
Вітання з нагоди Дня державної служби 

Шановні колеги!

Дорогі друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем державної служби.
Люди, які обирають державну службу, заслуговують на глибоку повагу, адже на

їхніх плечах нелегка ноша відповідальності за добробут та майбутнє нашого наро#
ду.

Україна переживає глибокі  й вирішальні перетворення, і суспільство очікує від
працівників державної служби ефективного і відповідального управління. 

Обов'язок кожного посадовця – дотримуватися конституційних прав і свобод
громадян, створювати умови для сталого економічного та соціального розвитку
країни, сприяти досягненню європейських стандартів рівня життя українців.

Пам'ятайте, що довіра до влади  починається з державного службовця, який має
відігравати роль посередника між нею і народом, гнучко реагувати на запити сучас#
ного суспільства. Одним із основних пріоритетів національної політики є реформу#
вання державного управління, забезпечення прозорості в процесі прийняття влад#
них рішень. Ці зміни покликані підвищити авторитет державної служби в Україні,
піднести імідж нашої держави на міжнародній арені. Упевнений, що державні служ#
бовці України й надалі вірно служитимуть національним інтересам.

Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добра, благополуччя, життєвих
гараздів.

Президент України                                                          Віктор Ющенко



Шановні  Друзі! 

Сердечно вітаю Вас із професійним святом – Днем державної служби України!
В умовах, коли наша суверенна держава прямує демократичним шляхом роз#

будови, сповідує ефективний економічний і соціальний розвиток, прагне досягну#
ти європейських стандартів рівня життя громадян, на державних службовців по#
кладено велику відповідальність за виконання складних та надзвичайно важливих
завдань і функцій.

В Україні державній службі, яка формує висококваліфікований кадровий по#
тенціал, приділяється особлива увага. Водночас формуються нові підходи, що бу#
дуть адаптовані до потреб суспільства, зацікавленого в ефективних та прозорих
адміністративних процедурах.

Ми свідомі того, що від якості державної політики і надання державних послуг
великою мірою залежить результат формування міцної державної системи, яка
сприятиме перетворенню України в розвинену європейську державу.

Упевнений, що діяльність державного службовця, яка базується на принципах
високого професіоналізму, дотримання верховенства права, відповідальності,
відданості справі та усталених моральних і духовних якостях, дає можливість
ефективно служити своєму народові, забезпечувати високий авторитет держав#
ної служби, а отже, авторитет державної влади в цілому.

Держава покладається на кожного з Вас, цінує Вашу самовідданість і про#
фесіоналізм. Вірю, що ми єдині у прагненні досягти ефективної діяльності органів
державної влади і сприяти сталому розвиткові України.

Щиро бажаю Вам невичерпної наснаги, вагомих успіхів у справі служіння ук#
раїнському народові і державі, міцного здоров'я, добра і благополуччя Вам і Ва#
шим родинам!

Прем'єр�міністр України                                  Ю. ЄХАНУРОВ



Вітаю вас, шановні колеги,

з професійним святом – Днем державної служби України!

Державна служба України – це цивільна "армія" держави, яка є основою системи
державного управління. На сьогоднішній день нас понад 257 тисяч. Ми вироб#
ляємо, відслідковуємо, аналізуємо політику та пропонуємо відповідні рішення для
її втілення.

Сьогодні розвиток системи державної служби – це безперервний процес, який
передбачає вдосконалення нормативно#правової бази та інституцій з метою сти#
мулювання інноваційних, економічних та соціальних процесів у суспільстві, 
а пріоритетним напрямом розвитку державного управління є продовження ре#
форми державної служби та приведення її у відповідність до стандартів Євро#
пейського Союзу.

Державні службовці України – професійні експерти і аналітики, організатори та
менеджери, компетентні, ініціативні та віддані справі люди. Від рівня нашої
відповідальності сьогодні залежать і жвавість суспільних процесів, і вагомість ре#
зультатів, а головним правилом чиновника має стати гасло: "Державна служба –
для людей". 

Хочу побажати усім державним службовцям успіхів у нашій нелегкій, але по#
чесній справі та творчих звершень. Міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди!

Я вірю в український геній!

Начальник Головного управління 

державної служби України                                                  Тимофій Мотренко
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Коли розпочався Ваш трудовий шлях? 

1973 року одразу ж після закінчення Донецько#
го політехнічного інституту за направленням прий#
шов до науково#дослідницького інституту гірничої
механіки та технічної кібернетики ім. М. М. Федо#
рова на посаду інженера. А 1975 року мене при#
значили старшим інженером відділу пневмоавто#
матики та пневмоприладів. 

1976 року поступив до заочної аспірантури
при кафедрі "Рудникові гідропневматичні при#
лади та гідравліка" Донецького політехнічного
інституту, а 1977 року був переведений до шта#
ту галузевої лабораторії з питань гідропідйому
на посаду молодшого наукового співробітника.
1978 року обійняв посаду старшого наукового
співробітника, а вже 1982 року захистив канди#
датську дисертацію та отримав науковий ступінь
кандидата технічних наук. З жовтня 1987 по тра#
вень 1990 року працював на посаді асистента,
а потім і доцента цієї кафедри.

Що саме вплинуло на Ваш вибір професії?

Свого часу, працюючи в районній раді та ви#
рішуючи щодня соціальні, гуманітарні, економіч#
ні, бюджетні питання, зіткнувся з великими прога#
линами в законодавчій базі, які існували в системі
місцевого самоврядування і не давали можли#
вості оперативно вирішувати нагальні болючі
проблеми сьогодення. Не секрет, що на той час
не було достатньої правової бази для працівни#
ків органів місцевого самоврядування.

Щоб мати можливість дієво реагувати на про#
хання людей, надавати їм реальну допомогу, пос#
тавив для себе наступну мету – отримати необхід#
ну юридичну базу знань. Саме цим і обумовлений
вибір 1991 року спеціальності "Правознавство"
у Донецькому державному університеті та досяг#
нення кваліфікації юриста. 

Зараз з упевненістю можу сказати: вибір був
правильним, адже ступінь кваліфікованої допо#
моги людям вийшов на новий рівень. Крім зви#
чайного людського співчуття, всі, хто звертався
до мене, могли отримати відповідь#допомогу
з твердим юридичним підґрунтям.

Чи допомагають Вам рідні? Чи підтримують во%
ни Вас морально?

Безумовно! Моя сім'я –  це і вірні соратники,
і суворі критики! В їхній турботі, щоденній допо#
мозі, доброму слові і критичних зауваженнях –
без перебільшення – левова частка мого про#
фесійного зростання. Найперша помічниця – дру#
жина. Незважаючи на те, що в неї теж замало

У грудні 2002 року Адамов Борис Ісайович призначений
на посаду заступника голови, керівника апарату Донець%
кої облдержадміністрації, де працює і нині. На початку
1990 року був висунутий кандидатом у депутати Воро%
шилівської районної ради та обраний депутатом цієї ради.
З травня 1990 року працював на посаді голови Воро%
шилівської районної ради народних депутатів, голови
райвиконкому. На ці посади обирався і в 1994, 1998 та
2002 роках. 

ЗАВЖДИ, ЗА БУДЬ�ЯКИХ ОБСТАВИН, 
СЛІД ЗАЛИШАТИСЯ ЛЮДИНОЮ
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вільного часу (дружина працює в регіональному
центрі охорони материнства та дитинства завіду#
вачкою відділення планування сім'ї), вона завжди
вислухає, коректно висловить свою точку зору,
підкаже і завжди підтримає. Вона для мене не
тільки найпрекрасніша у світі жінка, кохана люди#
на, вона – ще й особистий прес#аташе. З незбагнен#
ною жіночою інтуїцією влучно підкаже тепле слово
до виступу, яке одразу позбавляє його сухості, ро#
бить його простим і зрозумілим, так, ніби ти звер#
таєшся не до великої аудиторії, а одразу до кожно#
го особисто! (Сміється). Знаєте, щоб розповісти
про свою дружину, мені замало формату такої
статті. Не збагну лише, коли вона все встигає!

Вже дорослі син і дочка також не залишають#
ся байдужими і завжди поруч. Дискутуємо на
найрізноманітніші теми. Завжди цікаво почути
їхні думки, так би мовити "погляд з боку".

Ми – дружна, згуртована сім'я! Мабуть, у цьо#
му і полягає секрет успіхів на професійній ниві.

Яким був Ваш навчальний шлях?

Успішно закінчив Донецький політехнічний інс#
титут та Донецький державний університет. Нав#
чання подобалось і це, переконаний, було заслу#
гою професорсько#викладацького складу. Про це
теж свято пам'ятаю, а отримані знання постійно
вдосконалюю, успішно застосовую на практиці.

До речі, вже працюючи на керівних посадах
в органах виконавчої влади місцевого самовряду#
вання, почав займатися науковою діяльністю
в напрямі реформування органів місцевого само#
врядування, вивчення наукових основ їх функціо#
нування. 1999 року захистив докторську дисерта#
цію на тему "Організаційно#економічний механізм
розвитку міст (на прикладі шахтарських поселень
Донбасу)". 

Які основні напрями Вашої діяльності?

Самі розумієте, що відповідно до посади і пи#
тань багато. Це й організація діяльності апарату
облдержадміністрації, забезпечення роботи обл#
держадміністрації з організаційних, правових, ме#
тодичних, кадрових, фінансових, інформаційних
питань, а також з питань реалізації громадянами
конституційного права на звернення згідно із За#
коном України "Про місцеві державні адміністра#
ції", і тісна взаємодія з головами районних та місь#
ких держадміністрацій, підбір та розстановка кадрів
у місцевих органах виконавчої влади, і організація
контролю за виконанням указів Президента Ук#
раїни, постанов Кабінету Міністрів України, власних

рішень, юридична експертиза всіх прийнятих
рішень органами влади в містах та районах області.

Чи замислювалися Ви коли%небудь над зміною
професії, фаху?

Лукавити не буду: на початку трудової діяль#
ності замислювався. І це, вважаю, цілком зако#
номірно. Кожен із нас проходить через такі мо#
менти сумнівів... А зараз можна казати тільки про
удосконалення свого професійного рівня, підви#
щення ефективності своєї діяльності і на цій
посаді. Проте не виключаю з поля зору і суміжні
професії. Відчуваю інтерес і необхідність у пізнан#
ні основ психології, політології, економіки. Ці знан#
ня не для "галочки", як то кажуть, і не данина моді.
Ними просто необхідно володіти з метою розумін#
ня суті процесів, які відбуваються у суспільстві.
Не менш важливим вважаю і професійне зрос#
тання тих фахівців, які працюють поряд. А тому із
задоволенням сприяю цьому.

Що належить до Ваших повноважень?

Насамперед це взаємодія з місцевими органа#
ми виконавчої влади та органами місцевого са#
моврядування, надання їм відповідної практичної
допомоги з питань організації і виконання деле#
гованих повноважень органів виконавчої влади. 

Крім того займаюсь організацією проведення
перевірок діяльності структурних підрозділів обл#
держадміністрації, райдержадміністрацій, вико#
навчих органів міських рад з правових, організа#
ційних, кадрових питань, роботи із зверненнями
громадян, здійсненням контролю за виконавсь#
кою дисципліною. 

У моєму полі зору – забезпечення плануван#
ня, підготовки та проведення загальнообласних
заходів, нарад керівництва облдержадмініст#
рації з керівниками місцевих органів виконавчої
влади, зустрічей з народними депутатами. 

А ще – реалізація державної кадрової політики,
здійснення аналітичної та організаційної роботи
з кадрового менеджменту облдержадміністрації,
місцевих органів виконавчої влади, впровадження
принципів науковості в державне управління, ор#
ганізація навчання, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників облдерж#
адміністрації, місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування.

Все це – обов'язкова програма як державного
службовця. Та є ще одна сторона діяльності, якій
я віддаю чимало часу та сил. І не без задоволення.
Це просте спілкування з людьми. Зі своїми болями
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і радощами звертаються і пенсіонери, і шахтарі,
і вчителі. Кожного треба вислухати, дати пораду,
посприяти у вирішенні проблем, наскільки це
можливо. А ще своїм обов'язком вважаю
підтримку розумних, талановитих людей, особ#
ливо молодих. Вони, як ніхто інший, потребують
сьогодні уваги та допомоги. Адже в них – наше
майбутнє!

Які слова є Вашим кредо?

Слова – це не головне. Слова можуть бути
різними, і зміст їхній також. Але я особисто
пам'ятаю про одне – завжди, за будь#яких обста#
вин, у будь#якому місці слід залишатися люди#
ною. Тому і сам ціную в людях порядність,
відповідальність, відданість своїй справі, про#
фесіоналізм. Це те, що не купиш ні за які гроші, що
викликає глибоку повагу. 

Якими рисами має володіти людина, аби пра%
цювати на такій посаді? 

Необхідно мати високий професійний рівень,
володіти організаторськими здібностями, бути

вимогливим як до себе, так і до своїх підлеглих.
Бути спроможним швидко і самостійно прийма#
ти оптимальні рішення. Принциповим в роботі,
комунікабельним. Необхідно вміти організовувати
робочий процес, прагнути досягти максималь#
ної ефективності. А це, скажу прямо, не так вже
й просто!

Користуючись нагодою, напередодні Дня
державної служби хочу сказати, що минулий рік
був не простий. Як і не простий час, в який ми жи#
вемо. В передсвяткові дні мені хотілося б поз#
доровити усіх державних службовців. То ж прий#
міть найщиріші привітання у цей день! Добра,
здоров'я міцного, благополуччя вам і вашим ро#
динам!

Матеріал підготовлено А. Бондаренко
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Київ, 30 березня 2006 року

Шановні колеги!

Сьогодні я хотів бути присутній на засіданні Ко#
легії, оскільки вважаю, що робота на державній
службі, робота, яку здійснює "урядова машина",
є надзвичайно важливою, особливо у теперішній
час. Питання якості державної політики та надан#
ня держаних послуг весь час стоїть на порядку

денному. Проблема полягає в економічній та
політичній реформі. Загалом наша країна зроби#
ла серйозний крок уперед, але з вирішенням пи#
тань, пов'язаних з адміністративною реформою
та функціонуванням державної служби, ми все#
таки гальмуємо. А гальмуємо тому, що логіка
державної системи, сформована в нашому
суспільстві до подій кінця 2004 року, побудована
на консервативності відносин.

Сьогодні існують три законопроекти, в яких
проявлено нову волю, нові напрями. Ці докумен#
ти будуть прийняті та стануть своєрідним сигна#
лом змін у суспільстві, який відчують люди. За
своїм призначенням законопроекти покликані
бути більш консервативними. Перший документ –
Закон України "Про Кабінет Міністрів України".
Я не думаю, що в умовах нового парламенту це
буде простий закон. Але всі розуміють, що без
цього закону не буде майбутнього. Хотілося, аби
він був прийнятий швидко. Реальний розгляд –
кінець року. За цей час ми маємо сформувати по#
зитивну суспільну думку. Сьогодні на засіданні
присутні представники громадськості та аналітич#
них центрів. Це додає впевненості, що громадсь#
кість своє слово скаже. Надзвичайно важливо ро#
зуміти логіку закону про Кабінет Міністрів України,
розуміти його роль у системі координат нової
політичної системи. 

Наступний документ – Закон України "Про
міністерства та інші центральні органи виконав#
чої влади". Роль міністерств має поглиблюва#
тись. Разом з тим функції мають стати іншими.
Сьогодні міністерства – це фактично "холдингові
компанії", які, на мою думку, мають знаходитись
в іншому місці. Приклад – Казахстан, який пішов
шляхом об'єднання державної власності в одному
місці та навіть оголосив конкурс на заміщення
керівника, який не обов'язково має бути громадя#
нином Казахстану. Думаю, такий підхід є цікавим.
Нам треба розуміти, що міністерства – це на#
самперед питання державної політики в даній
галузі. Питання держаної політики – те, що нази#
вається Policy – є предметом вивчення та ро#
зуміння значної частини нашого суспільства. 

