у методі обґрун-
тування варіантів стратегічних рішень дозволяє 
забезпечити реалізацію принципів гнучкості, са-
моорганізації та адаптивності при стратегічному 
плануванні, підвищити застосування раціональ-
них методів пошуку основних альтернатив для 
ОПР.

Залежно від величини відхилення ∆Z резуль-
татів вирішення прямої (зворотної) задачі від 
прийнятного рівня забезпечення національної 
безпеки 

∆Z = Zп – Z(t = t0 + Tс.п)  (5)

мають уточнюватись умови та обмеження 
розв’язання проблеми, кількість, зміст та ієрар-
хія альтернатив, що повинні генеруватись, зна-
чення порогів «широкого» і «вузького» стробів 
тощо. 

Форма фазових траєкторій Z(t) несе в собі 
вкрай важливу інформацію СЗНБ і має велике 

значення при формуванні множини основних аль-
тернатив, оскільки за інших рівних умов перевага на-
дається траєкторіям, що мають увігнуту форму та по-
зитивне значення похідної на інтервалі [t0; t0 + Tс.п]. 
Саме така форма траєкторій Z(t) відповідає ус-
таленому розвиткові суспільства та держави. 

Оскільки крім цього критерію мають також ви-
конуватися такі вимоги, як досягнення траєк-
торіями Z(t) в момент t = t0 + Tс.п рівня, не меншо-
го за Zп, з мінімально можливими розмірами їхніх 
«діапазонів», то методом обґрунтування варіантів 
стратегічних рішень у СЗНБ передбачено ранжи-
рування зазначених критеріїв. Так, домінуючим 
критерієм є максимізація рівня забезпечення на-
ціональної безпеки. Наступне місце займає кри-
терій мінімуму розміру «діапазону», з яким безпо-
середньо зв’язана величина ризику досягнення 
траєкторією Z(t) прийнятного рівня Zп. Останнє 
місце в цій ієрархії критеріїв займає критерій, що 
враховує форму фазових траєкторій Z(t).

Під час розроблення стратегічних рішень ба-
жано з множини припустимих траєкторій відібра-
ти таку, що максимізує обраний критерій (кри-
терії). Але в реальності виникають труднощі 
щодо відбору критерію (критеріїв), відсутній уні-
версальній спосіб побудови траєкторій (проек-
тування траєкторій – творчий процес, що не під-
дається уніфікації) тощо. Тому при формуванні 
альтернативних рішень часто обмежуються фор-
мулюванням важливіших вимог до траєкторій, 
зокрема щодо їх форми, виконання яких дозво-
ляє розглядати траєкторії як перспективні, тоб-
то такі, що з великою ймовірністю забезпечать 
виконання поставлених перед СЗНБ стратегіч-
них завдань. 

Урахування рівня невизначеності початкового 
та прийнятного (планового) рівнів забезпечення 
національної безпеки, а також динаміки змін рів-
ня невизначеності на інтервалі [t0; t0 + Tс.п] перед-
бачає представлення зазначених величин та 
процесу у вигляді інтервалів Z*0, Z*п та «діапазо-
ну» D(z, t) відповідно 

 Z*0 = Z*(t = t0) = [Z0; ∆Z0],  (6)
 Z*п = Z*п(t = t0 + Tс.п) = [Zп, ∆Zп], (7) 
 D(z, t) = f (Z*(t), t),  (8) 

де Z0; ∆Z0 – координата центру Z(t = t0) = Z0 і роз-
мір ∆Z (t = t0) = ∆Z0 інтервалу Z*0 початкового рів-
ня забезпечення національної безпеки;

Zп, ∆Zп – координата центру Zп і розмір ∆Zп(t = t0) = 
= ∆Zп інтервалу Z*п прийнятного рівня забезпе-
чення національної безпеки.
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Розміри інтервалів Z*0, Z*п та «діапазону» D(z, t) 
обумовлені похибками вимірювання при здійс-
ненні стратегічного моніторингу та аналізу, а та-
кож методів і моделей оцінювання, неможливіс-
тю врахування усіх факторів впливу на СЗНБ 
і зв’язків між ними тощо. Кожному стратегічно-
му рішенню відповідає своя траєкторія Z(t) та 
«діапазон» D(z, t), розмір якого є одним з кри-
теріїв відбору альтернатив – кращим рішенням 
відповідає «діапазон» з найменшим розміром за 
інших рівних умов. 

У загальному випадку залежно від умов задачі 
стратегічного планування інтервали Z*0, Z*п та 
траєкторія Z(t), «діапазон» D(z, t) можуть бути як 
скалярними величинами та функціями, так і век-
торами та векторними функціями відповідно. 
У подальшому з метою спрощення викладання 
матеріалу будемо розглядати метод обґрунту-
вання варіантів стратегічних рішень для випадку 
скалярних величин.

Відбір основних варіантів рішень для ОПР 
є завершальною процедурою методу обґрунту-
вання варіантів стратегічних рішень у СЗНБ і пе-
редбачає здійснення пошуку альтернативи, яка 
є кращою за визначеним критерієм (критерія-
ми), та формування на її основі для ОПР як міні-
мум песимістичного Zпес(t), оптимістичного Zопт(t) 
та реалістичного Zреал(t) варіантів стратегічних 
рішень.

Пошук кращої альтернативи серед альтерна-
тив Zji, що пройшли фільтрацію в «широкому» та 
«вузькому» стробах Zji(t) ∈ {Zβ}, здійснюється по-
етапно згідно з установленою ієрархією кри-
теріїв і за умови, що до складу множини {Zβ} 
увійшло не менше двох траєкторій Zji(t).

По-перше, відбирається траєкторія Zα
ji(t), що 

відповідає домінуючому критерію, тобто має 
максимальне значення рівня забезпечення на-
ціональної безпеки серед траєкторій Zji(t) ∈ {Zβ} 
в момент часу t = t0 + Tс.п:

∀Zji(t) ∈ {Zβ}, Zα
ji(t = t0 + Tс.п) = 

  = max Zji(t = t0 + Tс.п).  (9)

Так, нехай СЗНБ змодельовані два гіпотетич-
них «діапазони» Dj1(z, t) та Dj2(z, t), розміри та 
форми яких приблизно однакові, їхні криві си-
метрії Zj1(t), Zj2(t) пройшли фільтрацію в «широ-
кому» та «вузькому» стробах, а для координат 
Zj1, Zj2 в момент часу t = t0 + Tс.п виконується спів-
відношення Zj2 > Zj1. Для таких умов більш прий-
нятним згідно з домінуючим критерієм є діапа-
зон Dj2(z, t) і стратегічне рішення (йому відповідає 

Zj2(t)), при якому забезпечується більш високий, 
ніж для Dj1(z, t) рівень забезпечення національної 
безпеки Zj2 > Zj1.Тоді, наприклад, Zj2(t), Zj1 можуть 
бути визначені як проекти реалістичного Zреал (t) 
та песимістичного Zпес(t) рішень відповідно.

По-друге, якщо домінуючий критерій одно-
часно виконується для декількох траєкторій 
Zji(t) ∈ {Zβ} , тоді здійснюється вибір альтернати-
ви за наступним за значущістю критерієм – по-
шук такої траєкторії Zα

ji(t), якій відповідає міні-
мальний за розміром «діапазон» Dα

ji(z, t):

∀Zji(t) ∈ {Zβ}, Sα
ji = min Sji,              (10)

де Sji – міра розміру «діапазону» Dji(z, t), що за-
лежить від його форми і розраховується згідно з (12).

Цей випадок є вкрай важливим, оскільки від-
повідає варіанту стратегічного планування, коли 
системою управління вищого рівня для СЗНБ 
попередньо визначається прийнятний (плано-
вий) рівень забезпечення національної безпеки 
Zп, тобто пошук його раціонального значення 
для t = t0 + Tс.п не здійснюється під час стратегіч-
ного планування. Головна мета стратегічного 
планування при цьому полягає в пошуку діапа-
зону Dji(z, t) з мінімальними розмірами Sα

ji (міні-
мальному ризику не досягти визначеного зна-
чення Zп).

Так, наприклад, нехай траєкторіям Zj1(t) та 
Zj2(t), що пройшли фільтрацію «широкого» та 
«вузького» стробів, відповідають «діапазони» 
Dj1(z, t) та Dj2(z, t) з розмірами Sj1 < Sj2, а також умо-
ви виконання  домінуючого критерію Zj1 = Zj2 = Zп.

Тоді траєкторія Zj1(t) буде відібрана для ОПР як 
проект реалістичного стратегічного рішення, 
оскільки меншим за розмірами «діапазонам» 
відповідають менші рівні ризиків для СЗНБ, 
більш послідовні, визначені й менш витратні 
процеси досягнення прийнятного рівня забез-
печення національної безпеки Zп.

Розмір Sj1 «діапазону» Dji(z, t) та форма траєк-
торії Zji(t) значною мірою визначаються динамі-
кою змін процесів забезпечення національної 
безпеки. Так, зокрема, якщо прийнятний Zп рі-
вень забезпечення національної безпеки перед-
бачається досягти на інтервалі [t0; t0 + Tс.п] шля-
хом поступового рівномірного збільшення 
(зменшення) його початкового значення Z0, то 
Zji(t) може бути представлена прямою лінією, 
а Dji(z, t) – трапецією з основами Z*0, Z*ji та боко-
вими сторонами Zmin ji(t) та Zmax ji(t), висотою Tс.п. 
Величина площі цієї трапеції Sji = (∆Z0+∆Zп) Tс.п /2 
є мірою розміру «діапазону» Dji(z, t). 
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У загальному випадку за умови скалярної 
форми представлення Zп та кривих Zmax(t), Zmin(t), 
Zji(t) мірою розміру «діапазону» Dji(z, t) є площа 
криволінійної трапеції Sji, що розраховується че-
рез подвійний інтеграл [16]:

 Sji = ∫          dt ∫       D (z, (t), t) ∂z.
t0+Tc.п.

t0

 Zmax(t)

 Zmin(t)
          (11)

По-третє, якщо після виконання двох попе-
редніх етапів все ж таки не вдається впевнено 
відібрати необхідну траєкторію Zji(t), то застосо-
вується останній критерій, що базується на 
аналізі їх форми: випукла або увігнута. Такий 
аналіз може передбачати необхідність здійснен-
ня стратегічного прогнозу за межі інтервалу Tс.п. 
Перевага надається траєкторії Zji(t), що має увіг-
нуту форму та збільшує своє значення на інтер-
валі стратегічного планування при інших рівних 
умовах, тобто відповідає умовам позитивного 
значення її першої та негативного значення її 
другої похідних на інтервалі стратегічного пла-
нування: 

∂Zji(t)/∂t > 0;  ∂2Zji(t)/ ∂2t ≤ 0.           (12)

Таким чином в результаті пошуку альтернати-
ви, що є кращою за визначеними критеріями 
(послідовного здійснення процедур (9), (10) та 
(12)), відбирається альтернатива, яка вважається 
проектом реалістичного Zреал(t) рішення. 

У випадку, коли хоча б одна із зазначених умов 
не виконується, пошук проекту реалістичного 
стратегічного рішення суттєво ускладнюється, 
а саме рішення передбачає компроміс між ви-
щевказаними критеріями.

Щодо формування варіантів оптимістичного 
та песимістичного стратегічних рішень, то вони 
можуть формуватись, наприклад, на основі 
Zреал(t), якому відповідає «діапазон» Dреал(Z, t), ін-
тервал Z*реал з координатами центру Zреал та роз-
мірами ∆Zреал на момент часу t = t0 + Tс.п , а саме:

Zопт = Z реал + ∆Z реал /2; 
Zпес = Z реал – ∆Z реал /2.

Можуть також застосовуватися й інші підходи 
до формування множини альтернативних стра-
тегічних рішень.

Висновки. Запропонований метод обґрунту-
вання варіантів стратегічних рішень у сфері дер-
жавного управління забезпеченням національ-
ної безпеки держави під час його впровадження 

в практику державного управління, насамперед 
стратегічного, та формування державної політи-
ки у цій сфері буде сприяти підвищенню їхньої 
об’єктивності, гнучкості, адаптивності й ефек-
тивності. 

У розробленому методі вперше комплексно 
враховані специфічні особливості стратегічного 
планування у сфері державного управління за-
безпеченням національної безпеки: 
☑  рівень невизначеності початкового стану за-

безпечення національної безпеки та харак-
тер динаміки його змін на інтервалі стратегіч-
ного планування у вигляді відповідного 
«діапазону»; 

☑  форму фазових траєкторій; 
☑  зворотні зв’язки складових стратегічного 

планування; 
☑  мінімально припустимий рівень забезпечен-

ня національної безпеки.
Завдяки роботі над цим методом сформова-

но систему та ієрархію критеріїв відбору альтер-
натив до «широкого» та «вузького» стробів, 
обґрунтовано межі потужності множин конкуру-
ючих альтернатив для «широкого» та «вузького» 
стробів, визначено умови переключення з «ши-
рокого» на «вузький» строби, розглянуто мож-
ливі стратегії СЗНБ для «широкого» та принцип 
формування альтернатив для «вузького» стробів 
тощо. 

Передбачається здійснити подальші дослід-
ження щодо визначення способу формування 
прийнятного та мінімально припустимого рівнів 
забезпечення національної безпеки, розробки 
часткових та комплексної моделей стратегічно-
го планування, формування систем критеріїв та 
показників оцінки ефективності державної полі-
тики та державного управління у цій сфері, по-
шуку форми представлення «діапазонів» для 
векторних величин та функцій, розробки конс-
труктивних підходів до визначення міри їх роз-
мірів, визначення раціонального правила де-
композиції сфери забезпечення національної 
безпеки (структури вектора прийнятого рівня 
забезпечення національної безпеки) тощо.
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ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ 
ЯК СУБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Постановка проблеми та її зв’язок із прак-
тичними і науковими завданнями. Інформа-
ційне забезпечення органів державної влади 
пов’язане із сукупністю організаційних, мето-
дичних, психологічних складових, які впливають 
на прийняття управлінських рішень. Централь-
ною фігурою інформаційного забезпечення 
є державний службовець, для діяльності якого 
притаманне значне психологічне напруження, 
обмеження у часі, різноманітність інформацій-
них потреб, значний управлінський ризик поми-
лок чи не прийняття рішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Еволюція уявлень про завдання і можливості 
науково_інформаційної діяльності відбулась від 
інформаційного обслуговування до інформацій-
ного менеджменту, виходячи з розуміння інфор-
мації як стратегічного ресурсу розвитку підпри-
ємства. Саме такий підхід – інформаційний – до 
діяльності в галузі державного управління стає 
сьогодні домінуючим у дослідженні проблем 
розвитку цієї сфери. Питання інформаційного 
забезпечення державного управління поки що 
не стали предметом системних досліджень віт-
чизняних науковців, між тим у різних аспектах 
вони представлені в роботах І. Ю. Древицької, 
Ю. М. Марчука, Я. О. Чепуренко [1–3]. Але ні ро-
боти згаданих авторів, ні інші наукові дослі-
дження не аналізують особливості інформацій-
ного поля забезпечення діяльності державного 
службовця як суб’єкта інформаційного забезпе-
чення та його характеристики. 

Метою статті є виявлення особливостей ін-
формаційних потреб, психологічних особливостей 
їх формулювання та характеристик інформаційної 
поведінки державного службовця в проце сах 
інформаційного забезпечення його діяльності.

Виклад основного матеріалу, виокрем лен-
ня невирішених проблем. Теорія інформаційної 
діяльності оперує поняттям «інформація для 
керівництва». Під ним розуміють інформацію, 
призначену для певного кола осіб, відповідаль-
них за організацію та управління будь_якою 
діяльністю, і яка сприяє прийняттю ними най-
більш обґрунтованих рішень [4]. Система інфор-
маційного забезпечення керівників має склада-
тися з трьох підсистем інформування (кожна 
з них, відповідно, призначена для керівників різ-
них рівнів): 
•  поточної (оперативної); 
•  оглядово_аналітичної (тактичної); 
•  прогностичної (стратегічної) [5]. 

Професійна діяльність державних службовців 
є багатовимірною, пронизаною різноманітними 
соціально_економічними процесами, які визнача-
ють не тільки якість, ступінь поєднання інтересів 
держави та суспільства, але й умови діяльності, 
розвитку та самореалізації управлінських кадрів. 
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Інформаційний простір державного управлін-
ня складається з таких чинників:
�  зовнішньої інформації (відображає умови, 

в яких функціонує орган управління);
�   внутрішньої інформації (характеризує діяль-

ність організації та залученість персоналу до 
реалізації поставлених завдань);

�   порівняльного аналізу зовнішньої та внутріш-
ньої інформації (дає змогу робити висновки 
про рівень діяльності підприємства).

У професійній діяльності державного служ-
бовця оперативна, повна й достовірна інфор-
мація є основою прийняття управлінських рі-
шень з урахуванням процесів, що відбуваються 
або спрямованих на прогноз зміни таких про-
цесів [6]. Ефективність інформаційного забез-
печення фахівця залежить від подолання пев-
них інформаційних бар’єрів, що описані нижче.

Комунікаційний бар’єр виникає внаслідок не-
достовірності інформації, недоступності джерел 
інформації для користувача. Наявність цього 
бар’єру утворюється через власні помилки спо-
живачів інформації, певним чином через низьку 
якість кваліфікації спеціаліста, його некомпе-
тентність, неправильно сформульовану інфор-
маційну потребу. При цьому відбувається повна 
втрата корисної інформації, що призводить до 
негативних результатів діяльності.

Мовний бар’єр робить недоступною значну 
частину аналітичних матеріалів іншими мовами 
і ставить фахівця в залежність від професійного 
перекладача, а отже, і від виділеного ліміту часу 
для аналізу та прийняття рішення з проблемної 
ситуації.

Методичний бар’єр виникає в разі незнання 
фахівцем відповідних методів аналізу_синтезу 
інформації, що призводить до зниження кое-
фіцієнта її корисного використання. Значна час-
тина інформації потребує від фахівця застосу-
вання специфічних методів аналізу_синтезу, які 
дають змогу відсіяти недостовірну, надлишкову 
інформацію, оцінити якість одержаних повідом-
лень, із непрямих повідомлень здобути конкрет-
ну інформацію. 

Часовий бар’єр визначається оперативністю 
одержання необхідної інформації.

Економічний бар’єр утворюється внаслідок не-
достатності коштів на одержання спеціальних ін-
формаційних продуктів та послуг (пошук інформації, 
переклад інформаційних матеріалів), на формуван-
ня інформаційного фонду організації тощо.

Психологічний бар’єр визначається недові-
рою до інформаційних фахівців, які виконують 

складні види аналітико_синтетичного оброблен-
ня документів (аналітичні записки, огляди та ін.), 
до можливостей одержання важкодоступних 
джерел інформації.

Організаційний бар’єр виникає через відсут-
ність спеціалізованих інформаційних служб для 
забезпечення різних рівнів управління.

Отже, державний службовець як суб’єкт ін-
формаційного забезпечення характеризується, 
перш за все, загальними і специфічними інфор-
маційними потребами, психологічними особли-
востями їх формулювання та певною інформа-
ційною поведінкою.

Специфіка професійної діяльності державних 
службовців полягає в тому, що в процесі її здій-
снення реалізуються функції та повноваження 
державних органів влади. Ця діяльність безпо-
середньо пов’язана з розподілом владних пов-
новажень як відносно суспільства та громадян, 
так і всередині власне державної служби. 

Рівень проблемності управлінської ситуації 
для державного службовця визначається сту-
пенем невизначеності або неповноти (чи над-
лишку), або викривлення даних, на підставі яких 
необхідно приймати рішення. Отже, основними 
причинами, які, з одного боку, породжують, 
а з іншого – гальмують інформаційну активність 
держслужбовця, є:
☑   суперечності між нормативністю та новацій-

ністю діяльності, що особливо проявляється 
в державній службі;

☑   необхідність прийняття рішень в умовах ін-
формаційного ризику та невизначеності.

Інформаційні потреби користувачів в органах 
державного управління формуються залежно 
від напряму діяльності та характеру завдань, що 
виникають, міри відповідальності за наслідки рі-
шень, які приймаються, віку та освіти, досвіду 
попереднього життя та ціннісних орієнтацій, 
ліміту часу, який має держслужбовець. Проте це 
неповний перелік умов, що впливають на зміст 
інформаційних потреб і визначають унікальність 
потреб кожного фахівця.

Закономірно, на сучасному етапі значно жорст-
кішими в системі державного управління стали 
вимоги до інформації, що надається: до її пов-
ноти, точності, оперативності та комфортності 
умов використання. Сьогодні традиційні біб-
ліографічні списки і покажчики не завжди від-
повідають вимогам комфортності, а замість діб-
раних на їх основі повних текстів надається 
перевага дайджестам, фактографічним та аналі-
тичним довідкам. Використання більш широкого 
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кола інформації, зміни та ускладнення інформацій-
них потреб державних службовців пов’язані не 
тільки зі зростанням динамічності їхньої діяльності, 
але й з необхідністю краще орієнтуватися в проб-
лемі: фахівець починає бачити ширше і глибше ви-
рішуване завдання, виявляє його взаємозв’язки 
з іншими проблемами та іншими галузями.

Крім того, за однією й тією ж тематикою фа-
хівцям можуть знадобитися різні відомості. До 
того ж важливою є не тільки профільність потреб, 
але й рівень підготовленості [7]. Слід враховува-
ти й наявність у нього навичок роботи з інформа-
цією для самостійного розроблення та прийняття 
рішень або, навпаки, їх відсутність – тоді він очі-
кує одержати «готовий рецепт» чи ідею, тобто 
враховувати так звану систему очікувань.

Колективні та індивідуальні інформаційні пот-
реби фахівця тісно взаємозв’язані, оскільки во-
ни виникають у конкретних людей для реалізації 
планових завдань діяльності й завжди залежать 
від особливостей суб’єкта пізнання. В інформа-
ційних потребах відображаються колективні, 
об’єктивні потреби, на які впливає посада, функ-
ціональні обов’язки та психологічні особливості 
особистості. До того ж у державних службовців 
можуть виникати й суто індивідуальні інформа-
ційні потреби в разі самоосвіти, підвищення 
кваліфікації тощо.

Інформаційні ресурси державного управління 
пов’язані зі складністю та багатовимірністю 
проблем, які доводиться вирішувати, а також 
невизначеністю ситуації, за якої доводиться 
приймати рішення. У сфері державного управ-
ління існують такі проблеми: попередження кон-
фліктів і соціально_політичних ситуацій, оцінка 
можливих наслідків прийняття рішень, виявлення 
тенденцій і закономірностей розвитку фінансової 
ситуації, стратегічне планування. Усі вони харак-
теризуються інформаційною відкритістю й невиз-
наченістю меж проблемної галузі, унікальністю 
кожної ситуації, високими вимогами до оператив-
ності прийняття рішень, незважаючи на фрагмен-
тованість та суперечливість інформації.

У такій ситуації постає проблема не просто 
надання інформації, а, насамперед, виявлення 
взаємозв’язку профільної потреби з потребою ін-
формації із суміжних галузей знань або суспільної 
практики. Наприклад, у роботі І. Ю. Древицької [1] 
визначені напрями діяльності регіональних ор-
ганів управління: економіка регіону, його науко-
во_технічний розвиток, управління територією, 
розвиток нетрадиційних форм господарювання 
та сприяння впровадженню ринкових відносин, 

екологія та використання природних ресурсів, 
соціальні питання, охорона здоров’я, зайнятість 
населення, загальнодержавна й регіональна полі-
тика, забезпечення законності та правопорядку, 
забезпечення прав і свобод громадян, підвищен-
ня ефективності управлінської діяльності органів 
регіонального управління. Ця діяльність презен-
тує відповідний перелік напрямів інформаційного 
забезпечення, а отже, і аналіз та використання 
полісемантичного документального потоку. 

Разом з тим спостерігається явище, що одер-
жало назву «інформаційний парадокс»: обсяг 
потоку документів постійно зростає, але при цьо-
му знижується «рецептурність» окремих пові-
домлень, отже, і можливість їх безпосереднього 
застосування. Причиною цього є зростання уні-
кальності умов роботи підприємств, унаслідок 
чого користувачеві необхідно співставляти відо-
мості, одержані з різних джерел, переосмислю-
вати їх та адаптувати до конкретних умов.

Варто виокремити ще одну проблему – низь-
ку інформаційну активність осіб, які приймають 
рішення, їх пасивну позицію споживача щодо 
системи інформаційного забезпечення. Інфор-
маційна активність є важливою характеристи-
кою творчого потенціалу особистості. У цьому 
випадку під нею слід розуміти характеристику 
особистості, яка полягає в діяльному ініціатив-
ному ставленні до одержання інформації. Існу-
ють дослідження щодо творчої активності дер-
жавних службовців, у яких виявлено не тільки 
психологічні проблеми, але й накреслено шляхи 
їх подолання [8]. Причинами низької інформа-
ційної активності може бути недовіра до можли-
востей організаційної системи інформаційного 
забезпечення та якості аналітичних матеріалів, 
спрямованість на відповідність у прийнятті рі-
шень чинним нормативам, прецедентність 
розв’язання проблемних ситуацій тощо.

Висновки. Інформаційне забезпечення дер-
жавних службовців є поліструктурним напрямом 
діяльності, який залежить від особливостей ін-
формаційних потреб споживачів інформації, 
особливостей предметної галузі діяльності та 
психологічних особливостей сприйняття інфор-
мації держслужбовцем – представником окре-
мої соціально_професійної групи. Для подолан-
ня суперечностей і труднощів в інформаційному 
забезпеченні діяльності представників цієї гру-
пи потрібно створити ефективну систему інфор-
маційного забезпечення на організаційному та 
методичному рівні, визначити завдання і функції 
відповідних інформаційних служб. 
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Першочерговою справою залишається вирі-
шення кадрової проблеми. Вона полягає в необ-
хідності підвищення кваліфікації персоналу, який 
займається інформаційним забезпеченням дер-
жавної служби, готовності державних службов-
ців до використання інформації та підвищенні їх-
ньої інформаційної активності. 

Виявлені особливості інформаційного забез-
печення фахівців з державного управління зумов-
люють перспективність дослідження системи 
професійної підготовки фахівців інформаційно-
го профілю для здійснення інформаційної діяль-
ності у сфері державного управління.
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Постановка проблеми. Питання механізмів 
обміну інформацією між державою і суспільс-
твом та між суспільством і приватними мас-
медіа для Україні в останні роки є актуальними. 
Ідеться про необхідність запровадження єдиної 
концепції державної пропаганди та посилення 
державного контролю за інформаційним обігом, 
повернення державі можливостей достатнього 
інформування суспільства про свої цілі та намі-
ри. Сьогодні для України існують такі потенційні 
загрози в інформаційній сфері, а відтак, і реаль-
ні загрози позитивному іміджу країни: 

➢  незбалансованість державної політики та від-
сутність необхідної інфраструктури в інфор-
маційній сфері; 

➢  зволікання зі входженням України до світово-
го інформаційного ринку, відсутність у міжна-
родного співтовариства об’єктивного уявлен-
ня про Україну; 

➢  інформаційні атаки й експансія з боку інших 
держав; 

➢   витік інформації, що містить державну таємни-
цю, та конфіденціальної інформації, що є  влас-
ністю держави. 

Вагомий внесок у вивчення проблем інфор-
маційних відносин держав внесли російські до-
слідники С. Пархоменко, К. Головщинський, за-
хідні науковці М. Бонэм, Д. Сейферт, У. Тейлор. 
Окремі аспекти цієї теми висвітлені у працях 
Д. Дубілета, Г. Почепцова, А. Чемериса. 

Мета статті – аналіз процесів входження Украї-
ни до світового інформаційного простору в кон-
тексті формування позитивного образу держави.

Виклад основного матеріалу. Україна 
є об’єктом інтересів багатьох розвинутих дер-
жав, що обумовлює велику вірогідність утягу-
вання її в інформаційну війну. Це вимагає розроб-
лення методологічних основ інформаційної 
безпеки для формування й реалізації політики 
забезпечення національних інтересів на інфор-
маційному рівні та створення національної сис-
теми інформаційної безпеки, тобто забезпечен-
ня такого стану захищеності життєво важливих 
інтересів особистості, суспільства й держави, 
при якому зводяться до мінімуму можливі збит-
ки через неповноту, невчасність і недостовір-
ність інформації, негативний інформаційний 
вплив, негативні наслідки функціонування ін-
формаційних технологій, несанкціоноване по-
ширення інформації [1, 2]. 

Особлива роль у міжнародних відносинах на-
лежить створенню іміджу держави. Помірко-
ваність зовнішньої політики України, її миролюб-
ні принципи, мирний характер перетворень 
у суспільстві – це ті базові фактори, які здатні 
позитивно впливати на міжнародне співтова-
риство і створювати необхідний образ і потрібне 
для України його сприйняття у світі. 

О. СКЛЯРЕНКО,
головний консультант відділу 
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Формування позитивного іміджу України на 
міжнародній арені пов’язане з присутністю Ук-
раїни в міжнародному інформаційному просторі 
й потребує скоординованої інформаційної політики. 
Позитивний імідж країни передбачає насамперед 
внутрішньополітичну стабільність, прогресивний 
розвиток економіки, реформування українського 
суспільства відповідно до світових норм, європей-
ське спрямування вектору зовнішньої політики та 
зміцнення ролі й місця України у світі.