Тепер щодо Закону України "Про державну
службу". Тут існують проблеми, пов'язані з не#
розумінням ролі державних службовців та тим,

Ю. ЄХАНУРОВ,
Прєм'єр�міністр України 

ВИСТУП ПРЕМ'ЄР�МІНІСТРА УКРАЇНИ 
НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
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якими вони мають стати в майбутньому. З моєї
точки зору – людині, яка трошки в цій сфері пра#
цювала, можу сказати, що важливим є відокрем#
лення державної служби від політики, повна де#
політизація державної служби. Я впевнений, що
іще до того, як ми приймемо цей закон, прийдуть
міністри, які захочуть записати в партію всіх дер#
жавних службовців міністерства. Необхідно розу#
міти, що в умовах демократичної, нової політичної
системи, відставка Уряду не має бути трагедією
для України. Ідуть собі міністри – і з Богом. От як ми
зараз підемо на чолі зі мною, а державні секретарі
мають продовжувати працювати. Мене прийняли
на роботу дванадцятим прем'єром. Так і має бути.
Так і тринадцятого прем'єра приймуть зараз на ро#
боту. Жарти жартами, але за жартами стоїть про#
фесійна державна служба, з усіма наслідками. Не
буду вам, професіоналам, розповідати про те,
якою має бути державна служба. Важливо ро#
зуміти – політичними мають стати заступники
міністра, а також його невеличкий апарат – "пат#
ронатна служба", який має прийти разом з мініст#
ром і піти з ним, а інші мають продовжувати пра#
цювати. Гарним прикладом є книга "Да, госпо#
дин Министр", яка має стати посібником для
кожного міністра та державного секретаря. 

Сьогодні в новій системі координат існує ве#
лика необхідність вирішення проблем взаємо#
відносин та проблем, які пов'язані з тим, що
в парламенті працюватиме багато людей – не тих,
на кого мають бути направлені зусилля лобістів,
а самі лобісти. Це є суттєвою відмінністю пе#
рехідного періоду України на найближчі 20 років,
під час якого бізнес буде "заходити" в політику.
Ми маємо призвичаїтись до цього та виробити
певну технологію. І тут постає найважливіша те#
ма, яка не є дуже приємною для деяких полі#
тиків, – процедура. Всі мають розуміти: якщо
в Україні в органах влади відсутні прозорі проце#
дури – це означає, що є підозри в корупції та
серйозні підозри до процесів, які відбуваються.
Правильно кажуть, якщо відбувся процес не через
процедуру – то це не дуже нормально. Треба на#
давати приклади, як має відбуватись робота, які
процедури мають бути. Дуже важливо, щоб
Кабінет Міністрів України, кожен міністр і кожне
міністерство в майбутньому сконцентрувались
на питаннях розробки та аналізу політики, мали
розуміння того, що саме цим вони мають займа#
тися в першу чергу. На жаль, у нас не люблять
приймати конкретних рішень, а не політику. Це

проблема традиції, проблема кадрів. Тому пи#
тання навчання є одним із найважливіших. Це од#
на з головних тем. Починати навчання треба
з мерів міст, а вже потім – з новопризначених
голів райдержадміністрацій. Людей потрібно
вчити, вчити і вчити. Я дуже просив би вас про#
вести інтенсивне навчання, яке має відбутися із
залученням досвідчених кадрів. 

Сьогодні на засіданні присутні керівники
міністерств і відомств, тому я просив би вас за#
просити їх на ці тренінги. Передусім провести
відповідну роботу з мерами міст, які мають нав#
читися працювати поки формуватиметься новий
Уряд, який теж треба буде вчити працювати.
У цей час місцеві органи вже мають бути підго#
товленими вами. І це не жарти. Треба вчитися
працювати в умовах демократії. Шановні коле#
ги, ми всі маємо вчитись демократії та розуміти,
що демократичні норми – це не обов'язково
"розхлябаність", яку можна часто побачити в ро#
боті службовців по всій країні, тих, кого називають
Владою. Ми проходимо великий іспит на демокра#
тичність. Ми маємо пройти цей процес "безудерж#
ной демократии" і маємо його здати. Країна здала
іспит на демократичність. І ви бачите, що нам зна#
добилось більше року доводити світові, що ми ста#
ли іншою країною. 

Шановні колеги! Я прийшов сюди дати вам
імпульси впевненості в тому, що всі будуть пра#
цювати, все буде нормально. Дай вам Бог здо#
ров'я! Ви маєте вчити тих людей, яких зараз обе#
руть, тих, хто буде називатись політичною владою
і владою в органах місцевого самоврядування.
Для простої людини, простого українця всі ми
є Влада. Вони не розрізняють – чи ти депутат, чи
ти міністр. Те ж саме питання реальної децент#
ралізації влади і на місцях. Все це найближчим
часом буде вирівнюватись. Будуть суттєві зміни
в секторі державного управління. Ця робота
є дуже цікавою. Я хотів би, щоб уся методологія,
всі процедурні питання були вами зроблені.
Я маю документи, які мені передав колега Мот#
ренко. Вони лежать і я їх тримаю, бо вони приго#
дяться. Це і законопроект, про який я говорив,
і пояснювальна записка. Все це вже підготовле#
но, але, звичайно, навколо цього ідуть дискусії.

Колеги, я прийшов сказати, що сьогодні,
в цей вирішальний для України час, ви є дуже
потрібними. 

І слова, які я завжди кажу, – тепла у ваших
домівках.
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Київ, 30 березня 2006 року

Шановний Юрію Івановичу!
Шановні колеги!
За роки незалежності в Україні сформовано

інститут державної служби. І це є найбільшим
здобутком у розвитку державного управління за
період, що минув. Цей інститут у своїх основних
структурних і функціональних показниках зага#
лом відповідає уявленню про те, яким він пови#
нен бути у демократичній державі.

Однак, якщо загальна конструкція системи
державної служби в Україні може задовольнити,
то процеси всередині, якість, результативність
та ефективність роботи, рівень її прозорості за#
лишаються недостатніми. Коротко зупинимось
на загальних характеристиках корпусу держав#
них службовців і визначимо основні тенденції
його розвитку протягом останніх років.

Щодо динаміки чисельності державних
службовців та темпів її зростання

Діаграма 1. Динаміка змін чисельності
державних службовців

Незначне збільшення кількості державних
службовців на фоні доволі різкого уповільнення
темпів її зростання – учетверо за три роки –
свідчить про завершення, в основному, форму#
вання державних інститутів. Співвідношення чи#
сельності державних службовців до загальної
кількості населення України становить 0,5 %, що
у декілька разів менше, ніж у більшості країн
Європейського Союзу.

Щодо збільшення середньої заробітної
плати державних службовців

Підвищенню конкурентоспроможності дер#
жавної служби на ринку праці сприяє стійка тен#
денція до збільшення середньої заробітної пла#
ти державних службовців. За останні чотири
роки заробітна плата зросла у 2,5 раза,
у 2005 році проти 2004 – у 1,5 раза. Слід
відзначити, що середня зарплата державних

Т. МОТРЕНКО,
доктор філософських наук, професор,

Начальник Головного управління
державної служби України

ВИСТУП НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ
НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2005 РОЦІ

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

�

8,6

2001 2002 2003 2004 2005

8,6
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

6,0

4,5

2,2
2

2
6

 9
8

5

2
0

8
 9

9
2

2
4

0
 5

2
8

2
5

1
 4

7
1

2
5

7
 1

1
2

Чисельність державних службовців

Темпи приросту чисельності державних службовців, %



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 2/200614

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

службовців протягом останніх п'яти років ста#
більно залишається у 1,4 раза вищою, ніж се#
редня зарплата в цілому по Україні.

Діаграма 2. Динаміка збільшення 
заробітної плати державних службовців, грн

Що суттєво відрізняє нас від Європи у цьому
питанні, то це структура заробітної плати дер#
жавних службовців та система оплати праці, яка
не враховує реальної вартості праці на тій чи
іншій посаді державного службовця.

Щодо вікової структури корпусу держав%
них службовців

Діаграма 3. Вікова структура корпусу
державних службовців, %

Половина сьогоднішніх державних службовців
здобула вищу освіту вже у демократичній Україні
(віком до 35 років). Саме вони разом з віковою
групою держслужбовців від 35 до 45 років ста#
новлять авангард державної служби, покликаний
забезпечити перехід від пострадянської, значною
мірою номенклатурної, бюрократії, до бюрократії
нового – європейського – зразка.

Щодо кількості державних службовців, що
залишили державну службу

Плинність персоналу. Цей показник викликає
чи не найбільшу тривогу, не дозволяє назвати ук#
раїнську державну службу професійною у сучас#
ному розумінні і підтверджує її невідповідність од#
ному з основних принципів європейської держав#
ної служби – принципу політичної нейтральності
та незалежності від політичних змін.

Діаграма 4. Кількість державних службовців, 
що залишили державну службу, %

Протягом 2002–2004 років кількість осіб, що
залишили державну службу, не перевищувала
16 %. Більш того, з поступовим підвищенням
заробітної плати державних службовців наміти#
лась тенденція до  зменшення відповідного по#
казника.

Але 2005 року після зміни політичного керів#
ництва держави, незважаючи на досить серйозне
зростання заробітної плати, згаданий показник
збільшився на 3,2 % і сягнув майже 19 %, при цьо#
му частка тих державних службовців, що звільни#
лись з державної служби за власним бажанням,
зменшилась на 1,3 %.

Ці цифри не є катастрофічними, проте вони
надзвичайно симптоматичні. Фактично це озна#
чає, що загалом державна служба додатково
втратила щонайменше 10 тис. осіб, прямо чи
опосередковано, у зв'язку з політичними змінами.
Слід також врахувати, що це не рядові спеціа#
лісти, а, насамперед, менеджери середньої та ви#
щої ланок – теза підтверджується цифрами – тому
така втрата є тим більше відчутною для системи.

Необхідно зазначити: те, через що цих дер#
жавних службовців насправді звільнили, не
можна вважати їх виною. За умови дії чинного
закону про державну службу, у них не було ви#
бору виконувати чи не виконувати сумнівні нака#
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зи 

Діаграма 5. Кількість державних службовців, 
що залишили державну службу, за категоріями, %

своїх керівників, які часто були членами тієї чи
іншої політичної партії. Закон сьогодні абсолют#
но не захищає державних службовців від втяг#
нення їх до політичної діяльності та від примусу
виконувати незаконні накази.

Політична підтримка діяльності Голов%
держслужби

Сьогодні Головдержслужба має розуміння ви#
щого керівництва держави про необхідність за#
безпечення, перш за все, на законодавчому
рівні реальної політичної нейтральності держав#
них службовців.

Більше того, і це головне: сьогодні Голов�
держслужба має потужну політичну підтрим�
ку Президента та Прем'єр�міністра України.

Під час Перших Президентських слухань "Вик#
лики, породжені свободою" та у своєму Посланні
до Верховної Ради України Президент України
визначив основні орієнтири, які можна вважати
ключовими засадами державної служби – по#
рядність, професійність, патріотизм. Саме вони
складають сутність місії Головдержслужби та ше#
с#ти пріоритетів, на реалізації яких у 2005 році бу#
ло зосереджено зусилля Головдержслужби.

На жаль, сучасна адміністративна культура
в Україні заснована на централізації, непрозо#
рості та відсутності чітких регламентів прийняття
рішень, що в свою чергу спричиняє сприйняття
громадянами бюрократії як такої, що привласни#
ла державу і розглядає громадян у ролі обслуго#
вуючого персоналу цієї "держави". 

Натомість єдиною оцінкою ефективності та
результативності роботи державних органів по#
винна стати оцінка якості послуг, які влада

надає громадянину і суспільству.
Для розв'язання низки проблем в адміністра#

тивній культурі, які нині існують в апараті
більшості органів державної влади, Головдерж#
служба пропонує звернутися до технології впро#
вадження у діяльність органу системи управлін#
ня якістю за міжнародним стандартом ISO
9001:2000, аби згодом, ураховуючи міжнародний
досвід, ця система стала своєрідним "фундамен#
том" для побудови більш досконалих систем уп#
равління, притаманних країнам–членам ЄС.

Побудова системи управління якістю в Голов#
держслужбі завершена в листопаді 2005 року,
коли за підсумками аудиту Головдержслужба
отримала, перша з органів державної влади,
сертифікат, який підтверджує відповідність про#
цесів, що реалізуються її апаратом, вимогам
стандарту ISO 9001:2000. Пілотний проект із по#
будови системи управління якістю в Головному
управлінні державної служби України має стати
основою для запровадження подібної системи
в усіх органах виконавчої влади, а отже, форму#
вання сучасної системи державного управління.

Пріоритети діяльності Головдержслужби
у 2005 році

Основні шість пріоритетів діяльності Голов�
держслужби стисло представлені у Публічній до#
повіді про основні результати діяльності Голов#
держслужби у 2005 році. Це вже другий документ
у такому форматі, який під назвою "Професійна
державна служба: що зроблено і що далі?" двома
мовами – українською і англійською – поши#
рюється серед професійної громадськості в Ук#
раїні та країнах–членах Європейського Союзу за#
гальним накладом у 7 тис. примірників.

Пріоритет. Розвиток професійної спро%
можності державної служби

Нова роль професійної державної служби,
на відміну від колишньої номенклатури, по�
лягає не лише у забезпеченні виконання го�
тових політичних рішень, а насамперед у їх
якісній підготовці. Ця підготовка повинна
включати аналіз проблеми, визначення зацікав#
лених у її вирішенні сторін, розгляд декількох
можливих шляхів розв'язання проблеми та
оцінку можливих наслідків обрання того чи іншо#
го варіанта.

На жаль, українські державні службовці прак#
тично не володіють навичками аналізу політики,
стратегічного планування, проектного менедж#
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менту та управління змінами. Тут треба відверто
визнати, що чинна система професійного нав�
чання державних службовців не може за�
безпечити цю потребу. Це пов'язано з тим, що
вона забезпечує підготовку державних службовців
класичного університетського типу, у тому числі
для тих, хто займає посади І–ІV категорій. Це ви#
дається не зовсім адекватним, особливо врахову#
ючи той факт, що чиновники такого високого рівня
вже мають вищу освіту і, як правило, не одну.

Саме зараз, і особливо при підвищенні ква#
ліфікації, доцільно приділити увагу посиленню
тренінгової складової навчання.

Особливо гострою, на нашу думку, є потреба
інтенсивного навчання з питань менеджменту
державних службовців, що виконують управ#
лінські функції. Загалом цю думку підтримують
і понад 600 опитаних представників кадрових
підрозділів органів виконавчої влади, більшість
яких вважає, що існуюча система професійного
навчання управлінців потребує значного удоско#
налення відповідно до стандартів ЄС.

За сприяння Головдержслужби Світовим бан#
ком проведено оцінювання системи професійно#
го навчання державних службовців, рекомендації
якого передбачають:

1) розроблення і впровадження тренінгових
курсів та навчання тренерів;

2) запровадження до практики роботи кадро#
вих служб вивчення змістовних потреб державних
службовців у професійному навчанні на підставі
результатів оцінювання діяльності відповідно до
ключових компетентностей;

3) запровадження тренінгів на робочому місці.
З позиції посилення тренінгової складової про#

тягом 2005 року переглянуто робочі програми
Центрів перепідготовки та підвищення квалі#
фікації працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Але цього не#
достатньо – необхідність суттєвого покращення
надання послуг, підвищення ефективності робо#
ти персоналу вимагає спеціальних заходів із
впровадження інтенсивних тренінгів як серед
державних службовців, так і серед посадових
осіб органів місцевого самоврядування.

Показовим у цьому контексті був польсько#
французько#український проект, в рамках якого
в жовтні – грудні минулого року у Головдерж#
службі було проведено 8 тренінгів для 122 дер#
жавних службовців.

Формуванню професійної спроможності дер#
жавних службовців до самоорганізації при засто#
суванні принципів та процедур публічної політики

під час підготовки урядових рішень  у визначених
сферах державного управління відповідно до
європейських стандартів має сприяти і розпоча#
тий у 2005 році пілотний проект із запроваджен�
ня груп аналізу політики в органах державної
влади. В рамках проекту утворюється 10 груп
аналізу політики по 8 осіб iз числа державних
службовців, що займають посади ІІ–ІІІ категорій.

Результатом діяльності кожної групи буде
публічний документ про державну політику
у форматі білої книги, напрацьовані методичні
та інструктивні матеріали щодо запровадження
демократичних процедур прийняття урядових
рішень.

Наступний пріоритет. Удосконалення діяль%
ності апарату органів виконавчої влади

Крім побудови європейської системи управ#
ління якістю, аби зробити процедури діяльності
центральних органів виконавчої влади єдиними,
прозорими і зрозумілими кожному, ми розроби#
ли та погодили з усіма міністерствами проект
постанови Кабінету Міністрів "Про затверджен#
ня Типового регламенту роботи апарату цент#
рального органу виконавчої влади".

Розроблено та затверджено також Порядок
проведення функціонального обстеження ор#
ганів виконавчої влади.

Одним iз центральних пріоритетів діяль%
ності у сфері наших повноважень є запобіган%
ня проявам корупції

Минулий рік можна відзначити як період знач#
ного посилення уваги вищого керівництва дер#
жави до такого негативного явища, як корупція.
Відповідно значно збільшилось навантаження
і на працівників Головдержслужби.

У 2005 році проведено 77 перевірок проти
44 у 2004 році.

І це не формальні заходи. Так, за дорученням
Кабінету Міністрів України Головдержслужбою
в межах повноважень проведено перевірку
інформації, викладеної у зверненні народного де#
путата М. Д. Катеринчука щодо численних пору#
шень з боку голови Костопільської райдержад#
міністрації Рівненської області В. Я. Білика вимог
чинного законодавства (зокрема, безпідставного
масового звільнення державних службовців,
освітян, працівників закладів охорони здоров'я).

Матеріали цієї перевірки направлено до Гене#
ральної прокуратури України, ГУБОЗ МВС Ук#

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ
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раїни та Головного контрольно#ревізійного управ#
ління України для відповідного реагування, а Роз#
порядженням Президента України (від 21 лютого
2006 року № 36/2006#рп) В. Я. Білика звільнено
з посади голови райдержадміністрації.

Головдержслужбою України в 2005 році про#
ведено також 22 службові розслідування
проти 6 у 2004 році. Кожне таке розслідування
завершується конкретним результатом.

Наприклад, у межах повноважень Головдерж#
службою України проведено службове розсліду#
вання щодо фактів, викладених у зверненні началь#
ника сектору координаційної роботи по боротьбі
з корупцією відділу з питань діяльності правоохо#
ронних органів, оборонної та мобілізаційної ро#
боти апарату Київської облдержадміністрації
Ю. Г. Листопада з приводу зняття з нього без#
підставних звинувачень та упередженого став#
лення з боку керівника апарату А. П. Косенка.

За результатами службового розслідування
встановлено, що в порушення вимог Закону Ук#
раїни "Про місцеві державні адміністрації"
керівник апарату Київської облдержадмініст#
рації призначав, звільняв з посад державних
службовців та накладав на них дисциплінарні
стягнення, про що поінформовано Генеральну
прокуратуру України.

Прокуратурою Київської області внесено про#
тест на розпорядження Київської облдержадмі#
ністрації щодо повноважень керівника апарату
в частині призначення та звільнення з посад
працівників апарату.

Однією з умов призначення на вищі керівні
посади є перевірка відомостей, що подають
кандидати на ці посади. Можна сказати, що ре#
ально вперше ця норма запрацювала в 2005 ро#
ці, коли Головдержслужбою України було прове#
дено 504 перевірки відомостей, що подали голо#
ви райдержадміністрацій, а також члени Ради
мініст#рів Автономної Республіки Крим, призна#
чені                у 2005 році. Порівняно з 2004 роком,
коли таких перевірок було всього 4, прогрес
відчутний. Головдержслужбою розроблені та
внесені проекти нормативно�правових актів,
аби така процедура стала обов'язковою під час
призна�чення на високі керівні посади в дер�
жавній службі.

Наступний пріоритет – це підвищення ма%
теріального і соціального статусу держав%
них службовців

Головдержслужба розробила аналітичну за#
писку із цього питання і вносила пропозиції до

Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів
України та Міністерства праці та соціальної
політики України, а також брала участь у підго#
товці проекту постанови Кабінету Міністрів Ук#
раїни щодо упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату державних ор#
ганів, яка нещодавно прийнята як постанова
№ 268 (від 9 березня 2006 року).

Пріоритет. Посилення інституційної спро%
можності Головдержслужби до проведення
єдиної державної політики та управління
персоналом

Протягом 10 років Головдержслужба практич#
но не мала можливості ефективно працювати
з персоналом на місцевому рівні, не зважаючи
на те, що сьогодні там сконцентровано майже
94 % всіх державних службовців.

Певним кроком у подоланні цих негативів стала
надана нам можливість утворити і укомплекту�
вати персоналом територіальні управління
державної служби Головдержслужби.

Крім постійної методично#консультативної допо#
моги місцевим органам виконавчої влади та орга#
нам місцевого самоврядування, у 2005 році тери#
торіальними управліннями підготовлено та видано
82 методичні збірники, розглянуто 1054 звернення,
надано 3131 усну консультацію та роз'яснення.

Налагоджено співпрацю з місцевими ЗМІ. За
період від часу утворення працівниками управлінь
в друкованих засобах масової інформації
опубліковано 259 статей, коментарів, інтерв'ю.
В ефір вийшло 60 виступів на радіо і 72 на телеба#
ченні. Все це позитивно впливає на думку грома#
дян щодо відкритості та прозорості влади.

Запровадженню змін, пов'язаних з основними
напрямами адміністративної реформи, сприяти#
ме і започатковане функціональне обстеження
органів виконавчої влади як постійний процес
моніторингу відповідності їх структури функціям
та вимогам суспільства, перші результати якого
передбачено отримати в поточному році.

І нарешті, – найважливіший у всій системі
державної служби пріоритет – удосконалення
правової бази

Загалом Головдержслужбою за 2005 рік було
розроблено 42 проекти нормативно#правових
актів, що на 13,9 % перевищує аналогічний по#
казник у 2004 році. Також за вказаний період на
21 % зросла кількість підготовлених проектів
нормативно#правових актів, ініційованих Голов#
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держслужбою.
Між тим, чинне законодавство спричиняє

безліч проблем для державного управління.
Можна виділити чотири основні системні проб#

леми державної служби, на подолання яких були
спрямовані зусилля Головдержслужби:

по�перше, українська державна служба не
є професійною у сучасному європейському ро#
зумінні;

по�друге, нинішня якість відносин між держа#
вою і державним службовцем провокує ко#
рупцію і безвідповідальність;

по�третє, державна служба не є достатньо
керованою з боку держави;

по�четверте, непрозорі та не зрозумілі по#
рядки надання послуг громадянам.

Саме на ці виклики відповідає проект Закону
"Про державну службу".

Проект готувався робочою групою під голову#
ванням Віце#прем'єр#міністра України Р. Без#
смертного та широко обговорювався громадсь#
кістю. Зокрема, протягом червня – вересня
2005 року Головдержслужбою були проведені
громадські обговорення, участь у яких взяло
близько 12 тис. осіб. У результаті обговорень
було отримано понад 3,5 тис. пропозицій та
зауважень. Остання редакція законопроекту
враховує усі положення затвердженої Указом
Президента України Концепції розвитку законо#
давства про державну службу в Україні, зокрема
таке базове положення для становлення полі#
тично незалежної, стабільної і професійної дер#
жавної служби, як розмежування політичних
та адміністративних посад в органах дер�
жавної влади.

Проект цього закону встановленим поряд�
ком нещодавно передано для експертизи до
Ради Європи і вже у квітні Головдержслужба
очікує оцінки власних зусиль щодо наближен�
ня правового інституту державної служби до
стандартів, які застосовуються в країнах–чле�
нах Європейського Союзу.

Головдержслужба розглядає вектор євро#
пейської інтеграції як певний орієнтир, що скла#
дає політичну рамку нашої поточної роботи
і взаємодії в контексті міжнародних контактів.

Міжнародна діяльність у сфері державної
служби

Коротко зупинимось на результатах міжна#
родної діяльності Головдержслужби, аби при#
вернути увагу до таких значущих для України про#
ектів, як запровадження механізмів TWINNING

в Україні та Оцінка державного управління
в Україні за базовими показниками Євро�
пейського Союзу (SIGMA).

У жовтні 2005 року Президентом України роз#
ширено повноваження щодо функціонального
управління державною службою через покла#
дення на Головдержслужбу обов'язків щодо
спрямування реалізації проектів TWINNING. Уже
підготовлені технічні завдання на 4 такі проекти,
та ведуться роботи з підготовки ще 6.

Для реалізації проектів у 2006 році вже ви#
ділено  22 млн євро, які мають бути використані
до 2009 року.

Головдержслужба, починаючи з лютого 2005 ро#
ку, вела консультації щодо можливості проведення
експертами програми SIGMA оцінки шести сфер
державного управління в Україні за базовими по#
казниками, розробленими експертами SIGMA.
Саме за звітами SIGMA Європейська Комісія ро#
била висновки щодо відповідності державного уп#
равління країн#кандидатів вимогам ЄС.

Європейська Комісія прийняла унікальне для
країн, що не подавали заявки на членство
в Євросоюзі, рішення: підтримати ідею прове#
дення в Україні оцінки на зразок таких, що про#
водяться для країн#кандидатів.

На звернення Головдержслужби щодо мож#
ливості проведення в Україні згаданої оцінки
Президент України підтримав цю ініціативу, ви#
давши відповідне доручення.

Буквально днями отримано звіт місії SIGMA,
яка провела оцінку шести сфер державного уп#
равління за шістьма показниками.

Продовжується плідне співробітництво Голо#
в#держслужби з Польщею та Францією.

Під час візиту Міністра закордонних справ Ірландії
до України досягнуто домовленості про виділення
Урядом Ірландії 1 млн євро для створення в Україні
тренінгового центру для державних службовців.
У нас складаються позитивні відносини з відповідни#
ми відомствами Італії, Литви, Латвії, Словаччини.

Зокрема, потрібно відзначити прийняття Уря#
дом Канади рішення щодо виділення 5 млн ка#
надських доларів для реалізації довгострокового
проекту підтримки реформи державної служби
в Україні (системне впровадження сучасних ме#
тодів та технологій управління персоналом, роз#
роблення необхідних для цього нормативно#
правових актів, тренінги для працівників кадро#
вих служб).

Серед пріоритетних заходів було і забез�
печення прийняття рішення про започатку�
вання інвестиційного проекту за підтримки
Світового банку "Інституційний розвиток та
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модернізація державної служби".
Проект має на меті підтримати дії Уряду Ук#

раїни у визначенні та здійсненні комплексу захо#
дів, спрямованих на забезпечення ефективної
діяльності органів державної влади. Основним
результатом реалізації проекту має стати форму#
вання в Україні повноцінного та ефективного інсти#
туту державної служби, що базуватиметься на
стабільності, професіоналізмі, політичній неупере#
дженості та відповідатиме сучасним європейсь#
ким цінностям та принципам.

Проект пройшов державну експертизу і отри#
мав позитивне рішення на засіданні відповідного
урядового комітету з питань економічної політи#
ки, а 5 квітня – підтримку Кабінету Міністрів Ук#
раїни.

У підсумку слід зазначити, що саме зараз скла#
лися передумови для подолання відставання ос#
нов організації державного апарату від демокра#
тичних змін у суспільстві. Це ідеальний момент,
оскільки наявні як політична підтримка, так
й інституційна готовність державного сектору.

Пріоритети діяльності Головдержслужби
в 2006 році

Що ж має бути зроблено у поточному році

в першу чергу?
1. Необхідно прийняти новий закон і розробити

відповідні нормативно#правові акти для його на#
лежної імплементації.

2. Здійснити потужні інтелектуальні інвестиції
у навчання державних службовців новим умінням,
необхідним для втілення нового закону.

3. Описати та впровадити прозорі та зрозумілі
процедури взаємодії громадянина з державним
службовцем на всіх рівнях.

4. Здійснити фінансові інвестиції в інфор#
маційні технології як основу сучасних процедур
управління персоналом.

5. Забезпечити управління персоналом на
підставі досягнення компетентності та високого
професіоналізму всього корпусу державних
службовців.

Саме це покладено в основу пріоритетів ро#
боти Головдержслужби на 2006 рік, які схвалені
Кабінетом Міністрів України.
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Політичне та економічне реформування нашого
суспільства залежить від суттєвого підвищення
ефективності функціонування державного апарату. 

Підвищення ефективності діяльності органів
виконавчої влади та якості реалізації ними дер#
жавних функцій та завдань, надання державних
послуг є метою Програми розвитку державної
служби в Україні на 2005–2010 роки [1]. 

Аналіз наукової літератури, аналітичних та екс#
пертних розробок свідчить, що єдиного системно#
го підходу до тлумачення поняття оцінки ефектив#
ності, її сутності та значення не існує. Не створено

поки й прийнятної нормативно#правової бази
оцінки ефективності, відсутні чіткі критерії, показ#
ники і процедури оцінки ефективності, а в прак#
тиці діяльності кадрових та інших підрозділів дер#
жавних органів панує вузьке розуміння оцінки
ефективності й результативності. У кадрових
відділах також відсутні й аналітичні підрозділи, які
б спеціально займалися аналізом та оцінкою
ефективності. 

На цей час оцінка ефективності ґрунтується
майже цілком на формальних показниках і здійс#
нюється в більшості випадків у формі атестації.
Така система сприймається державними служ#
бовцями як проста формальність, практично не
впливає на оплату їхньої праці. 

Завданням державних органів і зокрема галузі
науки "Державне управління" є чітке і предметне
визначення об'єктів, методів і процедур оцінки
ефективності діяльності державних службовців,
визначення чітких критеріїв і показників такої
оцінки.

Метою цього дослідження є визначення
підходів до оцінки діяльності державних служ#
бовців з урахуванням такого критерію, як якість
державного управління. 

Погляд на іноземний досвід у сфері оцінки
ефективності державної служби. Пріоритет
у розробці та реалізації підходів до підвищення
ефективності діяльності державної служби нале#
жав США. Багато в чому це пов'язано із стурбо#
ваністю громадськості низьким рівнем ефектив#
ності державної служби, особливо на муніципаль#
ному рівні. Відповідно до закону про бюджетне
фінансування виконавчих і судових органів 1913 ро#
ку Комісії зі справ державної служби пропонува#
лося створити систему оцінок для підвищення
ефективності роботи державних службовців. Того
ж року Комісією було створено загальнонаціо#
нальне Бюро ефективності. 

У 20–30#х роках активно розроблялися спосо#
би оцінки ефективності роботи органів місцевого
самоврядування і муніципальних службовців. Бу#
ли спроби застосувати деякі з них для оцінки
ефективності надання державних послуг. Однак
методи оцінки, запозичені з мікроекономіки, не
йшли далі складання витрат на виконання робіт
і тому могли бути застосовані тільки для оцінки тих

В. СОРОКО,
кандидат технічних наук, доцент,

заступник Начальника Головного управління 
державної служби України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
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видів службової діяльності, що давала конкрет#
ний, матеріальний "випуск продукції". 