Для поліпшення ситуації з формування пози-
тивного іміджу України необхідний не просто 
розвиток, а кількісні та якісні зрушення в роботі 
зовнішньополітичного відомства. Активну діяль-
ність, пов’язану із зовнішніми відносинами, з ус-
відомленням важливості присутності держави 
на міжнародній арені для ефективного забезпе-
чення національних інтересів, здійснюють також 
дипломатичні установи та відомства. Виходячи 
з обмеженості інформаційних ресурсів і врахо-
вуючи світовий досвід, такі відомства повинні 
чітко окреслити коло пріоритетних заходів, що 
мають супроводжуватись відповідним інтелек-
туальним, ресурсним, кадровим та фінансовим 
забезпеченням [3].

Створення позитивного образу починається 
з його утвердження всередині самої країни. 
Будь-яка інформація про Україну, що готується 
світовими дослідницькими центрами й міжна-
родними засобами масової комунікації, значною 
мірою базується саме на повідомленнях українсь-
кої преси та матеріалах, підготовлених неза-
лежними, неурядовими, дослідницькими центра-
ми. Тому актуальною є активна співпраця органів 
державної влади з незалежними засобами масо-
вої інформації (ЗМІ).

Вагомим показником впливу на світ є реагу-
вання на кризові ситуації чи інші глобальні проб-
леми, що створює умови для активного міжна-
родного діалогу, впливу на світову громадську 
думку, зняття негативної інформації про внут-
рішньополітичну ситуацію й захисту національ-
них інтересів.

Імідж держави, її міжнародний авторитет за-
лежить від внутрішнього стану країни, економіч-
ного добробуту, ступеня розвитку демократич-
них інститутів, зрілості суспільства. Держава має 
великий потенціал невикористаних можливос-
тей для забезпечення й просування своїх націо-
нальних інтересів на світовій арені.

Варто розробити чітку концепцію та стратегію 
формування позитивного іміджу України, що ба-
зувалися б і на світовому досвіді, і на українських 

реаліях, і на глибокому науковому підході. Най-
більш важливим є впровадження необхідних за-
ходів щодо здійснення політики інформаційної 
безпеки й, особливо, захисту інформації. Для 
розроблення принципів міжнародного інформа-
ційного обміну України становить інтерес ряд 
документів, прийнятих СНД, насамперед це від-
повідні угоди «Про співробітництво в галузі ін-
формації», «Про обмін правовою інформацією», 
«Про міждержавний обмін економічною інфор-
мацією» та «Про міждержавний обмін науково-
технічною інформацією». Важливо також врахо-
вувати принципи міжнародного співробітництва 
в інформаційній сфері розвинутих країн, пере-
дусім США, Канади, Японії, Німеччини, Франції, 
Англії. До таких принципів належать: підтриман-
ня динамічної конкуренції, надання доступу до 
відкритих інформаційно-телекомунікаційних 
систем та забезпечення доступу до універсаль-
них інформаційних продуктів та послуг; визнан-
ня необхідності співробітництва з менш розви-
нутими країнами. На сьогодні існуюча в Україні 
нормативно-правова база у сфері міжнародної 
інформаційної діяльності, включаючи й міжна-
родне інформаційне співробітництво, через низ-
ку причин є фрагментарною й не створює систе-
матизованого законодавчого поля, існування 
якого – першочергова умова гарантування на-
ціональної безпеки в цій галузі. Частина норма-
тивних положень з питань інформації є незавер-
шеними, а іноді навіть суперечать одне одному, 
що призводить до їх різного трактування й зако-
нодавчих колізій з відповідними негативними 
наслідками та порушеннями [2, 4]. 

Важливою галуззю міжнародного співробіт-
ництва є експорт та імпорт товарів та технологій. 
Відповідно до міжнародних зобов’язань України, 
пов’язаних з її участю у багатосторонніх режи-
мах нерозповсюдження зброї масового знищен-
ня та засобів її доставки, а також звичайних видів 
озброєнь, передача та накопичення яких, залеж-
но від політичної ситуації у світі, може призвести 
до надзвичайних ситуацій, такі операції підляга-
ють експортному контролю. Оскільки вони вклю-
чають і передавання інформації в будь-якій фор-
мі, дуже важливо забезпечити її надійний захист 
і вилучити можливість несанкціонованої переда-
чі такої інформації за межі України. 

Ураховуючи розвиток світової мережі – інтерне-
ту, великого значення набуває контроль за пере-
дачами конфіденційної інформації з використан-
ням електронних засобів зв’язку. Країни–учасниці 
міжнародних режимів експортного контролю, 
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насамперед такі лідери у світі високих техноло-
гій, як США, Великобританія, Канада та Японія, 
низка країн ЄС, мають у своєму законодавстві 
положення про контроль за так званими нема-
теріальними передачами технологій, тобто пе-
редачею чутливої інформації засобами інтерне-
ту, факсом, телефоном [5].

Особлива увага нині зосереджена на непрос-
тих відносинах, що мають місце в медіа-сфері 
між Україною та Російською Федерацією. Інфор-
маційна взаємодія країн через деякі об’єктивні 
та суб’єктивні причини є надмірно асиметрич-
ною, що, зазвичай, виправдовується російсь-
кою стороною потребою в збереженні єдиного 
інформаційного простору. Насправді ж подібні 
ситуації призводять до того, що важелі впливу 
активно використовуються для нав’язування ук-
раїнському суспільству та його політичним і еко-
номічним елітам власного бачення процесів, що 
відбуваються в Україні, її внутрішньої та зовніш-
ньої політики. При цьому, звичайно, Росія ке-
рується власними національними інтересами, 
що далеко не завжди збігаються з українськими. 
Україна ж не має змоги адекватно відповісти. 
Виважена українська позиція в російських ЗМІ 
майже відсутня, бо навіть наявні в Україні інфор-
маційні ресурси використовуються із цією ме-
тою недостатньо. Інформаційна безпека – це 
той особливий випадок, коли найліпшим спосо-
бом оборони є наступ. Адже ефективно її забез-
печити в умовах сучасного світу може лише та 
держава, яка вдається до активної цивілізованої 
інформаційної експансії, тобто вміє організува-
ти інформаційну роботу не лише на власній су-
веренній території [6].

Тим часом, якщо проаналізувати наслідки ін-
формаційних атак, що останнім часом здійсню-
валися проти української держави, то можна 
зробити невтішний висновок: Україна, по суті, 
втрачає контроль над власним інформаційним 
суверенітетом, а її територія опинилася під впли-
вом інформаційних потоків сусідніх держав, з усі-
ма наслідками, які із цього випливають. Уперше 
серйозна інформаційна війна проти України, як ві-
домо, була розв’язана під час російсько-українсь-
кого газового протистояння. Інформаційна атака 
стала шоком для українського суспільства, а від-
так, і для влади. Коли мова йде про національні ін-
тереси, українським політикам та медіа слід 
об’єднувати свої зусилля. Проте за умов свободи 
слова, демонополізації ринку ЗМІ й нерозвинуто-
го державного інформаційного сектору владі не 
просто налагодити ефективні комунікативні 

зв’язки з мас-медіа, за допомогою яких вона 
має доносити громадськості в Україні та за її ме-
жами потрібну інформацію. 

У провідних країнах західної демократії ситуа-
ція дещо інакша. Їхній державний інформаційний 
набір складає сьогодні близько 40 % і функціонує 
поруч із суспільними та комерційними ЗМІ. Лише 
минулого року Палата представників конгресу 
США схвалила бюджетні асигнування на розви-
ток державного телебачення й радіомовлення на 
зарубіжні країни в загальній сумі 620 млн дол 
США. Виділені кошти необхідні для здійснення 
діяльності з інформування міжнародної аудиторії, 
включаючи придбання, установлення та оренду 
нових об’єктів для радіо і телебачення. 

У США функціонує Рада керівників з мовлен-
ня, яка несе відповідальність за транслювання 
передач за кордон, що здійснюється 61 мовою. 
Аналогічну державну інформаційну політику 
здійснює Росія, де сьогодні ведеться планомір-
на робота щодо створення нового державного 
телеканалу Russia Today. Він має забезпечити 
цілодобове мовлення за кордон. Голова Феде-
рального агентства з питань преси та масових 
комунікації передбачає, що на ці цілі буде витра-
чено 30 млн дол США.

Існують деякі проблеми й у сфері правового 
врегулювання функціонування суб’єктів інфор-
маційної діяльності в домені «ua» інтернету. Спос-
терігається небезпечна тенденція поширення не-
достовірної, викривленої, а іноді й відверто 
провокаційної інформації, спрямованої на диск-
редитацію окремих громадян, політичних партій, 
державних діячів. Як свідчить міжнародна прак-
тика, провідні країни світу на законодавчому рівні 
унормували такі відносини, що виникають при 
використанні інтернету [5, 7].

Посиленням вагомості та визначенням нової 
ролі державних ЗМІ не вичерпується комплекс 
заходів щодо формування ефективної держав-
ної інформаційної політики. Слід радикально 
змінити характер взаємодії влади і ЗМІ. У всьо-
му світі органи влади виступають чи не найбіль-
шими виробниками інформаційного продукту. 
Наприклад, у США понад 60 % відомостей про 
діяльність дер жави продукується самою держа-
вою. У провідних європейських країнах цю ро-
боту забез пе чують спеціальні органи влади, які 
несуть відповідальність за розбудову комуніка-
цій, що поєднують владу й мас-медіа. Зокрема, 
в Німеччині інформуванням населення зай-
мається відомство Федерального уряду з пи-
тань роботи зі ЗМІ, загальна чисельність якого 
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складає 500 осіб, а загальний бюджет на інфор-
маційні цілі – 20 млн євро. 

В Україні ця функція має стати головною в діяль-
ності Державного комітету телебачення і радіо-
мовлення, який згідно з чинним законодавством 
несе відповідальність за реалізацію державної ін-
формаційної політики.

Висновки. Для поширення й утвердження 
у світі позитивного уявлення про Україну велике 
значення має організація візитів з інших країн 
представників парламентських, урядових, діло-
вих кіл, міжнародних організацій, від яких зале-
жать важливі політичні рішення щодо України. Не-
обхідно також застосовувати досвід зарубіжних 
країн в організації регулярних спеціальних турів 
за рахунок неурядових організацій і неурядових 
фондів для ознайомлення з внутрішньополітич-
ною ситуацією та для безпосередніх контактів із 
представниками української влади й політики.

Важливу роль відіграє активна співпраця 
з представниками зарубіжних інформаційних 
агенцій, акредитованих в Україні, які мають пе-
реважне право публікації матеріалів про країни 
перебування. Вони є джерелом позитивної чи 
негативної інформації, що впливає на форму-
вання іміджу держави та її політичних рішень 
у свідомості зарубіжної громадськості. Варто 
використовувати практику запрошення в Украї-
ну провідних зарубіжних політологів, парла-
ментарів, журналістів, насамперед тих, хто при-
хильно ставиться до країни, що об’єктивно 
впливатиме на інформаційний образ держави 
в зарубіжних ЗМІ.

Залишається необхідність цілеспрямовано 
й послідовно працювати з українськими журналіс-
тами, передусім оглядачами та кореспондента-
ми, які спеціалізуються з питань міжнародної те-
матики, роз’яснювати конкретну проблематику 
дво- і багатосторонніх відносин за участю провід-
них фахівців зовнішньополітичного відомства, 
спеціалізованих науково-дослідних установ та ви-
щих навчальних закладів міжнародного спряму-
вання.

З метою максимального використання інфор-
маційного, інтелектуального, культурного, фі-
нансового потенціалу співвітчизників для під-
тримання національних інтересів на теренах 
зарубіжних країн слід широко залучати громад-
ськість та діаспору. Цю роботу потрібно прова-
дити систематично й цілеспрямовано.

Безперечно, стратегії формування позитив-
ного іміджу України мають бути включеними до 
внутрішніх та зовнішніх доктрин держави, пере-
творитися на важливу складову діяльності уря-
дових установ або спеціальної Ради іміджевої 
дипломатії, адже від цього залежить ефектив-
ність контактів із зарубіжними партнерами. 
Створення позитивного іміджу країни повинно 
стати предметом особливої уваги уряду та пар-
ламенту.

Здійснюючи інформаційну політику, органи 
державної влади мають забезпечувати:
◆  сприяння створенню та поширенню інфор-

маційної продукції українського виробника, 
насамперед україномовної, у глобальних 
комп’ ютерних мережах і системах;

◆  дотримання принципів Європейської конвен-
ції про права людини, міжнародних докумен-
тів у сфері міждержавного інформаційного 
співробітництва, ратифікованих Україною; 

◆  підтримання ефективної присутності України 
у світовому інформаційному просторі; 

◆  розповсюдження вітчизняної культурно-
мистецької та друкованої продукції.
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Постановка проблеми. Необхідність удоско-
налення роботи органів державної влади є постій-
ним завданням для кожної країни. При цьому вико-
ристовуються різні варіанти модернізації владних 
органів. Дискусії, які продовжуються в Україні на 
офіційному рівні та в наукових колах, свідчать, 
що остаточний вибір ще не зроблено, хоча спря-
мованість реформ очевидна – утвердження фі-
лософії державної служби як надавача послуг 
населенню, запровадження сучасних методів 
менеджменту в органах влади, децентралізація 
управління та його роздержавлення. 

Тому іноземний досвід удосконалення діяль-
ності органів влади, вивченню теоретичних основ 
та практичних аспектів якого присвячено низку 
відомих досліджень українських та зарубіжних 
учених, видається все більш суттєвим та ціка-
вим. При цьому увага звертається насамперед 
на роботу органів влади у розвинених державах, 
які нещодавно стали членами Європейського 
Союзу.

Практично не вивченим є досвід реформуван-
ня органів влади в Республіці Казахстан. Тут від-
значається стабільність влади, значний цент-
ралізм, поєднання своїх традицій із вивченням 
та запровадженням іноземних надбань. Казах-
стан зумів уникнути потрясінь і сьогодні є ліде-
ром серед держав СНД за багатьма показника-
ми, зокрема й за рівнем життя населення та 
реформування державної служби. Рецепт виходу 
з кризової ситуації, який привів до «казахського 
дива», знаходимо у висловлюванні Голови Агентс-
тва Республіки Казахстан у справах державної 
служби З. Турисбекова: «...спочатку закони, еко-
номіка, а потім реформа політичної системи... 
враховувалися особливості країни, переплетіння 
європейських та азійських рис» [1]. Доречно вод-
ночас зазначити, що відома у світі неурядова ор-
ганізація «Фрідом хаус», яка визначає характер ре-
жиму в усіх країнах, у Доповіді за 1999 рік визнала 
Казахстан авторитарною державою [2]. Вчені на-
голошують на синтезі демократії та тиранії на 
Сході [3]. «Домінантні партії, особистісні орієнтації, 
прагнення до консенсусу, ієрархічність, прихиль-
ність до харизматичних лідерів є лише деякими 
з таких проявів своєрідності адаптації парла-
ментської демократії на сучасному Сході» [4].

Реформи в Україні, як відомо, проходять іншим, 
складнішим шляхом, у постійній політичній бо-
ротьбі, при одночасному проведенні політичних 
та економічних змін, що має свої недоліки та перева-
ги. Тому про просте копіювання казахстансько-
го досвіду, звичайно ж, не йдеться. Але окремі 
його елементи, без сумніву, можна використати 
і в Україні у разі впровадження системи заходів 
щодо удосконалення діяльності органів влади. 
Варто відмітити, що спроба привернути увагу до 
казахстанських реформ уже була [5].
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Аналіз основних джерел та публікацій. 
Уявлення про державну систему Республіки Ка-
захстан та особливості формування і діяльності 
органів влади можна отримати з кількох офіцій-
них сайтів, які подають інформацію казахською, 
російською та англійською мовами. 

Офіційний сайт Президента Республіки Ка-
захстан містить інформацію про країну, Президен-
та, його Адміністрацію. Тут представлені виступи 
Президента, офіційні документи тощо [6].

Урядовий сайт розміщує інформацію про цен-
тральні та місцеві органи виконавчої влади, за-
конодавчі та нормативно-правові акти, адреси 
веб-сайтів усіх 24 центральних та 16 місцевих 
органів влади [7]. 

Портал електронного уряду має розділи: вла-
да, громадяни, бізнес, іноземці, життєвий цикл 
(дитинство, навчання, юність, сім’я, робота, 
старість), бізнес-цикл (планування, відкриття, 
ліквідація), кожен з яких містить відповіді на най-
більш актуальні питання. Наприклад, у розділі 
«влада» розміщено інформацію про Президен-
та, законодавчу владу (сенат, мажиліс, місцеві 
представницькі органи), виконавчу владу 
(прем’єр-міністр, перші керівники державних 
центральних органів, центральні виконавчі орга-
ни, місцеві виконавчі органи), наглядові та конт-
рольні органи (конституційна рада, генеральна 
прокуратура, рахунковий комітет), вибори, дер-
жавну службу і телефони довіри [8].

Основну інформацію про діяльність держав-
ної служби та напрями її модернізації можна от-
римати на сайті Агентства Республіки Казахстан 
у справах державної служби (далі – Агентство). 
Сайт розгалужений. Тут представлено дані без-
посередньо про Агентство, його структуру, те-
риторіальні управління, Академію державного 
управління, Євразійський центр навчання, 
Центр інформування та тестування, законо-
давство з питань держслужби, боротьбу з ко-
рупцією, а також відповіді на найактуальніші 
питання держслужби [9]. Кожне територіальне 
управління Агентства має на цьому сайті свою, 
заповнену самостійно, сторінку, що надає 
можливість ознайомитися з особливостями 
їхньої роботи.

Додаткову інформацію можна почерпнути із 
сайту Академії державного управління при Пре-
зидентові Республіки Казахстан. Академія має 
чотири навчальні інститути, один науково-до-
слідний, випускає «Журнал Академії». Серед ос-
танніх цікавих робіт її працівників слід відзначи-
ти працю політолога, професора М. Бієкенова 

«Модернізація політичного процесу казах-
станського суспільства» [10].

Крім того, нами використано матеріали коле-
гій Агентства, публікації доповідей, виступів та 
статей керівників органів влади Республіки Ка-
захстан у казахській і російській пресі та науко-
вих виданнях.

Завданням цієї статті є узагальнення про-
цесу реформування органів влади в Республіці 
Казахстан, його законодавчого, організаційного 
та кадрового забезпечення, наведення конкрет-
них прикладів дій у цьому напрямі центральних 
та місцевих органів влади, насамперед Агентс-
тва Республіки Казахстан у справах державної 
служби та його територіальних підрозділів. На 
жаль, рамки статті не дають змогу подати більш 
конкретну інформацію про законодавчі та мето-
дичні розробки з питань державної служби, про-
те їх буде легко знайти за вказаними електрон-
ними адресами.

Виклад основного матеріалу. Правове та 
організаційне забезпечення реформ. У груд-
ні 1991 року Казахська РСР проголосила свою не-
залежність. Було встановлено принципи суверен-
ного розвитку Республіки Казахстан, послідовно 
розвинуті в конституціях 1993 та 1995 років. По-
чатком становлення системи державної служби 
став Указ Президента Республіки Казахстан «Про 
державну службу» від 23 грудня 1995 року, в яко-
му регламентовано деполітизацію органів влади.

Наріжним документом реформ органів вла-
ди стала проголошена 1997 року в Посланні 
Президента стратегія розвитку Казахстану до 
2030 року, яка продовжує періодично розвива-
тися в постановах уряду та інших нормативно-
правових актах. У ній виділено пріоритет – про-
фесійний уряд – і поставлено завдання створити 
для Казахстану ефективну, сучасну державну 
службу й структуру управління, яка була б опти-
мальною для ринкової економіки, сформувати 
уряд, здатний реалізувати пріоритетні цілі, збу-
дувати державу, яка стоїть на охороні національ-
них інтересів [6].

З 18 вересня 1998 року єдину державну полі-
тику у сфері державної служби реалізує підпо-
рядкований і підзвітний Президентові країни дер-
жавний орган – Агентство Республіки Казахстан 
у справах державної служби.

Положення про Агентство затверджене Указом 
Президента Республіки Казахстан від 30 грудня 
1999 № 280. Агентство та його територіальні
управління створюють єдину систему органів 
у справах держслужби. В областях, містах Астана 
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й Алмати воно має консультативно-дорадчі ор-
гани – дисциплінарні ради. Основними завдан-
нями Агентства є: 
•  реалізація єдиної державної політики у сфері 

держслужби; 
•   розроблення пропозицій з удосконалення 

нормативно-правової бази для удосконален-
ня діяльності держслужби; 

•  моніторинг стану кадрів держслужби; 
•   координація діяльності державних органів 

з питання підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації держслужбовців; 

•  контроль за дотриманням законодавства 
у сфері держслужби державними органами.

Відповідно Агентство здійснює низку функцій, 
які з 2000 року кілька разів доповнювалися. Так, 
на сьогодні воно здійснює 21 функцію, а до пов-
новажень територіальних управлінь належить 
7 з них: 
�  участь у розробленні та реалізації державних 

програм у галузі удосконалення й підвищен-
ня ефективності державної служби; 

�   формування республіканської бази даних 
персоналу держслужби і кадрового резерву 
держслужби місцевих державних органів; 

�   участь у розробленні та формуванні респуб-
ліканської інформаційної системи управління 
кадрами держслужби; 

�  проведення тестування держслужбовців та 
кандидатів на заміщення вакантних посад 
держслужбовців; 

�   розгляд скарг держслужбовців на дії та рі-
шення місцевих державних органів чи поса-
дових осіб з питань застосування законо-
давства про державну службу; 

�  проведення перевірки діяльності місцевих 
державних органів; 

�  консультування держслужбовців у випадку 
порушення їхніх прав.

Порівняння дозволяє зробити висновок, що 
завдання та функції Агентства та його тери-
торіальних підрозділів близькі до українського 
аналога, але повноваження та сфера впливу 
значно ширші, особливо щодо контролю та дис-
циплінарного впливу. 

Помітну роль в організації кадрової роботи 
має Центр інформації і тестування Агентства 
Республіки Казахстан у справах державної служ-
би (ЦІ), який створено постановою уряду 12 січ-

ня 2000 року для інформаційно-технічного за-
безпечення моніторингу стану кадрів державної 
служби і технічного забезпечення тестування 
держслужбовців та кандидатів на зайняття ад-
міністративних посад. 

Єдина державна система тестування держ-
службовців є багатофункціональною телеко-
мунікаційною мережею, яка включає централь-
ний сервер Агентства у справах держслужби 
і 15 регіональних пунктів. Система дає змогу 
провести тестування кандидатів на зайняття ад-
міністративних посад і під час атестації держ-
службовців, залежно від рівня кваліфікації та 
спеціалізації державного органу за 19 тестови-
ми програмами на основі Конституції Республі-
ки Казахстан та 17 законодавчих і нормативно-
правових актів, одночасно в усіх 15 регіонах 
у режимі реального часу. При цьому адміністра-
тори й оператори тестування забезпечують ли-
ше ввідний інструктаж і технічний супровід про-
цедур тестування. Результати стають відомими 
одразу після закінчення сеансу, затверджують-
ся адміністратором і видаються особі, яка 
пройшла тестування.

Інформаційна система управління кадрами 
державної служби (ІСУК) є розгалуженою бага-
тофункціональною телекомунікаційною мере-
жею, що включає понад 50 клієнтів (центральні 
органи влади та територіальні підрозділи Агент-
ства Республіки Казахстан у справах держслуж-
би). Ця система забезпечує моніторинг стану 
кадрів за 30 параметрами і служить статистич-
ною базою формування звітів і аналітичних за-
писок в Адміністрацію Президента та уряд. 
Систему обслуговують 5 співробітників цент-
рального апарату ЦІ та 16 операторів в облас-
них центрах, містах Астана й Алмати. Оновлен-
ня баз даних відбувається через кадрові служби 
державних органів і операторів ІСУК.

Відповідно до стратегії в липні 1999 року було 
прийнято Закон Республіки Казахстан «Про дер-
жавну службу», спрямований на реалізацію кон-
ституційного права громадян на рівний доступ 
до державної служби, її професіоналізацію, за-
конність, добір та просування державних служ-
бовців по службі на принципах меритократії*, 
розподіл посад на політичні та адміністративні, 
казахстанський патріотизм, дотримання етич-
них норм тощо [6]. 

* Меритократія – від лат. Meritus – достойний і грец. Kratos – влада. Буквально – влада найбільш обдарованих. Термін введено в обіг англій-
ським соціологом М. Янгом у книжці «Підняття меритократії:1870–2033» (1958).
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Перехід на конкурсно-кар’єрну модель дер-
жавної служби, що увібрала в себе як позитивні 
елементи зарубіжних систем, так і національні 
традиції управлінської культури відбувся 2003 ро-
ку. Увага зверталася на забезпечення якісної 
роботи органів влади.

У липні 2005 року до закону про державну 
службу внесено суттєві зміни. Основними но-
вовведеннями стали:
☑  створення інституту ротації політичних держ-

службовців;
☑  наділення Агентства повноваженнями щодо 

узгодження дострокового зняття дисциплі-
нарних покарань за здійснення корупційних 
правопорушень і розроблення пропозицій 
з підвищення якості послуг, що надаються ор-
ганами влади;

☑  поширення інституту переводів на працівни-
ків правоохоронних органів;

☑  заборона державним службовцям, які мають 
дисциплінарне покарання за корупційне пра-
вопорушення, займати адміністративні дер-
жавні посади в порядку переводу;

☑  заборона для осіб, які здійснили корупційну 
дію, вступати на державну службу;

☑  звільнення держслужбовців, які мають стаж 
державної служби понад 20 років, від процеду-
ри тестування під час проходження атестації.

Організація кадрової роботи. Однією з ознак 
казахстанської моделі державної служби став кон-
курсний відбір під час прийому на державну служ-
бу. Наголос робиться на заміну пріоритетності ан-
кетних даних, знайомства проведенням відкритих 
конкурсів. Перші типові кваліфікацій ні характе-
ристики було розроблено 30 грудня 1999 року. 
Вимоги в них стосувалися насамперед рівня освіти 
та стажу держслужби. За 1999–2001 ро ки за кон-
курсом прийшли на держслужбу близько 20 тис. 
держслужбовців. За станом на кінець 2001 року 
в державі нараховувалося 63 860 держслужбовців 
[11]. Варто зазначити, що конкурс використовуєть-
ся й для зарахування до кадрового резерву, який 
у Казахстані є дієвим.

Активно організується навчання кадрів. Для за-
безпечення моніторингу та підвищення ефектив-
ності навчання держслужбовців Агентством розроб-
лені Правила направлення державних службовців 
на підготовку, перепідготовку і підви щення ква-
ліфікації за кордон. У межах співро бітництва 
з іноземними партнерами у вересні 2001 року 
Агенцією з міжнародного співробітництва Іспанії 
проведені семінари в Казахстані. Аналогічний 
семінар у жовтні організовано Французьким 

посольством. Працівники Агентства пройшли 
стажування в цих країнах.

Для удосконалення системи навчання держ-
службовців 2005 року розроблено і прийнято 
низку нормативно-правових актів, що визнача-
ють умови та порядок навчання, групи категорій 
держслужбовців, які мають навчатися, та меха-
нізм їх добору для навчання за кордоном. Особ-
лива увага приділяється вивченню казахської 
мови та організації навчання за кордоном.

Завдяки програмі «Підвищення кваліфікації дер ж-
службовців за кордоном» 182 держслужбовці за 
конкурсом були направлені до кращих зарубіжних 
навчальних центрів США, Великобританії, Франції, 
Німеччини, Нідерландів, Сінгапуру та Росії.

За сприяння Європейської комісії створено 
Євразійський центр навчання. Визначено його 
організаційну й керівну структуру, на основі пере-
дового зарубіжного досвіду розроблено навчаль-
ні модулі, здійснено конкурсний відбір викладачів 
для участі в програмі «навчання для тих, хто нав-
чає», організовано курси підвищення кваліфікації 
для понад 8 тис. держслужбовців, зокрема для 
спеціалістів високого рівня із сусідніх держав. 
Планується створення структур з вивчення дер-
жавної та англійської мов із запрошенням 
кращих зарубіжних викладачів. Розробляються 
найсучасніші методики і тести. Заплановано 
створити Національну управлінську школу для 
підготовки управлінських елітних кадрів, що від-
повідатиме міжнародним стандартам. 

Протидія корупції. На думку керівника Агентства 
З. Турисбекова, боротьба з корупцією повинна мати 
комплексний характер і включати такі заходи, як:
☑  висока заробітна плата держслужбовців;
☑  встановлення стандартів якості надання дер-

жавних послуг;
☑  посилення міри контролю й покарання за по-

рушення Кодексу честі та стандартів надання 
послуг аж до звільнення з посади без права 
повернення на держслужбу;

☑  активне залучення населення, ЗМІ, неурядо-
вих організацій для вирішення цих завдань.