У 60#х роках формуються основи системи "пла#
нування – програмування – бюджетування" (PPBS),
що у 80–90#х роках набуває вирішального зна#
чення для підвищення ефективності роботи всієї
системи органів виконавчої влади і державних
службовців у більшості розвинутих країнах світу.
1970 року було створено Національну комісію
з продуктивності, що займалася аналізом про#
дуктивності зокрема й в державному секторі.
1975 року її було перейменовано в Національ#
ний центр з продуктивності та якості умов праці
(припинив своє існування 1978 року, а його
функції було покладено на Національний центр
з продуктивності в державному секторі). Рефор#
ма цивільної служби, яка почалася 1976 року, тро#
хи послабила інтерес до проблеми виміру і підви#
щення продуктивності й ефективності. Однак її ре#
зультати не цілком задовольнили суспільні потре#
би, і у 80#х роках інтерес до проблем виміру         і
підвищення ефективності знову зріс. Більшість
досліджень на той час присвячувалося скорочен#
ню державних витрат і витрат на державне керу#
вання. 

Основним змістом реформ у 80#х роках стало
запозичення державою методів оцінки і підви#
щення ефективності діяльності з приватного сек#
тору економіки. Обґрунтованість такого запози#
чення полягає в тому, що управління за цілями
є не винятково економічним, а загальноуправ#
лінським методом оцінки, і може застосовувати#
ся до всіх комплексних видів управлінської
діяльності, до яких без сумніву належить дер#
жавна управлінська діяльність. 

1993 року розпочалася найтриваліша в історії
федерального уряду управлінська реформа "Пе#
ребудова системи державного керування". На са#
мому її початку було ухвалено закон про ефек#
тивність і результати роботи уряду, в якому по суті
закріплювався зв'язок оцінки результатів діяль#
ності за методикою управління за цілями. Закон
вимагає в процесі оцінки ефективності та резуль#
татів діяльності орієнтуватися на виконання про#
грам і стратегічних планів, встановлює тісний
і чіткий зв'язок між ресурсами та результатами.
Відповідно до закону відомства не тільки доклада#
ють зусиль до розробки і використання показників
результативності для керування програмами, але
й намагаються включати цю інформацію в ре#
сурсні асигнування, щоб точніше визначити вит#
рати на досягнення поставлених цілей. 

Стратегічний план відомства має: передбача#
ти планування на термін не менше п'яти років

і містити в собі формулювання його місії; визнача#
ти довгострокові загальні цілі та завдання, зокре#
ма пов'язані з результатами діяльності; зазнача#
ти, яким чином відомство має намір досягти цих
цілей і за допомогою яких (людських, капітальних,
інформаційних та ін.) ресурсів. Відповідно до цьо#
го закону стратегічні плани відомств є основою
для визначення цілей і оцінки результатів щоріч#
них програм у процесі їх досягнення. 

Підвищена увага до оцінки ефективності діяль#
ності державних органів і державних службовців,
запозичення методів оцінки і підвищення ефек#
тивності з приватного сектору було характерно
і для інших держав, які в 90#х роках здійснювали
реформування державної служби. 

Найбільш успішними впровадження нових ме#
тодів оцінки ефективності державної служби були
в Австралії, Канаді, Великій Британії, Новій Зе#
ландії, Нідерландах. 

В Австралії на першому етапі реформи держав#
ної служби (перша половина 1990#х років) кожно#
му міністерству було запропоновано визначати
програмні цілі, готувати щорічні звіти про досяг#
нення та результати їх реалізації. Фінансування
міністерств погоджувалося з реалізацією прог#
рам. Відповідно результати діяльності позначали#
ся і на державних службовцях, контракти яких пе#
редбачали оплату за результатами. Нині критерії
оцінки результатів діяльності все частіше встанов#
люються в угодах про забезпечення визначених
результатів діяльності. З керівниками вищої ланки
укладають контракти, в яких чітко встановлюється
їхня відповідальність за недостатньо ефективну
роботу в межах таких угод. Остаточний перехід до
тісного зв'язку фінансування і результатів роботи
відбувся в 1999–2000 роках, коли при підготовці
бюджету вперше за основу було взято результати
діяльності відомств з реалізації програм і принци#
пи оцінки за методом нарахування (який припус#
кає, що при плануванні, оцінці ефективності та
підготовці звітності за основу приймається "від#
дача" – підсумки і результати діяльності відомств
у вартісній оцінці).

У Великій Британії реформа державної служби
пов'язана насамперед зі створенням рамкової сис#
теми управління на основі результатів діяльності,
яка забезпечується введеними у 1997–1998 роках
угодами про державні послуги, що укладаються
між міністрами і Казначейством. Кожна угода пе#
редбачає трирічне асигнування, визначає політич#
ні результати і цілі, яких прагне досягти відомство
(кількість цілей для спрощення оцінки результатів
діяльності було скорочено з 630 до 160), та кри#
терії, за якими буде оцінюватися його робота.
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Угоди утворюють базу для планування і визначен#
ня цілей у середині відомств, і тому знаходять
своє відображення в персональних планах окре#
мих державних службовців (включаючи керівників
відомств), за якими оцінюється їхня робота і виз#
начається розмір винагороди. 

У Канаді з кінця 1960#х років використовуються
різні системи оцінки ефективності діяльності, пер#
шою з яких і основною стала PPBS. У середині 90#х
років у межах реформи державної служби було роз#
ширено використання програмно#цільового підхо#
ду та удосконалено систему звітності, що дозволи#
ло в процесі оцінки ефективності перенести акцент
із витрат і ресурсів на наслідки й результати (причо#
му в основному загальносоціального характеру). 

У Нідерландах у процесі реформи державної
служби передбачається домогтися повного пере#
ходу державного сектору на систему фінансуван#
ня на основі продуктивності. Оцінка ефективності
діяльності заснована на співвідношенні послуг/
продуктів, що надаються/виробляються, і витрат,
які здійснюють для цього відповідні органи. 

Основні визначення та підходи. Оцінка діяль#
ності державних службовців – це процес, спрямо#
ваний на визначення внеску цих службовців
відповідно до їхньої компетенції у досягнення
цілей і завдань органу державної влади. 

Як правило, процес оцінки ефективності
містить у собі такі елементи: 
• встановлення чітких стандартів діяльності для
кожної посади і критеріїв оцінки ефективності цієї
діяльності в посадових інструкціях державних
службовців; 
• вироблення процедури оцінки ефективності
діяльності (періодичність, методи оцінки);
• безпосередню оцінку ефективності діяльності
за обраним методом;
• обговорення результатів оцінки з працівником;
• ухвалення рішення за результатами оцінки і до#
кументування оцінки.

Метою оцінювання є визначення шляхів для по#
кращення роботи апарату і конкретного держав#
ного службовця, а також визначення форм і об#
сягів заохочення державних службовців для
поліпшення якості результатів їх діяльності. 

Оцінка ефективності діяльності держслуж#
бовців базується на принципах: 
• обліку специфіки об'єкта оцінки (оцінка не тільки
економічної, але й соціальної ефективності); 
• визначення результатів діяльності державного
службовця на основі його посадових обов'язків
і функцій органу державної влади; 
• використання двосторонньої шкали оцінки
результатів діяльності;

• локальності критеріїв оцінки ефективності діяль#
ності;
• використання коефіцієнтів трудового внеску
працівників.

Об'єктом оцінки є ефективність діяльності дер#
жавного службовця, яку в науковій літературі
прийнято класифікувати за специфікою резуль#
татів, що досягаються в процесі цієї діяльності.
Є два види ефективності управлінської діяльнос#
ті – економічна і технічна (управлінська, організа#
ційна, функціональна). 

Загалом ефективність можна визначити як
співвідношення досягнутих результатів і витра#
чених на це ресурсів. Відповідно, щоб оцінити
ефективність, необхідно за заздалегідь обрани#
ми критеріями і показниками оцінити результа#
ти (наприклад, у приватному секторі економіки
– прибуток), потім – витрачені на це ресурси,
а потім співвіднести їх. 

Однак стосовно діяльності державного служ#
бовця така схема не може бути повноцінно засто#
сована у зв'язку зі специфікою управлінської
діяльності в публічній сфері. 

У сучасній теорії та практиці "public administra#
tion" немає чіткої єдиної універсальної системи
експертної оцінки ефективності державної служ#
би. Внаслідок цього багато термінів, які належать
до критеріїв якості роботи, що виконується в даній
сфері, часто вживаються як синоніми (наприклад,
продуктивність, ефективність та ін.). Найчастіше
основна термінологія розшифровується так:

продуктивність – це кількісна характеристика
витрат і результатів у державній інституції, тобто
співвідношення результатів до витрат;

ефективність – певне співвідношення резуль#
татів, які були досягнуті в роботі державної інсти#
туції, до поставлених кінцевих цілей;

якість – характеристика результату чи процесу,
за допомогою якого досягаються результати дер#
жавної інституції, з урахуванням точності, пра#
вильності, обґрунтованості, завершеності й ком#
плексності їх виконання;

своєчасність – характеристика витрат часу на
досягнення відповідних результатів до встановле#
ного строку.

Витрачені ресурси як об'єкт оцінки щодо
одержання управлінського результату можуть
мати матеріальні, організаційні, інформаційні чи
інші ознаки виміру. Як правило, значну частину
витрат органів державної влади складають за#
трати праці. 

Оцінка витрат є найбільш простим методом
оцінки ефективності. Проте методи оцінки за
витратами не дозволяють одержати об'єктивної
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інформації про стан і зміну об'єкту управління.
Це формальний метод, що використовується
в розвинутих країнах світу головним чином для
оцінки внутрішньої організаційної діяльності.
Стосовно оцінки діяльності державних органів
і державних службовців методи оцінки витрат
поступово витісняються методами оцінки за ре#
зультатами. 

Результат діяльності державного службовця як
об'єкт оцінки може виступати в таких формах, що
дуже складно оцінити у співвідношенні з витраче#
ними ресурсами, оскільки результат може мати
не тільки економічні наслідки, але й певне соціаль#
не, політичне, соціально#психологічне значення
для суспільства. 

Результати діяльності можна умовно кла#
сифікувати за трьома видами: 

1. "Прямий" результат, що піддається кількісній
оцінці. Наприклад, це може бути надання якої#не#
будь державної послуги (видача громадянину пас#
порта й ін.) чи здійснення іншого виду діяльності
(підготовка звіту, кількість проведених інспекцій,
одиниці виконаної роботи в людино#годинах), що
піддається кількісному виміру. Оцінку прямих ре#
зультатів зручніше за все робити відповідно до
критеріїв економічної ефективності. Економічна
ефективність діяльності державного службовця
пов'язана з використанням ресурсів (з тим, яким
чином одержати від ресурсів максимум можливо#
го при мінімальних витратах), і зазвичай визна#
чається як співвідношення вартості обсягів нада#
них державних послуг (інших кількісних характе#
ристик діяльності) до вартості залучених ресурсів. 

2. "Непрямий" результат. До цієї групи резуль#
татів належить і профілактична, превентивна
діяльність органів державної влади і державних
службовців, тому їй, як правило, можна дати
оцінку тільки після отримання кінцевого результа#
ту і лише в довгостроковій перспективі. Напри#
клад, підвищення якості життя громадян, показ#
ники смертності, народжуваності, реальних до#
ходів населення, розвитку об'єктів управління,
морально#ідеологічний вплив управлінської діяль#
ності на "зовнішнє" середовище, на об'єкт управ#
ління. Серед внутрішніх "непрямих" результатів
можна виділити підвищення кваліфікації персона#
лу, ремонт устаткування, створення творчих умов
у колективі, відновлення комп'ютерних мереж,
які можуть вплинути на ефективність службової
діяльності. Оскільки повною мірою оцінити зов#
нішні "непрямі" результати стосовно окремого
державного службовця практично неможливо,
тому об'єктом оцінки мають бути цілі, накрес#
лені перед ним відповідно до його компетенції

та    посадових обов'язків, встановлених посадо#
вими інструкціями.

3. Соціальна ефективність, яка передбачає до#
сягнення "суспільних цілей". Основним її кри#
терієм є відповідність діяльності потребам і ба#
жанням клієнта чи споживача державних послуг
і, врешті#решт, усього суспільства. Фахівці у сфері
державного управління використовують її для
обліку зовнішніх "непрямих" результатів службо#
вої діяльності [2, 3].

Для визначення соціальної ефективності дер#
жавної служби необхідно володіти передусім до#
статньою інформацією, яка безпосередньо сто#
сується функціонування тих чи інших державних
інституцій на всіх рівнях. 

До зазначеної інформації належать насампе#
ред відомості про процес прийняття рішень та
контролю за їх виконанням, про оцінку функцій,
що виконуються, відповідальності та звітності
структурних підрозділів і посадових осіб, про
своєчасність та якість виконання накреслених
планів і поставлених завдань, участь представ#
ників громадськості у формулюванні та оцінці
державних програм.

З метою визначення якості та ефективності ви#
конання державною службою своїх зобов'язань
(програм, завдань, заходів і т. ін.) використову#
ються такі види індикаторів:

індикатори витрат визначаються на основі об#
сягу фінансових, кадрових та інших ресурсів, які
використовуються для виконання конкретних
програм чи для надання певних послуг (зазвичай
ці витрати розраховуються у разі підготовки
фінансового обґрунтування та подання бюджету);

індикатори результатів/обсягів роботи визна#
чаються на основі розрахунку одиниць виробле#
ної продукції чи наданих послуг і обсягу робочого
навантаження або отриманих послуг;

індикатори результатів/ефективності визнача#
ються на основі результатів функціонування
(включаючи якість) державної служби (за словами
американського спеціаліста в галузі цивільної
служби Р. Епстейна, вимірювання ефективності –
це метод перевірки, наскільки адекватно відобра#
жаються та задовольняються урядом громадські
цілі та інтереси);

індикатори ефективності/рентабельності виз#
начаються як співвідношення кількості виконаних
робіт чи наданих послуг до їх вартості в грошових
одиницях чи людино#годинах;

індикатори продуктивності поєднують у собі ха#
рактеристики продуктивності та ефективності,
наприклад, "кількість метрів дороги, відремонто#
ваної протягом однієї години роботи" означає
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продуктивність, а "частина дороги, відремонтова#
ної належним чином" (тобто така, що експлуа#
тується без повторного ремонту протягом вста#
новленого строку) відображає ефективність.

У багатьох випадках для експертної оцінки
соціальної ефективності державної служби поряд
зі згаданою інформацією потрібні й інші відомості,
зокрема, про якість навколишнього середовища.
Основні вимоги, які пред'являються до визначен#
ня індикаторів якості виконаних робіт чи наданих
послуг, такі: вони мають бути обґрунтованими,
достовірними, зрозумілими, своєчасними, бага#
то#аспектними, відносно не дорогими й сфокусо#
ваними на контрольованих елементах виконавчої
діяльності. 

Серед критеріїв соціальної ефективності в нау#
ковій літературі згадуються: 
• ступінь відповідності напрямів, змісту і резуль#
татів управлінської діяльності посадових осіб тим
параметрам, що зазначені в адміністративному
регламенті державного органу, посадовій
інструк#ції державного службовця;
• законність рішень і дій державного службовця,
а також законність і зміст певних документів,
підготовлених ним (показником, тобто кількісним
виразом цього критерію, може бути кількість ос#
каржень дій і рішень у суді);
• обсяг і якісний характер взаємозв'язку держав#
них службовців із громадянами та їхніми об'єднан#
нями;
• відкритість і прозорість процедур прийняття
рішень, інформаційна доступність органу держав#
ної влади в цілому; 
• дотримання правил службового поводження на
державній службі, зокрема по відношенню до
споживачів державних послуг. 

Цілком зрозуміло, що соціальна ефективність
державної служби безпосередньо пов'язана
з якістю управлінського персоналу на всіх рівнях
державної ієрархії. З метою підвищення про#
фесійної компетентності та відповідальності дер#
жавних службовців за доручену справу в багатьох
західних країнах широко застосовується система
оцінок (атестації) виконавчої діяльності держав#
них службовців. Так, у США результати випро#
бувань (тестувань) оцінюються за п'ятибальною
системою за такими показниками, як:
• фактори виконавчої діяльності: ефективність;
використання часу й матеріалів; своєчасність за#
вершення роботи; старанність, ініціатива у роботі;
наполегливість у досягненні мети;
• моральні фактори: відданість державі/департа#
менту; лояльність до колег і старших за посадою;
доброзичливе ставлення до підлеглих; сприйняття

ділової етики; здатність до співробітництва;
відповідальність; відданість службі; відкритість;
• здібності, професійні знання і практичний
досвід: технічні знання і навички; комунікативний
досвід; аналітичні, організаторські здібності;
здатність "запалювати" персонал і впливати на
співробітників, надихати інших і впливати на них
(не тільки на своїх колег); гнучкість та спро#
можність до адаптування; уявлення і творчість;
здатність до розвитку підлеглих; широта концеп#
туальних поглядів.

Загальновідома традиційна система атестації
керівників і фахівців з використанням кількісного
рейтингового підходу до оцінки професійних,
ділових і особистісних якостей персоналу із за#
стосуванням соціологічного апарату.

Найбільш характерною для цього напряму
є методика, розроблена Є. Дорошенко, яка у 80#х
роках у межах експерименту одержала досить
широке поширення у системі Мінзв'язку СРСР [4].

У цій системі експертна комісія складається
з двох груп: групи адміністративної думки і групи
колективної думки. Перша характеризує праців#
ника з погляду вищого керівництва, друга – з по#
зицій підлеглих і колег по роботі.

Оцінку ділових і особистісних якостей праців#
ників Є. Дорошенко пропонує проводити за напря#
мами: трудові якості, організаторські здібності,
компетентність, особистісні якості, психологічна
сумісність із колективом. Оскільки за своєю зна#
чимістю ці напрями неоднакові, кожен з них
наділяється визначеною "вагою". Характерно, що
показники, які підлягають оцінці, мають значний
перетин з наведеними вище. Так, оцінка трудових
якостей здійснюється за схемою: працьовитість –
старанність, бажання працювати, людина без оз#
нак ліні; діловитість – людина розумна й серйозна,
знає справу, заповзятлива, готова розпочати
відповідні заходи в потрібний момент, спритна,
практична; творча ініціативність – внутрішнє спо#
нукання до нових форм діяльності; здатність до
творчості – оригінальне мислення, допитливість,
здатність розвивати новий і свіжий підхід до ба#
гатьох стандартних проблем; якість виконаної
роботи – дуже добре відповідно до нормативів
виконана робота, точність та акуратність у вико#
нанні дорученої роботи; результативність праC
ці – наявність очевидних результатів, плідна
й продуктивна праця.

У Великій Британії [5] при доборі на державну
службу враховують: аналітичні здібності й на#
вички аргументації; міжособистісні навички; ко#
мунікативні навички (письмові, усні, презен#
таційні); навички роботи в команді; спеціальні
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технічні навички. При доборі кандидатів для сис#
теми швидкого кар'єрного просування застосову#
валися такі ключові групи вимог: орієнтація на ре#
зультат ( за наявності кількох завдань необхідно
вміти планувати, аналізувати і розставляти
пріоритети, для того щоб виконувати завдання
в термін, здатність до ініціативи й лідерства);
гнучкість мислення (здатність творчо мислити
і виявляти уяву, відкритість для нових ідей);
рішучість (здатність керувати командою, вчасно
припинити обговорення, прийняти рішення);
здатність будувати відносини (відкритість у відно#
синах і вміння добре працювати в колективі);
уміння створити позитивне враження (бути пере#
конливим й спроможним аргументувати свої
думки, мистецтво захищати свою думку в різній
аудиторії); особистий і професійний розвиток
(спроможність визнання потреб у розвитку і ство#
рення можливостей для навчання).

У підвищені соціальної ефективності державної
служби головний наголос робиться не тільки на
вдосконалення її якості відповідно до зазначених
індикаторів, але й на введення в дію інших не
менш важливих факторів. Останнім часом особ#
лива увага акцентується на підвищенні особистої
відповідальності державних службовців за дору#
чену справу, що сприяє зниженню їх відчуження
і посиленню їх відданості справі обслуговування
громадських інтересів. Разом із цим розширення
представництва й участі громадськості у здійс#
ненні державних програм сприяє втіленню їх
у життя. З іншого боку, поширення інформації про
державну діяльність дозволяє своєчасно прийма#
ти превентивні заходи щодо помилкових та
шкідливих рішень і вносити необхідні корективи
в реалізацію державних програм.

В експертній оцінці соціальної ефективності
державної служби велика увага приділяється
порівняльному аналізу основних індикаторів, на
основі яких визначаються критерії якості роботи.
Порівняння поточної інформації здійснюється:
шляхом аналізу діяльності за попередній рік; за
подібними сферами повноважень; на відповід#
ність стандартам чи нормам, цілям, встановленим
на початку року; за вартістю або результатом
подібної діяльності в інших органах чи приватному
секторі.

Створення та імплементація системи критеріїв
соціальної ефективності державної служби має
ґрунтуватись на чіткому розумінні та знанні того,
для досягнення яких цілей призначена та чи інша
програма, який досягнуто рівень виконання тієї чи
іншої програми, хто є головним споживачем чи
користувачем тієї чи іншої програми. У цьому

контексті при створенні зазначеної системи слід
дотримуватись такої послідовності практичних
кроків: ідентифікація програми (системи); форму#
лювання мети системи; ідентифікація системи
індикаторів; визначення конкретних цілей; моніто#
ринг; складання звіту про досягнуті результати;
аналіз та вироблення заходів щодо підвищення
ефективності.

Вибір критеріїв і методів оцінки ефективності
діяльності державних службовців залежить від ка#
тегорії посади державного службовця. 

У зв'язку з поділом управлінської праці резуль#
тат праці керівників, як правило, може бути адек#
ватно виражений тільки через підсумки діяльності
органу державної влади чи його підрозділів (тобто
фактично як сумарний результат діяльності служ#
бовців), а також через соціально#економічні умо#
ви праці підлеглих. 

Результат праці фахівців залежно від специфіки
одержуваного результату визначається, виходячи
з кількісних та якісних критеріїв (обсягу, повноти,
якості, своєчасності виконання закріплених за ни#
ми посадових обов'язків та ін.), як підсумок діяль#
ності кожного працівника окремо.

Таким чином, вибір критеріїв оцінки службової
управлінської діяльності має ґрунтуватися на фак#
торах, що дозволяють урахувати як специфіку ре#
зультатів, які очікуються за наслідками службової
діяльності (у більшості випадків можна оцінити на
основі критеріїв соціальної ефективності, і тільки
у випадках, коли результат цієї діяльності під#
дається прямій кількісній оцінці, застосовуються
критерії економічної ефективності), так і характе#
ристики посади державного службовця. 

Методи оцінки діяльності державного служ%
бовця. Метод управління за цілями – найбільш
розповсюджений у розвинутих країнах метод ком#
плексної оцінки ефективності діяльності державних
службовців, не пов'язаних безпосередньо з випу#
ском продукції. Метод заснований на оцінці досяг#
нення службовцем цілей, накреслених на конкрет#
ний термін. Передбачає систематичне обговорен#
ня досягнутих цілей. Вимагає чіткого кількісного
визначення цілей і термінів їхнього досягнення.
Використовується для оцінки керівників і фахівців.
Метод передбачає послідовне застосування пев#
них елементів: 
• створення зрозумілих і добре сформульованих
цілей роботи, яку необхідно виконати; 
• розробку плану дій, в якому формулюються
шляхи досягнення цілей; 
• виконання плану дій; 
• оцінку досягнутих результатів; 
• коригування діяльності в разі потреби; 
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• формулювання нових цілей майбутньої діяль#
ності.

Застосування такого методу оцінки може спри#
яти зміні механізму бюджетування державних ор#
ганів і так званої результативної моделі бюджету
(витрати прив'язані до функцій, програм, послуг,
видів діяльності та їх результатів, отриманих на
основі оцінки діяльності відповідно до планів). 

Успішність застосування цього методу зале#
жить від вимірності та конкретності цілей, а також
наявності можливостей перевірки виконання до#
рученого завдання. 

Найбільші складності під час застосування цьо#
го методу виникають у процесі визначення кіль#
кісних індивідуальних показників і приведенні їх
у систему, придатну для використання при оцінці. 

Метод шкали графічного рейтингу заснований
на визначенні відповідної оцінки кожної рисі ха#
рактеру оцінюваного працівника: кількості та якос#
ті роботи, ініціативності, здатності до співробіт#
ництва, надійності і т. д. Оцінка відповідає рейтингу
від "відмінно" до "незадовільно".

Метод вимушеного вибору заснований на до#
борі найбільш характерних для даного працівника
характеристик (описів), що відповідають ефек#
тивній і неефективній роботі. На основі бальної
шкали розраховується індекс ефективності. Цей
метод використовується керівництвом, підлегли#
ми, колегами для оцінки ефективності діяльності.

Описовий метод дозволяє розкрити переваги
і недоліки поводження працівника за визначени#
ми критеріями (кількістю та якістю роботи, знан#
ням роботи, особистими якостями, ініціативністю
та ін.) за допомогою шкали рейтингу. 

Метод анкет включає набір описів поводжен#
ня працівника, з яких вибираються оцінки, влас#
тиві працівникові та оцінюється загальний рей#
тинг анкети. 

Метод вирішальних ситуацій заснований на
використанні списку описів правильного й по#
милкового поводження працівника в окремих
вирішальних ситуаціях, на основі співвіднесення
яких визначається оцінка діяльності.

Метод шкали рейтингових поведінкових устаC
новок заснований на використанні вирішальних
ситуацій, з яких виводяться характеристики ре#
зультативності праці на підставі рейтингу опису
поводження працівника та його кваліфікації.

Метод спостереження за поводженням засно#
ваний на спостереженні й оцінці поводження

працівника у вирішальній ситуації поточного ча#
су і фіксації кількості випадків типового чи спе#
цифічного поводження.

Вибір того чи іншого методу оцінки на рівні ок#
ремих органів державної влади нерозривно
пов'язаний з вибором методів оцінки ефектив#
ності державної служби в цілому. 

Висновки. Запровадження оцінки ефектив#
ності діяльності державних службовців не може
розглядатися у відриві від інших заходів адмініст#
ративної реформи, деякі з яких мають бути пере#
думовою для впровадження методу управління за
цілями. До таких заходів насамперед належать: 
• проведення аналізу і розподілу функцій органів
виконавчої влади;
• максимально чітке й конкретне закріплення цих
функцій в адміністративних регламентах; 
• вироблення для кожної з функцій кількісних та
якісних критеріїв ефективності їхньої реалізації        і
встановлення в адміністративних регламентах
процедури оцінки ефективності діяльності дер#
жавного органу.

Для того, щоб змінити формальне ставлення
багатьох державних службовців до оцінки ефек#
тивності їхньої діяльності, необхідно законодавчо
закріпити зв'язок між оцінкою ефективності та оп#
латою праці, що має бути пов'язане з розробкою
чітких адміністративних регламентів діяльності
державних органів і встановленням на їх основі
конкретних критеріїв і показників ефективності
діяльності державного службовця в їхніх посадо#
вих інструкціях. 
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Постановка проблеми. Одним з визначаль#
них факторів ефективного державного управління
є належне функціонування та всебічний розвиток
державної служби. Від державних службовців
значною мірою залежить авторитет влади, функ#
ціонування державного механізму, забезпечення
економічного і соціального розвитку країни та до#
сягнення нею європейських стандартів життя. 

Розвиток державної служби України в період
після 1991 року був пов'язаний з новим держав#
ним будівництвом, розподілом державної вла#
ди, змінами конституційно#правових засад. Ре#
формування державної служби обмежилося
структурними змінами в системі виконавчої вла#
ди. Внутрішній зміст реформ був розрахований
на те, що ті ж самі люди, які й раніше здійснюва#
ли функції прийняття та реалізації управлінських
рішень, почнуть працювати по#іншому, з макси#
мальною віддачею сил.

Але з відмовою від командно#адміністратив#
них методів управління і децентралізацією уп#
равління соціально#економічними процесами
сфера впливу та завдання органів державної
влади значно змінились [1]. Тому державні служ#
бовці, яких відбирали для виконання зовсім інших
завдань, перетворилися на категорію праців#
ників, частина яких упереджено ставилася до но#
вих вимог суспільства, а тим, котрі бажали б
трансформувати якість надання управлінських по#
слуг, бракувало досвіду демократичного уп#
равління, орієнтації в діяльності на споживача по#
слуг. Цьому періоду були притаманні непрозорість
вироблення рішень, застарілі методи їх впровад#
ження та мінімальна відповідальність за наслідки. 

Складність завдань та функцій, покладених на
органи державної влади, зумовлює необхідність
формування нової управлінської еліти, залучен#
ня до системи управління молодих професійно
підготовлених кадрів [2]. При цьому необхідно
опрацювати власний історичний досвід форму#
вання управлінських кадрів, запозичити найкра#
ще, врахувати помилки та виробити нові підхо#
ди. Все це й визначає актуальність теми.

Метою статті є спроба розробити нову мо#
дель залучення молоді до державного управління.
Відповідно до зазначеної мети завданням автора
є виявлення на підставі історичного аналізу кадро#
вої політики впродовж ключових періодів українсь#
кого державотворення комплексу основних якос#
тей державних службовців, необхідних для ефек#
тивного здійснення ними державних завдань,
визначення основних критеріїв прояву цих якос#
тей, а також надання пропозицій щодо шляхів удо#
сконалення існуючої системи пошуку і відбору мо#
лоді до роботи в органах державної влади.

Ю. ШЕВЦОВА,
начальник відділу молодіжної політики 

Головного управління у справах сім'ї та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ 
ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
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Виклад основного матеріалу. Історичний
аналіз державного будівництва в Україні протя#
гом ХХ століття свідчить, що принципи залучення
молоді до процесів управління державою відігра#
вали ключову роль у результативності всіх держа#
вотворчих процесів та суттєво впливали на кінце#
вий результат.

Політичні та соціально#економічні особливості
українського суспільства на початку минулого
століття обумовили ту обставину, що більшість
освічених людей в Україні були русифікованими
прихильниками антиукраїнських та антидержав#
ницьких настроїв. Натомість бракувало національ#
но свідомих і дисциплінованих людей, які мали
б фахову освіту та загальний політичний досвід [3]. 

Вже Центральна Рада відчула гострий брак
компетентних людей, необхідних для організації
адміністративного апарату. Більшість тогочас#
них українських політиків були зовсім молодими
людьми: В. Винниченку було 38 років, С. Пет#
люрі – 35, М. Шрагу, який замінив М. Грушевсь#
кого на посту голови Центральної Ради – 22, од#
ному з головних ідеологів української революції
1917–1920 рр. П. Христюку – 27 років. На жаль,
ці непересічні особи були нездатні на практичні
дії, не звертали уваги на важливість побудови
професійного управлінського апарату незалеж#
ної держави [4].

Відсутність дієздатних управлінських кадрів
підтверджує й автор споминів про українську
революцію А. Могилянський (під назвою "Тра#
гедія України" їх було опубліковано у Берліні
в 1923 році). Ось його висновок: "Новий апарат
створювався в неймовірно важких умовах. З еле#
ментів, які протягом усього життя перебували
в опозиції уряду й зовсім не були виховані у владі,
важко було її конструювати: вони вносили лише
розклад і роздратування, дискредитуючи саму
владу як таку. Нові представники влади не вміли,
часто з найкращими намірами підійти впритул й ав#
торитетно до нової для них справи. Старі ж діячі,
часто знову покликані до влади, застосовували
старі й ненависні прийоми управління" [5, с. 31]. 