Одним із пріоритетних напрямів роботи став кон-
троль за дотриманням законодавства про держав-
ну службу та боротьба з корупцією. Наприк лад, 
2001 року було проведено майже 2 тис. перевірок, 
виявлено понад 11 тис. порушень. Їх значна частина 
пов’язувалася із соціальними проблемами. Найго-
стрішими з них є забезпечення держслужбовців жит-
лом і вдосконалення системи оплати їхньої праці. 
Тому програма забезпечення держслужбовців жит-
лом реалізується як в Астані, так і в регіонах.
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Політика оплати праці держслужбовців була 
суттєво переглянута ще 1999 року. Її основою 
є Реєстр посад адміністративних держслужбов-
ців і Перелік категорій. Значно зросла роль ок-
ладу, водночас збережено вплив вислуги років. 
Для підтримки молодих держслужбовців зрос-
тання доплати за вислугу років передбачено 
щорічно, потім протягом 6 років – кожні 2 роки, 
пізніше – кожні 3 роки. Розміри премій не обме-
жені. Наступного року проводилися заходи що-
до скорочення різниці в окладах між категоріями 
держслужбовців, а 2001 року Агентством внесе-
но пропозиції й щодо можливості виплати пре-
мій не лише за рахунок економії фонду оплати 
праці, але й завдяки скороченню адміністратив-
них витрат. Разом із проектом ТАСІС «Адміністра-
тивна реформа в Казахстані» проведено роботу 
щодо переходу на нову систему оплати праці 
держслужбовців, засновану на методі фактор-
но-бальної оцінки посад, що широко застосо-
вується на Заході. Вірність методики перевірено 
на прикладі 300 посад у центральних та тери-
торіальних органах. Унаслідок цього пілотного 
проекту відібрано такі фактори оцінки роботи 
держслужбовців: 
➢  освіта та підготовка (знання); 
➢  досвід (уміння та навики); 
➢  складність (комплексність) роботи; 
➢   характер функцій, що виконуються; 
➢   підконтрольність і самостійність; 
➢   особливі умови (знання державної та інозем-

ної мов, комп’ютерні навики); 
➢  відповідальність за керівництво і контроль.

Агентством запропоновано введення прогре-
сивної системи преміювання держслужбовців 
за якісну працю за рахунок економії адміністра-
тивних витрат за кошторисом. Завдяки цій системі 
з’явилася можливість направляти зекономлені 
кошти на преміювання працівників, установлення 
персональних надбавок і доплат, надання ма-
теріальної допомоги.

За участю експертів Всесвітнього банку при 
уряді створена міжвідомча група для розробки 
пропозицій з удосконалення системи оплати 
праці держслужбовців. У 2007 році вона буде 
збільшена на 30 %. Уряд і Агентство працюють 
над виробленням нової системи оплати праці 
держслужбовців, зорієнтованої на кінцевий ре-
зультат.

З метою посилення зв’язків з громадськістю 
у травні 2001 року створено Республіканське 
громадське об’єднання Асоціація сприяння дер-
жавній службі Казахстану. Наголошувалося, що 

це відповідає західному досвіду. Метою органі-
зації стало сприяння встановленню конструк-
тивного діалогу громадськості з органами вла-
ди, здійснення громадського моніторингу 
діяльності влади, запобігання корупції.

Указом Президента від 3 травня 2005 року за-
тверджено Кодекс честі державних службовців 
Республіки Казахстан (далі – Кодекс честі). Він 
має яскраво виражений антикорупційний ха-
рактер і складається з деталізованих норм по-
ведінки держслужбовців.

Текст Кодексу честі розміщений у всіх держав-
них органах у місцях, доступних для загального 
огляду, із зазначенням телефонів довіри, за яки-
ми громадяни можуть інформувати про пору-
шення держслужбовцями Кодексу честі (подібну 
картину нам доводилося бачити в Польщі). Вве-
дено Книги контролю етики, до яких громадяни 
можуть внести записи про факти порушення їхніх 
законних прав і норм Кодексу честі держслуж-
бовцями. Усі записи громадян обов’язково роз-
глядаються й за кожним фактом вживаються 
відповідні заходи.

Указом Президента Республіки Казахстан 
«Про засоби, спрямовані на посилення боротьби 
з корупцією, зміцнення дисципліни та порядку 
в діяльності органів і посадових осіб» від 14 квіт-
ня 2005 року створені дисциплінарні ради Агент-
ства в областях та містах Астана й Алмати за-
мість існуючих раніше дисциплінарних рад 
в областях. Їх діяльність побудована на принци-
пах публічності, регулярності, профілактичної 
спрямованості, широкого залучення представ-
ників громадськості та ЗМІ до підготовки і прове-
дення засідань [6]. Дисциплінарні ради розгля-
дають питання зміцнення державної дисципліни, 
дотримання антикорупційного законодавства 
і Кодексу честі державних службовців. До їх скла-
ду входять керівники регіональних державних 
органів, а також представники громадськості та 
ЗМІ. Цим актом посилено роль Агентства і його 
повноваження щодо контролю за дотриманням 
законодавства про державну службу та антико-
рупційного законодавства.

За 9 місяців 2006 року Агентством та його те-
риторіальними органами проведено 2402 пере-
вірки центральних і місцевих органів, виявлено 
понад 11 тис. порушень, до дисциплінарної від-
повідальності за рекомендаціями Дисциплінар-
них рад притягнуто 886 держслужбовців, 
70 з яких звільнено. Порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2005 року дисциплінарними радами 
Агентства прийнято вдвічі більше громадян 
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з особистих питань, проведено в 6 разів більше 
виїзних прийомів у містах та районах.

Активні пошуки оптимального варіанта функ-
ціонування органів влади проводилися шляхом 
співпраці з іноземними партнерами, проведен-
ня наукових конференцій та круглих столів. На-
приклад, 20 листопада 2001 року в м. Алмати 
відбувся круглий стіл на тему «Законодавче ре-
гулювання системи політичної державної служ-
би в Рес публіці Казахстан та можливі шляхи йо-
го удосконалення». Організаторами виступили 
міжнародний фонд Транспаренсі Казахстан, що 
є некомерційною організацією, створеною 1999 ро-
ку з метою забезпечення прозорості в роботі 
уряду та державних органів і боротьби з коруп-
цією, Асоціація сприяння державній службі, Інс-
титут дер жави і права Казахської державної 
юридичної академії за підтримки проекту ІСМА/
USAID «Муніципальний розвиток у Казахстані». 
Позитивно охарактеризувавши зроблене, учас-
ники круглого столу наголосили, що розвиток 
державної служби стримується законодавчим 
не урегулюванням окремих аспектів діяльності 
держслужби: щодо політичних посад, основи 
і прозорості формування кадрового резерву, 
відповідальності, результатів роботи тощо. При-
йнято рекомендації щодо спрямування зусиль 
органів влади [12].

Стандартизація якості роботи. Особливе 
значення надається оптимізації й стандартиза-
ції державних послуг населенню та здійсненню 
контролю за їх якістю. «Ми вважаємо, що в дер-
жавному секторі, як і в приватному, громадян 
потрібно розглядати як споживачів послуг, клієнтів 
держслужби, які вимагають якісного обслуго-
вування. І якщо приватні компанії в умовах жорс-
ткої конкуренції вимушені покращувати якість 
своїх послуг, то в державному секторі послуги 
надаються на монопольній основі. Тому необхід-
но встановлювати стандарти якості надання 
дер жпослуг і здійснювати контроль за їх вико-
нанням [1].

У Посланні Президента держави народові 
Казахстану 19 березня 2004 року відзначено: 
«Казахстан повинен за короткий час запозичити 
майже піввіковий досвід країн Заходу з управ-
ління якістю продукції. Відтепер робота кожного 
міністра й акима буде жорстко оцінюватися за 
станом справ і впровадженням міжнародних стан-
дартів у сфері діяльності» [6]. 12 грудня 2005 ро ку 
в м. Астана для державних та місцевих виконав-
чих органів проведено семінар на тему «Впро-
вадження міжнародного стандарту ISO 9001:2000 

в державних органах». Завданням семінару бу-
ло обговорення таких проблем: 
�  роль міжнародного стандарту в разі вступу 

Казахстану до СОТ; 
�  особливості впровадження стандарту ISO 

в державних органах; 
�  організація підготовки та перепідготовки держ-

службовців у галузі систем менеджменту 
якості, переваги впровадження системи ме-
неджменту якості; 

�  причини, що стримують упровадження стан-
дарту в державних органах та фактори, що 
можуть на них вплинути.

Для держслужбовців 2004 року проводилися 
тренінги на тему «Державні послуги в Республіці 
Казахстан: сучасний стан і перспективи», на 
яких розглядалися такі питання: як виміряти 
ефективність роботи держслужбовців як постав-
щиків послуг населенню, що впливає на якість 
роботи, що необхідно для розроблення та за-
провадження системи менеджменту якості дер ж-
служби, які критерії оцінки використати, якою 
має бути система мотивації, як формувати імідж 
держслужбовця?

Згідно з дорученням Президента країни в рам-
ках спільного проекту з ПРООН розроблено 
стандарт «Державна система стандартизації 
Республіки Казахстан. Стандартизація держав-
них послуг. Основні положення». Цей стандарт 
затверджено наказом Комітету з технічного ре-
гулювання й метрології та введено в дію з 1 січ-
ня 2007 року. У перспективі всі державні органи 
розроблять свої галузеві стандарти і на цій базі 
будуть надавати послуги населенню.

Агентство бере участь у реалізації спільного 
з Європейською комісією проекту з розробки 
стандартів державних послуг і зміцнення ефек-
тивної, прозорої та спрямованої на споживача 
держслужби Казахстану. У межах проекту пла-
нується на основі потреб споживачів розробити 
хартії про стандарти надання послуг населенню 
для міністерств юстиції, охорони здоров’я, праці 
та соціального захисту населення, Податкового 
комітету Міністерства фінансів, акіматів м. Ал-
мати і Південно-Казахстанської області. Крім то-
го, передбачається впровадити систему управ-
ління якістю в пілотних державних органах, 
а також сприяння діяльності центрів обслугову-
вання населення.

Наказом Голови Агентства від 14 грудня 
2006 року затверджено «Модельні методичні 
рекомендації з визначення показників стандар-
тів державних послуг», у яких окреслено ключові 
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поняття, основні етапи розробки показників 
якості стандартів дер жавних послуг, принципи 
та порядок визначення цих показників. Цікавими 
є й визначення переліку держпослуг та складу 
показників якості (своєчасність, якість, доступ-
ність, процес оскарження та ввічливість) [9]. На-
ми простежено значну підготовчу роботу, яка 
проводилася більше року Організаційним комі-
тетом проекту «Сприяння розробці стандартів 
надання державних послуг», що фінансувався 
Європейською комісією. Використовувалась 
і допомога іноземних експертів, зокрема з Ве-
ликобританії та Румунії.

У рамках переходу до електронної урядової 
системи розроблено комп’ютерну Інформацій-
ну систему управління кадрами (ІСУК), у якій 
поєднано в єдину мережу кадрові служби цент-
ральних і місцевих державних органів, що допо-
магає проводити оперативний моніторинг кадрів.

Сучасний стан державної служби. Отже, на 
першому етапі реформи державного управління 
в Казахстані вдалося створити законодавчу ба-
зу, зробити кроки до відкритості та демократи-
зації держслужби й одночасно укомплектувати 
штати державних органів молодими кадрами, 
особливо у новій столиці – Астані.

На нинішньому етапі реформи ставиться за-
вдання, спрямоване на створення системи без-
перервного навчання кадрів, посилення соціаль-
ного захисту держслужбовців і вжиття заходів 
з підвищення якості та ефективності роботи дер-
жавних органів на підставі стандартів надання 
державних послуг. Вважається, що ці заходи 
сприятимуть скороченню корупційних правопо-
рушень у державному апараті.

Можна зробити висновок, що нинішня модель 
державної служби Республіки Казахстан вибу-
довується на базі міжнародних стандартів і має 
достатню нормативну базу для того, щоб про-
довжити роботу над її удосконаленням та мо-
дернізацією.

За перше півріччя 2006 року якісні характе-
ристики казахстанської державної служби такі:
◆  загальна кількість держслужбовців – 102 тис. 

чоловік, у тому числі політичних держслуж-
бовців – близько 4 тис. чоловік;

◆  частка жінок на держслужбі – 57 %;
◆  частка держслужбовців, які мають вищу осві-

ту – 77 %;
◆  середній стаж роботи на держслужбі – близь-

ко 9 років;
◆  національний склад держслужбовців – 64 на-

ціональності.

Варто відзначити зростання кількості держ-
службовців за 5 років на 38 тис. чоловік. Крім того, 
наші підрахунки, на підставі даних територіаль-
них управлінь Агентства за 2006 рік, свідчать про 
високий відсоток молоді на державній службі та 
значну кількість серед держслужбовців пред-
ставників місцевої нації, наприклад в Алма-
тинській області казахи становлять 87 % держ-
службовців, у Акмолинській області – 92 % [9]. 

Завдання. На нинішньому етапі розвитку 
країни й з урахуванням 7 років роботи Агентства 
у справах держслужби ставляться завдання по-
дальшого вдосконалення державної служби на 
основі позитивних результатів та створення на-
ціональної системи попередження корупційних 
правопорушень у державному апараті.

Для вирішення першого завдання вважається 
необхідним вжити заходів щодо формування 
ефективного й оптимального за кількістю та 
складом держапарату, забезпечити безперечне 
виконання Кодексу честі й принципу законності 
держслужбовцями, забезпечити соціальний за-
хист держслужбовців, розробити і впровадити 
стандарти надання державних послуг та створи-
ти всі умови для масового навчання сучасному 
менеджменту держслужбовців центральних 
і місцевих органів управління.

Агентство найближчим часом планує регулярно 
проводити функціональний аналіз посад і завдяки 
цьому ліквідувати дублювання функцій у державних 
органах у центрі й на місцях. Крім того, в структур-
них підрозділах державних органів заплановано 
скоротити проміжні ланки, тим самим збільшити 
швидкість проходження документів і підвищити 
якість управлінських рішень. Для цього будуть вне-
сені зміни до встановленої кваліфікації посад держ-
службовців. Частину посад держслужби (близько 
15 %), на яких передбачено виконання допоміжних 
та обслуговуючих функцій, буде переведено до 
розряду службовців з наданням їм права займатися 
іншою оплачуваною діяльністю. Нині розробляється 
нова редакція закону «Про державну службу».

Передбачено збільшення заробітної плати 
державних службовців до рівня, конкуренто-
здатного з приватним сектором. Преміювання 
буде здійснюватися на основі оцінки якості 
діяльності кожного держслужбовця. Для залу-
чення на держслужбу висококваліфікованих спе-
ціалістів планується ввести контрактну систему 
найму й оплати праці. Керівники будуть мати 
для цього спеціальний фонд.

З передачею державних функцій із Центру на 
низові рівні держуправління виникла проблема 
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нестачі професійно підготовлених держслуж-
бовців, здатних ефективно працювати в нових 
умовах. Для її вирішення заплановано створити 
систему всеобучу для перепідготовки і підви-
щення кваліфікації кадрів на обласному і район-
ному рівнях управління з формуванням ідеоло-
гії, спрямованої на надання якісних послуг 
населенню і антикорупційну поведінку.

Агентство планує продовжити роботу з удоско-
налення кваліфікаційних вимог до посад держ-
служби, наприклад, у частині володіння держав-
ною й іноземними мовами та повноцінними 
навиками в роботі з програмами. До кінця 2007 ро-
ку всі державні органи, що надають державні пос-
луги, почнуть працювати на основі затверджених 
галузевих стандартів надання таких слуг.

Друге завдання полягає у створенні націо-
нальної системи попередження корупційних 
правопорушень у державному апараті шляхом 
створення системи інституціональних, соціаль-
но-економічних, адміністративних заходів, що 
носять превентивний характер. Агентством вив-
чається міжнародний досвід боротьби з коруп-
цією. Вважається, що найбільш доцільним для 
Казахстану є досвід Малайзії – приблизно рівні 
кількість населення, держапарату й обсяг еко-
номіки. Успіхи цієї країни в боротьбі з корупцією 
значною мірою пов’язані з тим, що діюче там Ан-
тикорупційне агентство значні зусилля сконцент-
рувало на превентивних заходах, спрямованих 
на боротьбу із цим соціальним злом. Для бороть-
би з корупційними правопорушеннями пропо-
нується підвищити статус керівників територіаль-
них підрозділів Агентства з метою залучення на ці 
посади перспективних і авторитетних осіб. Їх при-
значення запропоновано регламентувати термі-
ном на 3 роки за ротаційним принципом. Це 
особливо актуально в умовах процесів демокра-
тизації політичної системи і виборності акімів. 
Враховуючи те, що Агентст во – це орган, без-
посередньо підпорядкований і підзвітний Пре-
зидентові, сама присутність у регіонах таких ав-
торитетних осіб стане стримуючим фактором 
для чиновників. Основними функціями началь-
ників територіальних органів Агентства мають 
стати: 
�  оптимізація апарату держуправління в регіо-

нах на основі функціонального аналізу; 
�  здійснення контролю за якістю послуг, що на-

даються державними органами; 
�  забезпечення балансу інтересів держслужби 

та бізнесу на підставі дотримання законо-
давства; 

�  розроблення заходів щодо скорочення коруп-
ційних правопорушень в державному апараті;

�  забезпечення зв’язку з населенням, засоба-
ми масової інформації, інститутами грома-
дянського суспільства.

Пропонується також законодавчо закріпити 
повноваження дисциплінарних рад Агентства 
у разі звільнення з державної служби працівни-
ків за здійснення корупційного правопорушення 
з накладенням адміністративного штрафу через 
суд. Поєднання адміністративних штрафів для 
лінивих держслужбовців з преміюванням кра-
щих створить мотивацію працювати в держапа-
раті на умовах законності та підвищить особисту 
відповідальність чиновників. Звертається увага 
й на уніфікацію вимог, зокрема, заплановано 
реформувати кадрову роботу в органах проку-
ратури, внутрішніх справ, фінансової поліції та 
митного контролю на основі позитивного досві-
ду, ввести для їх співробітників конкурсний від-
бір, тестування та встановити кваліфікаційні ви-
моги до посад.

Для мінімізації безпосереднього контакту 
одержувача послуг з чиновниками і скорочення 
корупційного поля надання більшості державних 
послуг спрямовуються зусилля на удосконален-
ня роботи е-уряду та переведення послуг в елек-
тронну форму. Вважається доцільним забезпе-
чити прозорість процедур проведення тендерів 
і встановити контроль з боку бізнес-структур за 
об’єктивністю їх проведення.

Ведеться значна робота й щодо формування 
в середовищі держслужбовців ідеології, зорієн-
тованої на підтримку підприємництва і недопус-
тимості корупційних правопорушень під час ви-
конання посадових обов’язків. З цією метою 
Академією державного управління, Євразій-
ським центром навчання та регіональними цен-
трами навчання держслужбовців мають бути 
розроблені й упроваджені спеціальні навчальні 
модулі та курси із застосуванням методів інтер-
активного навчання.

Висновки. Наведені вище дані свідчать про 
значні зусилля, які докладаються в Казахстані 
для створення сучасної системи державної служ-
би. На наш погляд, глибшого вивчення й застосу-
вання в умовах України заслуговує досвід щодо 
соціального захисту держслужбовців, зростання 
заробітної плати та забезпечення житлом, ор-
ганізації за допомогою сучасних технологій цент-
ралізованого тестування держслужбовців та кан-
дидатів на посади держслужбовців, створення 
діючого кадрового резерву з випробуваннями 
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для зарахування до нього. Уваги, додаткового 
вивчення та використання також заслуговує 
досвід надання широких повноважень Агентству 
в справах державної служби та створення дис-
циплінарних рад, що є важливою формою бо-
ротьби з порушенням законодавства та залу-
чення до цієї роботи громадськості. Управлінням 
державної служби Головного управління дер-
жавної служби в Полтавській області підтриму-
ються зв’язки з територіальним управлінням 
у  справах державної служби в Східно-Казах-
станській області. Це може бути початком спів-
праці на вищому рівні. Очевидно, що така 
співпраця буде вигідною.
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Постановка проблеми. Суспільство зацікав-
лене в ефективному державному апараті, який 
у межах своїх повноважень у сфері державного 
управління покликаний надавати якісні управ-
лінські послуги. У зв’язку із цим важливу роль 
відіграє оцінка роботи працівників державних та 
самоврядних управлінських структур.

У країнах світу існують різні підходи до виз-
начення якості роботи органів влади та їх пра-
цівників. 

В Україні питання функціонування державної 
служби та роботи державних службовців унормо-
вано Законом України «Про державну службу». 
Підвищення якості управлінських послуг на дер жав-
ному рівні передбачає Програма розвитку дер-
жавної служби на 2005–2010 роки. Свідченням 
уваги держави до цієї проблеми є також постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про запровадження 
системи управління якістю в органах виконавчої 
влади» від 11 травня 2006 року № 614 [1–3].

О. ЗАЙЧЕНКО,
начальник управління з питань внутрішньої політики 

Полтавської обласної державної адміністрації 
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Полтавської обласної державної адміністрації
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Питання оцінювання діяльності державних 
службовців висвітлювали у своїх роботах В. Со-
роко, С. Білорусов, Л. Пашко, В. Бакуменко, 
Ю. Кальниш, В. Цвєтков та ін.

Мета статті – узагальнення досвіду роботи 
з оцінювання діяльності державних службовців 
у підрозділах внутрішньої політики місцевих дер-
жавних адміністрацій Полтавської області. Зав-
данням цієї статті є аналіз окремих наявних 
форм оцінювання роботи державних службов-
ців, розроблення більш практичної та оператив-
ної його моделі.

Виклад основного матеріалу. З метою виз-
начення шляхів  покращення роботи державних 
службовців, які працюють у підрозділах внутріш-
ньої політики місцевих державних адміністра-
цій, управлінням з питань внутрішньої політики 
Полтавської облдержадміністрації (далі – управ-
ління) ведеться пошук оптимальних форм оці-
нювання їхньої роботи. 

За основу цього процесу взято критерії, що 
застосовуються під час щорічного оцінювання 
роботи державних службовців. 

Оскільки діяльність підрозділів внутрішньої 
політики місцевих держадміністрацій складно 
оцінити з точки зору економічної ефективності, 
об’єктом оцінки насамперед виступають управ-
лінський, організаційний та функціональний ас-
пекти.

Оцінювання діяльності державних службовців 
зазначеної сфери передбачає використання та-
ких термінів, як продуктивність роботи, ефек-
тивність, якість, своєчасність та ін. Під час роз-
гляду їхньої діяльності береться до уваги те, що 
її результати можуть бути прямі, непрямі та со-
ціальні [4]. 

У науковій літературі існує багато визначень 
критеріїв оцінювання роботи державних служ-
бовців [5–8], але органи виконавчої влади ма-
ють керуватися тими з них, які нормативно за-
тверджені.

В управлінні застосовуються різні схеми для 
оцінювання роботи своїх працівників та праців-
ників підрозділів внутрішньої політики апаратів 
райдержадміністрацій. Для оцінки їхньої робо-
ти тут за основу прийнято Загальні критерії та 
показники якості роботи державного службов-
ця, зат верджені наказом Головного управління 
державної служби України «Про затвердження 
Загального порядку проведення щорічної оцінки 
виконання державними службовцями покладе-
них на них обов’язків і завдань» від 31 жовтня 
2003 року № 122, що використовуються для 

щорічного оцінювання роботи державних служ-
бовців [9].

Ці критерії передбачають три напрями оціню-
вання роботи спеціалістів: 

«1. Виконання обов’язків і завдань. 
2. Професійна компетентність. 
3. Етика поведінки».
Є ще один напрям для оцінювання роботи 

керівників: 
«4. Критерії для керівних працівників» [9]. 
Кожен напрям має свої критерії, оцінка за яки-

ми в кінці року враховується при визначенні 
загальної оцінки роботи працівника. Їх використо-
вують для щомісячної оцінки роботи держслуж-
бовців із застосуванням балів та визначенням за 
їх сумою загального рейтингу працівника.

Беручи до уваги те, що існуюча система кри-
теріїв передбачає чотири рівні за кожним показ-
ником, нами визначено, що найвищим балом 
є 10, а одному рівню відповідає 2,5 бала.

Застосування такого підходу змінює вигляд 
схеми оцінювання, викладеної в додатку до За-
гального порядку проведення щорічної оцінки 
виконання державними службовцями покладе-
них на них обов’язків і завдань [9], не відміняючи 
її, а лише роблячи допоміжною (дод. 1).

Це дає можливість не виходити за межі нор-
мативних актів, що регламентують оцінювання 
роботи держслужбовців, а також враховувати 
особливості діяльності працівників залежно від 
специфіки посадових обов’язків. У той же час 
така система дає змогу більш оперативно оці-
нювати роботу працівників, аналізувати їх до-
сягнення та недоліки. Рейтингова оцінка забез-
печує швидкість та об’єктивність узагальнення 
показників та визначення середнього балу.

До оцінювання роботи відділів та секторів 
внутрішньої політики райдержадміністрацій де-
що інші підходи, оскільки тут розглядаються вер-
тикальні зв’язки та ширше коло компонентів 
аналізу роботи.

Визначення рейтингу того чи іншого відділу 
передбачає наявність системи контролю, моні-
торингу діяльності цих підрозділів з боку управ-
ління з питань внутрішньої політики. Для цього 
використовуються відомості про відрядження, 
облік надходження інформації з районів та аналіз 
її якості, вивчення матеріалів ЗМІ, робота під час 
семінарів і нарад та ін.

Для узагальнення даних контролю їх заносять 
до таблиць за напрямами та оцінюють за 10-
бальною шкалою. Цю роботу здійснюють пра-
цівники управління, відповідальні за окремі 
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напрями роботи згідно з розподілом посадових 
обов’язків. 

У свою чергу результати оцінювання роботи 
за напрямами заносяться до загальної таблиці 
для визначення рейтингу (дод. 2).

Такого роду оцінювання роботи не має уза-
гальненого відображення в нормативних доку-
ментах чи науково-методичній літературі, тому 
управлінням здійснюється напрацювання досві-
ду та проведення, певною мірою, відповідних 
досліджень у цьому напрямі.

Питання оцінювання ефективності роботи 
підрозділів внутрішньої політики постійно вино-
ситься на колективне обговорення під час нарад 
та семінарів, що дає змогу робити висновки про 
його результативність і необхідність змін чи до-
повнень.

Водночас запровадження рейтингового оці-
нювання роботи підрозділів райдержадміністра-
цій має стимулюючий характер, заохочуючи 
працівників до покращення показників у своїй 
роботі, а також визначає слабкі місця. Важливе 
значення для підвищення мотивації роботи де-
ржавних службовців має також те, що за наслід-
ками оцінювання керівництво управління над-
силає головам райдержадміністрацій свої 
пропозиції про відзначення (преміювання) пер-
шої п’ятірки працівників підрозділів внутрішньої 
політики.

Результатом проведеної 2006 року роботи 
з оцінювання діяльності державних службовців 
підрозділів внутрішньої політики є більш повне 
усвідомлення ними поставлених завдань, підви-
щення якості їх виконання, налагодження спів-
праці та взаєморозуміння як усередині управ-
ління, так і в підпорядкованих підрозділах.

Висновки. На підставі впровадження запро-
понованих форм оцінювання діяльності праців-
ників підрозділів внутрішньої політики відбуваєть-
ся пошук та відбір найбільш ефективних з них. 
Вигідне становище управління в цій ситуації ви-
являється в безпосередньому зв’язку із жит-
тям, практичною діяльністю, можливістю обго-
ворити проблему з державними службовцями.

Залучення до такої роботи більшого кола учас-
ників дасть змогу впроваджувати систему управ-
ління якістю роботи державних службовців від-
повідно до європейських стандартів у всіх органах 
державної влади, уніфікувати її. Критерії оціню-
вання, застосовувані в роботі, можуть бути вико-
ристані під час формування резерву кадрів дер-
жавної служби та прийому працівників на роботу, 
оскільки кандидати можуть відразу побачити, 

за якими показниками буде оцінюватися їхня 
робота надалі. Зазначена система стимулює 
підвищення кваліфікації держслужбовців, пок-
ращення їхніх професійних якостей та наукової 
організації праці.

Додаток 1

Критерії оцінювання роботи 
державних службовців

1. Виконання обов’язків і завдань:

 • Обсяг роботи, що виконується.

 • Якість роботи.

 • Планування роботи.

2. Професійна компетентність:

 • Професійні знання.

 • Професійні вміння й навички.

 • Уміння формулювати точку зору (усно, пись-
мово).

 • Готовність до дій, ініціатива.

 • Оперативність мислення.

 • Працездатність та витривалість.

 • Відповідальність.

 • Самостійність.

 • Здатність до лідерства.

 • Здатність до накопичення, поновлення й твор-
чого застосування професійного досвіду.

3. Етика поведінки:

 • Етика поведінки, стиль спілкування.

 • Співробітництво.

 • Дисциплінованість (дотримання правил внут-
рішнього трудового розпорядку).

4. Критерії для керівних працівників:

 • Здатність до переговорів.

 • Уміння організовувати роботу підлеглих.

 • Професіоналізм у керівництві роботою під-
розділу.

 • Контроль.

 • Оцінка та заохочення співробітників.
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Додаток 2
Критерії оцінювання роботи відділів 

внутрішньої політики райдержадміністрацій за 10-бальною шкалою

Критерій
Максимальна кількість балів

за критериєм за напрямом
I. Оперативне інформування облдержадміністрації:

1. Оперативність (своєчасність).
2. Якість інформування (достовірність, повнота, точність, значущість)

10
10

20

II. Інформування населення: 
1. Робота зі ЗМІ (підготовка статей, інформацій, виступів на 
телебаченні і радіо, матеріалів для голови райдержадміністрації).
2. День інформування (використання місцевого матеріалу, ЗМІ, 
виступи групи доповідачів).
3. Круглі столи, конференції (система, плановість, актуальність, ЗМІ)

10

10

10

30

III. Підготовка та проведення заходів до державних свят і пам’ятних дат. 
Володіння методикою (участь у проведенні, участь голови 
райдержадміністрації у святах) 

10 10

IV. Використання державної символіки в районі (оформлення установ, 
організацій, застосування під час заходів) 10 10

V. Аналітична робота щодо вивчення суспільно-політичної ситуації. 
Інформування облдержадміністрації:

1. Вчасність.
2. Відповідність вимогам.
3. Соціологічні дослідження (регулярність, використання у роботі)

10
10
10

30

VI. Робота з об’єднаннями громадян та депутатами:
1. Реєстр. 
2. Залучення до співпраці з райдержадміністрацією (громадська 
колегія, прийом громадян, інші форми)

10
10 20

VII. Планування роботи 10 10

 VIII. Матеріальна база:
1. Наявність оргтехніки (комп’ютер з підключенням до інтернету, 
диктофон, фотоапарат).
2. Наявність окремого кабінету.
3. Наявність довідників, довідкових матеріалів

10
10
10

30

IX. Стан діловодства 10 10

X. Підвищення кваліфікації (післядипломна освіта у сфері управління або 
періодичне підвищення кваліфікації) 10 10

За всіма критеріями і напрямами 180 180
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ДОСВІД ТА РЕСУРС ВЗАЄМОДІЇ

О. СТРАТЕЙЧУК ,
керівник апарату

 Миколаївської облдержадміністрації

В. АПАНАСЕВИЧ,
начальник Управління державної служби 

Головного управління державної служби України 
 в Миколаївській області

Територіальні підрозділи Головдержслужби 
України, створені на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 липня 2004 року № 842, 
згідно із затвердженим цією постановою Типо-
вим положенням (пункт 6) у процесі виконання 
покладених на них завдань взаємодіють з об-
ласними дер жавними адміністраціями.

Як свідчить досвід, від наповнення цих норм 
практичним змістом значною мірою залежить 
й ефективність виконання більшості завдань і функ-
цій щодо реалізації державної політики у сфері 
кадрової роботи та державної служби в регіоні.

Створення територіальних управлінь державної 
служби дало змогу розширити та поглибити коло 
питань цієї сфери, що підлягають вирішенню. 

При цьому пряме підпорядкування цих підроз-
ділів Головдержслужбі України сприяє впрова-
дженню єдиної державної політики та функціо-
наль ному управлінню державної служби. Коор-
ди нація їх діяльності в межах повноважень з боку 
обласних державних адміністрацій сприяє ра-
ціональному використанню їхнього потенціалу 
на території відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці.
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Необхідність такої координації викликана тим, 
що кадрова служба апарату облдержадміністра-
ції хоча й позбулася згідно з постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 11 травня 2005 року № 328 
«Про структуру місцевих державних адміністра-
цій» у своїй назві слів «…та з питань державної 
служби», але окремі функції щодо «реалізації дер-
жавної політики у сфері державної служби, здій-
снення контролю за дотриманням вимог Закону 
України «Про державну службу» в підпорядкова-
них установах…» відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 2 серпня 1996 року 
№ 912 «Про затвердження Типового положення 
про кадрову службу органу виконавчої влади» 
(у редакції від 24 вересня 2005 року) залишають-
ся чинними. Облдержадміністрація в межах визна-
чених повноважень спрямовує діяльність і своїх 
структурних підрозділів, і діяльність райдержад-
міністрацій з їх апаратами та структурними підроз-
ділами. У Миколаївській області це понад 2000 
державних службовців, які працюють у 255 струк-
турних підрозділах місцевих адміністрацій з пра-
вом юридичної особи. Це майже 31 % загальної 
кількості державних службовців області.

Участь управління державної служби Головдерж-
служби України на засадах взаємодії у процесі 
надання послуг цьому контингенту дає мож-
ливість апарату облдержадміністрації і зокрема 
його відділу кадрової роботи зосередитися на 
супроводженні та відпрацюванні завдань у ро-
боті з персоналом, окреслених повноваженнями 
облдержадміністрації, як органу, що здійснює на 
сьогоднішній день виконавчу владу в регіоні.

Облдержадміністрація зацікавлена у підви-
щенні рівня апаратної роботи в підпорядкованих 
установах, зокрема її організаційно-кадрової 
складової, невід’ємною основою якої є законо-
давство з державної служби. З огляду на те, що 
в органи державної влади в районах відповідно до 
чинного законодавства прийшли нові посадовці 
без досвіду апаратної роботи і стажу державної 
служби, надання методичної та практичної допо-
моги цим органам стало одним з пріоритетних за-
вдань апарату облдержадміністрації. З метою на-
дання організаційно-методичної та практичної 
допомоги районним державним адміністраціям, 
забезпечення контролю за виконанням ними за-
конів України, інших нормативних актів, узагаль-
нення позитивного досвіду їх роботи своїм доручен-
ням від 22 вересня 2005 року голова Миколаївської 
облдержадміністрації Садиков О. В. затвердив 
склад комісії з проведення виїзних «днів апарату» 
облдержадміністрації в райдержадміністраціях 

області, графік та орієнтовний перелік питань, 
які підлягають вивченню.

Очолив комісію керівник апарату облдержад-
міністрації. До її складу увійшли начальник Уп-
равління державної служби Головдержслужби 
України в Миколаївській області та керівники 
всіх підрозділів апарату облдержадміністрації.

Орієнтовний перелік питань з організаційної 
та кадрової роботи щодо законодавства з пи-
тань державної служби постійно актуалізується 
з урахуванням рекомендацій Головдержслужби 
України. Крім цього, на високому фаховому рівні 
вивчаються питання та одночасно надається до-
помога в роботі зі зверненнями громадян, юри-
дичному забезпеченні, антикорупційній роботі 
та взаємодії з правоохоронними органами, здій-
сненні контролю, діловодства, інформаційно-
комп’ютерному забезпеченні, інших сферах ро-
боти апарату.

Треба відзначити, що кожне відвідання відбу-
вається на високому представницькому рівні. 
Його очолює безпосередньо керівник апарату 
облдержадміністрації, бере участь заступник 
керівника апарату, напрями роботи представля-
ють начальники відділів апарату облдержад-
міністрації або фахівці, які безпосередньо їх очо-
люють. З боку управління державної служби як 
правило присутній начальник управління. Най-
вищий рівень представництва вимагається й від 
приймаючої сторони. Обов’язковою є присут-
ність голови райдержадміністрації, керівника 
апарату, керівників підрозділів апарату. Щодо 
вивчення стану справ і надання методичної до-
помоги, то це відбувається на робочих місцях 
безпосередніх виконавців. За результатами 
відвідання проходить підсумкова нарада за 
участю керівника апарату облдержадміністрації, 
голови райдержадміністрації, керівного складу 
апарату райдержадміністрації, відповідальних 
виконавців. Представники обласної ланки, кож-
ний за своїм напрямом, доповідають про ре-
зультати вивчення, висвітлюють як позитивні 
моменти, так і недоліки. 

За підсумками роботи на адресу райдержад-
міністрації надсилається узагальнена довідка 
про результати вивчення стану справ у розрізі 
кожного напряму роботи апарату із зазначеним 
терміном усунення зауважень.

Враховуючи, що у заході одночасно беруть 
участь до 15 осіб, які представляють обласний 
рівень управління, а також зважаючи на ретель-
ність вивчення, кількість райдержадміністрацій, 
яким надається така допомога протягом місяця, 
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не перевищує двох. На сьогоднішній день вже 
відвідані практично всі 19 райдержадміністрацій 
області. 

На засіданні колегії облдержадміністрації було 
прийнято рішення про заслуховування резуль-
татів проведення днів апарату на нарадах з голо-
вами райдержадміністрацій. Матеріали вивчен-
ня стану справ на місцях використовуються 
також на засіданнях колегії облдержадміністра-
ції при заслуховуванні звітів голів райдержад-
міністрацій про стан соціально-економічного 
розвитку в районі. Але при всій принциповості 
адміністративного підходу до результатів вив-
чення стану справ у райдержадміністраціях, до-
мінуючою складовою цього процесу є надання 
практичної та методичної допомоги районній 
ланці виконавчої влади. Це поглиблює довіру, 
синхронізує взаємодію у відносинах між район-
ним та обласним рівнями управління.

Спільне вивчення стану справ на місцях дало 
імпульс до інших кроків взаємодії. Зокрема, для 
набуття працівниками апаратів райдержад-
міністрацій необхідних знань та навичок (особ-
ливо новопризначеними) проводяться взаємо-
узгоджені стажування працівників апаратів 
райдержадміністрацій у підрозділах апарату 
облдержадміністрації та тренінги в управлінні дер-
жавної служби. Так, за період з жовтня 2005 року 
до листопада 2006 року в управлінні державної 
служби відбувся 31 тренінг для 46 працівників 
райдержадміністрацій. Управлінням підготовлено 
та за допомогою облдержадміністрації розпов-
сюджено 4 методичних посібники та 4 інформа-
ційних бюлетені з актуальних питань проходжен-
ня дер жавної служби. 

На веб-сайті облдержадміністрації в розділах 
«Державним службовцям» та «Державна служба 
України» управлінню державної служби надано 
можливість оприлюднювати свої матеріали. Вже 
розміщено актуальні матеріали інформаційного, 
консультативного, методичного, нормативного 
характеру. Про це вже знають на місцях. До них 
звертаються . 

Плани-графіки підвищення кваліфікації, теми 
семінарів, зміст виступів викладачів (значна кіль-
кість з них – учасники «днів апарату») в обласно-
му центрі перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних підпри-
ємств, установ та організацій формуються з ура-
хуванням результатів вивчення ситуації на міс-
цях, виявлених при цьому характерних недоліків, 
проблем, а також позитивного досвіду. 

До речі, в питаннях підвищення кваліфікації, 
розповсюдження передового досвіду, здійснен-
ня пов’язаних із цим організаційних та тематич-
них заходів між апаратом облдержадміністрації, 
управлінням державної служби та обласним 
цент ром перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації, на нашу думку, налагоджено ефективну 
взаємодію та плідну співпрацю.

До активу взаємодії можна віднести організа-
цію в області обговорення проекту Закону Украї-
ни «Про державну службу», участь у здійсненні 
конкурсу під патронатом голови облдержад-
міністрації «Молодий професіонал – 2006», 
спільну роботу з підготовки до відзначення про-
фесійного свята Дня державної служби України, 
тематичних нарад, зустрічей тощо.

Але попри всю важливість спільних разових 
заходів представницького характеру, де публіч-
но виявляється ступінь зрілості взаємовідносин 
та професіоналізму учасників, нас зараз займає 
пошук та відпрацювання системних підходів до 
форм взаємодії, аби їх варто було перекладати 
на мову методик процесів системи управління 
якістю. 

Серед таких можна назвати:
1.  Активізацію та підвищення ефективності

роботи обласної ради по роботі з кадрами 
(з питань державної служби).

      Нещодавно цю раду очолив керівник апара-
ту облдержадміністрації. Начальник управ-
ління державної служби входить до складу цієї 
ради. До складу ради входять також керівники 
провідних структурних підрозділів облдержад-
міністрації, директор обласного центру пере-
підготовки та підвищення кваліфікації, керів-
ники провідних вищих закладів освіти області. 
Ця рада є досить зручним, доступним та впли-
вовим інструментом для колегіального і про-
зорого розгляду та вирішення широкого кола 
питань, пов’язаних з організаційно-кадровою 
роботою та державною службою. 

2.  Подальше вдосконалення механізму вступу 
на державну службу та просування по службі, 
для чого до складу конкурсної комісії обл-
держадміністрації включено начальника уп-
равління державної служби.

3.  Узагальнення практики застосування в об-
ласті законодавства з державної служби та 
боротьби з корупцією й підготовка пропози-
цій щодо його вдосконалення.

       Спільний розгляд та аналіз найбільш колізій-
них звернень та випадків фахівцями відділу 
кадрової роботи, юридичного відділу, відділу 
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взаємодії з правоохоронними органами апа-
рату облдержадміністрації та управління дер-
жавної служби суттєво підвищить рівень та 
ефективність відпрацювання цього завдання. 
Це також стосується спільної участі у складних 
або резонансних службових розслідуваннях.

4.  Раціональний добір на навчання та ефективне 
використання випускників Національної ака-
демії державного управління при Президентові 
України, регіональних інститутів державного 
управління, магістратур державної служби. 

      Важливість співпраці у цьому напрямі поси-
люється тим, що у вересні 2006 року при Ми-
колаївському державному гуманітарному
університеті імені Петра Могили створено Інс-
титут державного управління, що дозволяє 
у більш високих обсягах, ніж це було до його 
створення, здійснювати підготовку магістрів за 
спеціальністю «Державна служба» в освітній 
галузі «Державне управління». Директор цьо-
го інституту увійшов до оновленого складу 
обласної ради по роботі з кадрами.

Заслуговує на увагу виконання управлінням 
державної служби таких закріплених за ним 
функцій, як:
☑  моніторинг громадської думки щодо оцінки 

діяльності місцевих органів виконавчої влади;
☑  участь у проведенні оцінки ефективності на-

дання місцевими органами виконавчої влади 
державних послуг фізичним та юридичним 
особам.

Взаємоузгоджені з облдержадміністрацією дії 
і відповідне реагування на результати (пропози-
ції, аналітичні висновки) через призму владних 
повноважень облдержадміністрації спроможні 
суттєво посилити ефективність виконання цих 
функцій у регіоні. Ресурс взаємодії у цьому нап-
рямі ще не вичерпаний. 

Потребує подальшого нормативного та прак-
тичного наповнення такий перспективний з точки 

зору взаємодії напрям роботи, як участь у про-
веденні функціонального обстеження діяль-
ності місцевих органів виконавчої влади, на-
дання з цих питань методично-консультаційної 
допомоги.

Велика спільна робота започатковується з ви-
конання, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614, 
Програми запровадження системи управління 
якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 
серії 9000 в органах виконавчої влади України. 

Ця Програма передбачає на першому етапі 
(до 2008 року включно) запровадження систе-
ми управління якістю разом із центральними 
органами виконавчої влади і в апаратах облас-
них державних адміністрацій. На другому етапі 
(починаючи з 2009 року) має відбутися її імп-
лементація в структурних підрозділах місцевих 
державних адміністрацій, територіальних 
підрозділах центральних органів виконавчої 
влади. У територіальних підрозділах Голов-
держ служби України цей процес розпочато 
у другому півріччі 2006 року з випередженням 
загальних термінів, виходячи з того, що в Голов-
держслужбі України (першій серед центральних 
органів виконавчої влади) ця система сертифі-
кована ще в жовтні 2005 року. Тому, починаючи 
з 2007 року, має розпочатися процес надання 
методичної допомоги з боку територіальних 
підрозділів Головдержслужби України місце-
вим органам виконавчої влади щодо запро-
вадження цієї системи.

Таким чином, координація діяльності тери-
торіальних органів з боку облдержадміністрації 
відповідно до чинного законодавства ефективна 
тільки на засадах взаємодії. А взаємодія – на заса-
дах співпраці. Це підтверджує досвід спільної ро-
боти апарату Миколаївської облдержадміністрації 
та територіального підрозділу Головдержслужби 
України в Миколаївській області. 
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Нормативні документи, про які мова піде у цій 
статті, є складовою галузевих стандартів вищої 
освіти. В них узагальнено вимоги з боку держа-
ви, світового співтовариства та споживачів (ви-
пускників) до змісту вищої освіти. Ці стандарти 
підготовлені до видання д.е.н, проф. В. С. Поно-
маренком (1-й стандарт) і к.е.н, проф. М. В. Афа-
насьєвим (2-й і 3-й стандарти). Методологічна 
основа і склад розділів зазначених стандартів та 
методичні матеріали щодо їх розроблення ма-
ють аналогічну побудову. Кожний документ скла-
дається з трьох розділів:

1) освітньо-кваліфікаційна характеристика;
2) освітньо-професійна програма підготовки;
3) засоби діагностики якості вищої освіти.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) 
випускників вищого навчального закладу відоб-
ражає цілі вищої освіти та професійної підготов-
ки, визначає місце фахівця в структурі держав-
ного управління й місцевого самоврядування та 
вимоги до його компетентності, інших соціально 
важливих властивостей та якостей. Крім того, 
ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги 
до соціально-виробничої діяльності випускників 
вищого навчального закладу зі спеціальності 
8.150101 «Державна служба» та спеціалізацій 
«Адміністративний менеджмент» або «Економі-
ка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
і державні вимоги до властивостей та якостей 
особи, яка здобула певний освітній рівень від-
повідного фахового спрямування. Отже, розділ 
ОКХ містить: 
☑  визначення галузі використання;
☑   перелік нормативних посилань, означень, 

позначень та скорочень; 
☑  опис виробничих функцій державних службовців;
☑  типові завдання діяльності державних служ-

бовців, що вимагають уміння їх вирішувати; 
☑   вимоги до попереднього освітнього рівня 

й до професійного добору абітурієнтів; 
☑  вимоги до державної атестації осіб, які нав-

чаються у вищих навчальних закладах тощо.
Слід підкреслити, що ОКХ магістрів державної 

служби зі спеціалізацій «Адміністративний ме-
неджмент» та «Економіка» передбачає рівень 
і зміст компетентності, отримуваної на кожному 
циклі підготовки: вирівнювальному, норматив-
ному та варіативному – відповідно до компетен-
цій організації, підрозділу та посади, які, у свою 
чергу, формуються потребами суспільства. 
У зв’язку із цим в розділі ОКХ перелічено інтег-
ровані та спеціальні компетенції, а також запро-
поновано структуру компетенцій магістра з ви-
щезгаданих спеціалізацій.

Освітньо-професійна програма (ОПП) визна-
чає нормативний термін та зміст навчання, нор-
мативні форми державної атестації, установлює 
вимоги до наповнення, обсягу та рівня освітньої 

Л. ШЕМАЄВА,
кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри менеджменту та маркетингу 
Харківського національного економічного університету

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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1). Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки. 
Засоби діагностики якості вищої освіти: Магістрів за спец. 
8.150101 «Держ. служба», напрямку підготов. 8.150000 «Держ. 
упр.» / М-во освіти і  науки України. – Х.: Інжек, 2004. – 144 с.;

2). Стандарт вищої освіти (варіативна частина). Освітньо-
кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програ-
ма підготовки. Засоби діагностики якості вищої освіти: Ма-
гістрів за спец. 8.150101 «Держ. служба», напрямку підготов. 
8.150000 «Держ. упр.», спеціалізації «Адм. менедж.» / М-во ос-
віти і науки України. – Х.: Інжек, 2006. – 174 с.;

3). Стандарт вищої освіти (варіативна частина). Освітньо-
кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програ-
ма підготовки. Засоби діагностики якості вищої освіти: Ма-
гістрів за спец. 8.150101 «Держ. служба», напрямку підготов. 
8.150000 «Держ. упр.», спеціалізації «Економіка» / М-во освіти 
і науки України. – Х.: Інжек, 2006. – 174 с.

та професійної підготовки магістрів зі спеціаль-
ності «Державна служба» спеціалізацій «Ад-
міністративний менеджмент» або «Економіка». 
Розділ ОПП містить: 
◆   визначення галузі використання;
◆   перелік нормативних посилань, означень, 

позначень та скорочень; 
◆   нормативну частину змісту ОПП; 
◆   рекомендований перелік навчальних дис-

циплін і практик; 
◆   розподіл змісту ОПП і підготовки, навчальний 

час за циклами підготовки, рекомендовани-
ми навчальними дисциплінами і практиками; 

◆   формування змісту державної атестації слу-
хачів тощо.

Засоби діагностики якості вищої освіти: 
◆  установлюють вимоги до стандартизованих ме-

тодик щодо кількісного та якісного оцінювання 

ступеня досягнень слухачами цілей (змісту) ви-
щої освіти; 

◆   призначені для визначення відповідності досяг-
нутого слухачами за певною ОПП (підготовки 
магістрів зі спеціальності «Державна служба» 
спеціалізацій «Економіка» або «Адміністратив-
ний менеджмент») рівня сформованості уміння 
та компетентності, визначених в ОКХ.

Стандарти поширюються на систему вищої 
освіти: 
�   органи, що здійснюють управління в галузі 

вищої освіти; 
�   інші юридичні особи, що надають послуги 

в галузі вищої освіти; 
�   вищі навчальні заклади всіх форм власності, 

де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» за спеціальністю «Державна 
служба». 

Сучасна підготовка магістрів за спеці аль ністю 8.150101 «Дер  жавна 
служба», напрямку 8.150000 «Державне управління»визна чається 
такими трьома нормативними документами: 

НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
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Нині, коли триває політичне та економічне ре-
формування нашого суспільства, на перший план 
виходить докорінне поліпшення ефективності 
діяльності державного апарату, посилення його 
впливу на процеси, які відбуваються, зокрема, 
у регіонах. Ураховуючи той факт, що оцінювання 
результативності зусиль державних службовців 
на рівні районів та області досі здійснювалося до 
деякої міри формально, а певна законодавча не-
визначеність сприяла тому, що матеріальне сти-
мулювання та оплата праці, скажімо, працівників 
управління економіки облдержадміністрації не 
завжди ставилися в пряму залежність від ефек-
тивності впливу на економічні процеси, виникла 
необхідність розробити рейтингові показники 

роботи кожного управлінця. Оцінюючи таким чи-
ном зусилля кожного, ми добиваємося значного 
підвищення відповідальності працівників за до-
ручену ділянку роботи. А це, у свою чергу, пози-
тивно позначається на загальних підсумках роз-
витку нашого регіону. 

Увага до проблем практичної економіки. 
Візьмемо для прикладу минулий 2006 рік. Пос-
тавивши завдання добитися істотних кількісних 
та якісних зрушень у соціально_економічному роз-
виткові області, управлінці пішли у виробничі ко-
лективи. Предметна й систематична робота 
з керівниками та спеціалістами підприємств дала 
змогу не тільки визначити головні напрями до-
кладання зусиль, але й чітко зрозуміти, де необ-
хідна допомога на обласному та районному 
рівнях, а де на конкретних проблемах треба зосе-
редитися кожному виробничому підрозділу. Така 
поглиблена увага до проблем практичної еконо-
міки дисциплінувала і самих працівників обласної 
управлінської ланки, і місцевих керівників, допо-
могла виробити нові підходи та критерії оцінки 
ефективності роботи. В окремих випадках дове-
лося рекомендувати зміцнити ті чи інші ланки 
більш кваліфікованими працівниками. 

Результати всього комплексу здійснених за-
ходів не примусили себе довго чекати. Уже за 
підсумками минулого року можемо констатува-
ти: закріплено досягнутий рівень та прискорено 
темпи в провідних галузях. Здійснено додаткові 
заходи щодо залучення невикористаних резер-
вів. Динамічного розвитку набули практично всі 
галузі економіки. Досягнуто річного обсягу про-
мислового виробництва на рівні 7,8 млрд грн. 
Посилено інвестиційну діяльність. Завдяки 
спільним зусиллям продовжували реалізовува-
тись потужні інвестиційні проекти в галузях ма-
шинобудування, агропромислового комплексу. 

Зросло, зокрема, виробництво валової сільсько-
господарської продукції. За обсягом сільськогос-
подарського виробництва на одну особу Черка-
щина посідає лідируюче місце в державі. 
Валовий збір зерна в усіх категоріях господарств 
перевищив 1,9 млн т. У 1,7 раза збільшилося ви-
робництво цукрових буряків, що дало можли-
вість забезпечити випуск 212 тис. т цукру. Взято 

І. ЗОЗУЛЯ,
перший заступник начальника

 Головного управління економіки 
Черкаської обласної державної адміністрації

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ В ЄВРОПІ – ЄВРОПА
 В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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напрямок на відродження тваринництва. Досяг-
нуто значного збільшення чисельності поголів’я 
свиней та птиці.

Стабільно зростають надходження до бюд-
жетів усіх рівнів. За останні роки надходження 
до зведеного бюджету збільшилися удвічі й до-
сягли 2,4 млрд грн.

Позитивні зрушення, що відбуваються в еко-
номічному розвитку регіону, стають надійною 
основою для розв’язання багатьох важливих со-
ціальних питань. Збережено позитивну динаміку 
збільшення наявних доходів населення. Заробіт-
на плата за останні два роки зросла у 1,6 раза. 

Підвищено ефективність діяльності місцевих 
органів виконавчої влади щодо забезпечення 
зайнятості населення шляхом організації нових 
робочих місць. За 2005–2006 роки їх створено 
понад 60 тис.

Активізується внутрішній ринок споживчих то-
варів. Посилено продовольчу безпеку в регіоні. 
Майже 95 % потреби у продукції харчової про-
мисловості регіону забезпечується власним 
виробництвом. 

Прагнучи використати великий туристично-
рекреаційний потенціал Черкащини, розвиває-
мо всі види сучасного туризму. Сьогодні в облас-
ті туристичні послуги надають 55 суб’єктів 
туристичної діяльності. За результатами проведе-
ного моніторингу, 2006 року на будівництво та 
реконструкцію об’єктів туристичної та ку рорт-
но_рекреа ційної сфери використано коштів у сумі 
майже 8 млн грн, з яких 61 % – інвестиційні.

Економiка Черкаської областi забезпечує 
близько 2 % ВВП, що створюється в Українi. Її 
основою в областi є промисловість, до ключових 
галузей якої належать харчова промисловiсть та 
перероблення сiльськогосподарських продуктiв 
(46 % вiд загального виробництва обробної про-
мисловостi), хiмiя та нафтохiмiя (29 %), машино-
будування, в якому стрімкого розвитку набуває 
транспортне машинобудування, та сiльське гос-
подарство (частка яких у загальному випуску то-
варів i послуг становить 28 %).

На основі сучасних технологій. Завдання 
подальшого зростання економіки області та 
під вищення рівня життя населення, визначені 
програмами соціально_економічного розвитку, 
за рекомендацією колегії обласної державної 
адміністрації прийняті на сесії обласної ради. 
Довгострокові завдання окреслені в Стратегії 
розвитку Черкаської області до 2015 року.

Окрім комплексних програм щодо подаль-
шого розвитку регіону розроблені ще понад 

40 цільових, у першу чергу пов’язаних з підви-
щенням конкурентоздатності продукції завдяки 
зменшенню енергетичних витрат на її виготов-
лення, забезпеченню умов для залучення інвес-
тицій на технічне переоснащення існуючих ви-
робництв та створення нових на базі сучасних 
високих технологій, випуску інноваційної продукції 
шляхом заміни імпортних виробів на вітчизняні. 
У минулі часи Черкащина випускала багато науко-
місткої продукції. Сьогодні ринок приладів побуто-
вої техніки, радіоелектроніки на 90 % наповнений 
продукцією іноземного походження. Розроблени-
ми інноваційними програмами передбачені шляхи 
виправлення такої ситуації. 

Головні пріоритети залишаються. Нарощу-
вання обсягів виробництва промислової та сіль-
ськогосподарської продукції супроводжується 
постійним намаганням розширити ринки її збу-
ту. Прагнемо розширити пошуки співпраці в еко-
номічній сфері, яка є пріоритетною для регіону. 
Ось і торік постійно здійснювалися заходи з під-
тримання, розвитку й налагодження нових взає-
мовигідних відносин між Черкащиною та регіона-
ми іноземних держав. На сьогодні укладено 
сім міжрегіональних угод, зокрема три угоди про 
співробітництво з регіонами Російської Федерації. 

Товарооборот зовнішньої торгівлі за минулий 
рік становив 618,1 млн дол США, експорт зріс на 
57,6 % і 2006 року досяг 450 млн дол США,
імпорт збільшився на 17,6 % і відповідно склав 
390 млн дол США. 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі това-
рами області зберігає тенденцію до зростання 
і протягом останніх років становило не менше  
ніж 60 млн дол США. 

Підприємства Черкащини 2006 року підтри-
мували зовнішньоторговельні зв’язки з партне-
рами зі 104 країн свiту. Експортувалися товари 
до 94 країн світу, проте найбiльшу питому вагу 
мала Росiйська Федерацiя. 

Імпорт товарiв здiйснювався із 62 країн свiту. 
Географiчна структура iмпорту має такий роз-
поділ:

Імпорт з країн Частка, %

СНД 15,7

Європи 49,0

Азії 16,5

Африки 0,5

Америки 18,3

ВЗАЄМОДІЯ З РЕГІОНАМИ
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У товарнiй структурi експорту (табл. 1) найбiль-
шу питому вагу мали такi групи: добрива, органіч-
ні хімічні сполуки, продукти неорганічної хімії. 
Обсяг вiдвантажень деревини та виробiв з неї 
зменшився.

Основу товарної структури iмпорту (табл. 2) 
складали: механічне обладнання, м’ясо та суб-
продукти, папір та картон, тютюн, транспортні 
засоби, добрива. Порівняно з попереднім роком 
обсяги цих товарів збільшилися, за виключен-
ням обсягу iмпорту тютюну.

У Черкаську область протягом 2006 року iм-
портовано давальницької сировини з 20 країн 
світу на суму понад 60 млн дол, що становило 
18,5 % вiд загального обсягу iмпорту. Порiвняно 
з попереднім роком надходження збільшилися 
в 1,6 раза. 

Товарна структура давальницької сировини 
представлена переважно м’ясом та харчовими 
субпродуктами – 73,9 %, хiмiчними штапельни-
ми волокнами – 9 %, бавовною – 4 %.

Експорт продукції, виготовленої з давальни-
цької сировини, становив понад 23,0 млн дол, 
що складає 5,9 % у загальному обсязi експорту. 
Його обсяги зменшились на три чверті. Експорт 
здiйснювався до 14 країн.

У товарнiй структурi експорту продукції з да-
вальницької сировини найбiльша питома вага 

припала на одяг текстильний – 69,1 %, полiмер-
нi матерiали, пластмаси – 12,2 %, одяг трико-
тажний – 8,8 %.

Із 243 підприємств області, що здійснювали ек-
спорт товарiв 2006 року, найбільші обсяги відван-
тажень виконали ВАТ «Азот», ВАТ «Черкаський ав-
тобус», ЗАТ «Агроекопродукт», ЗАТ «Галлахер 
Україна».