Уряд П. Скоропадського при побудові систе#
ми органів влади відійшов від партійного та
національного принципів формування. На думку
гетьмана, народні маси й демократична інте#
лігенція ще не розуміли завдань державності та
не мали досвіду організації влади. Тому "....пот#
рібні були довгі роки політичного виховання
раніше, ніж ці елементи без явної шкоди могли
б управляти державою..." [6, с. 5]. Визначальни#
ми критеріями при призначенні на управлінські
посади стали насамперед наявність досвіду

роботи, професіоналізму, ініціативності, енергій#
ності, високого освітнього рівня. Однак далеко
не всі гетьманські посадовці розуміли нові дер#
жавницькі завдання і своїми діями, траплялося,
дискредитували владу. Оскільки більшість дер#
жавних чиновників походила з колишніх царських
урядовців, для них були чужими демократичні ідеї
та національні цінності. Намагання українських гро#
мадських кіл обмежити їх антиукраїнську діяльність
дали ще гірший результат. Службовці почали сабо#
тувати розпорядження уряду [7]. Тобто зусилля,
спрямовані на те, щоб і при новій формі влади
політика держави залишалася українською, не ма#
ли серйозного кадрового підкріплення [8]. 

Приклад державотворення, що ґрунтувався
на власних традиціях національно#визвольного
руху, представляла Західноукраїнська Народна
Республіка (ЗУНР). У Галичині були присутні
керівники й службовці, які були виховані в українсь#
ких молодіжних, громадських і воєнізованих
організаціях, що навчило їх бути солідарними,
привчило до дисципліни й довір'я до власних
керівників [4]. А перебування Галичини у складі
Австро#Угорщини дало необхідний досвід дер#
жавно#правового управління. І хоча й у ЗУНР та#
кож відчувався брак фахового персоналу в адмі#
ністраціях, на залізниці, в економіці, основною
причиною ліквідації держави стали, головним
чином, зовнішньополітичні фактори. 

Радянська країна також зуміла поєднати якості
патріотизму і професіоналізму в єдиний комп#
лекс, створивши потужну систему відбору, нав#
чання й висування молоді в інтересах держави.
В основу принципів добору кадрів були покладені
ленінські критерії їх оцінки з точки зору добро#
совісності, політичної позиції, знання справи,
адміністративних здібностей [9]. Поступово роль
головного джерела поповнення кадрів для дер#
жавного (партійного) апарату почали виконувати
органи ЛКСМ. Керівники комсомольських осе#
редків ретельно відбиралися за принципом від#
даності комуністичним ідеям, проходили фахове
навчання, а під час роботи на штатних посадах
в комітетах ЛКСМ набували досвіду практичної
управлінської діяльності.

Протягом відносно незначного проміжку часу
в СРСР було створено дієздатний управлінський
апарат, якій, постійно оновлюючись, здебільшо#
го відповідав своєму стратегічному призначен#
ню – організаційному забезпеченню діяльності
держави, практичним і безпосереднім здійснен#
ням її завдань і функцій.

Після останніх президентських виборів в Ук#
раїні настала нова хвиля залучення патріотично
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налаштованих осіб, які за домінуючої орієнтації
на демократичний розвиток держави не при#
діляють належної уваги ефективній реалізації
проголошених принципів. Проблеми в політиці
та економіці наочно демонструють, що серед
причин безрезультативності більшості запрова#
джених реформ не останнє місце займає недо#

статній рівень національної свідомості, компе#
тентності та відповідальності при прийнятті та
здійсненні управлінських рішень. Тому суспільст#
во і громада продовжують потерпати від певних
перманентних ризиків (схематично зображених
на рис. 1), що стають серйозною загрозою націо#
нальній безпеці України.

Руйнування державного механізму

Загроза національній безпеці України

Національна
несвідомість

Безвідповідальність Непрофесіоналізм

Нехтування інтересами
держави

Зрив виконання
державних завдань

Зниження потенціалу
держави

Дестабілізація 
в суспільстві

Прийняття рішень, які
не сприяють досягнен#

ню означеної мети 

Кризова ситуація 
в галузі

Рис. 1. Ризики в державному управлінні

Погіршення рівня
добробуту населення

Перманентна 
криза влади

Падіння довіри
населення до влади до

критичного рівня

Ризики та перешкоди, що існують на шляху
ефективного державного управління
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Сьогодні в Україні йде процес зміни управ#
лінських поколінь, формується нова система за#
лучення молоді до роботи в органах державного
управління. Упродовж останніх років було прий#
нято цілу низку відповідних нормативно#право#
вих актів, головними з яких на сьогодні є Загаль#
нодержавна програма підтримки молоді на
2004–2008 роки, затверджена Законом України,
і Програма підготовки та залучення молоді до
державної служби та служби в органах місцево#
го самоврядування, створення умов для її про#
фесійного зростання, затверджена Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.
№ 1444. На жаль, проект Загальнодержавної прог#
рами патріотичного виховання молоді, який
кілька років був на розгляді у Верховній Раді Ук#
раїни, так і не набув статусу закону.

Деякі напрями відбору здібної молоді на дер#
жавну службу регулюються розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р.
№ 48#р "Про залучення представників молодіж#
них громадських організацій до роботи на гро#
мадських засадах в центральних органах виконав#
чої влади", спільними наказами: Головдержслужби
і Міністерства освіти і науки України від 12 груд#
ня 2001 р. № 96/799 "Про затвердження Поло#
ження про конкурсний відбір талановитої молоді
для навчання за освітньо#професійними про#
грамами підготовки фахівців освітньої галузі
"Державне управління"; Головдержслужби, Мініс#
терства освіти і науки України та Української Ака#
демії державного управління при Президентові
України від 30 жовтня 2002 р. № 80/625/149
"Про затвердження Порядку відбору на держав#
ну службу перспективних випускників вищих на#
вчальних закладів ІV рівня акредитації". 

Аналіз зазначених документів та напрямів дав
змогу визначити такі напрями державної полі#
тики: 
• розширення просвіти молоді з питань державно#
го управління, державної служби з метою підви#
щення престижу державної служби в молодіжному
середовищі; 
• залучення на державну службу випускників ви#
щих навчальних закладів шляхом конкурсного
відбору з подальшим зарахуванням до кадрово#
го резерву;
• удосконалення системи добору талановитої
молоді до вищих навчальних закладів, які готу#
ють фахівців для служби в органах виконавчої
влади за спеціальністю "Державне управління";
• стажування молоді в органах державної влади
з метою виявлення професійного рівня та ділових
якостей для роботи на вакантній посаді тощо. 

Отже, основна діяльність зосереджена на по#
ступовому розширенні традиційної сфери залу#
чення молодих громадян до процесу державної
служби. Проте можна запропонувати інший
підхід, який ставить у центр уваги виховання мо#
лоді "у владі", а саме: 

а) розвиток такого комплексу якостей, як
національна свідомість, відповідальність, про#
фесіоналізм;

б) виявлення здатності до прийняття та реалі#
зації управлінських рішень; 

в) системний відбір кращих представників мо#
лодого покоління до роботи в органах державної
влади. 

Безумовно, це дуже складний і тривалий про#
цес, але без цього неможливо розраховувати на
формування України як сталої, високорозвине#
ної демократичної країни на рівні держав –
членів світового співтовариства.

У сучасних соціально#економічних умовах
функцію виявлення молодих людей, спромож#
них у майбутньому стати вдалими управлінця#
ми, могли б виконувати громадські організації,
які перебувають у постійному розвитку. 

Пропонується вдосконалити існуючу систему
добору завдяки належним передумовам її
функціонування, а також встановленню певних
критеріїв оцінки придатності молодих людей до
роботи на державній службі (рис. 2).

Виявленням та розвитком управлінських
здібностей у молодих киян вже багато років
займається Головне управління у справах сім'ї
та молоді виконавчого органу Київради (Київсь#
кої міської державної адміністрації) шляхом
проведення конкурсів проектів серед молодіж#
них громадських організацій міста. Представ#
лені на конкурс проекти є міні#моделлю управ#
лінської діяльності, а процес реалізації проекту –
спробою виконання певного управлінського
рішення. Постановка практичних завдань, моде#
лювання ситуацій, що вимагатимуть прийняття
самостійних, зокрема інноваційних, рішень, ма#
теріальна зацікавленість спонукає молодих лю#
дей до прояву своїх професійних умінь, навичок,
здібностей, до формування якостей універсаль#
ного керівника. Обов'язковою умовою конкурсу
є україномовне впровадження проекту та спря#
мованість на національно#патріотичне виховання
дітей, підлітків та молоді. У такий спосіб молоді
люди долучаються до свідомого поширення
національної ідеї в молодіжному середовищі. 

Протягом 2001–2005 років у м. Києві було
проведено шість конкурсів, в яких взяли участь 128
громадських організацій. За цей час 72 керівника
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Вступ 
на державну службу

самостійно вирішувати
технологічні, організа�

ційні та адміністра�
тивні завдання

Рис. 2. Система залучення молоді на державну службу*

________________________
* Блоки, що запропоновані до включення, виділені червоним кольором.
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Стажування обдарованої молоді та
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в органах державної влади
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управлінські рішення 

Конкурсний відбір

Кадровий резерв Магістратура державного управління 
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отримали можливість спробувати свої сили в уп#
равлінській діяльності. З метою додаткового
розвитку їх лідерських навичок, прищеплення
основ практичного менеджменту в рамках
конкурсу була започаткована програма "Школа
управління проектами". Таким чином, конкурс
стає майданчиком для підготовки майбутніх
керівників. Уміння, навички та знання, здобуті та
збагачені в процесі практичної діяльності,
стають важливою передумовою для свідомого
обрання кар'єри державного службовця.

Для поширення подібної практики на рівень
держави доцільно створити спеціальну інфраст#
руктуру, головним завданням якої має стати
виявлення та відбір потенційно здібної молоді
до роботи в органах державного управління Украї#
ни шляхом проведення зазначених конкурсів за
уніфікованою схемою. Переможці цих конкурсів
можуть бути зараховані до кадрового резерву
на керівні посади з подальшим наданням пере#
ваги при вступі на державну службу.

Висновки. На підставі аналізу здійснення кад#
рової політики на зламних періодах українського
державотворення виявлено комплекс основних
якостей, що мають бути притаманні молоді, яка
готується стати на державну службу, а саме:
національну свідомість, відповідальність, профе#
сіоналізм. З урахуванням цього запропоновано
нову модель виявлення та відбору молоді, здатної
до державного управління, шляхом участі її у роз#
робці та реалізації соціальних проектів.

На наш погляд, зацікавленість у впровадженні
такої системи має бути в усіх учасників. По#пер#
ше, це вигідно державі, тому що дозволить
акумулювати зусилля, що прикладаються на вирі#
шення проблеми, а також значною мірою підви#
щити ефективність відбору молоді. Відібрані на
підставі ділових якостей та перевірені в процесі
практичної реалізації управлінських рішень, такі

службовці, працюючи в усіх гілках влади над
виконанням локальних програм і планів, зможуть
забезпечити цілеспрямовану державну політику
в межах єдиних підходів до стратегії й тактики
управління. 

По#друге, це вигідно і самій молоді. Молода
людина завчасно зможе випробувати свої сили
в управлінській діяльності та оцінити наслідки
прийнятих власних управлінських рішень. Крім
того, молоді люди з самого початку отримують
мотивацію до праці на державу, оскільки ре#
зультати їх роботи будуть оцінені і перед ними
відкриються перспективи кар'єрного зростання
та підвищення свого соціального статусу. 
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Виконавча влада, яка головним чином покли#
кана забезпечувати виконання законів та інших
правових актів держави, є найбільш наближеною
до людини гілкою влади, з якою у неї найчастіше
відбуваються контакти з приводу задоволення
різноманітних суб'єктивних прав і законних інте#
ресів. Сама ж виконавча влада – це державний
апарат управління, фактично, його державні
службовці (чиновники).

Що ж стосується принципу "верховенства
права", то він не може ототожнюватися з більш
відомим принципом "верховенства закону", який

за панівною у вітчизняній юридичній науці ідео#
логією юридичного позитивізму означає пріори#
тетність законів перед іншими формами норма#
тивно#правового регулювання суспільних відно#
син. На противагу цьому, "верховенство права"
доцільно тлумачити як принцип функціонування
держави. Це означає:

по#перше, пріоритетність прав людини перед
будь#якими іншими цінностями демократичної,
соціальної, правової держави;

по#друге, підпорядкування діяльності всіх без
винятку державних інститутів потребам реа#
лізації та захисту зазначених прав.

З огляду на потреби практичного застосуван#
ня принципу верховенства права, при розкритті
його змісту важливо робити акцент не лише на
проблемі "утвердження" прав людини, а й на проб#
лемі "забезпечення реалізації" цих прав. Тільки
з урахуванням зазначених аспектів змісту прин#
ципу верховенства права стає зрозумілішою кон#
ституційна формула (частина 2 статті 3 Консти#
туції України): "Утвердження і забезпечення прав
і свобод людини є головним обов'язком держави".

Необхідність подібного розмежування згаданих
акцентів зумовлена тим, що у нас традиційно
прийнято забагато говорити про наділення права#
ми, про їх перелік, зміст та належну легалізацію,
тоді як саме по собі офіційне (легальне) визнання
навіть найширшого обсягу прав ще не означає, що
людина в змозі реально скористатися ними, тобто
що вони фактично реалізовані. 

Не менш поширеною є звичка зводити проб#
лему верховенства права до забезпечення су#
дового захисту порушених прав. Хоча має бути
зрозумілим, що основний обсяг діяльності дер#
жави зводиться не стільки до реагування (через
судовий розгляд) на аномальні вчинки – право#
порушення, скільки до "позитивних" дій зі ство#
рення умов для ефективної реалізації людьми
належних їм прав.

Отже, проблема забезпечення верховенства
права може бути реально розв'язана лише через
налагодження повсякденних взаємостосунків
(відносин) людини з посадовими особами пубC
лічної адміністрації – органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування. Провідною
правовою галуззю у цій сфері регулювання, як

ЗАСАДНИЧЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

В. АВЕР'ЯНОВ,
доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем

державного управління та адміністративного права
Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України
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відомо, є адміністративне право. Іншими слова#
ми, фактично існуючий режим адміністративно#
правового регулювання згаданих взаємосто#
сунків – це реальний показник рівня забезпечен#
ня верховенства права в державі та суспільстві. На
сьогодні зазначений режим має далеко не євро#
пейський вигляд. І головним чином через те, що
у нас і досі зберігається стара радянська (а точ#
ніше, "неорадянська") ідеологія державної, в тому
числі й виконавчої влади, за якою людина по#
зиціонується не як суб'єкт, інтересам якого має
"служити" держава, а як підвладний об'єкт, що#
до якого панують інтереси держави, зокрема
державного апарату управління. У цьому зна#
ходить вияв так звана "державоцентристська"
ідеологія взаємодії держави з громадянським
суспільством.

У той же час сама Конституція України закріпила
перехід від керівної в минулому до нової ідеології
"служіння держави" інтересам людини. Про це яс#
но свідчать положення статті 3 Конституції України:
"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недо#
торканість і безпека визнаються в Україні найви#
щою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визнача#
ють зміст і спрямованість діяльності держави". 

Доречно згадати, що подібну ідеологію дуже
влучно сформулював ще на початку 30#х років
минулого століття тодішній губернатор Нью#
Йорку і майбутній президент США Франклін Д. Руз#
вельт: "Обов'язок держави перед громадяна#
ми – це обов'язок слуги перед хазяїном". 

З огляду на наведене зазначимо, що намаган#
ня радикально змінити стару ідеологію шляхом
запровадження нової, так званої "людиноцент#
ристської" ідеології – це основне завдання та
єдино можливий шлях реального запроваджен#
ня принципу верховенства права у сфері функ#
ціонування виконавчої влади.

Радикальній зміні державної ідеології має
сприяти насамперед посилення орієнтації вико#
навчої влади на діяльність з надання адміністраC
тивних (або управлінських) послуг, яка повніше
відповідає новій ідеології "служіння держави"
інтересам людини. Ця функція держави – надан#
ня адміністративних (управлінських) послуг –
була вперше передбачена 1998 року Кон#
цепцією адміністративної реформи в Україні.
Проте вітчизняні вчені та практики досі не мають
загальноприйнятої і офіційно сприйнятої позиції
щодо інституту адміністративних послуг. Відтак
цей термін поки що використовується як своє#
рідна ідеологема – подібно до поширених у прак#
тиці дефініцій "губернатор", "мер" і т. ін.