Імпорт здiйснювали 283 підприємства областi, 
а найбiльшi обсяги iмпортних товарiв надiйшли до 
пiдприемств ЗАТ «Галлахер Україна», ТОВ «Чер-
каська продовольча компанія», ВАТ «Черкаський 
автобус». 

За обсягами експорту товарiв Черкаська об-
ласть посідає 14 мiсце серед регіонів України 
i має частку 1,2 %. За обсягами iмпорту – 16 мiс-
це та 0,9 %.

Прогнозні показники на 2007 рік такі: експорт 
490 млн дол США, імпорт – 430 млн дол США, 
сальдо зовнішньої торгівлі – 60 млн дол США.

Готуючись до вступу в СОТ. Усвідомлюючи 
ризики, що виникають у зв’язку зі вступом до Сві-
тової організації торгівлі (СОТ), працівники управ-
лінь економіки Черкащини реалізують комплекс 
заходів, спрямованих на адаптацію підприємств 
регіону до роботи в нових умовах. Необхідність ін-
новаційного оновлення економіки області випли-
ває з низької конкурентоспроможності окремих 

Товари
Частка експорту 

в загальному обсязі, %
Зростання експорту 

(порівняно з попереднім роком), %

Добрива 37,7 360,0

Органiчнi хiмiчнi сполуки 13,8 21,2

Продукти неорганiчної хімії 6,7 1540,0

Одяг текстильний 4,2 6,2

Механiчне обладнання 4,0 13,3

Деревина та вироби з неї 3,6 – 11,4

Товари
Частка імпорту 

в загальному обсязі, %
Зростання імпорту 

(порівняно з попереднім роком), %

Механiчне обладнання 16,9 30,7

М’ясо та субпродукти 13,8 550,0 

Папiр та картон 11,7 3,1

Тютюн 10,6 – 3,6

Транспортнi засоби 9,9 190,0

Добрива 5,5 690,0

Таблиця 1

Таблиця 2

ВЗАЄМОДІЯ З РЕГІОНАМИ
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видів продукції, а також існуючої структури зовніш-
ньої торгівлі. Поглиблення торговельних відносин 
з країнами ЄС, СНД та Росією базується на зрос-
танні обсягів реалізації високотехнологічної про-
дукції та готових виробів, науково-технічних, ін-
жинірингових, інформаційних та інших послуг. 

Подальшого розвитку набуває експортна спе-
ціалізація за окремими видами продукції сільського 
господарства (зерно, олійні культури), переробної 
та харчової промисловості (м’ясо-молочні продукти, 
цукор, алкогольні та безалкогольні напої), машино-
будування (автобуси, вантажівки та легкові автомо-
білі, сільськогосподарські машини та пристрої, 
обладнання для харчової промисловості).

Інтенсифікація зовнішньоекономічної діяль-
ності має сприяти значному підвищенню ролі та 
зростанню обсягів залучення іноземних інвести-
цій у розвиток економіки регіону. Все це широко 
проявляється на щорічних інвестиційних фору-
мах «Інвестиційні можливості Черкащини».

На жаль, сьогодні ще значна кількість вироб-
ників Черкаської областi орiєнтована переважно 
на внутрiшнiй ринок. Спiввiдношення експорту 
до валового продукту економiки областi стано-
вить близько 28 % (середнє значення для Украї-
ни – 55 %). Водночас спiввiдношення iмпорту 
товарiв до валового продукту становить близько 
17 %. Оскiльки споживачi областi (як виробники, 
так i домогосподарства) певною мiрою орiєнто-
ванi на споживання iмпортних товарiв та послуг, 
зниження ставок увiзного мита може призвести 
до загострення конкуренцiї мiж вiтчизняними 
й iноземними постачальниками та певного пере-
розподiлу регiонального ринку. Це відбудеться 
через зниження iмпортних тарифiв, що буде 
здійснено вiдповiдно до розкладу зобов’язань 
i поступок, визначених під час двостороннiх пе-
реговорiв мiж Україною та Робочою групою СОТ. 

Разом з тим українські виробники отримають 
кращий доступ на ринки інших країн унаслідок за-
провадження режиму найбільшого сприяння про-
суванню української продукції та скасування кiль-
кiсних обмежень на iмпорт. Нині високi тарифи 
та квоти обмежують доступ українських вироб-
никiв на ринки країн ЄС та Пiвнiчноi Америки. 
Вступ та членство в СОТ сприятиме зменшенню 
таких бар’єрiв. Унаслідок дії цих факторiв ук-
раїнські експортери отримуватимуть вищу цiну 
на свою продукцiю, зокрема сiльськогоспо-
дарськi виробники – на 10 %, виробники сталі – 
на 5 %, виробники продукції хімії – на 1 %. Це по-
зитивно вплине на зростання виробничого 
потенціалу Черкащини.

Вступ України до СОТ передбачає скасування по-
даткових переваг для вітчизняних виробників. Пер-
шочергово мають бути встановленi однаковi ставки 
ПДВ та акцизних зборiв на продукцiю вiтчизняного 
виробництва та інші товари, що поставить усіх учас-
ників бізнесового процесу в рівні умови. Він перед-
бачає скасування субсидiй, що можуть бути пiдста-
вою для вжиття заходiв проти українських вироб-
никiв, і насамперед сільськогосподарської продукції.

Беручи до уваги вищезазначені фактори, нау-
ковці розрахували коефiцiєнти впливу вступу до 
СОТ на агрегований випуск, обсяги експорту та 
iмпорту для окремих секторiв економiки, які ста-
ли основними критеріями щодо розроблення 
заходів з адаптації підприємств та організацій 
області до роботи в умовах СОТ. У структурi еко-
номiки Черкаської областi переважають галузi, 
орiєнтованi переважно на внутрiшнього спожи-
вача. Частка експортно орiєнтованих галузей 
в економiцi областi менша, нiж для економiки краї-
ни в цiлому. Тому показник змiни агрегованого ви-
пуску у разі вступу України до СОТ для Черкаської 
областi менший, нiж вiдповiдний загальноукраїн-
ський показник. За результатами розрахункiв спе-
ціалістів, такий крок сприятиме зростанню еконо-
мiки областi: агрегованого випуску – на 0,1 %, 
обсягів експорту – на 18,7 %, iмпорту – на 14,4 %.

Спільна робота облдержадміністрації та обласної 
ради з питань адаптації до роботи підприємств 
в умовах СОТ, реалізація короткострокових і страте-
гічних завдань з гармонізації діяльності малого та 
середнього бізнесу дають упевненість у тому, що 
економіка Черкащини в нових умовах зробить ваго-
мий внесок у подальший розвиток України. Ми впев-
нено прямуємо в Європу, усвідомлюючи всі виклики, 
які виникають у зв’язку із цим. Головне, аби наші під-
ходи до управління економікою не лишалися стари-
ми, а постійно удосконалювалися, оновлювалися, 
як того вимагає життя. Над цим і працюємо.

До завдань пріоритетного розвитку сьогодні 
ми відносимо:
■  залучення іноземних інвестицій у ті сфери 

матеріального виробництва та інфраструк-
тури, які їх гостро потребують;

■  запозичення зарубіжного досвіду в галузі 
організації виробництва та управління ним;

■  отримання передових технологій, ноу-хау, 
ліцензій;

■  підвищення якості продукції і створення 
конкурентного середовища;

■  підвищення кваліфікації персоналу, який пра-
цює на спільних підприємствах;

■  розвиток сектору економіки, орієнтованого 
на експорт, і збільшення експорту продукції.

ВЗАЄМОДІЯ З РЕГІОНАМИ
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 33 Закону України
 «Про статус депутатів місцевих рад»

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної 

Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290) такі зміни:

1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ра-

ди, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата 
місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата 
місцевої ради»;

2) у частині другій:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: «У разі, якщо колишній депутат місцевої ради 
має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку 
із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня 
заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв’язку з неможливістю надання йому по-
передньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повнова-
жень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за 
спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов’язки 
на постійній основі».

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

  Президент України  В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 січня 2007 року
№ 575-V

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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ЗАКОН  УКРАЇНИ

 Про внесення змін 
до деяких законів України

 щодо статусу депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та місцевих рад

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
  
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради 

України, 1998 р., № 29, ст. 191):
1) у статті 6:
 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково 

без рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі відкликання його політичною пар-
тією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його 
обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою;
частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республі-

ки Крим заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до 
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної РеспублікиКрим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів»;

2) статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Підстави для відкликання депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути відкликаний виборцями та відповід-

ною політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної ор-
ганізації якої його обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата є:
1) порушення депутатом Конституції і законів України, інших актів законодавства України, Консти-

туції та нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим;
2) незадовільне виконання депутатських обов’язків, визначених цим Законом та іншими законами 

України;
3) використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях, систематичне порушен-

ня норм етики і моралі.
Підставою для відкликання відповідною політичною партією (виборчим блоком політичних партій), 

за виборчими списками відповідної організації якої було обрано депутата Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, є невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обрано-
го за виборчим списком відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) 
у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, 
до складу депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій) або виходу депутата зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання ним 
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, 
або інші підстави, встановлені вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій), за виборчими списками відповідної організації якої він був обраний депутатом Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим.

У разі невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим 
списком відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у багатоман-
датному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу 
депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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партій) або виходу депутата зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання ним особистої 
заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, або від-
кликання депутата з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (вибор-
чого блоку політичних партій), за виборчими списками якої він був обраний депутатом Верховної Ра-
ди Автономної Республіки Крим, його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого 
керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він 
був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення про 
відкликання та дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим, якщо такий депутат не подав заяву до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про 
входження його до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (ви-
борчого блоку політичних партій), за виборчими списками якої його було обрано депутатом Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав особисту 
заяву про вихід зі складу депутатської фракції або перейшов в іншу депутатську фракцію), або від-
кликається з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого 
блоку політичних партій).

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважаються припиненими 
достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його було 
обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за рішенням якого 
у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата Верховної Ра-
ди Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов’язаний негайно оприлюднити зазначе-
не рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації, повідомити тери-
торіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим та направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим»;

3) доповнити статтею 15-1 такого змісту: 
«Стаття 15-1. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції Верховної Ради Автономної Республіки Крим формуються на партійній ос-

нові депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраними за виборчим списком від-
повідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

2. Порядок вступу до депутатської фракції Верховної Ради Автономної Республіки Крим або вихо-
ду з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій), за виборчим списком відповідної організації якої він був обраний депутатом Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, та цим Законом.

4. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може входити до складу лише однієї де-
путатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції 
головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим інформує депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим про реєстрацію такої депутатської фракції, її кіль-
кісний склад.

5. Невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим 
списком відповідної організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатоман-
датному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу 
депутатської фракції відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) 
або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви 
про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для 
дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у по-
рядку, визначеному цим Законом.

 6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим».

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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 2. У Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 
№ 40, ст. 290):

 1) у статті 5:
 частину першу після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 «2) відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчим спис-

ком відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, у разі невхо-
дження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим 
списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у ба-
гатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу де-
путатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особис-
тої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, або 
з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку полі-
тичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депута-
том місцевої ради».

У зв’язку з цим пункти 2–7 вважати відповідно пунктами 3–8; 
після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«4. У разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного 

за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних 
партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до 
складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку полі-
тичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом 
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, 
або відкликання депутата з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої 
ради, його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації 
якої він був обраний депутатом місцевої ради.

5. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення 
про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (крім депутата сіль-
ської, селищної ради), якщо такий депутат не подав заяву до місцевої ради про входження його до 
складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку полі-
тичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депу-
татом місцевої ради, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав особисту заяву про вихід зі 
складу депутатської фракції або перейшов в іншу депутатську фракцію, або відкликається з інших під-
с тав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради) вважаються при-
пиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом полі-
тичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої ор-
ганізації якої його було обрано депутатом місцевої ради.

6. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за рішенням якого 
у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата місцевої ради 
(крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої ор-
ганізації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов’язаний негайно оприлюднити 
зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації та повідомити 
територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради та 
направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) 
про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради».

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою і викласти її у такій редакції:
«7. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вибори чи заміщення де-

путата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України «Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів»;

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
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2) статтю 27 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад 

(крім депутатів сільських, селищних рад), обраними за виборчим списком відповідної місцевої ор-
ганізації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або партійного членства можуть 
об’єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити 
також позапартійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну спрямованість 
фракцій.

3. Порядок вступу до депутатської фракції місцевих рад або виходу з неї визначається рішенням 
вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим спис-
ком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради, та цим Законом.

4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після від-
повідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному 
засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депу-
татської фракції, її кількісний склад.

5. Невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за ви-
борчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних пар-
тій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до 
складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку полі-
тичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом 
особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію 
є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначе-
ному цим Законом.

6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом місце-
вої ради»;

3) пункт 3 частини першої статті 37 доповнити словами «а також програми політичної партії (вибор-
чого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої ради».

3. У Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30–31,
ст.  382; 2006 р., № 5–6, ст. 75):

1) у статті 23:
частину першу після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог частини другої стат-

ті 78 цього Закону за поданням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій) визнає обраним, реєструє наступного за черговістю у виборчому списку відповідної ор-
ганізації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської, селищної ради) замість депутата, 
повноваження якого достроково припинено за рішенням вищого керівного органу політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він 
був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради (крім 
депутатів сільської, селищної ради) та видає тимчасове посвідчення депутата відповідної ради».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
2) у статті 78:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республі-

ки Крим, депутата місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради) за рішенням вищого керів-
ного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної 
місцевої організації якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
депутатом місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради), відповідна територіальна вибор-
ча комісія в терміновому порядку, але не пізніше трьох днів від дня одержання рішення вищого керів-
ного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення пов-
новажень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради (крім 
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депутатів сільської, селищної ради), визнає обраним, реєструє наступного за черговістю кандида-
та у депутати у виборчому списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політич-
них партій) та видає тимчасове посвідчення депутата відповідної ради».

У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою.
4. У статті 21 Закону України «Про Центральну виборчу комісію»  (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2004 р., № 36, ст. 448):
1) частину першу після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог частини другої стат-

ті 78 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів» за поданням вищого керівного органу політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за черговістю у виборчо-
му списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата 
у депутати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської, селищної 
ради) замість депутата, повноваження якого достроково припинено за рішенням вищого керівного 
органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної міс-
цевої організації якої він обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депута-
том місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради), та видає тимчасове посвідчення депу-
тата відповідної ради».

 У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9;

 II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і його дія поширюється на депутатів міс-
цевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад), обраних 26 березня 2006 року відповідно до 
Закону України від 6 квітня 2004 року «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші норматив-
но-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 

  Президент України  В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 12 січня 2007 року
 № 602-V
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 
П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 від 10 січня 2007 р. № 4

 Київ

 Про доповнення пункту 2 
Порядку обчислення стажу державної служби

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., № 3, ст. 62, 
№ 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1998 р., 
№ 9, ст. 345; 2001 р., № 20, ст. 845, № 44, ст. 1982; 2004 р., № 21, ст. 1436; 2005 р., № 2, ст. 83, № 28, 
ст. 1626; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 25, ст. 1814, № 31, ст. 2233, ст. 2235, № 48, ст. 3200), абзацом 
такого змісту:

«на посадах начальника Головної державної інспекції захисту рослин – Головного державного інс-
пектора захисту рослин України, заступників начальника Головної державної інспекції захисту рос-
лин – заступників Головного державного інспектора захисту рослин України, начальників державних 
інспекцій захисту рослин – головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки 
Крим, областей, районів, заступників начальників державних інспекцій захисту рослин – заступників 
головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, всіх 
спеціалістів – державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів 
з дня набрання чинності Законом України від 14 вересня 2006 р. № 141-V «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімі-
катів» (з 4 жовтня 2006 року)».

 Прем’єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ

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

 від 24 січня 2007 р. № 36

 Київ

 Про внесення змін до пункту 3 
Порядку обчислення стажу державної служби

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Абзац двадцять другий пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого пос-

тановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., 
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№ 1, ст. 21, № 3, ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 20, ст. 580, № 21, ст. 597; Офіційний віс-
ник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., № 9, ст. 345; 1999 р., № 16, ст. 649, 
№ 29, ст. 1476, № 45, ст. 2232; 2000 р., № 22, ст. 900, № 28, ст. 1164; 2001 р., № 44, ст. 1982; 
2002 р., № 21, ст. 1045; 2004 р., № 9, ст. 534, № 15, ст. 1044, № 21, ст. 1436, № 26, ст. 1698; 2005 р., 
№ 2, ст. 83, № 3, ст. 142; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 23, ст. 1724, № 25, ст. 1814, № 31, ст. 2233, 
ст. 2235, № 48, ст. 3200, № 50, ст. 3324), – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 січня 2007 р. № 4, викласти в такій редакції:

«час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені зако-
нодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури 
Міністерства внутрішніх справ;».

 Прем’єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ

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

 від 7 лютого 2007 р. № 146

 Київ

Питання Департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. 

№ 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіаль-
них підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522, 
№ 43, ст. 2715; 2006 р., № 33, ст. 2391) установити, що директор Департаменту державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції має п’ять заступників, у тому числі одного першого заступника директо-
ра Департаменту та одного заступника директора Департаменту – начальника відділу примусового 
виконання рішень.

 

 Прем’єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ
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П О С Т А Н О В А 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 від 7 лютого 2007 р. № 156

 Київ

Про внесення змін до пункту 4 постанови  Кабінету Міністрів України 
від 12 березня 2005 р. № 179

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упо-

рядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522) такі зміни: 

 доповнити абзац перший після слів «самостійні сектори,» словами «сектори у складі самостійних уп-
равлінь і самостійних відділів,»;

доповнити пункт абзацом такого змісту: 
«У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, від-

ділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої вла-
ди підрозділів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, для виконання окремих функцій 
вводяться посади відповідних спеціалістів.».

2. Міністерству праці та соціальної політики подати пропозиції щодо визначення умов оплати праці 
працівників органів виконавчої влади у зв’язку із змінами, внесеними цією постановою.

 

 Прем’єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ

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

 від 8 грудня 2006 р. № 599-р

 Київ

 Про віднесення посад працівників  Апарату Прем’єр-міністра України 
до відповідних  категорій посад державних службовців

1. Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» віднести посади працівників ап-
парату Прем’єр-міністра України до таких категорій посад державних службовців:

перша категорія – керівник Апарату Прем’єр-міністра України;
друга категорія – перший заступник та заступник керівника Апарату Прем’єр-міністра України, 

прес-секретар Прем’єр-міністра України, керівник Служби протоколу Прем’єр-міністра України, 
керівник канцелярії Прем’єр-міністра України, науковий консультант Прем’єр-міністра України, ре-
ферент Прем’єр-міністра України;

третя категорія – заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України, заступник керівника Служби 
протоколу Прем’єр-міністра України, заступник керівника канцелярії Прем’єр-міністра України.
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2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1999 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 

1999 р., № 52, ст. 2600);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 р. № 5 (Офіційний вісник України, 2000 р., 

№ 2, ст. 42);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2003 р. № 262 «Про віднесення посади заступ-

ника керівника Служби Прем’єр-міністра України до другої категорії посад державних службовців»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2003 р. № 559 «Про віднесення посади 

керівника Служби Прем’єр-міністра України до першої категорії посад державних службовців».

 Прем’єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ

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

 від 10 січня 2007 р. № 4-р

 Київ

 Про віднесення посад працівників 
Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій

 захисту рослин Автономної Республіки Крим,  областей і районів 
до відповідних категорій посад  державних службовців

 Відповідно до статті 11 Закону України «Про захист рослин» та статті 25 Закону України «Про 
державну службу» віднести посади працівників Головної державної інспекції захисту рослин та 
державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів до таких кате-
горій посад державних службовців:

третя категорія – начальник Головної державної інспекції захисту рослин – Головний державний інс-
пектор захисту рослин України;

четверта категорія – заступник начальника Головної державної інспекції захисту рослин – заступник 
Головного державного інспектора захисту рослин України; начальник відділу Головної державної інс-
пекції захисту рослин – державний інспектор захисту рослин; начальник державної інспекції захисту 
рослин Автономної Республіки Крим – головний державний інспектор захисту рослин Автономної Рес-
публіки Крим; начальник державної інспекції захисту рослин області – головний державний інспектор 
захисту рослин області;

п’ята категорія – головний спеціаліст Головної державної інспекції захисту рослин – державний інс-
пектор захисту рослин; провідний спеціаліст, спеціалісти всіх категорій Головної державної інспекції за-
хисту рослин – державні інспектори захисту рослин; заступник начальника державної інспекції захисту 
рослин Автономної Республіки Крим, області – заступник головного державного інспектора захисту 
рослин Автономної Республіки Крим, області;

шоста категорія – головний спеціаліст державної інспекції захисту рослин Автономної Республіки 
Крим, області – державний інспектор захисту рослин Автономної Республіки Крим, області; провідний 
спеціаліст, спеціалісти всіх категорій державної інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, 
області – державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, області; начальник держав-
ної інспекції захисту рослин району – державний інспектор захисту рослин району; 

сьома категорія – провідний спеціаліст, спеціалісти всіх категорій державної інспекції захисту рослин 
району – державні інспектори захисту рослин району.

 Прем’єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ
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АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 20 січня 2007 р.  № 10

Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо застосування пункту 21 Положення про формування

кадрового резерву для державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2001 р.  № 199

 
Відповідно до вимог пункту 21 Положення про формування кадрового резерву для державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199, 
н а к а з у ю:

 
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування пункту 21 Положення про формування 

кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2001 р. № 199 (додається).

2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Шевчук Л. С.) у тиж-
невий термін надіслати Методичні рекомендації щодо застосування пункту 21 Положення про фор-
мування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від  28 лютого 2001 р. № 199, центральним та місцевим органам виконавчої влади.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
  
 Начальник Головдержслужби Т. Мотренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України

від 20 січня 2007 р. № 10
 
 

Методичні рекомендації щодо застосування пункту 21 
Положення про формування кадрового резерву для державної служби,

 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199

1. Наказом (розпорядженням) керівника державного органу, де проводиться конкурс, утворюєть-
ся комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

2. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов’язаний опублікувати відповідне оголо-
шення.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які є громадянами України, мають повну вищу освіту, 
стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як п’ять років та 
займають (займали) посади державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування не ниж-
че четвертої категорії.

4. Для участі у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі;
копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
заповнену особову картку форми П-2 ДС;
фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.
5. Народні депутати України, державні службовці та посадові особи  місцевого самоврядування, які 

займали посади першої, другої категорії не менш як два роки, зараховуються до кадрового резерву 
без конкурсного відбору за умови подання документів у визначений строк.

6. Подані претендентами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі 
державного органу.

7. Відбір до кадрового резерву здійснюється у формі співбесіди, яка проводиться конкурсною комісією.
8. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів ко-

місії.
9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні 

членами комісії і подається керівникові державного органу не пізніше ніж через два дні після голосування.
10. Конкурсна комісія на підставі протоколу засідання готує список осіб, рекомендованих для зарахуван-

ня до кадрового резерву, згідно з додатком (додається) та подає його керівникові державного органу.
11. Головдержслужбі зазначений список подається керівником державного органу у трьох примірниках 

з додатком біографічних довідок, оформлених в установленому порядку.
12. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про результати конкурсу протягом трьох днів після його 

проведення шляхом розміщення результатів конкурсу у визначеному місці в приміщенні органу та на своє-
му офіційному веб-сайті.

13. Рішення керівника державного органу може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.
  

Додаток  до наказу

ПОГОДЖЕНО
__________________________________      ____________________
(підпис керівника державного органу)      (ініціали та прізвище)
 
«__» _____________ 200__ р.

 

МП
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СПИСОК
осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву 

на посади державних службовців першої–третьої категорії, призначення 
на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України 

та Кабінетом Міністрів України, на 200__ рік

______________________________________________________
(найменування державного органу)

№ 
п/п

Посада, 
на яку

формується 
кадровий 

резерв

Прізвще, 
ім’я 

та по 
батькові

Дата 
наро  -

дження

Освіта 
(навчальний 

заклад, 
дата закін-

чення, 
спеціальність, 
кваліфікація) 

науковий 
ступінь, вчене 

звання

Дата 
зарахування 
до резерву

Посада, 
яку займає, 

місце 
роботи

Стаж 
роботи 

на посаді

Кате-
горія,
Ранг

Голова конкурсної комісії  _____________________   ______________________

     (підпис)                               (ініціали та прізвище)
«__» _____________ 200__ р.

НАКАЗ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 16 лютого 2007 р.  № 54

Київ

Про затвердження Регламенту Головного управління державної служби України 
 та його територіальних органів

З метою подальшого удосконалення роботи центрального апарату Головного управління державної 
служби України та територіальних органів, а також зміни структури центрального апарату Головдерж-
служби, затвердженої наказом Головдержслужби України від 30 січня 2007 року № 24 н а к а з у ю:

1. Наказ Головдержслужби України від 13 березня 2006 року № 72 «Про затвердження Тимчасового 
регламенту Головного управління державної служби України та його територіальних органів» вважати та-
ким, що втратив чинність.

2. Затвердити Регламент Головного управління державної служби України та його територіальних ор-
ганів (далі – Регламент).

3. Першому заступнику, заступникам Начальника Головдержслужби України, керівникам структурних 
підрозділів, керівникам територіальних органів забезпечити неухильне виконання вимог Регламенту.

4. Управлінню організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю (Грек В.В.) 
ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби України, ди-
ректора Центру сприяння інституційному розвитку державної служби, директора департаменту пер-
соналу державних органів та місцевого самоврядування, керівників структурних підрозділів централь-
ного апарату Головдержслужби та територіальних органів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Начальника Головдерж-
служби України Борсука М.О.

 Начальник Головдержслужби Т. Мотренко
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Головдержслужби України

від 16 лютого 2007 року № 54

Регламент Головного управління державної служби України
та його територіальних органів

I . ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

1. Загальні положення
1.1. Регламент Головного управління державної служби України (далі – Головдержслужба України) та його 

територіальних органів є відомчим нормативним актом, який визначає організаційні засади діяльності 
Головдержслужби України та її територіальних органів відповідно до покладених повноважень.

1.2. Головдержслужба України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконт-
рольним і підзвітним Президентові України, що забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері 
державної служби та функціональне управління державною службою.

1.3. Діяльність Головдержслужби спрямовується і координується через Міністра Кабінету Міністрів України.
1.4. Головдержслужба України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 

дер жавну службу», іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Поло-
женням про Головне управління державної служби України та цим Регламентом.

1.5. Головдержслужба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установле-
ному порядку управління державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, облас-
тях, містах Києві та Севастополі (територіальні органи).

1.6. Територіальні органи підзвітні та підконтрольні Головдержслужбі України.
1.7. Територіальні органи у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, актами Президен-

та України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління державної служби України, його 
наказами, а також положеннями про територіальні органи та цим Регламентом.

1.8. Головдержслужба України забезпечує процес управлінської діяльності відповідно до вимог системи уп-
равління якістю ДСТУ ISO 9001:2001 шляхом планування своєї роботи, її організації та контролю за виконан-
ням завдань, визначених Положенням про Головне управління державної служби України, затвердженим Ука-
зом Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272/99.

1.9. Діяльність територіальних органів визначена положеннями, розробленими відповідно до Типового поло-
ження про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, 
областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 ро-
ку № 842 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 року № 457).

1.10. Головдержслужба України в межах визначених повноважень видає накази, організовує та контролює 
їх виконання.

1.11. Головдержслужбу України очолює Начальник Головдержслужби України, призначення та звільнення 
якого здійснюється в установленому законодавством порядку.

1.12. Начальник Головдержслужби України має першого заступника та заступників, які призначаються на 
посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

1.13. Розподіл обов’язків між Начальником Головдержслужби України, першим заступником та заступника-
ми Начальника Головдержслужби України затверджується наказом Головдержслужби України.

1.14. Призначення та звільнення з посад працівників центрального апарату Головдержслужби України здій-
снюється відповідно до наказу Головдержслужби України.

1.15. Структуру центрального апарату Головдержслужби України затверджує Начальник Головдержслужби 
України відповідно до Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом 
Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272/99, та чинного законодавства.

1.16. Гранична чисельність працівників Головдержслужби України затверджується Кабінетом Міністрів України.
1.17. Штатний розпис центрального апарату, кошторис видатків Головдержслужби України затверджує На-

чальник Головдержслужби України за погодженням з Міністерством фінансів України.
1.18. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Головдержслужби України розробляють-

ся їх керівниками, погоджуються з першим заступником чи заступником Начальника Головдержслужби Украї-
ни (відповідно до розподілу обов’язків), юридичним управлінням, управлінням організаційної роботи, страте-
гічного планування, документообігу та контролю і затверджуються Начальником Головдержслужби України.
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1.19. Положення про структурні підрозділи (відділи, сектори) територіальних органів Головдержслужби Ук-
раїни розробляються їх керівниками, погоджуються із заступником начальника територіального органу, 
головним спеціалістом – юрисконсультом – і затверджуються начальником територіального органу.

1.20. Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби 
України визначаються в їх положеннях, а працівників – у посадових інструкціях, що розробляються згідно 
з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, відповід-
но до Порядку підготовки організаційних документів у Головному управлінні державної служби України та 
його територіальних органах, а також Положень про структурні підрозділи центрального апарату Голов-
держслужби України.

1.21. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби 
України підписуються їх безпосередніми керівниками, керівниками відповідних структурних підрозділів 
та затверджуються Начальником Головдержслужби, першим заступником та заступниками Начальника 
Головдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків .

1.22. Посадові інструкції працівників департаменту персоналу державних органів та місцевого самовряду-
вання (далі – департамент) підписуються їх безпосередніми керівниками та затверджуються директором департа-
менту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (далі – директор департаменту).

1.23. Для погодженого вирішення питань у Головдержслужбі України утворені дорадчі органи: Колегія 
Головдержслужби України, Громадська рада при Головному управлінні державної служби України, Науко-
ва рада Головдержслужби України, Методично-консультативна рада з питань державної служби та служ-
би в органах місцевого самоврядування, Комісія з питань погодження продовження терміну перебування 
на державній службі.

1.24. Головдержслужба України виконує функції робочого органу Координаційної ради з питань 
державної служби при Президентові України.

1.25. Територіальні органи у межах своїх повноважень видають накази, організовують і контролюють їх ви-
конання.

1.26. Начальник управління державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, 
області, мм. Києві та Севастополі призначається на посаду та звільняється з посади Начальником Голов-
держслужби України за погодженням відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
головою обласної державної адміністрації, Київської, Севастопольської міської дер ж адміністрації.

1.27. Начальник територіального органу має одного заступника, якого за його поданням призначає на 
посаду та звільняє з посади Начальник Головдержслужби України.

1.28. Розподіл обов’язків між начальником територіального органу, його заступником затверджується 
відповідним наказом територіального органу.

1.29. Працівники територіальних органів призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до 
наказів територіальних органів.

1.30. Положення, структуру, штатні розписи, чисельність працівників і кошториси видатків територіальних 
органів затверджує Начальник Головдержслужби України.

1.31. У територіальних органах положення про структурні підрозділи розробляються керівниками їх струк-
турних підрозділів відповідно до положення про територіальні органи, погоджуються із заступником началь-
ника територіального органу, юрисконсультом і затверджуються начальником територіального органу.

1.32. Посадові обов’язки начальників територіальних органів визначаються в положеннях про тери-
торіальні органи, а заступників – у наказах про розподіл обов’язків між начальником та заступником на-
чальника територіального органу.

1.33. Посадові обов’язки інших працівників територіальних органів визначаються в посадових інструкціях, 
підписаних їх безпосередніми керівниками та затверджених начальниками територіальних органів.

1.34. Робота Головдержслужби України та її територіальних органів є відкритою і гласною за винятком пи-
тань, які становлять державну і службову таємницю.

1.35. Інформація про діяльність Головдержслужби України та територіальних органів надається грома-
дянам, представникам засобів масової інформації тощо, виходячи з положень законів України «Про 
звернення громадян», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
«Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та інших актів законодавства.

1.36. Питання, що стосуються режимно-секретної діяльності, вирішуються відповідно до вимог Закону 
України «Про державну таємницю», Порядку організації режиму секретності в органах державної влади, ор-
ганах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, та інших нормативно-правових актів 
з питань забезпечення режиму секретності.
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1.37. Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією» та Загальних пра-
вил поведінки державного службовця кожен працівник Головдержслужби України та територіальних органів 
має дотримуватися основних принципів державної служби та етики поведінки державного службовця, не при-
пускатися дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію держав-
ного службовця.

2. Робота колегіальних органів
2.1. Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України
Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України (далі – Рада) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом.
Діяльність Ради регламентується Положенням про Координаційну раду з питань державної служби при 

Президентові України, затвердженим Указом Президента України.
Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один 

раз на півріччя.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.
Головує на засіданнях голова Ради або за його дорученням один із заступників голови.
Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися шляхом опитування членів Ради 

та оформлятися в установленому порядку.
Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписує головуючий на засіданні.
Рішення та рекомендації Ради є обов’язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконав-

чої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і організаціями.
Персональний склад Ради затверджує Президент України за поданням голови Ради.
Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.
Опрацювання та підготовка матеріалів до засідання Ради в Головдержслужбі України здійснюється під 

керівництвом першого заступника та заступників Начальника Головдержслужби України, за розподілом 
обов’язків, управлінням організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю 
та іншими структурними підрозділами Головдержслужби України відповідно до компетенції та питань, що 
розглядаються.

2.2.Колегія Головдержслужби України
Колегія Головдержслужби України (далі – Колегія) є постійним дорадчим органом, створеним для погодже-

ного вирішення питань, що належать до компетенції Головдержслужби України та її територіальних органів, 
обговорення найважливіших напрямів їх поточної та перспективної діяльності.

У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради 
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної ад-
міністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Положенням про колегію Головдержслуж-
би України, затвердженим наказом Головдержслужби України, Регламентом підготовки та проведення засі-
дань колегії Головдержслужби України та іншими нормативно-правовими актами.

Рішення про утворення Колегії приймається Начальником Головдержслужби України.
До складу Колегії входять:
Начальник Головдержслужби України (Голова Колегії), перший заступник та заступники Начальника 

Головдержслужби України (за посадою), директор департаменту персоналу державних органів та місце-
вого самоврядування, директор Центру сприяння інституційному розвитку державної служби, а також за 
згодою представники відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної влади, установ, 
громадських організацій, науковці та інші особи;

у разі потреби – інші керівні працівники Головдержслужби України, начальники територіальних органів Го-
ловдержслужби України.

Персональний склад Колегії затверджується Начальником Головдержслужби України.
Організаційне забезпечення роботи Колегії покладається на управління організаційної роботи, стратегічно-

го планування, документообігу та контролю.
Центр сприяння інституційному розвитку державної служби та територіальні органи надають пропозиції 

Головдержслужбі України щодо розгляду проблемних питань на засіданнях Колегії.
Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного 

разу на місяць.
За ініціативою Голови Колегії можуть проводитись позапланові (позачергові) засідання Колегії.
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У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з коле-
гіями інших органів виконавчої влади.

Дата, час, місце проведення та проект порядку денного засідання Колегії визначаються головою Колегії.
Матеріали розширеного засідання Колегії обов’язково видаються та публікуються у засобах масової інфор-

мації.
Термін видання та опублікування матеріалів визначає Начальник Головдержслужби України.
Відповідальним за видання та опублікування матеріалів розширеного засідання Колегії є Центр сприяння 

інституційному розвитку державної служби.
Засідання Колегії проводить Голова Колегії, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання 

його обов’язків.
Члени Колегії беруть участь у засіданнях особисто, без права заміни.
Засідання Колегії проводяться в разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної 

кількості її членів.
Рішення Колегії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосу-

вало більше половини присутніх на засіданні членів Колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.
Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює відділ контролю управління організаційної роботи, стра-

тегічного планування, документообігу та контролю.
Головдержслужба України з метою ефективного забезпечення реалізації своїх повноважень, координа-

ції дій територіальних органів під час виконання доручень органів державної влади, запитів і звернень на-
родних депутатів України, а також для вирішення оперативних питань може утворювати дорадчі та кон-
сультативні органи (комітети, комісії, робочі групи тощо).

2.3. Громадська рада при Головному управлінні державної служби України
Громадська рада при Головному управлінню державної служби України (далі – Громадська рада) – це пос-

тійно діючий дорадчий орган Головдержслужби України, головним завданням якого є сприяння реформуван-
ню та розвитку державної служби.

Громадська рада утворена з метою участі громадськості в процесах підготовки рішень у сфері держав-
ної служби, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Голов-
держслужби України.

У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президен-
та України, Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань форму-
вання та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 
2004 року № 1378, рішеннями Головдержслужби України з питань формування та реалізації державної політи-
ки в сфері державної служби, а також відповідним Положенням.

Громадська рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності та відкритості.
Громадську раду очолює Голова, який обирається членами Колегії з її складу строком на два роки.
Голова Громадської ради обирається на її засіданні відкритим голосуванням, яке проводиться в порядку 

надходження пропозицій.
Кандидат вважається обраним на посаду Голови Громадської ради, якщо за нього проголосувало не мен-

ше двох третин присутніх на засіданні членів Громадської ради, але не менше половини її складу.
Голова Громадської ради має заступників, які обираються на засіданні Громадської колегії за поданням Го-

лови Колегії відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
Кількість заступників Голови Громадської ради встановлюється її рішенням за поданням Голови.
Загальне керівництво Громадською радою здійснюється головою, а в разі його відсутності – заступни-

ком голови.
Організаційною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться за необхідності, але не рід-

ше, ніж один раз на півріччя.
Засідання Громадської ради проводиться відповідно до річного плану роботи.
Рішення Громадської ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.
За результатами кожного засідання Громадської ради складається протокол, який підписує голова Громад-

ської ради.
Координація діяльності Громадської ради та змістовне наповнення її засідань здійснюється управлін-

ням організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи Головдержслужби 
України.

Організаційні заходи щодо проведення засідань здійснюються управлінням організаційної роботи, доку-
ментообігу та контролю.
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Матеріально-технічне забезпечення засідання здійснюється управлінням справами Головдержслужби 
України.

Громадська рада припиняє діяльність у разі письмової відмови брати участь у засіданнях Громадської ради 
двох третин від кількості її членів, саморозпуску або згідно з наказом Головдержслужби України.

2.4. Наукова рада Головдержслужби України
Наукова рада Головдержслужби України (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, що утво-

рюється при Головному управлінні державної служби України для обговорення наукових, методичних та 
інших проблем розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з числа про-
відних учених і фахівців.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Положення про Наукову раду при Головному управлінні держав-
ної служби України та її персональний склад, затвердженого наказом Головдержслужби України.

До складу Ради входять:
Голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени ради, які затверджуються наказом Головдерж-

служби України.
Рада сприяє координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та нав-

чальних закладів з питань проведення наукових досліджень, розроблення концептуальних положень роз-
витку системи державної служби та її кадрового забезпечення.

Рада погоджує перспективні напрями розроблення концептуальних положень розвитку системи державної 
служби та її кадрового забезпечення, науково-дослідних робіт із проблем державної служби.

До участі в засіданнях Рада може запрошувати провідних фахівців наукової галузі «Державне управління» та сфе-
ри державної служби України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національ-
ної академії наук України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Засідання Ради проводяться не рідше двох разів на рік.
У разі необхідності за рішенням голови Ради та його заступників можуть бути скликані позачергові засідання.
Рішення Ради доводяться до відома та рекомендуються для розгляду і врахування в роботі центральним і місце-

вим органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, органі-
заціям, навчальним закладам, науковим установам, управлінням державної служби Головного управління держав-
ної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2.5. Методично-консультативна рада з питань державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування

Методично-консультативна рада з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядуван-
ня (далі – МКР) є консультативно-дорадчим органом, що створений Головним управлінням державної служби 
України з метою сприяння організації надання методичної допомоги структурним підрозділам та територіаль-
ним органам Головдержслужби України.

У своїй діяльності МКР керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Головдержслужби України щодо діяль-
ності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про МКР, 
затвердженим наказом Головдержслужби.

Склад МКР затверджує Начальник Головдержслужби, за пропозиціями структурних підрозділів і тери-
торіальних органів Головдержслужби України.

До роботи МКР залучаються фахівці структурних підрозділів, територіальних органів та фахівці установ, 
міністерств, інших центральних органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за їх 
згодою. 

Очолює МКР голова, до повноважень якого належать організація роботи МКР, проведення засідань, кон-
троль за виконанням покладених на МКР раду завдань та щорічний звіт про її роботу.

За рішенням МКР обирається з її членів секретар, який веде протоколи засідання та діловодство МКР, а та-
кож може бути обраний заступник голови МКР, який у разі відсутності голови виконує його обов’язки.

Для участі в засіданнях МКР можуть запрошуватися працівники структурних підрозділів та територіаль-
них органів Головдержслужби України.

МКР проводить засідання, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
Рішення МКР носять рекомендаційний характер і впроваджуються для використання в роботі доручен-

нями чи наказами Начальника Головдержслужби.
Робота МКР проводиться за річними планами, які формуються на підставі пропозицій структурних підроз-

ділів і територіальних органів Головдержслужби та затверджуються Начальником Головдержслужби.
Основною формою діяльності МКР є засідання, які проводяться один раз на квартал. У разі необхідності 

можуть бути проведені позапланові засідання.
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На засіданнях МКР ведеться протокол, що підписується головою і секретарем. Діловодство МКР збері-
гається в Головдержслужбі України.

2.6. Комісія з питань погодження продовження терміну перебування на державній службі
З метою забезпечення гласності та прозорості, підвищення об’єктивності при розгляді подань щодо по-

годження продовження терміну перебування на державній службі державних службовців наказом Голов-
держслужби України утворено відповідну Комісію.

До складу Комісії входять представники Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету 
Міністрів України та Головдержслужби України.

Очолює Комісію Начальник Головдержслужби України.
Комісія здійснює свою роботу відповідно до Порядку розгляду зазначених подань, затвердженого пос-

тановою Кабінету Міністрів України, та цього Регламенту.
Висновки Комісії оформляються протоколом.
Результати розгляду подань щодо продовження терміну перебування на державній службі надсилають-

ся департаментом персоналу державних органів та місцевого самоврядування територіальним органам 
для ознайомлення.

Організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на департамент персоналу державних органів 
та місцевого самоврядування (далі – департамент) і управління організаційно-аналітичного забезпечення 
роботи керівника та кадрової роботи.

Аналіз розгляду подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі 
державним службовцям центральних та місцевих органів виконавчої влади здійснюється щорічно до 
10 січня департаментом.

Про результати проведеного аналізу департамент інформує Кабінет Міністрів України та Секретаріат 
Президента України.

3. Планування роботи
3.1. Загальні положення щодо планування
Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовних і узгоджених дій структур-

них підрозділів центрального апарату Головдержслужби України та територіальних органів для спряму-
вання їх на ефективне виконання завдань та реалізацію покладених функцій.

Головдержслужба України здійснює свою роботу відповідно до Стратегічного та поточних планів (на рік, 
квартал).

Територіальні органи планують свою діяльність на рік, квартал та місяць відповідно до Стратегічного 
плану діяльності Головдержслужби України і Типового плану роботи на рік, затвердженого наказом Голов-
держслужби від 13 листопада 2006 року № 374.

Під час розроблення Стратегічного плану діяльності Головдержслужби України та поточних планів за 
наказом Головдержслужби України може бути утворена робоча група з представників структурних підроз-
ділів центрального апарату Головдержслужби України.

Організаційне забезпечення розроблення стратегічного та поточних планів Головдержслужби України, а та-
кож діяльності робочої групи здійснює управління організаційної роботи, стратегічного планування, докумен-
тообігу та контролю.

3.2.Стратегічне планування
Стратегічне планування – це системний процес, за допомогою якого Головдержслужба України прогнозує 

і планує свою діяльність на майбутнє.
Стратегічний план розробляється за такою орієнтовною структурою:
концепція стратегічного плану як загальна технологічна ідея організації функціонування та діяльності 

Головдержслужби України, з урахуванням наявних можливостей і прогнозованих результатів виконання 
покладених на неї завдань;

бачення майбутнього та місія Головдержслужби України;
стратегічні цілі діяльності Головдержслужби України та критерії їх досягнення;
завдання та програми, які детально розкриватимуть, що буде зроблено для досягнення стратегічних цілей 

у кожному плановому році;
етапи та ресурсне забезпечення виконання стратегічного плану:
а) план фінансового забезпечення (прогноз основних показників бюджету на виконання програм розвитку, 

заходів щодо виконання завдань у визначеній сфері діяльності тощо);
б) план кадрового забезпечення (добір і комплектування кадрів, систематичне підвищення їх кваліфі-

кації);
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в) план матеріально-технічного забезпечення (планування заходів щодо зміцнення матеріально-тех-
нічної бази структурних підрозділів, з урахуванням обсягів їх повноважень з реалізації стратегічного 
плану);

г) організаційно-технологічне забезпечення (розподіл функцій між структурними підрозділами, форму-
вання плану заходів, графіків роботи, організація та координація виконання плану і періодичне підведення 
підсумків з метою визначення результативності цієї роботи).

Стратегічний план розбивається на етапи терміном до року, що обумовлено бюджетним процесом.
Стратегічний план розробляється на підставі основних пріоритетних напрямів роботи Головдержслужби Ук-

раїни, визначених Начальником Головдержслужби України, першим заступником та заступниками Начальни-
ка Головдержслужби України (відповідно до специфіки діяльності).

Стратегічний план роботи Головдержслужби України складається управлінням організаційної робо-
ти, стратегічного планування, документообігу та контролю під час складання проекту бюджету на на-
ступний рік, на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із першим заступником та за-
ступниками Начальника Головдержслужби України (відповідно до розподілу обов’язків).

Заходи стратегічних планів повинні відповідати напрямам роботи, зазначеним у паспортах бюджетних 
програм, відповідальним виконавцем яких є Головдержслужба України, а результативні показники планів – 
результативним показникам відповідних бюджетних програм. 

У стратегічному плані визначаються:
- перелік завдань (робіт) на наступний рік, а також перелік продуктів, що мають бути виготовлені у наступно-

му році;
- відповідальні за виконання робіт;
- терміни виконання робіт, проведення оцінки та звітності;
- результативні показники виконання плану;
- необхідне фінансування та етапи фінансування.
Перелік завдань (робіт) та продуктів на наступний рік визначається відповідно до функціональних обов’язків 

Головдержслужби України та територіальних органів і включає, зокрема, але не виключно:
- перелік проектів нормативно-правових актів, які розроблятимуться наступного року;
- перелік нарад, семінарів, інших організаційних заходів;
- заходи з відбору та професійного навчання персоналу;
- заходи щодо організації контрольної роботи;
- міжнародні зв’язки.
Проект Стратегічного плану виноситься на розгляд керівництву не пізніше ніж за квартал до закінчення три-

річного терміну дії чинного стратегічного плану.
Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік стратегічний план 

у двотижневий термін коригується, затверджується наказом Головдержслужби України, доводиться до усіх 
працівників та розміщується на офіційному веб-сайті.

3.3. Поточне планування
Робота структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби України здійснюється за кварталь-

ними планами, які затверджуються першим заступником, заступниками Начальника Головдержслужби Украї-
ни (відповідно до розподілу обов’язків) (додаток 1).

Квартальні плани роботи департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування за-
тверджуються директором департаменту.

Планування роботи територіальних органів здійснюється відповідно до Типового плану роботи управ-
лінь державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Се-
вастополі за річними, квартальними та місячними планами (додаток 2).

Річні плани роботи територіальних органів затверджуються Начальником Головдержслужби України за по-
годженням з директором департаменту.

Квартальні та місячні плани роботи територіальних органів затверджуються начальниками територіаль-
них органів.

Процес поточного планування повинен бути узгоджений у часі зі стратегічним планом.
Поточні плани складаються з метою забезпечення:

- визначення переліку основних заходів щодо виконання завдань стратегічного плану;
- розподілу робіт у часі;
- розподілу робіт серед виконавців;
- розподілу ресурсів;
- контролю за виконанням поточного плану.
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4. Звітування про діяльність
За результатами виконання Головдержслужбою України та її територіальними органами заходів, передба-

чених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Страте-
гічним планом діяльності, та на основі аналізу запланованих результативних показників щороку Головдерж-
службою України та територіальними органами готується Звіт про підсумки діяльності Головного управління 
державної служби України.

Щорічно до 12 березня управлінням організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та 
контролю узагальнюються матеріали, подані до 5 березня структурними підрозділами центрального апарату 
Головдержслужби України та департаментом.

Структурні підрозділи Головдержслужби до 5 березня подають інформаційно-аналітичному управлінню 
проекти додатків для виготовлення презентаційних матеріалів до Звіту.

Інформаційно-аналітичне управління подає статистичні дані до 10 березня.
Складений проект Звіту розглядається та затверджується Начальником Головдержслужби України і пере-

дається до управління справами для видання.
Звіт друкується у засобах масової інформації та розміщується на веб-сайті Головдержслужби України.
Центр сприяння інституційному розвитку державної служби щорічно до 20 лютого готує публічну доповідь 

про діяльність Головдержслужби України з метою забезпечення її друку до 1 березня. Для підготовки цієї 
доповіді структурні підрозділи Головдержслужби надають всі необхідні матеріали в межах повноважень 
щорічно до 25 січня Центру сприяння інституційному розвитку державної служби.

Головдержслужба України та територіальні органи складають звіти про виконання квартальних планів робо-
ти та оприлюднюють їх у засобах масової інформації.

Звітування про діяльність територіальні органи Головдержслужби України здійснюють відповідно до 
визначених форм звітності (додаток 3) методикою процесу «Координація діяльності територіальних ор-
ганів Головдержслужби».

Узагальнену інформацію щодо квартальної та річної звітності територіальні органи подають відповід-
ним структурним підрозділам Головдержслужби за формами і в терміни, визначені Типовим планом ро-
боти, затвердженим наказом Головдержслужби, а також методикою процесу «Координація діяльності те-
риторіальних органів». Структурні підрозділи узагальнюють звітну інформацію територіальних органів та 
подають її на розгляд Начальнику Головдержслужби.

5. Управління персоналом 
та проходження державної служби 

в центральному апараті Головдержслужби України 
та її територіальних органах

5.1. Загальні положення
Організацію роботи з кадрами в центральному апараті Головдержслужби України здійснює сектор кадрової 

роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи відповідно 
до Положення про сектор кадрової роботи, затвердженого Начальником Головдержслужби України та розроб-
леного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 «Про затвердження Ти-
пового положення по кадрову службу органу виконавчої влади».

У територіальних органах роботу з кадрами здійснює працівник, на якого покладено виконання цих 
обов’язків.

Сектор кадрової роботи складає річні і перспективні плани роботи з кадрами, в яких визначаються заходи 
щодо їх добору, розстановки, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Територіальні органи складають річні плани роботи з кадрами, що затверджуються начальником тери-
торіального органу за погодженням з директором департаменту.

Право на державну службу в Головдержслужбі України та територіальних органах мають громадяни 
України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, 
статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту 
і  професійну підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, пе-
редбачену чинним законодавством.

Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати 
допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання 
ними такого допуску.

Прийняття на роботу технічних працівників здійснюється відповідно до законодавства про працю.
На кожного працівника, прийнятого на роботу, оформляється особова справа.
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Відповідальність за ведення кадрової роботи покладається на сектор кадрової роботи управління органі-
заційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, в територіальних органах – на 
головного спеціаліста, відповідального за ведення кадрової роботи.

5.2. Прийняття на державну службу
Прийняття осіб на роботу до Головдержслужби України та територіальних органів і їх звільнення здійс-

нюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».
Начальники територіальних органів та їх заступники призначаються та звільняються з посад відповідно 

до Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом Президента Ук-
раїни від 2 жовтня 1999 року № 1272/1999 та відповідно до Типового положення про управління держав-
ної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України.

Прийняття кандидатів на державну службу до центрального апарату Головдержслужби України та тери-
торіальних органів здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі, 
крім випадків, коли інше встановлено чинним законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у центральному апараті Головдержслужби України та її те-
риторіальних органах регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних служ-
бовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у центральному 
апараті Головдержслужби України та територіальних органах наказом Головдержслужби України та відповідно наказом 
територіального органу утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолюють конкурсні комісії в центральному апараті та територіальних органах Головдержслужби України за-
ступник Начальника Головдержслужби України та заступники начальників територіальних органів.

Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні 
членами комісії і подається керівнику.

Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву 

приймає керівник на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення 
конкурсною комісією.

При прийнятті осіб на державну службу рішенням керівника може встановлюватись випробувальний термін 
до шести місяців.

При негативному результаті випробування особа звільняється з роботи відповідно до законодавства 
про працю.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують 
на посади державних службовців, може проводитись в установленому порядку стажування терміном до двох 
місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Особи, які вперше приймаються на державну службу, урочисто на зібранні колективу приймають Присягу 
державного службовця.

5.3. Присвоєння рангів
Присвоєння рангів працівникам центрального апарату Головдержслужби України та територіальних 

органів здійснюється відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу» та Положення про 
ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня1996 р. 
№ 658.

Начальнику Головдержслужби України, посада якого відноситься до першої категорії, ранги присвоюються 
Президентом України, першому заступнику та заступникам Начальника Головдержслужби України, директору 
департаменту, посади яких відносяться до другої категорії, – Кабінетом Міністрів України.

Ранги працівникам центрального апарату Головдержслужби України та територіальних органів присвою-
ються одночасно з прийняттям їх на державну службу або з призначенням на вищу посаду.

Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, в межах 
відповідної категорії посад.

Черговий ранг працівникам центрального апарату Головдержслужби України присвоюється через два 
роки після присвоєння відповідного рангу Начальником Головдержслужби України за поданням безпосе-
редніх керівників структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби України, погодженим 
із першим заступником або заступниками Начальника Головдержслужби України відповідно до розподі-
лу обов’язків.

Черговий ранг працівникам територіальних органів присвоюється через два роки начальником територіаль-
ного органу.
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Черговий ранг начальникам територіальних органів та їх заступникам присвоюється Начальником 
Головдержслужби України.

Подання на присвоєння рангу начальникам територіальних органів готується директором департаменту, 
заступникам начальників територіальних органів – начальниками територіальних органів за погодженням 
з директором департаменту.

За виконання особливо відповідальних завдань працівникам може бути присвоєно черговий ранг достро-
ково у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг не може бути присвоєно працівнику, до якого протягом року застосовувалися дисциплінар-
ні стягнення, а також у період проведення службового розслідування.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до працівника як захід дис-
циплінарного впливу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з випробувальним терміном, ранг державного 
службовця присвоюється після успішного проходження випробувального терміну.

5.4. Формування кадрового резерву
Кадровий резерв у центральному апараті Головдержслужби України та територіальних органах формуєть-

ся відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на керівні посади Начальника 
Головдержслужби України, першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби України та 
директора департаменту, посади яких відносяться відповідно до першої–другої категорій, призначен-
ня на які здійснює Президент України та Кабінет Міністрів України, вносяться на затвердження секто-
ром кадрової роботи до 1 лютого кожного року на розгляд Національної ради з питань державного уп-
равління та місцевого самоврядування.

Начальники територіальних органів вносять пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового ре-
зерву на посади начальників і заступників начальників територіальних органів Головдержслужби України до 
1 грудня кожного року на розгляд та погодження до департаменту.

Погоджені пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на посади начальників 
та заступників начальників територіальних органів передаються до сектору кадрової роботи управління 
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи для підготовки відповід-
ного проекту наказу.

До кадрового резерву Головдержслужби України та територіальних органів зараховуються професійно під-
готовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, виявляють ініціативу, во-
лодіють навиками роботи на комп’ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових 
обов’язків.

Зарахування до кадрового резерву в центральному апараті Головдержслужби України затверджується на-
казом Головдержслужби України.

У територіальних органах кадровий резерв затверджується начальником територіального органу за погод-
женням з директором департаменту.

5.5. Порядок надання відпусток
Порядок надання відпусток працівникам регламентується законами України «Про відпустки» та „Про 

державну службу».
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються в центральному апараті Голов-

держслужби України Начальником Головдержслужби України, в територіальних органах – начальниками цих 
органів за погодженням з профспілковою групою територіальних органів (при її відсутності – Радою трудового 
колективу), не пізніше 1 січня нового року і доводиться до відома всіх працівників.

Згідно з наказом Головдержслужби України, відповідно – територіального органу, у разі службової 
необхідності, за рішенням керівника або особи, яка виконує його обов’язки, працівники можуть бути 
відкликані із щорічної або додаткової відпустки (відповідно до статті 20 Закону України «Про державну 
службу»).

Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається працівнику в будь-який інший час поточного 
року або приєднується до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного наказу.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійс-
нює сектор кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадро-
вої роботи.

У територіальних органах контроль за дотриманням графіка відпусток та оформлення документів, 
пов’язаних з відпустками, здійснює відповідальний працівник, на якого покладені ці обов’язки.
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5.6. Оцінка діяльності персоналу
З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену спра-

ву відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження По-
ложення про проведення атестації державних службовців» та наказу Головдержслужби «Про проведення атес-
тації державних службовців» один раз на три роки в центральному апараті та територіальних органах 
Головдержслужби України проводиться атестація державних службовців.

Особливості проведення атестації Начальника, першого заступника, заступників Начальника Головдерж-
служби України та директора департаменту, посади яких віднесені до першої та другої категорій, визначають-
ся органами, що призначають їх на посаду.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при ви-
конанні службових обов’язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями в центральному апараті та територіальних органах Головдержслужби України про-
водиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків, від-
повідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених 
на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби України.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівниками під час проведення планомірної ро-
тації кадрів на окремих посадах.

5.7. Професійне навчання персоналу
Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в центральному апараті та територіальних орга-

нах Головдержслужби України регламентується Указом Президента України від 30 травня 1995 року № 398/95 
«Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців», постановами Ка-
бінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» та ін-
шими нормативно-правовими актами.

Організацію та координацію процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу здійснює сектор 
кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи.

Пропозиції на підвищення кваліфікації начальників територіальних органів та їх заступників надаються 
Начальнику Головдержслужби за погодженням з директором департаменту.

Працівники територіальних органів проходять стажування, навчання та підвищення кваліфікації відповідно 
до графіку і галузевого напрямку.

У структурних підрозділах центрального апарату та територіальних органах Головдержслужби України щомі-
сячно проводяться внутрішні навчання. Результати навчання фіксуються у відповідному журналі (додаток 4).

Начальники територіальних органів та структурних підрозділів Головдержслужби затверджують відповідні 
плани навчань на квартал (додаток 5).