Для усвідомлення "людиноцентристського"
призначення згаданого інституту важлива саме
дефініція "послуги". Адже вона досить точно ак#
центує увагу на виконанні обов'язків держави
перед фізичними та юридичними особами. А влас#
не надання адміністративних послуг означає діяль#
ність, спрямовану на юридичне оформлення
умов, визначених законодавством необхідними
для забезпечення належної реалізації особами
своїх прав та інтересів. Саме така позиція стосов#
но поняття адміністративних послуг відбита у про#
екті Адміністративно#процедурного кодексу Ук#
раїни, що зараз перебуває на розгляді у парла#
менті. Разом з кодексом комплексно врегулювати
інститут адміністративних послуг мав би, на мій
погляд, спеціальний закон із цього питання.

З точки зору реалізації у сфері виконавчої
влади принципу верховенства права, найбільш
складним, окрім розширення обсягу діяльності
з надання зазначених послуг, залишається зав#
дання подолання існуючої у багатьох фахівців
недооцінки ролі процедур в діяльності органів
виконавчої влади, насамперед у частині їх
взаємостосунків з громадянами. Нагадаємо, що
в чинному адміністративному законодавстві Ук#
раїни якраз процедурна частина (за винятком
регулювання адміністративно#юрисдикційних
проваджень) є найменш розвинутою.

Проте ці процедури, що їх зараз прийнято
визначати як "адміністративні", покликані істот#
но сприяти підвищенню ефективності публічної
влади, чіткому виконанню функцій і повнова#
жень органів та посадових осіб. Але головне –
адміністративні процедури здатні забезпечити
необхідну послідовність у реалізації громадяна#
ми своїх прав і законних інтересів та стати дійо#
вим засобом протидії суб'єктивізму й свавіллю
з боку службовців органів виконавчої влади. Не#
випадково, що в більшості європейських країн
існують відповідні кодифіковані акти, присвячені
дуже детальній регламентації подібних проце#
дур. Причому такі закони складають серцевину
адміністративного законодавства і саме вони
визначають рівень демократичності діяльності
публічної адміністрації в цих країнах.

Натомість у нашій країні застарілі стереотипи
спрощеної юридичної регламентації процесу#
альних відносин в діяльності державного апара#
ту дуже стійкі, навіть у середовищі фахівців. Ба#
гато хто з них вважає, що вимоги до законодав#
чого врегулювання адміністративних процедур
мають бути значно "полегшеними" порівняно,
наприклад, з правилами судового процесу. При
цьому вони забувають, що докладне визначення
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законом раціонально організованих та демокра#
тичних за суттю процедур діяльності з адміністра#
тивного розгляду заяв і скарг, інших звернень при#
ватних осіб – це чи не єдина реальна гарантія до#
тримання під час цього розгляду неупередженого,
відповідального і прозорого ставлення державних
службовців до правомірних вимог та інтересів за#
значених осіб. Більше того, завдяки цим процеду#
рам певною мірою "вирівнюються" правові позиції
у взаємостосунках держави і людини – на відміну
від відносин "субординації", в яких зазвичай пере#
бувають державно#владні суб'єкти і громадяни.

Сама ж по собі складність для сприйняття пе#
ресічними громадянами усього розмаїття рег#
ламентованих адміністративних процедур – це
не привід для відмови, як дехто припускає, від
подібної регламентації. Це лише додатковий
чинник, що вимагає серйозного удосконалення
якості роботи державного апарату завдяки
значному зростанню професіоналізму держав#
них службовців. Для громадян же складність
формалізованих адміністративних процедур аж
ніяк не повинна бути перешкодою, оскільки для
них врешті#решт будь#яка процедура має прак#
тичну цінність лише за таких умов: з одного бо#
ку, має бути забезпечено доступність і простоту
звернення до суб'єкта державно#владних пов#
новажень з певною вимогою або за певною по#
слугою, а з іншого – вони мають розраховувати
на оперативне (вчасне) отримання відповіді за
результатами справедливого, об'єктивного і за#
конного розгляду поданої заяви чи скарги.

Саме з урахуванням такого підходу проектом
уже згадуваного Адміністративно#процедурного
кодексу України передбачено докладну регла#
ментацію таких адміністративних процедур, як
розгляд за зверненнями фізичних і юридичних
осіб індивідуальних адміністративних справ, а та#
кож оскарження рішень, дій та бездіяльності ор#
ганів виконавчої влади, органів місцевого само#
врядування, їх посадових осіб з питань реалізації
прав і законних інтересів зазначених осіб.

Оцінюючи у цілому роль українського адмініст#
ративного права у реалізації принципу верхо#
венства права у сфері виконавчої влади, слід
наголосити на необхідності глибокого реформу#
вання цієї правової галузі. Це зумовлено тим, що
у нас дотепер переважають колишні радянські
стереотипи, які не сприяють європейському ро#
зумінню адміністративного права як провідної гаC
лузі правового забезпечення пріоритету прав люC
дини у сфері виконавчої влади. Зрештою тільки
в результаті трансформації адміністративного
права на засадах "людиноцентристської" ідеології

ця галузь зможе стати основним засобом гар#
монізації відносин між державою та людиною.

У цьому контексті першорядне значення має пе#
реосмислення фундаментальних засад адмініст#
ративного права, починаючи, природно, з виз#
начення його принципів. Це особливо важливо,
позаяк у нас, за радянською ще традицією,
принципи права сприймають не як дійсно
керівні засади, а як щось декларативне й абст#
рактне. Насправді ж принципи мають величезне
спрямовуюче значення, оскільки в них відби#
вається, так би мовити, "дух" адміністративного
права, його світоглядна ідеологія, суспільна
спрямованість. Адже саме завдяки своїм прин#
ципам адміністративне право в Європі орієнто#
вано на права й інтереси людей, їх ефективну
реалізацію та захист, тоді як у нас – на потреби
апарату державного управління, тобто, фактич#
но, на його службовців.

І це аж ніяк не дивно, а, навпаки, цілком при#
родно, оскільки, знову ж за радянською науко#
вою традицією, адміністративне право було чи
не єдиною галуззю права, яке не мало власних
принципів, а ґрунтувалося на принципах держав#
ного управління. Хоча зрозуміло, що державне
управління й адміністративне право – це різні
явища, і тому принципи адміністративного пра#
ва не можуть підмінятися принципами держав#
ного управління. Спроба такої підміни як раз
і є наслідком впливу на адміністративне право
"державоцентристської" ідеології, позаяк для
державного управління головне – прагнення го#
ловним чином до забезпечення раціональності
та ефективності управлінської діяльності, але аж
ніяк не до забезпечення прав людини.

Отже, саме нові принципи адміністративного
права мають стати ідеологічною основою зміни
парадигми взаємин держави (ширше – всієї пуб#
лічної влади) з людиною, що склалася в нашій
країні впродовж як колишнього радянського ми#
нулого, так і останнього десятиріччя минулого
століття. Виходячи із сучасного досвіду розвит#
ку адміністративно#правових доктрин у демо#
кратичних країнах світу, головним серед прин#
ципів адміністративного права має бути визнано
саме принцип верховенства права.

До речі, про те, як важко перебудувати вітчизня#
не адміністративне право на нових принципах,
свідчить приклад запровадження в Україні ад#
міністративного судочинства. Так, у набувшо#
му чинності з 1 вересня 2005 року Кодексі
адміністративного судочинства України (далі –
КАС) вперше в українському адміністративному
законодавстві закріплено принцип верховенства
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права (стаття 8). Але проблема в тому, що він мо#
же залишитися на папері, оскільки можливостей
його реального втілення у діяльності адміністра#
тивних судів тим же Кодексом не передбачено.

Дійсно, КАС (частина 3 статті 2) не вимагає,
щоб адміністративні суди перевіряли, чи пору#
шують рішення, дії та бездіяльність владних
суб'єктів права й інтереси людини. Натомість
передбачена перевірка за низкою інших ознак,
насамперед з точки зору відповідності Консти#
туції та законам України. Але як же можна забез#
печити судовий захист суб'єктивних прав особи
від порушень без перевірки саме на предмет
цих порушень?

Ще більш суперечливою є ситуація з оскар#
женням нормативно#правових актів (згідно зі
статтею 171 КАС). Адже тут взагалі мова йде про
оцінку їхньої відповідності не тільки законам,
а й будь#яким підзаконним актам вищої юридич#
ної сили. Хоча загальновідомо, що левова част#
ка порушень прав людини і громадянина міс#
титься саме в підзаконних і передусім у так зва#
них "відомчих" актах. Таким чином ставиться під
сумнів загалом виконання головного завдання
адміністративного судочинства, яким в частині 1
статті 2 КАС визнано зокрема захист прав, сво#
бод та інтересів фізичних осіб від порушень
з боку суб'єктів владних повноважень. Адже, не
перевіряючи діяльність органів публічної адмініст#
рації на предмет таких порушень, неможливо
захистити від них людей.

Отже, формальне проголошення принципу вер#
ховенства права в КАС фактично не підкріплено
реальним механізмом його застосування.

Наступний крок у запровадженні принципу
верховенства права у сфері виконавчої влади
пов'язаний з необхідністю відмови від абсолюC
тизації управлінської характеристики адміністC
ративного права.

Унаслідок такої абсолютизації в науці та прак#
тиці дотепер панує визначення адміністратив#
ного права винятково як "управлінського пра#
ва". Проте категорія "управління" має суворо ок#
реслений зміст і не визначає всього у відноси#
нах з приводу, скажімо, реалізації численних
суб'єктивних прав громадян (наприклад, видача
громадянину акта приватизації земельної ділянки)
чи застосування заходів адміністративного приму#
су (наприклад, зняття номерного знака з авто#
мобіля) аж ніяк не свідчить про безпосередню на#
явність тут "управління" чи "сфери управління".

Насправді, управління – тільки частина (і до
того ж не переважаюча) діяльності зазначених
органів. У цьому легко переконатись, оглянувши

перелік суспільних відносин, що складають
предмет регулювання адміністративного права.
Зокрема серед усієї сукупності відносин, що ре#
гулюються нормами адміністративного права,
цілком упевнено не можна віднести до "управ#
лінських" щонайменше три групи дій органів
публічної адміністрації, а саме щодо: 

1) розгляду індивідуальних справ з питань реа#
лізації багатоманітних суб'єктивних прав фізич#
них і юридичних осіб; 

2) розгляду в адміністративному порядку
скарг та інших звернень зазначених осіб; 

3) застосування до зазначених осіб заходів
адміністративного примусу (які не обмежують#
ся, як відомо, тільки накладенням адміністра#
тивних стягнень).

Помилка старої адміністративно#правової нау#
ки полягає в тому, що в ній поняття "управління"
стало, так би мовити, "безрозмірним" (тобто
цілком невизначеним). Але сучасною наукою,
насамперед кібернетикою і циклом соціально#
управлінських наук, вже давно доведено, що уп#
равління, в тому числі публічне, в цілому і дер#
жавне зокрема – це самостійне явище зі своїм
особливим змістом. А саме, управління – це
владно#організуючий вплив з боку керуючих
суб'єктів на спільну діяльність людей для досяг#
нення певної загальної мети.

Незважаючи на це, традиція абсолютизації
управлінської характеристики адміністративно#
го права настільки міцна, що сприймається ба#
гатьма майже як аксіома. Не змогли її подолати
й розробники КАС. Наприклад, для того, щоб
виокремити серед усіх публічно#правових спо#
рів ті, що є предметом юрисдикції адмініст#
ративних судів, вони вдалися до наділення
суб'єктів владних повноважень такою ознакою,
як здійснення ними "управлінських" функцій
(статті 2, 3 КАС).

Таким чином поза межами дії норм КАС зали#
шився величезний масив адміністративно#пра#
вових спорів, які мають місце при здійсненні
суб'єктами владних повноважень саме "неуп#
равлінських" функцій. Адже, за буквальним тлу#
маченням КАС, всі спори, пов'язані з переліче#
ними вище трьома групами "неуправлінських"
дій суб'єктів владних повноважень, не потрапля#
ють під юрисдикцію адміністративних судів саме
через те, що не пов'язані зі здійсненням "уп#
равлінських" функцій. Насправді ж це не так,
оскільки всі подібні відносини регулюються нор#
мами адміністративного права і тому мають бу#
ти справами адміністративної юрисдикції, тобто
мають розглядатися адміністративними суда#
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ми.
Відмова від абсолютизації управлінської ха#

рактеристики адміністративного права дозво#
ляє зрозуміти те, що предмет адміністративного
права складається щонайменше з двох частин –
управлінської й неуправлінської. У цьому поля#
гає так звана "дихотомія" адміністративного
права, існування якої, до речі, не визнавалося
лише в радянській правовій науці. Натомість
у світовій науці (зокрема у вітчизняній дорево#
люційній) цей факт був загальноприйнятим.
Причому перевага віддавалася саме неуправ#
лінській складовій, оскільки нею охоплюються
взаємостосунки між органами публічної адмініст#
рації і приватними (фізичними та юридичними)
особами.

Цю неуправлінську складову предмета адмі#
ністративного права доцільно визначати, на мій
погляд, як "публічноCсервісну" (від англ. serve
служити). Відповідно такою ж (на противагу "уп#
равлінській") має бути й оцінка загальної спря#
мованості адміністративного права в цілому.
Принципово важливо тут зауважити, що значний
наголос на "публічно#сервісній" складовій не має
на меті механічно заперечити традиційно важ#
ливе місце "управлінської" складової. Ідеться
лише про уточнення цього місця в адміністратив#
но#правовій доктрині, вказуючи на першорядне
значення: замість категорії "державне управлін#
ня" – категорія "забезпечення прав людини", яка
має стати базовою і пріоритетною в науці адмі#
ністративного права.

Слушно додати, що подібне загострення уваги
до "публічно#сервісної" складової аж ніяк не супе#
речить й етимології самої назви галузі адміністра#
тивного права. Адже одним із мовних джерел цієї
назви можна вважати латинські не тільки "adminis#
tratio" – керування, управління, а й "administro" –
прислуговую, допомагаю. Тобто навіть у самій
назві адміністративного права етимологічно при#
сутній зв'язок не тільки з "управлінням", а й із, так
би        мовити, "публічним сервісом" (інакше кажу#
чи, зі своєрідним "обслуговуванням" з боку органів
публічної адміністрації).

З позицій реформування адміністративного
права наведений висновок має принципове
і стратегічне значення, оскільки від нього прямо за#

лежить власне зміст існуючого адміністративного
законодавства та його загальна спрямованість.
Адже сьогодні конче потрібно докорінно змінити
пануючий стереотип сприйняття громадською
думкою самої галузі адміністративного права, яка
зазвичай асоціюється у суспільстві з розпорядчим
втручанням у становище приватних осіб, заборо#
нами, примусом, заходами відповідальності до
цих осіб. Це дуже стійка традиція, що властива
загалом пострадянській юридичній науці та
практиці, включаючи й українську. У багатьох
конкретних випадках дії норм адміністративного
права ця стара традиція має абсолютно неде#
мократичний (точніше сказати – антидемокра#
тичний) вияв. Але за багато років життя в ко#
лишній партійно#тоталітарній державі ми так до
цього звикли, що навіть не помічаємо ганебності
подібного становища.