Основними видами підвищення кваліфікації є:
☑  навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;
☑  систематичне самостійне навчання (самоосвіта);
☑  тематичні постійно діючі семінари;
☑  тематичні короткотермінові семінари;
☑  стажування в органах, на які поширюється чинність Закону України «Про державну службу», а також 

за кордоном.

6. Оформлення відряджень
Залежно від місця призначення відрядження поділяються на відрядження в межах України та відрядження 

за кордон і здійснюються, як правило, відповідно до плану роботи Головдержслужби України, територіальних 
органів та доручень вищих органів у межах передбачених на це асигнувань.

Оформлення відряджень працівників здійснюється згідно з чинним законодавством.
У разі направлення працівника у відрядження поза планом керівник структурного підрозділу центрального 

апарату Головдержслужби України (територіального органу) в службовій записці Начальнику Головдержслуж-
би України або його першому заступнику чи заступнику (начальнику територіального органу) обґрунтовує не-
обхідність такого відрядження.

Службова записка разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження в межах України подається 
Начальнику Головдержслужби України (начальнику територіального органу) завідувачем сектору кадрової 
роботи (відповідальним за ведення кадрової роботи в територіальному органі), як правило, не пізніше ніж за 
три доби до початку відрядження.

maket_30_03.indd   73maket_30_03.indd   73 30.03.2007   17:10:4630.03.2007   17:10:46



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №1/200774

Для реєстрації посвідчень про відрядження та обліку працівників, які прибувають та вибувають у відряджен-
ня, в секторі кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кад-
рової роботи ведеться журнал (додаток 6).

Після повернення з відрядження працівник у триденний термін доповідає про виконання завдань і подає 
звіт про використання коштів, наданих на відрядження або у підзвіт, який здається до бухгалтерії Головдерж-
служби України (територіального органу).

 
7. Розпорядок та внутрішній режим роботи

Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 го-
дин на тиждень.

Режим роботи центрального апарату та територіальних органів встановлюється такий:
початок робочого дня о 9-00;
закінчення робочого дня о 18-00, у п`ятницю – о 16-45;
обідня перерва – 45 хвилин (з 13-00 до 13-45).
Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників (крім 

працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України), скорочується на одну годину.
У структурних підрозділах центрального апарату Головдержслужби України та її територіальних орга-

нах ведеться журнал обліку робочого часу.
Довідку про вихід на роботу і причини відсутності працівників та табель обліку робочого часу складають 

відповідальні за здійснення поточного контролю та діловодства.
Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить 

робота Головдержслужби України або територіальних органів, за наказом Головдержслужби України або 
територіальних органів можливе залучення окремих працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі 
дні, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

Перебування працівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів із 
службових питань у робочий час за межами приміщень Головдержслужби України, територіальних органів 
погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів та територіальних органів.

Керівники структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби України повідомляють про 
свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час першого заступника та заступників Начальни-
ка Голов держслужби України (відповідно до розподілу обов’язків).

Керівники територіальних органів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у ро-
бочий час директора департаменту.

8. Пропускний режим
З метою уникнення несанкціонованого доступу та перебування у службових приміщеннях Головдержслужби Ук-

раїни сторонніх осіб, запобігання передумов для будь-яких надзвичайних подій, а також забезпечення неухильного 
дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та зміцнення службової дисципліни наказом Головдерж-
служби України затверджені заходи щодо посилення пропускного режиму та забезпечення внутрішньої безпеки.

Оформлення, видача, використання та повернення електронних перепусток регулюються Порядком.
Оформлення, видача, використання і повернення електронних перепусток та список працівників Голов-

держслужби України, які мають право замовляти тимчасові та разові електронні перепустки, затверджені 
наказом Головдержслужби України.

Пропуск через головний вхід (з вул. Прорізної) до службових приміщень Головдержслужби України, а також 
організацій і установ, які орендують приміщення у Головдержслужби України, здійснюється виключно за елек-
тронними перепустками під контролем чергового співробітника спеціалізованої охорони.

У разі відсутності у працівника особистої перепустки питання допуску його на робоче місце вирішує перший 
заступник або заступник Начальника Головдержслужби України (за розподілом обов’язків) після відповідної 
доповіді керівника підрозділу або особи, яка його заміщує. При цьому останній негайно повідомляє про такий 
випадок начальнику інформаційно-аналітичного управління для блокування відсутньої перепустки.

У реєстраційному журналі відвідувачів співробітник охорони здійснює за встановленою формою запис, 
а також уводить ці дані в комп’ютерну базу.

Без електронної перепустки, за наявності документа, що засвідчує особу, пропуск відвідувачів через про-
пускний пункт здійснюється тільки за вказівкою Начальника Головдержслужби України або його першого за-
ступника чи заступників.

Начальники територіальних органів та їх заступники, при наявності посвідчення, виданого Головдерж-
службою України, мають вільний доступ для входу до приміщення Головдержслужби. Пропуск начальників 
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територіальних органів та їх заступників черговим співробітником спеціалізованої охорони здійснюється піс-
ля відповідного запису в реєстраційному журналі.

Сектор кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової 
роботи у триденний термін після підписання наказів про звільнення з роботи працівників, прийняття на робо-
ту та інші кадрові переміщення надає ці відомості інформаційно-аналітичному управлінню для внесення від-
повідних змін до списків внутрішніх телефонів працівників Головдержслужби України.

У вихідні та святкові дні пропуск працівників Головдержслужби України у службове приміщення здійснюєть-
ся за списками, затвердженими Начальником Головдержслужби України або особою, яка виконує його 
обов’язки.

Затверджені списки передаються сектором кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забез-
печення роботи керівника та кадрової роботи охороні.

Відповідальним за організацію в Головдержслужбі України роботи по забезпеченню режиму та внутрішньої 
безпеки є перший заступник Начальника Головдержслужби України.

9. Порядок проведення Головдержслужбою України та територіальними органами перевірок
З метою встановлення фактичного стану справ щодо дотримання єдиної державної політики у сфері 

державної служби, підвищення її ефективності, дотримання правових, організаційних, економічних та со-
ціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу, а також дотримання вимог 
Закону України «Про боротьбу з корупцією» Головдержслужбою України та територіальними органами 
проводяться перевірки органів виконавчої влади.

Права, обов’язки і відповідальність посадових осіб, завдання та порядок проведення перевірок визнача-
ються Положенням, затвердженим наказом Головдержслужби України.

Перевірки дотримання вимог нормативно-правових, адміністративних, розпорядчих та інших документів, 
що охоплюють діяльність державних органів, проводяться планово та позапланово.

Позапланові перевірки Головдержслужбою України проводяться за окремим рішенням вищих органів, На-
чальника Головдержслужби України, територіальними органами – за окремим рішенням начальника тери-
торіального органу.

Обов’язковою умовою проведення перевірки є наявність затвердженого Начальником Головдержслужби 
України (начальника територіального органу) плану.

Проект плану перевірки розробляється структурним підрозділом центрального апарату Головдерж-
служби України (територіального органу), відповідальним за її проведення, на підставі планів роботи або 
відповідного рішення Начальника Головдержслужби України (начальника територіального органу).

За результатами перевірки складається довідка, що підписується всіма членами робочої групи з проведен-
ня перевірки.

Структурний підрозділ, який був відповідальний за перевірку, здійснює й контролює реалізацію прий-
нятих рішень та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і готує службову записку 
з пропозиціями щодо зняття питання з контролю.

Матеріали перевірок зберігаються в контрольно-інспекційному управлінні Головдержслужби України та 
використовуються для підготовки відповідної інформації Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів 
України, керівництву Головдержслужби України, а також річних звітів та при наступних перевірках.

Про результати проведених перевірок територіальні органи звітують контрольно-інспекційному управ-
лінню Головдержслужби України.

II. ПРОЦЕДУРНА ЧАСТИНА

1. Нормотворча діяльність
1.1. Загальні положення щодо нормотворчої діяльності Головдержслужби України
Нормотворча діяльність проводиться відповідно до законів України, актів і доручень Президента України та 

Кабінету Міністрів України, плану законопроектної роботи, що затверджується Кабінетом Міністрів України на 
кожний поточний рік, щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України та з ініціати-
ви Головдержслужби України.

При проведенні роботи щодо підготовки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів 
та інших нормативно-правових актів необхідно керуватись:

- Указом Президента України від 26 листопада 2003 року № 1348/2003 «Про поліпшення організації законо-
проектної діяльності»;
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- Регламентом Верховної Ради України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 16 березня 
2006 року № 3547-IV;

- Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 червня 2000 року № 915;

- Методичними рекомендаціями щодо підготовки обґрунтування проектів регуляторних актів, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 767;

- Указом Президента України від 9 лютого 1999 року № 145/99 «Про заходи щодо вдосконалення нор-
мотворчої діяльності органів виконавчої влади»;

- Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 вересня 2005 року № 870;

- Методичними рекомендаціями Головного юридичного управління Верховної Ради України «Правила офор-
млення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки» й іншими нормативно-правовими актами.

Для врахування пропозицій та зауважень всіх заінтересованих суспільних груп під час розробки проектів 
нормативно-правових актів проводяться громадські консультації.

Проекти нормативно-правових актів, предметом яких є урегулювання питань оплати праці, грошового ут-
римання, пенсійного забезпечення, соціальних та трудових відносин, підлягають погодженню з Міністерс-
твом праці та соціальної політики України.

Проекти нормативно-правових актів, якими передбачено витрачання бюджетних коштів, підлягають 
погодженню з Міністерством фінансів України.

Регуляторні акти потребують погодження з Державним комітетом України з питань регуляторної політики 
та підприємництва.

Проекти нормативно-правових актів підлягають обов’язковій експертизі Міністерства юстиції України.
1.2. Порядок підготовки проектів нормативно-правових актів
Головним розробником проекту нормативно-правового акта є структурний підрозділ Головдержслужби 

України, відповідальний за його розробку.
Відповідальність за розробку проекту нормативно-правового акта несе керівник структурного підрозділу, 

який є головним розробником.
До кожного проекту нормативно-правового акту, який розробляється Головдержслужбою України та в установ-

леному порядку вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України, готується відповідний робочий план.
У процесі підготовки проекту головний розробник:

- аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання та причини, що обумовлюють необхідність 
підготовки проекту;

- для обґрунтування необхідності розробки проекту (внесення змін до нормативно-правового акта) складає лист 
реєстрації невідповідностей відповідно до методики процесу «Моніторинг діяльності та удосконалення»;

- готує текст проекту;
- перевіряє відповідність проекту чинному законодавству, а також основним положенням законодавства Єв-

ропейського Союзу, якщо цей проект є предметом правового регулювання, що належить до сфер, у яких Го-
ловдержслужба України є відповідальною за організацію роботи з адаптації законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу;

- проводить консультації з представниками заінтересованих суспільних груп, зовнішніми експертами;
- погоджує проект із співвиконавцями, а якщо є зауваження до проекту, опрацьовує їх та вносить необхідні 

поправки;
- під час підготовки спільного проекту, що потребує погодження з іншими органами, погоджує проект із ци-

ми органами, а якщо є зауваження до проекту, опрацьовує їх та вносить необхідні поправки;
- вживає дієвих заходів для усунення можливих розбіжностей щодо проекту – з цією метою організовує 

та проводить детальне обговорення варіантів рішень із спірних позицій та оцінок за участю співвиконав-
ців, які мають зауваження до проекту;

- після узгодження зі співвиконавцями подає проект юридичному управлінню для проведення правової 
експертизи; у разі, якщо у юридичного управління є зауваження до проекту, розглядає їх для прийняття 
узгодженого рішення, якщо такого рішення не знайдено, проект подається керівництву з викладенням 
розбіжностей та письмовим висновком юридичного управління.

Співвиконавець опрацьовує положення проекту з питань, що належать до його компетенції:
- у разі відсутності зауважень погоджує його і повертає головному розробникові;
- у разі наявності зауважень та пропозицій повідомляє про них головного розробника з чітким формулюванням 

відповідних положень за підписом керівника за три робочих дні до кінця терміну виконання головним виконавцем 
відповідного проекту, а у разі терміновості розгляду проекту – не пізніше ніж за два робочих дні.
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Відсутність пропозицій та зауважень співвиконавців до відповідного проекту у визначений термін вважаєть-
ся рівнозначним його узгодженню.

Проект має бути розглянутий і завізований органами або структурними підрозділами, що є співвиконавця-
ми, у термін, визначений головним розробником.

Підготовлений проект візується виконавцями, начальником юридичного управління, Начальником 
Головдержслужби України, у разі їх відсутності – особами, які їх заміщають, і вноситься до Кабінету 
Міністрів України разом із супровідним листом.

1.3. Вимоги до оформлення проектів нормативно-правових актів
Головний розробник готує та додає до проекту нормативно-правового акта пояснювальну записку (форма 

встановлена у Додатку 2 до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України).
У пояснювальній записці зазначаються підстава та мета розроблення проекту, визначається його місце 

у відповідній сфері правового регулювання, міститься аналіз причин, наводяться факти і цифрові дані, що 
обґрунтовують необхідність його прийняття, відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції 
щодо джерел покриття витрат (якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого 
бюджетів, то про це окремо повідомляється в записці), прогнозуються очікувані соціально-економічні ре-
зультати реалізації акта.

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох сторінок.
До проекту нормативно-правового акта обов’язково додається довідка про погодження (форма вста-

новлена у Додатку 3 до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України), де зазначаються заінтересо-
вані органи, які: - погодили проект;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
- не висловили своєї позиції щодо проекту постанови.

У разі внесення проекту постанови з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей (форма 
встановлена у Додатку 4 до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України).

У протоколі розбіжностей повинна міститися редакція спірного пункту (норми, положення) проекту, варіант ре-
дакції, запропонований заінтересованим органом, відхилений або врахований головним розробником частково, 
мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведе-
ну головним розробником роботу з урегулювання цих розбіжностей та посадових осіб, які брали у ній участь.

До проекту нормативно-правового акта також додаються:
- висновки Мін’юсту щодо відповідності проекту нормативно-правового акта законодавству, а також ос-

новним положенням законодавства Європейського Союзу, якщо цей проект за предметом правового ре-
гулювання належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу, разом з довідкою про відповідність проекту нормативно-правового акта основним 
положенням законодавства Європейського Союзу;

- порівняльна таблиця, якщо проект нормативно-правового акта передбачає внесення змін до інших актів 
Кабінету Міністрів (форма встановлена у Додатку 5 до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України), 
в якій зазначаються положення (норми) постанови, які є чинними, а також пропозиції щодо змін до них;

- затверджена Кабінетом Міністрів концепція проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів (якщо 
вона розроблялася).

Разом з проектом нормативно-правового акта та матеріалами до нього головний розробник подає їх елек-
тронну копію на дискеті.

Супровідний лист, пояснювальна записка, довідка про погодження та протокол розбіжностей підписуються 
Начальником Головдержслужби України або особою, яка його заміщує.

Проекти нормативно-правових актів, які готуються на підставі законів України, актів або доручень Прези-
дента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень урядових комітетів, доручень Прем’єр-міністра, Пер-
шого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, подаються Кабінету Міністрів України у терміни, передба-
чені цими актами та дорученнями.

У виняткових випадках, якщо проект з поважних причин неможливо подати керівництву центрального ор-
гану виконавчої влади вчасно, встановлений термін подання може бути подовжено особою, яка його встано-
вила, на підготовлене головним розробником письмове мотивоване прохання, що подається не пізніше ніж 
за 5 днів до встановленого терміну.

2. Організація роботи з документами
2.1. Організація роботи з документами в центральному апараті Головдержслужби України, територіальних 

органах та Центрі сприяння інституційному розвитку державної служби здійснюється відповідно до Інструкції 

maket_30_03.indd   77maket_30_03.indd   77 30.03.2007   17:10:4630.03.2007   17:10:46



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №1/200778

з діловодства Головдержслужби України, затвердженої наказом Головдержслужби України та розробле-
ної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 «Про затверджен-
ня Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

Інструкція з діловодства встановлює загальні правила документування управлінської діяльності централь-
ного апарату Головдержслужби України, територіальних органів та Центру сприяння інституційному розвитку 
державної служби, і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до 
відправлення або передачі в архів установи.

Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства. Її положення поширюються на всю службову 
документацію, у тому числі створювану за допомогою персональних комп’ютерів (ПК). Комп’ютерні (автома-
тизовані) технології обробки документальної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів 
та Примірної інструкції з діловодства.

Відповідальним за організацію діловодства в центральному апараті Головдержслужби України є Начальник 
Головдержслужби України, у територіальних органах – начальники територіальних органів , а в Центрі сприян-
ня інституційному розвитку державної служби – директор Центру.

Організація діловодства покладається на відділ організації документообігу управління організаційної робо-
ти, стратегічного планування, документообігу та контролю Головдержслужби України.

Здійснення контролю за дотриманням порядку документообігу в центральному апараті Головдержслужби 
покладається на першого заступника Начальника Головдержслужби України.

На бланках Головдержслужби України документи підписуються Начальником Головдержслужби, його пер-
шим заступником або заступниками відповідно до їх повноважень, враховуючи вимоги нормативно-правових 
актів та Інструкції з діловодства Головдержслужби.

У територіальних органах документи на бланках підписуються начальником територіального органу та його 
заступником.

Організація роботи з документами складається з таких етапів:
- приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції;
- складання, оформлення, датування, індексація, погодження та адресування документів;
- оформлення копій та додатків до документів;
- підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів;
- робота виконавців з документами;
- обробка, реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
- організація та здійснення контролю за виконанням документів;
- складання номенклатур і формування справ;
- підготовка справ до наступного зберігання та використання;
- облік, зберігання і використання бланків Головдержслужби України.
Відповідальним за своєчасне внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань державної 

служби та наказів Головдержслужби України є юридичне управління.
Управлінням організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи при підго-

товці проектів доручень Начальника Головдержслужби України до постанови Кабінету Міністрів України 
про призначення або звільнення першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби Украї-
ни прописується пункт про підготовку юридичним управлінням проектів наказів щодо внесення змін до 
наказів Головдержслужби України.

При призначенні на посаду або звільненні з посади керівника структурного підрозділу Головдерж-
служби України разом з відповідним наказом сектором кадрової роботи готується окреме доручення На-
чальника Голов держслужби України про внесення юридичним управлінням змін до наказів Головдерж-
служби України.

На виконання зазначених доручень юридичне управління проводить експертизу чинних нормативно-пра-
вових актів з питань державної служби та наказів Головдержслужби України, опрацьовуючи при цьому, крім ін-
шого, відповідні пропозиції інших структурних підрозділів Головдержслужби України.

У результаті цього в установленому порядку готуються відповідні проекти наказів Головдержслужби 
України.

2.2. Порядок підготовки проектів наказів Головдержслужби України та територіальних органів
З метою розв’язання основних і оперативних завдань, які стоять перед Головдержслужбою України та те-

риторіальними органами, видаються накази.
Підготовка проектів наказів Головдержслужби України покладається на керівників структурних підрозділів, 

на яких поширюється дія цього наказу.

maket_30_03.indd   78maket_30_03.indd   78 30.03.2007   17:10:4730.03.2007   17:10:47



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 1/2007 79

У територіальних органах проекти наказів готуються працівниками відповідно до їх компетенції та пе-
ревіряються і візуються відповідальними за здійснення поточного контролю та діловодства, юрискон-
сультом і керівником відповідного структурного територіального органу, до компетенції якого належить 
підготовка даного наказу, та заступником начальника територіального органу.

У ході підготовки наказів у центральному апараті Головдержслужби України їх погоджують з юридичним 
управлінням, управлінням організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю, 
управлінням організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, першим за-
ступником та заступниками Начальника Головдержслужби України, а в разі необхідності – із зацікавленими 
органами державної виконавчої влади, установами, організаціями і підприємствами (за винятком наказів 
по особовому складу).

Усі погодження проставляються на першому примірнику проекту наказу.
Накази територіальних органів погоджуються з юрисконсультами та заступниками начальників тери-

торіальних органів.
Тексти проектів наказів у центральному апараті Головдержслужби України перевіряються літературним 

редактором.
Накази Головдержслужби України, що підлягають державній реєстрації, реєструються в установленому за-

конодавством порядку.
Порядок підготовки, подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та обліку норматив-

но-правових актів Головдержслужби України затверджений наказом Головдержслужби України.
Накази Головдержслужби про внесення змін до Положень про територіальні органи пiдлягають державнiй 

реєстрацiї в порядку, встановленому законодавством. 
Накази Головдержслужби України по особовому складу готуються сектором кадрової роботи та погоджу-

ються начальником юридичного управління.
Накази про нагородження відомчими відзнаками Головдержслужби України готуються сектором кад-

рової роботи відповідно до Положень «Про Почесну грамоту Головного управління державної служби Ук-
раїни», «Про нагрудний знак Головного управління державної служби України «Державна служба України 
«За сумлінну працю», затверджених постановами Колегії від 31 березня 2004 року, Положення про ві-
домчу заохочувальну відзнаку Головного управління державної служби України – Подяку Головного уп-
равління державної служби України, затвердженого наказом Головдержслужби України від 27 серпня 
2004 року № 145.

Зразки відповідних наказів наведені в Інструкції з діловодства Головдержслужби України, затвердженій на-
казом Головдержслужби України.

Після підписання наказу управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кад-
рової роботи передає наказ до відділу організації документообігу управління організаційної роботи, стра-
тегічного планування, документообігу та контролю.

Відділ організації документообігу підшиває оригінал наказу (крім наказів по особовому складу), тиражує 
у необхідній кількості та ознайомлює заступників Начальника Головдержслужби України та керівників струк-
турних підрозділів з його копією.

Накази з установленими термінами виконання ставляться на контроль відділом контролю управління 
організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю.

Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку наказу, розміщує наказ на веб-сайті Головдерж-
служби України, у разі необхідності вносить пропозиції юридичному управлінню щодо внесення відповід-
них змін до наказу, за умови втрати його чинності вносить пропозиції щодо зняття з контролю в установ-
леному порядку.

2.3. Порядок використання інформаційних документів
З метою забезпечення центрального апарату Головдержслужби України електронними версіями докумен-

тів із внутрішнього сайту Головного управління державної служби України визначено, що роздрукований при-
мірник електронної версії документа має статус інформаційного документа, що засвідчується написом черво-
ного кольору «інформаційний документ».

У разі використання друкованого примірника електронної версії документа протягом більше ніж один міся-
ць, його необхідно врахувати в облікових формах та завірити печаткою «для пакетів» на відповідність оригіна-
лу у відділі організації документообігу.

З метою удосконалення інформаційного забезпечення, підвищення ефективності роботи співробітни-
ків Головного управління державної служби України та виконання вимог ДСТУ ISO 9001-2001 відділ ор-
ганізації документообігу управління організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та 
контролю після реєстрації законів України, актів Верховної Ради України, указів Президента України, 
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постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, 
зареєстрованих у Мін’юсті України, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та на-
казів Головдержслужби України надає юридичному управлінню враховану копію документа.

Начальник юридичного управління в одноденний термін приймає рішення щодо доцільності розміщення 
електронної копії документа на внутрішньому та/або зовнішньому веб-сайтах Головдержслужби України.

Особа, відповідальна від юридичного управління за розміщення інформації на веб-сайтах, не пізніше ніж 
у триденний термін готує електронну копію документа, розміщує її на відповідному веб-сайті Головдержслуж-
би України і повідомляє про нові надходження документів у розділі «Анонси» внутрішнього веб-сайту.

Відповідальність за повноту, відповідність електронної копії оригіналу документа та терміни розміщення 
покладається на юридичне управління.

2.4. Порядок розміщення інформації на веб-сайтах Головдержслужби України
Відповідно до Порядку супроводження веб-сайтів Головного управління державної служби України, затвер-

дженому наказом Головдержслужби України, на зовнішньому веб-сайті розміщуються основні документи що-
до проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціонального управління держав-
ною службою.

На внутрішньому веб-сайті розміщується інформація для внутрішнього користування, зокрема довідкова, 
призначена для працівників Головдержслужби України.

На веб-сайтах заборонено розміщувати інформацію, яка має статус відомостей, що становлять державну 
таємницю, та іншу інформацію, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

Для розміщення на зовнішньому веб-сайті документ готується у двох варіантах: українською та росій-
ською мовами.

Рішення щодо розміщення документа на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби України приймає керів-
ник структурного підрозділу центрального апарату Головдержслужби України.

Керівниками структурних підрозділів розглядається зміст, обсяг, цілісність та ступінь відкритості інформації, 
місце розміщення, необхідність розміщення англійської версії та термін актуальності інформації.

Рішення про необхідність перекладу інформації англійською мовою та розміщення на зовнішньому веб-сай-
ті приймається першим заступником Начальника Головдержслужби України або заступниками Начальника 
Головдерж служби України, які здійснюють контроль за роботою відповідного структурного підрозділу.

У разі необхідності перекладу інформаційних матеріалів англійською мовою для кожного документа 
заповнюється супровідна форма.

Підготовка анонсів та новинних повідомлень і передача їх для розміщення на веб-сайтах Головдержслужби 
України здійснюється відповідно до вимог наказу Головдержслужби України від 23 грудня 2004 року № 240 
«Про порядок підготовки і розміщення анонсів та новинних повідомлень на веб-сайтах Головного управління 
державної служби України».

Розміщення інформації, яка надходить від територіальних органів, здійснюється департаментом.
У структурних підрозділах центрального апарату Головдержслужби України визначені працівники, відпові-

дальні за розміщення інформації (далі – контент-менеджери).
Призначення контент-менеджерів є компетенцією керівника структурного підрозділу.
Керівник структурного підрозділу інформує інформаційно-аналітичне управління про призначення або змі-

ну повноважень відповідальних.
Відповідно до «Порядку супроводження веб-сайтів Головного управління державної служби України» вне-

сення змін та доповнень у документи із системи управління якістю, які розміщені на внутрішньому та зовніш-
ньому веб-сайтах Головдержслужби України, та розміщення нових документів із системи управління якістю 
здійснюється за погодженням з головним уповноваженим з питань системи управління якістю Головдерж-
служби України.

2.5. Порядок забезпечення функціонування системи термінового обміну документами з вико-
ристанням електронної пошти між Головдержслужбою України та органами виконавчої влади

Відповідно до Порядку забезпечення функціонування системи термінового обміну документами з ви-
користанням електронної пошти між Головдержслужбою України та органами виконавчої влади, затвер-
дженого наказом Головдержслужби України, створена система термінового інформаційного обміну доку-
ментами з використанням електронної пошти між Головдержслужбою України та органами виконавчої 
влади (далі – Система).

Система створюється з метою підвищення оперативності обміну службовими документами Головдерж-
службою України та органами виконавчої влади і застосовується для:

- попереднього погодження нормативно-правових документів;
- отримання та розповсюдження порядку денного і матеріалів до засідань Кабінету Міністрів та нарад;
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- доведення завдань Кабінету Міністрів України;
- обміну іншими службовими документами між Головдержслужбою України та органами виконавчої влади.
Цей порядок застосовується разом з порядком ведення загального діловодства, затвердженим наказом 

Головдержслужби від 20 липня 2006 року № 262 «Про затвердження Інструкції з діловодства Головдержслуж-
би України», лише для прискорення процесу інформування.

Електронні копії документів (далі – ЕКД) не заміняють документів на паперовому носієві.
Засобом передачі (обміну) ЕКД між суб’єктами інформаційного обміну є електронна пошта.
Суб’єктами інформаційного обміну з використанням Системи є Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

центральні, місцеві органи виконавчої влади та територіальні органи Головдержслужби.
Використання Системи для надсилання персональних та комерційних повідомлень або матеріалів з конфі-

денційною та таємною інформацією забороняється.
Для забезпечення роботи Системи в Головдержслужбі України призначаються відповідальні особи за 

роботу з системою термінового обміну службовими документами електронною поштою між Головдерж-
службою України та органами виконавчої влади і за її технічне супроводження.

3. Організація контролю
Контроль за виконанням документів у центральному апараті Головдержслужби України та територіаль-

них органах здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю, затвердженого наказом Голов-
держслужби України, розробленого згідно із законами України, нормативно-правовими актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України.

Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.
Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання (контрольні документи).
Обов’язковому контролю підлягає хід і терміни виконання зареєстрованих в Головдержслужбі України до-

кументів, а саме:
- законів України;
- указів, розпоряджень та доручень Президента України;
- постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України;
- постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України;
- звернень громадян;
- рішень Колегії Головдержслужби України та інших консультативно-дорадчих органів, що створені при 

Головдержслужбі України;
- заходів річних та окремих планів роботи Головдержслужби України;
- наказів Головдержслужби України;
- доручень Начальника Головдержслужби України;
- доручень першого заступника та заступників Начальника Головдержслужби України, директора департаменту.
Контроль за виконанням інших документів встановлюється за окремими дорученнями Начальника 

Голов держслужби України.
Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (наказі, роз-

порядженні, рішенні тощо), резолюції керівника, та безпосередні виконавці.
У разі коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є пра-

цівник, який у резолюції зазначений першим.
Відповідальність за організацію та здійснення контролю щодо змісту, рівня підготовки та належного оформ-

лення документів, які знаходяться на опрацюванні у відповідному підрозділі, несуть керівники структурних 
підрозділів центрального апарату Головдержслужби України, в територіальних органах – їх керівники та всі 
особи, які візують документ.

Організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради 
України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями 
Прем’єр-міністра України здійснює перший заступник Начальника Головдержслужби України.

Перший заступник Начальника Головдержслужби України, заступники Начальника Головдержслужби України 
та директор департаменту здійснюють координацію діяльності та забезпечують контроль за роботою підпоряд-
кованих їм підрозділів щодо вирішення покладених на Головдержслужбу України завдань.

Безпосередній контроль за виконанням контрольних документів у центральному апараті Головдержслужби 
України покладається на відділ контролю управління організаційної роботи, стратегічного планування, доку-
ментообігу та контролю Головдержслужби України.

Контроль за виконанням територіальними органами доручень Начальника, першого заступника та заступ-
ників Начальника Головдержслужби здійснюється керівниками структурних підрозділів центрального апарату 
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Головдержслужби відповідно до сфери їх компетенції. Загальний контроль здійснюється начальником управ-
ління організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю. Результати виконання 
доручень подаються на розгляд Начальнику Головдержслужби.

У структурних підрозділах центрального апарату Головдержслужби України та територіальних органах без-
посередній контроль за виконанням документів здійснюють працівники, до посадових обов’язків яких входить 
здійснення поточного контролю та діловодства.

У департаменті визначається відповідальний за здійснення поточного контролю та діловодства, до посадо-
вих обов’язків якого входить здійснення поточного контролю і діловодства в департаменті та територіальних 
органах Головдержслужби України (в межах компетенції).

Діяльність, основні завдання, обов’язки, права та відповідальність відповідальних за здійснення поточного 
контролю та діловодства передбачені Типовою інструкцією відповідального за здійснення поточного контро-
лю і діловодства в центральному апараті та управліннях державної служби Головного управління державної 
служби України в Автономній Республіці Крим, місцевих органах виконавчої влади.

Вихідна кореспонденція підписується Начальником Головдержслужби України у термін робочого тижня та 
обов’язково реєструється у відділі організації документообігу, за винятком вихідних днів, коли можливість ав-
томатизованої реєстрації відсутня.

Відповідальність у центральному апараті Головдержслужби України за своєчасне інформування відділу ор-
ганізації документообігу управління організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та конт-
ролю Головдержслужби України про виняткову реєстрацію вихідної кореспонденції (у вихідні дні) покладаєть-
ся на керівника структурного підрозділу, відповідального за її підготовку.

Узагальнена інформація щодо контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, звернень і запитів народних депутатів України, а також заходів Стратегічного 
плану роботи Головдержслужби України, доручень Начальника Головдержслужби України щотижня подається 
відділом контролю управління організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю 
Начальнику Головдержслужби України для розгляду на апаратних нарадах.

4. Порядок проведення нарад
Порядок підготовки та проведення нарад в центральному апараті Головдержслужби України та територіаль-

них органах регламентується Порядком підготовки та проведення нарад в Головдержслужбі України, затвер-
дженим наказом Головдержслужби України.

Залежно від складу присутніх та кола питань, що виносяться на порядок денний, наради можуть бути:
- планові щотижневі апаратні наради під головуванням Начальника Головдержслужби України;
- щоквартальні наради апарату Головдержслужби України під головуванням Начальника Головдерж-

служби України;
- робочі наради під головуванням Начальника Головдержслужби України та його заступників;
- координаційні міжвідомчі, які створені для вирішення конкретних питань, із залученням представників ін-

ших органів виконавчої влади тощо.
В територіальних органах проводяться:

- планові щотижневі апаратні наради під головуванням начальника територіального органу;
- робочі наради під головуванням начальника територіального органу та його заступника.
Під час проведення нарад в територіальних органах ведеться протокол (додаток 7).
Залежно від виду наради встановлюється відповідний порядок її підготовки, проведення, оформлен-

ня документів та контролю за виконанням прийнятих рішень.
Офіційне повідомлення у засоби масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду пи-

тань на нарадах під головуванням Начальника Головдержслужби України та дозвіл на присутність 
представників ЗМІ, на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в приміщенні, де відбу-
вається нарада, організовує управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника 
та кадрової роботи.

5. Основні напрямки зовнішніх зв’язків Головдержслужби України
Головдержслужба України здійснює зовнішні зв’язки за наступними напрямками:

- з Верховною Радою України;
- з Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- міжнародне співробітництво;
- із засобами масової інформації;
- з громадськими організаціями.
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Територіальні органи в межах компетенції взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування.

5.1. Взаємодія з Верховною Радою України
Головдержслужба України взаємодіє з Верховною Радою України безпосередньо та через Кабінет Міністрів 

України і забезпечує:
- організацію роботи щодо представлення та обговорення законопроектів на пленарних засіданнях Верхов-

ної Ради України, засіданнях комітетів Верховної Ради України, здійснення моніторингу проходження законо-
проектів у Верховній Раді України;

- організацію розгляду та аналізу запитів та звернень народних депутатів України.
У випадках, передбачених законодавством та Регламентом Верховної Ради України, Начальник Головдерж-

служби України звітує перед Верховною Радою України про діяльність Головдержслужби України.
Співробітництво Головдержслужби України з Верховною Радою України, забезпечення конструктивної взає-

модії для вирішення суспільно-політичних і соціально-економічних питань здійснюється відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року № 1052 «Про заходи щодо поглиблення співробітництва 
Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 
2003 року № 123-р «Про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів Украї-
ни з Верховною Радою України».

Взаємодія Головдержслужби України з Верховною Радою України та координація законотворчої роботи 
здійснюється через першого заступника Начальника Головдержслужби України і відділ нормативно-правово-
го забезпечення та взаємодії з Верховною Радою України юридичного управління.

5.2. Взаємодія Головдержслужби України з Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування 

Головдержслужба України в ході виконання завдань, покладених на неї, взаємодіє із Секретаріатом Кабі-
нету Міністрів України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Головдержслужба України розглядає звернення, проекти документів та інші матеріали, що подають органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

5.3. Міжнародне співробітництво Головдержслужби України
Головдержслужба України відповідно до своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, 

забезпечує співробітництво України з міжнародними організаціями, виконує роботу, пов’язану з пред-
ставництвом України в цих організаціях, у межах своїх повноважень укладає міжнародні договори міжві-
домчого характеру в установленому порядку.

Порядок організації співробітництва Головдержслужби України з органами державної влади інозем-
них країн та міжнародними організаціями визначено в методиці процесу системи управління якістю 
ДСТУ ISO 9001-2001 «Міжнародне співробітництво». 

Діяльність, пов’язана з укладенням угоди міжвідомчого характеру про співробітництво з установами іноземних 
держав здійснюється відповідно до Закону України від 29 червня 2005 року № 1906 «Про міжвідомчі договори».

Проведення робочих зустрічей Начальника Головдержслужби України з представниками дипломатичного 
корпусу, іноземних держав та міжнародних організацій здійснюється відповідно до Указу Президента України 
від 22 серпня 2002 року № 746 «Про Державний Протокол та Церемоніал України» та наказу Головдержслуж-
би України від 21 січня 2005 року № 15.

Оформлення закордонних відряджень і закордонних службових паспортів керівництву та працівникам 
Головдержслужби України здійснюється згідно з наказом Головдержслужби України від 28 січня 2004 ро-
ку № 16 «Про затвердження Порядку здійснення організаційних заходів щодо підготовки документів на 
відрядження за кордон працівникам Головдержслужби України». 

Підготовка, координація та контроль виконання програм і  проектів міжнародного співробітництва 
з питань розвитку та модернізації державної служби здійснюється відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використан-
ня та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

Повноваження щодо координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями здійснює 
Центр сприяння інституційному розвитку та ефективності державної служби при Головдержслужбі України.

Центр сприяння інституційному розвитку та ефективності державної служби виконує функції Адмі-
ністративного офісу програми Тwinning.

5.4. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю
З метою висвітлення діяльності Головдержслужби України та її територіальних органів відділ протоколу 

та консультацій з громадськістю управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника 
та кадрової роботи (територіальні органи) забезпечують:
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- підготовку та розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції 
Головдерж служби України, територіальних органів (інтерв’ю, статті, коментарі, прес-релізи тощо);

- організацію зустрічей керівництва Головдержслужби України, територіального органу з представниками 
ЗМІ (прес-конференції, брифінги, круглі столи, громадські слухання, гарячі лінії тощо);

- взаємодію з громадськими організаціями та об’єднаннями України.

6. Особистий прийом громадян і порядок розгляду письмових звернень
Особистий прийом та розгляд письмових звернень громадян у центральному апараті Головдержслуж-

би України та її територіальних органах здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення 
громадян», нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про 
роботу зі зверненнями громадян у Головдержслужбі України, затвердженого наказом Головдержслужби 
України, наказів Головдержслужби України, інших нормативно-правових актів, а також цього Регламенту.

Особистий прийом громадян у центральному апараті Головдержслужби України проводять Начальник Го-
ловдержслужби України, перший заступник та заступники Начальника Головдержслужби України, керівники 
структурних підрозділів, у територіальних органах – начальники територіальних органів та їх заступники.

Особистий прийом проводиться в дні та години відповідно до встановленого порядку, затвердженого 
в центральному апараті Головдержслужби України наказом Головдержслужби України, у територіальних 
органах – наказом територіального органу.

За відсутності посадової особи, яка здійснює особистий прийом громадян відповідно до встановлено-
го порядку, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.

Громадяни України, юридичні особи та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її 
території, мають право без обмежень звернутися до Головдержслужби України та її посадових осіб з при-
воду питань, що стосуються їх діяльності для реалізації своїх соціально-економічних, політичних та осо-
бистих прав і законних інтересів та з приводу порушення цих прав.

Звернення громадян подаються у вигляді пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг.
Громадяни мають право звертатися до Головдержслужби України та територіальних органів як в усній 

формі, так і письмово.
Громадяни мають право передавати звернення до Головдержслужби України та її територіальних ор-

ганів особисто, через уповноважену особу або надсилати його поштою.
Головдержслужба України та територіальні органи забезпечують кваліфікований, об’єктивний і своє-

часний розгляд звернень громадян та прийняття рішень щодо забезпечення поновлення порушених прав, 
реальне виконання прийнятих, у зв’язку з заявою чи скаргою, рішень.

Письмові звернення приймаються та реєструються в центральному апараті Головдержслужби Украї-
ни – у відділі організації документообігу управління організаційної роботи, стратегічного планування, 
документообігу та контролю, в територіальних органах – відповідальною особою за здійснення поточ-
ного контролю та діловодства.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну 
належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

На прохання заявника йому повідомляється реєстраційний номер та дата реєстрації звернення. За на-
явності у заявника копії звернення на ній проставляються реєстраційний номер та дата реєстрації.

У зверненні має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
- суть порушеного питання (заява, скарга, інформаційний запит);
- підпис заявника із зазначенням дати.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особисто-

му прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через упов-
новажену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, що не дає можливості розглянути звернення по суті, 
повертається особі, яка його подала, з відповідними роз’ясненнями не пізніше п’яти днів від дня отри-
мання такого звернення.

Якщо питання, порушені у зверненні, одержаному Головдержслужбою України або територіальними 
органами, не належать до їх компетенції, то звернення в термін, що не перевищує п’яти днів, переси-
лається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала 
звернення.

Забороняється направляти звернення громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії 
чи рішення яких оскаржуються.
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Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також 
таке, авторство якого неможливо встановити, вважається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення розглядаються та на них дається відповідь у термін, що не перевищує одного місяця від дня 
їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, не пізніше як за 15 днів від дня їх отриман-
ня.

Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, у центральному апараті 
Головдержслужби України – перший заступник Начальника Головдержслужби України або заступники 
Начальника Головдержслужби України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), у тери-
торіальних органах – начальники територіальних органів або їх заступники встановлюють необхідний 
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний 
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Посадова особа центрального апарату Головдержслужби України або територіального органу, яка від-
повідає за попередній розгляд звернень громадян, у разі виявлення звернення, оформленого без дотри-
мання цих вимог, готує проект відмови у розгляді з роз’ясненням причин такої відмови.

Звернення, яке не підлягає розгляду, повертається заявнику разом з письмовою відмовою протягом 
10 робочих днів від дня його надходження.

Звернення, в яких порушуються питання, що не відносяться до повноважень Головдержслужби Украї-
ни або територіальних органів, протягом п’яти робочих днів пересилаються за належністю відповідному 
органу чи посадовій особі, про що письмово повідомляється особа, яка подала звернення.

Управління організаційної роботи, стратегічного планування, 
документообігу та контролю

Відділ організаційної роботи та стратегічного планування

Додаток 1
ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ
перший заступник 

Начальника Головдержслужби 
__________________ М. Борсук

«____»_____________200__р.

План роботи 
на _____квартал  200_ року 

 ___________________
відділ (сектор)

__________________________________________
(управління)

№
п/п

Завдання на ___ квартал (місяць) 200_ року Виконавці
Термін

виконання
Результат 
виконання
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Додаток 2
ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління 

_________________________
«___»___________ 200_ року

 
План роботи управлінь державної служби

Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, 
областях, мм. Києві та Севастополі  на ________________ 200_ року

№ 
п/п

Завдання Виконавці Термін Результат
Термін 

звітування
Форма 

звітності

1 2 3 4 5 6 7

Додаток 3
ФОРМА № 1

З в і т
про розгляд звернень, заяв і скарг громадян 

в Управлінні державної служби Головдержслужби України
 ___________________________

 (назва Управління)

№ 
п/п

Найменування 
показників

Письмові 
звернення 

У т. ч. 
за дорученням 

Головдержслужби

Усні 
звернення

Особистий 
прийом

Пряма 
телефонна 

лінія

1 Всього

2 З них, з питань 
за тематикою:

_проходження
державної служби,
служби в органах 
місцевого 
самоврядування

_заробітної плати
_присвоєння рангу
_визначення стажу 
_звільнення, призначення 
_дисциплінарної практики 
_навчання,  підвищення 
кваліфікації 

_стажування, 
випробування 

_включення до резерву 
_отримання пенсії 
_корупційних проявів 
_ з інших питань

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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ФОРМА № 2
З в і т

про  розгляд письмових звернень, 
заяв і скарг в Управлінні державної служби

 Головдержслужби України
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№ 
п/п

Найменування 
показників

Всього

У т. ч. скарг на працівників Пропозиції

територіаль-
ного органу

органу 
виконав-

чої влади

органу 
місце-
вого 

самовряду-
вання

з удоско-
налення
 законо-
давства

з удоско-
налення 

діяльності 
органів 

виконавчої 
влади

1

Всього надійшло 
і розглянуто 
письмових 
звернень, скарг, 
заяв:

 

2

З них за адресою:

-від Секретаріату 
Президента 
України

-від Кабінету 
Міністрів України

-від Верховної Ради 
України

-від обласної 
державної 
адміністрації

-від обласної ради

-від Головдерж-
служби

-від громадян

3

З них:

-від фізичних осіб

-від юридичних осіб

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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ФОРМА № 3 

Звіт
 про участь у роботі колегій, 

регіональних (координаційних) рад 
з питань державної служби

 та інших комісіях ОДА
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№
п/п

Регіон

Колегії

Питання, 
розгля-
нуті на 

колегіях*

Регіональні 
(координаційні) ради 
з питань державної 

служби

Питання, 
розглянуті на 
регіональних 

(координаційних) 
радах з питань 

державної 
служби*

Участь 
в інших 
комісіях 

ОДА

всього участь виступ всього участь виступ

*  Питання, які розглядались за ініціативою начальника управління або з яких він виступав.

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.

ФОРМА № 4

Звіт
про моніторинг громадської думки 

                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№ 
п/п

Назва 
терито-

ріального 
управління

Анкетування 
щодо діяльності органів

Моніторинг виступів у пресі 
щодо діяльності органів

Направлення
результатів 

моніторингу органам

виконавчої 
влади

місцевого 
самоврядування

виконавчої 
влади

місцевого 
самоврядування

 виконавчої 
влади

місцевого 
самовряду-

вання

К
іл

ьк
іс

ть
ан

ке
то

ва
н

и
х

А
н

ке
то

ва
н

о
р

е
сп

о
н

д
е

н
ті

в

К
іл

ьк
іс

ть
ан

ке
то

ва
н

и
х

А
н

ке
то

ва
н

о
 

р
е

сп
о

н
д

е
н

ті
в

К
іл

ьк
іс

ть
 З

М
І 

(п
уб

лі
ка

ц
ій

)

Н
аз

ва
 З

М
І,

 
н

о
м

е
р

, 
д

ат
а 

ви
п

ус
ку

К
іл

ьк
іс

ть
 З

М
І 

(п
уб

лі
ка

ц
ій

)

Н
аз

ва
 З

М
І,

 
н

о
м

е
р

, 
д

ат
а 

ви
п

ус
ку

В
сь

о
го

 

В
сь

о
го

 

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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ФОРМА № 5
Звіт

 про надання методично-консультативної допомоги 
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№
п/п Р

е
гі

о
н

ОДА РДА
Органи місцевого 
самоврядування

Територіальні 
підрозділи 

центральних 
органів 

виконавчої 
влади

Всього

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

А
п

ар
ат

С
тр

ук
ту

р
н

і 
п

ід
р

о
зд

іл
и

А
п

ар
ат

С
тр

ук
ту

р
н

і
 п

ід
р

о
зд

іл
и

А
п

ар
ат

С
тр

ук
ту

р
н

і
 п

ід
р

о
зд

іл
и

А
п

ар
ат

С
тр

ук
ту

р
н

і
 п

ід
р

о
зд

іл
и

Р
ай

о
н

н
а 

р
ад

а

М
іс

ьк
а 

р
ад

а

С
іл

ьс
ьк

а,
 с

е
ли

щ
н

а 
р

ад
а

Р
ай

о
н

н
а 

р
ад

а

М
іс

ьк
а 

р
ад

а

С
іл

ьс
ьк

а,
 с

е
ли

щ
н

а 
р

ад
а

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.

ФОРМА № 6
Звіт

про перевірки та службові розслідування, 
проведені управлінням державної служби Головдержслужби України 

 
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№
п/п

Дата
проведення

С
п

о
ж

и
ва

ч

П
ід

ст
ав

а 
д

ля
 п

р
о

ве
д

е
н

н
я 

п
е

р
е

ві
р

ки
, 

р
о

зс
лі

д
ув

ан
н

я

Ч
и

 в
и

ко
н

ан
о

 
д

о
р

уч
е

н
н

я 
у 

вс
та

н
о

вл
е

н
и

й
 

те
р

м
ін

?
(т

ак
/н

і)

К
о

р
о

тк
и

й
 з

м
іс

т 
п

о
р

уш
е

н
и

х 
п

и
та

н
ь,

 
о

б
’є

кт
 п

е
р

е
ві

р
ки

, 
р

о
зс

лі
д

ув
ан

н
я

К
о

р
о

тк
и

й
 з

м
іс

т 
п

р
о

п
о

зи
ц

ій
  з

а 
р

е
зу

ль
та

та
м

и
  ї

х 
п

р
о

ве
д

е
н

н
я

перевірки розслідування

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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ФОРМА № 7

Звіт
                      про кількість проведених семінарів, тренінгів, нарад, круглих столів, 

конференцій з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

Проведено

семінарів
семінарів_
тренінгів

нарад
круглих 
столів

конференцій лекцій

Кількість виступів 
на семінарах, 

що проводяться 
іншими 

організаціями

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

о
р

г.
 в

и
к.

 в
ла

д
и

о
р

г.
 м

іс
ц

. 
са

м
о

вр
яд

ув
ан

н
я

вс
ьо

го

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.

ФОРМА № 8
Звіт 

про розробку та видання  методичних матеріалів щодо реалізації функцій 
та завдань управлінь державної служби Головдержслужби 

                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

Загальна кількість 
розроблених методичних 

матеріалів
Видано та розповсюджено

розроблені
терито-

ріальним 
органом

погоджені 
з методичною 

радою
ГУДС

збірників 
нормативно_

правових 
актів

інформа-
ційних 

бюлетнів

методичних
рекомендацій

пам’яток
інформаційних 

дисків

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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ФОРМА № 9

 
Інформація 

щодо запровадження системи управління якістю ISO 9001-2001 
в органах виконавчої влади

                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№
п/п

Назва органу виконавчої 
влади, де розпочато 

впровадження системи 
управління якістю

Надання Управлінням допомоги органам 
виконавчої влади щодо

Проведення 
навчань 

уповноважених
визначення 

орієнтовного переліку 
процесів управління 

якістю

визначення 
орієнтовного 

переліку 
послуг

 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.

ФОРМА № 10

Узагальнені відомості
 про стан наповнення бази даних обліку 

державних службовців 
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№
 п/п

Назва органу 
виконавчої влади 

Кількість ОК 4–7 категорій Спосіб отримання ОК

накопичено перевірено
надіслано 
до ГУДС

E-mail FDD

     

 Начальник Управління підпис

Місячні звіти – до 05 числа місяця, наступного за звітним; 
квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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ФОРМА № 11

Звіт
про висвітлення в ЗМІ діяльності  управління державної служби 

Головдержслужби України
                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

Кількість публікацій
Виступи та 

інтерв’ю

Надання матеріалів для 
розміщення на веб_сайті 

Головдержслужби

К
_с

ть
 м

ат
е

р
іа

лі
в,

 р
о

зм
іщ

е
н

и
х 

н
а 

ве
б

_с
ай

ті
 т

е
р

и
то

р
іа

ль
н

и
х 

о
р

га
н

ів

У друкованих 
регіональних засобах 

масової інформації

У «Віснику державної 
служби України»

н
а 

те
ле

б
ач

е
н

н
і

н
а 

р
ад

іо

К
іл

ьк
іс

ть
 п

о
д

ан
и

х

К
іл

ьк
іс

ть
 в

и
ст

ав
ле

н
и

х

В
и

ст
уп

и
, 

ін
те

р
в’

ю
 

ф
ах

ів
ц

ів
 У

п
р

ав
лі

н
н

я

П
уб

лі
ка

ц
ії 

 
з 

р
о

з’
яс

н
е

н
ь 

п
р

о
хо

д
ж

е
н

н
я 

д
е

р
ж

ав
н

о
ї с

лу
ж

б
и

В
и

ст
уп

и
, 

ін
те

р
в’

ю
, 

п
уб

лі
ка

ц
ії 

ф
ах

ів
ц

ів
 

У
п

р
ав

лі
н

н
я

П
уб

лі
ка

ц
ії 

п
р

е
д

ст
ав

н
и

кі
в 

р
е

гі
о

н
у

 
 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.

ФОРМА № 12

Звіт 
про передплату журналу «Вісник державної служби України»

                                                                                                                                ____________________________
                                                                                                             (назва Управління)  

№
п/п

Регіон

Загальна 
чисельність 
державних 
службовців

Кількість передплачених 
примірників

Кількість державних службовців 
з розрахунку на один примірник *

за попередній 
квартал

за звітний 
квартал

за попередній 
квартал

за звітний 
квартал

* Передплата має здійснюватися з розрахунку: один річний комплект журналу на 30 державних службовців.

 
 
 Начальник Управління підпис

Квартальні звіти – до 10 числа місяця, наступного за звітним;
річний звіт –  до 20 січня року, наступного за звітним.
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Додаток 4
ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ
обліку навчання

(для внутрішнього навчання)

№
п/п

Прізвище,
ім’я та 

по батькові
Посада

Назва 
теми

Дата заняття
Викладач 

(прізвище,ім’я 
та по батькові)

Результат
(оцінювання знань)

Додаток 5
ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ
    Начальник Головдержслужби

                                                                                                                             ___________ Т. Мотренко
       «___»__________200__р.

План 
внутрішнього навчання персоналу 

на ____________ рік

№
п/п

Назва структурного 
підрозділу, ТО, 

кількість 
працівників

Найменування 
учбових заходів

Відповідаль-
ний за 

навчання

Строки 
проходження 

навчань Відповідальний 
за контроль

Відмітка 
про 

виконання 
навчання

п
ла

н

ф
ак

т

Додаток 6
ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ
реєстрації посвідчень про відрядження

№
п/п

Прізвище,
ім’я та 

по батькові

Місце 
роботи та 

посада

Місце
 і мета 

відрядження

Дата
 і номер  

посвідчення 
про відрядження 

Термін 
відря-

дження

Термін 
фактичного  

перебування 
у відрядженні 
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Додаток 7
ЗРАЗОК

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(область)

П Р О Т О К О Л  № ___
апаратної наради

від «___» __________ 200__ року

Головуючий: прізвище та ініціали начальника Управління або особи, яка його заміщує.

Присутні: прізвища та ініціали присутніх членів апаратної наради.

Відсутні: прізвища та ініціали відсутніх членів апаратної наради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Контроль за виконанням доручень Начальника Головдержслужби України, запитів та звернень народних 
депутатів України, звернень громадян, порушених під час проведення Прямої телефонної лінії 
«Державна служба», і протокольних рішень попередньої апаратної наради

Прізвище та ініціали доповідача
II

       
III

     
ІV Організаційні питання 

Відповідальні за інформацію доповідачі
     

І. Контроль за виконанням доручень Начальника Головдержслужби України, запитів та звернень 
народних депутатів України, звернень громадян, порушених під час проведення Прямої телефонної 
лінії «Державна служба», і протокольних рішень попередньої апаратної наради
       

1. (Доручення головуючого стосовно питань контролю)
     

Термін виконання
Виконавці 

2. (Інші доручення відповідно до порядку денного)

Термін виконання
Виконавці

Начальник Управління    ____________        _________________________________________
                   (підпис)   (ініціали імені і прізвище головуючого)
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ВИБІРКА РОЗ’ЯСНЕНЬ 
ЩОДО ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Який порядок складання Присяги особами, які вперше зараховуються (обираються) на 
посади в органи місцевого самоврядування?

Особи, які вперше зараховуються (обираються) на посади в органи місцевого самоврядування 
мають скласти Присягу посадових осіб місцевого самоврядування і підписати її текст, визначений 
у статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Новообрані сільсь-
кі, селищні, міські голови, голови обласних, районних, районних у містах рад складають Присягу 
на сесії відповідної ради. Підписаний посадовою особою місцевого самоврядування текст Прися-
ги зберігається в її особовій справі. Про складання Присяги робиться запис у графі 3 розділу тру-
дової книжки «Відомості про роботу» із зазначенням порядкового номеру запису та дати складан-
ня Присяги. 

Який порядок присвоєння чергового рангу державним службовцям, які після присвоєння 
рангу відбули у відпустку по догляду за дитиною до трьох років?

Порядок присвоєння чергового рангу державним службовцям, в тому числі тим, які знаходяться 
у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку, регулюється статтею 26 Зако-
ну України «Про державну службу» і Положенням про ранги державних службовців, затвердженим  
постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658, згідно з якими для присвоєн-
ня чергового рангу в межах відповідної категорії посад державний службовець повинен успішно від-
працювати на займаній посаді два роки. Тому питання присвоєння чергового рангу державному 
службовцю, який знаходився у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
має розглядатись після виходу державного службовця з відпустки та за умови його успішної роботи 
протягом двох років (обраховується сукупний час роботи державного службовця до зазначеної від-
пустки і після її закінчення).

Чи може працівник звільнитися за власним бажанням під час хвороби або перебуваючи 
у відпустці?

Враховуючи те, що підставою припинення трудового договору є власне бажання, а не ініціатива 
роботодавця (статті  40 і 41 КЗпП України), працівник має право ставити таке питання.

Чи може працівник відкликати заяву на звільнення з роботи за власним бажанням?

Так, якщо на його місце ще не запрошено іншого працівника, якому відповідно до чинного законо-
давства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА РОЗ’ЯСНЮЄ
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Чи зараховуються до 20-річного стажу державної служби, який дає право на призначення 
пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, 
періоди роботи в районних інформаційно-обчислювальних станціях статистичних 
управлінь?

До 20-річного стажу роботи відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», який 
дає право на призначення пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досяг-
нення пенсійного віку, включається лише робота на посадах, віднесених до категорій посад держав-
них службовців.

Перелік посад державних службовців і органів, у яких працюють державні службовці, визначений 
статтею 25 Закону України «Про державну службу». Віднесення існуючих посад державних службов-
ців, не перелічених у цій статті, а також віднесення до відповідної категорії нових посад державних 
службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним ор-
ганом.

У зв’язку з тим, що районні інформаційно-обчислювальні станції були самостійними організація-
ми статистичних управлінь, не відносилися до місцевих органів державного управління, посади пра-
цівників цих станцій не передбачені статтею 25 Закону України «Про державну службу», тому періо-
ди роботи в районних інформаційно-обчислювальних станціях не можуть бути зараховані до 
20-річного стажу державної служби.

Чи зараховуються до стажу державної служби періоди роботи на посадах керівних 
працівників і спеціалістів у всесоюзних і республіканських промислових об’єднаннях та 
об’єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств?

Постановою Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 березня 1973 року № 139 
міністерства і відомства СРСР і Ради Міністрів союзних республік були зобов’язані забезпечити по-
дальше удосконалення організації управління промисловістю, зокрема шляхом створення виробни-
чих об’єднань, всесоюзних і республіканських промислових об’єднань та переходу на дволанкову та 
триланкову системи управління промисловості.

У разі переходу на ці системи управління відповідні головні виробничі (галузеві) управління мініс-
терств (відомств) ліквідовуються.

У Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 травня 1994 року № 283, визначено посади та органи, період роботи в яких зарахо-
вується до стажу державної служби за певних умов.

Відповідно до пункту 11 додатку до зазначеного Порядку, зараховується до стажу державної 
служби період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів у всесоюзних і республікансь-
ких промислових об’єднаннях та об’єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств 
і  відомств за рішеннями уряду.

Виходячи з наведеного, умови створення таких об’єднань мають відповідати вимогам пункту 11 
додатку до Порядку обчислення стажу державної служби.

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА РОЗ’ЯСНЮЄ
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