Зазначену традицію треба рішуче змінювати,
оскільки вона за своєю суттю не відповідає про#
голошеному Конституцією України пріоритету
прав людини у відносинах з державою, її органа#
ми і посадовими особами. Разом з тим визнан#
ня принципово нової спрямованості адмініст#ра#
тивного права аж ніяк не може бути самоціллю. Не#
обхідно, щоб вона знайшла практичне втілення    у
новій якості багаточисельних актів адміністратив#
ного законодавства, які за своїм змістом мали
б всебічно сприяти беззаперечному утвердженню
у сфері виконавчої влади пріоритету прав людини,
її правомірних інтересів і вимог. Людина має вбача#
ти в адміністративному законодавстві чи не най#
головніший засіб забезпечення у зазначеній
сфері максимально повної реалізації своїх прав і
свобод, а також їх дійового захисту у випадку
будь#яких порушень. Усі ж інші характеристики
адміністративного права мають бути похідними
і цьому підпорядковуватись.

Відтак впровадження принципу верховенства
права у сфері виконавчої влади органічно
пов'язане з подоланням негативних наслідків
тривалого ігнорування колишньою радянською
адміністративно#правовою наукою і державно#
управлінською практикою проблематики прав
людини при тлумаченні принципів, предмета
і методу регулювання адміністративного права,
визначенні шляхів і засобів реалізації суспільної
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Формулювання проблеми та аналіз останніх
досліджень. Відкритість влади є важливою озна#
кою демократичності політичного процесу, а від#
так і держави. Питання відкритості влади стосуєть#
ся багатьох напрямів функціонування системи
державної влади в умовах її конституційного ре#
формування, зокрема створення умов для доступу
кожного громадянина до інформації щодо діяль#
ності органів державної влади. 

Дослідженням у цій сфері присвячені праці
О. Додонова, О. Горбачика, М. Кузнєцова, О. Лит#
виненка, Г. Почепцова. Природа і функції громадсь#

кої думки та комунікацій в суспільстві розкриті
у працях російських науковців В. Коробейнікова,
А. Величка, Д. Ганчева, Р. Сафарова, А. Улєдо#
ва, А. Бутенка, Н. Богомолової. Серед західних
праць варто виділити деякі наукові дослідження
Л. Ласвелла, К. Шеннона, В. Оуена, П. Джонса.

Метою статті є аналіз природи інформацій#
ної відкритості та дослідження сучасного стану
відкритості української влади в умовах консти#
туційного реформування. 

Виклад основного матеріалу досліджень.
Питання відкритості настільки складне, що це
позначається навіть на термінології. Зокрема,
в англомовній літературі використовують термі#
ни "transparency" (для позначення поняття "про#
зорість") та "openness" (для позначення поняття
"відкритість"); вживають також, не перекладаю#
чи, російське слово "гласность". Здебільшого нау#
ковці ставлять ці поняття в один синонімічний ряд,
хоча за суттю вони є різними.

На нашу думку, природа прозорості інфор#
мації полягає переважно у її кількості, а відкри#
тості інформації – у її якості. У першому випадку
йдеться про збільшення або зменшення обсягу
інформації (зловживання закритістю властиве
тоталітарній та авторитарній владі). У другому –
про її достовірність, правдивість, регулярність,
оперативність та надійність для подальшого ви#
користання. Але тут з'являється інший аспект –
уміння використовувати інформацію у ЗМІ.
І справа не в наявності інформації як такої, а у від#
повіді на запитання, з якою метою її створюють
і використовують.

Відкритість влади багато в чому визначає стан
відносин між державною владою та суспільством
у цілому, формування ефективного механізму
взаємодії між ними та впливу громадськості на
процес прийняття рішень, тобто участь громадян
та їхніх об'єднань у розробці та реалізації держав#
ної політики як у центрі, так і на місцях [1]. Таким
чином, вирішення проблеми відкритості, глас#
ності або публічності державної влади є одним із
ключових напрямів у процесі подальшого утвер#
дження в Україні демократичних принципів діяль#
ності держави в умовах конституційного рефор#
мування, укорінення цивілізованих норм політич#
ної культури [2].

О. СКЛЯРЕНКО,
головний консультант відділу інформаційної безпеки

та міжнародних інформаційних відносин
Національного інституту проблем
міжнародної безпеки при РНБОУ

ВІДКРИТІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ 
В УМОВАХ ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ
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Отже, поняття "відкритість влади" не можна
зводити до взаємин між владою та окремими
громадянами. За цим необхідно бачити певні
суспільні інституції, які здійснюють тиск на владу,
забезпечують певну спрямованість влади і, на#
решті, формують всю архітектуру владної систе#
ми по відношенню до громадянина. Відкритість
влади – це бажання, а головне – вміння влади
поділитися владою, тобто відкритість влади – це
співучасть об'єктів у здійсненні влади, яким на
деякий час дозволяють стати суб'єктами цієї
влади [1, 3].

Відкритість як засіб дозволяє забезпечити
ефективність управління. Інакше кажучи, відкри#
тість дійсно забезпечує той оптимальний зворот#
ний зв'язок, який дозволяє ефективно управляти.
Інший бік – необхідність відкритості – питання
довіри до влади. Влада має бути сама зацікавлена
у такій відкритості. Без відкритості немає довіри. 

Відкритість державної влади може визначати#
ся трьома основними чинниками. По#перше, це
якість чинного нормативно#правового забезпе#
чення, згідно з яким функціонує державний апа#
рат. По#друге, це існування дієвих і конкретних
механізмів та процедур реалізації прав доступу
громадян до інформації про діяльність держав#
ної влади. По#третє, і найважливіше, – це рівень
політичної культури. В Україні певним чином
сформовано законодавчу базу щодо забезпе#
чення відкритості. І питання насамперед поля#
гає в укоріненні цих нормативно#правових норм
у масову свідомість громадян і зокрема держав#
них службовців [3, 4, 5]. Складність цієї пробле#
ми полягає насамперед в її певній новизні для
вітчизняної політико#адміністративної практики
в умовах конституційного реформування. 

Найскладнішою та найсуперечливішою зали#
шається ситуація з розумінням необхідності
відкритості влади у свідомості і державних служ#
бовців, і суспільства в цілому [5]. 

У цьому контексті слід згадати про ЗМІ як
інструмент забезпечення відкритості влади. Мас#
медіа як посередник між державою та суспільст#
вом здійснюють суттєвий вплив на ефективність
комунікації держава – суспільство. Від якості функ#
ціонування системи ЗМІ значним чином залежить
реальний рівень відкритості державних інсти#
тутів. Тому, одночасно з поширенням можливостей
доступу журналістів до інформації, необхідно фор#
мувати механізми контролю громадськості за
діяльністю ЗМІ, дотриманням ними ролі медіатора,
посередника між суспільством та владою [2, 4, 5]. 

Необхідно наголосити, що забезпечення
інформаційної відкритості державної влади

є двостороннім процесом. З одного боку, її запо#
рукою є існування суспільного запиту на отри#
мання об'єктивної та вичерпної інформації про
діяльність владних інституцій, активна позиція
громадянського суспільства по відношенню до
державної влади. З іншого боку, рівень відкри#
тості визначається реальною діяльністю конкрет#
них органів державної влади щодо покращення
інформування громадськості про свою роботу.
Одним із чинників цього є бажання влади
легітимізувати себе [5]. 

Приєднавшись до Європейської конвенції
з прав людини і захисту основних свобод, Україна
взяла на себе і зобов'язання гарантувати право на
інформацію. Обов'язки держави щодо наших
прав, обов'язків і свобод полягають в тому, що
держава має виробити певні чіткі правила. При
цьому необхідно виділити два аспекти. Перший –
це доступ громадян до інформації про діяльність
влади. І другий – це своєчасне інформування вла#
дою, всіма її гілками своїх громадян з питань, які
необхідні людям, населенню країни, не обов'язко#
во лише громадянам для того, аби вони могли ко#
ристуватися своїми правами, обов'язками і свобо#
дами [1, 5]. Надзвичайно важливо, щоб у зоні
особливої уваги суспільства і під особливим за#
хистом держави перебувала інформація, яка скла#
дає суспільний інтерес. 

Отже, можна зробити висновок, що державна
влада будь#якого рівня має забезпечити принци#
пову можливість функціональної взаємодії з кож#
ним громадянином, з кожною суспільною ор#
ганізацією і з кожним юридичним утворенням. 

Як можливість такої взаємодії виступає реа#
лізація моделі "електронного уряду". На жаль,
досить часто електронний уряд сприймається
як представлення інформації на веб#сайтах [3].
Електронний уряд як інструментарій дійсно до#
помагає реалізувати відкритість, але вже у ро#
зумінні підвищення ефективності діяльності уря#
ду. У цьому контексті важливою є реалізація
в Україні концепції електронного урядування
(е#урядування), що передбачає перехід урядо#
вих установ на електронні форми надання пос#
луг населенню і взаємовідносин із суб'єктами
економічної діяльності. Поняття "електронний
уряд" з'явилося на початку 1990#х років. Під елек#
тронним урядом розуміють використання інфор#
маційних та комунікативних технологій для
підвищення ефективності, економічності уряду
і можливого контролю над ним. Серед переваг
нової технології в державному управлінні – зруч#
не оперування даними, швидкість обслуговування
громадян, економічна вигідність від переходу від
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паперового документообігу до електронного,
зменшення навантаження на довідкову службу
держави, часткова автоматизація праці, вільний
та дешевий контакт державних службовців не
лише у країні, а і за її межами, цілодобовий до#
ступ до певних послуг [6].

Родоначальником інституту відкритості влади
вважається Швеція, де ще у 1766 році набрав
чинності закон про свободу видань. За нею цей
шлях обрали Фінляндія (закон про відкритість
публічних документів, 1966 рік), Данія (закон
про доступ до адміністративних документів,
1970 рік), Норвегія (закон про відкритість в адмі#
ністративному управлінні, 1970 рік), Франція
(закон про доступ до адміністративних доку#
ментів, 1978 рік), Нідерланди (закон про вста#
новлення правил відкритості адміністративного
управління, 1978 рік), Австралія (закон про сво#
боду інформації, 1982 рік), Канада (закон про
доступ до інформації, 1982 рік), Нова Зеландія
(закон про адміністративну інформацію, 1982 рік),
Австрія (закон про розкриття інформації феде#
ральних адміністративних органів, 1987 рік),
Бельгія (закон про розкриття адміністративного
управління, 1994 рік), Республіка Корея (закон
про розкриття інформації публічних органів,
1996 рік) [6, 7]. Багато з цих законодавчих актів
згодом не один раз коригувалися.

Аналіз світового досвіду доводить, що не#
обхідним є певне удосконалення українського за#
конодавства стосовно відкритості влади не лише
у частині звернень громадян чи засобів масової
інформації до органів державної влади. Світовий
досвід діалогу влади і суспільства свідчить про
традиції обов'язкової звітності органів влади про
свою діяльність незалежно від наявності запитів
і звернень громадян, обов'язкове інформування
громадян про її поточну діяльність. Саме у цьому
напрямі бажаним є подальше коригування зако#
нодавства України [7, 8]. 

Сьогодні надання інформації громадянам
здійснюється через прес#центри органів дер#
жавної влади шляхом періодичного оприлюднен#
ня прес#релізів, повідомлень про заходи органів
державної влади, проведення прес#конференцій
та брифінгів, налагодження постійної співпраці із
засобами масової інформації тощо. Діяльність
зазначених підрозділів регулюється відповідним
законодавством.

Окрім інформування громадськості про по#
точну діяльність органів державної влади важли#
вим аспектом у контексті забезпечення більшої
відкритості влади в умовах конституційного ре#
формування слід вважати пропагування  тих чи

інших політичних рішень, їх широке роз'яснення
та аргументування через засоби масової інфор#
мації або інші засоби комунікації. Громадяни
країни мають не лише знайомитися з текстами
нормативно#правових актів, інших рішень орга#
нів державної влади та органів місцевого самовря#
дування, але й усвідомлювати мотиви їхнього ух#
валення [5]. Останнє також безперечно позитивно
впливатиме на рівень довіри до державної влади. 

Для покращення ситуації щодо відкритості ор#
ганів державної влади доцільно розробити ком#
плексну програму діяльності у цій галузі, перед#
бачивши у ній реалізацію конкретних і дієвих за#
ходів за напрямом удосконалення нормативно#
правового забезпечення. Цей напрям має пе#
редбачати реалізацію таких дій: 
• уточнення положень законодавства про
діяльність органів державної влади у частині
визначення інформування громадян про поточ#
ну діяльність органу державної влади як важли#
вого завдання; 
• чітке визначення характеру інформації, обов'яз#
кової до оприлюднення, та способів її опубліку#
вання з передбаченням відповідного фінансу#
вання; 
• формування у державних службовців стійких
внутрішніх переконань щодо їхньої відповідаль#
ності за інформування громадськості про діяль#
ність державної влади та набуття ними необхідних
знань та навичок [9, 10]. 

Висновки. Отже, відкритість української дер#
жавної влади, зокрема її інформаційний аспект,
є важливим чинником розвитку процесів демо#
кратизації держави та суспільства, становлення
громадянського суспільства, запорукою утвер#
дження в Україні демократичних норм та правил
щодо відносин між громадянами, їхніми об'єд#
наннями та органами державної влади. 

Поступова трансформація системи влади
в Україні вимагає запровадження нових стан#
дартів, становлення нової культури взаємовідно#
син між владою та суспільством. Одним з важли#
вих аспектів зазначеного є перехід від системи
влади з надзвичайно високим ступенем закри#
тості до влади, відкритої для суспільства. 

Забезпечення гласності та відкритості функ#
ціонування органів державної влади і органів
місцевого самоврядування є важливою запорукою
демократизації суспільства та держави. Саме
відкритість влади, її здатність, спроможність і го#
товність до діалогу з різними суспільними силами
значним чином визначають внутрішньополітичну
ситуацію і впливають на процеси консолідації
демократії. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

До заходів забезпечення відкритості ук#
раїнської влади можна віднести впровадження
сучасних форм забезпечення відкритості влади,
таких як: 
• громадські слухання, відкриті експертні обго#
ворення тощо; 
• підвищення правової та політичної культури
громадян України;
• вжиття комплексу конкретних та дієвих заходів
щодо підвищення технологічної забезпеченості
інформаційної відкритості; 
• створення ефективних механізмів контролю
як державного, так і громадянського, насампе#
ред за допомогою ЗМІ, за забезпеченням
відкритості органів державної влади та органів
місцевого самоврядування; 
• формування суспільного попиту на інформацію
про діяльність державної влади, інтересу грома#
дян щодо її отримання.
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Відомо, що від стабільності та досконалості
функціонування органів виконавчої влади зале#
жить стан соціально#економічних перетворень
у країні. 

Завданнями проголошеної адміністративної
реформи [1] зокрема є модернізація державного
апарату та реформування системи державної
служби. Реалізація цих завдань має ґрунтуватися
на вичерпній інформації про наявний стан систе#
ми виконавчої влади, що передбачає проведення
функціонального обстеження органів виконавчої
влади. 

Як інструмент аналізу функцій та оцінки ефек#
тивності управлінської діяльності органів виконав#
чої влади та їх структурних підрозділів світова
практика пропонує аналітичну методику оцінки
ефективності діяльності органів виконавчої влади,
яка отримала назву функціональне обстеження. 

З кінця 80#х років минулого століття і до сьо#
годні функціональні обстеження постійно про#
водяться в країнах Західної Європи, Північної
Америки, Австралії та Нової Зеландії. Реформи
системи державного управління країн Цент#
ральної та Східної Європи також супроводжува#
лися проведенням різних типів функціональних
обстежень [2] . 

Функціональне обстеження спрямовується на
систематичні інституційні зміни та передбачає
створення умов для модернізації адміністрації
у напрямі більш ефективного функціонування
у довгостроковій перспективі. Як правило, для
аналізу багатокритеріального комплексу ре#
зультатів діяльності органів виконавчої влади
застосовується системний аналіз, з теорії якого
випливає, що у будь#якій інституціоналізованій
системі закладене прагнення до самозбере#
ження і, відповідно, опір радикальним змінам.
Водночас зміни пріоритетів діяльності органів
виконавчої влади, що акумулюють суспільні
зміни, обумовлені зростанням різноманітних
потреб суспільства при обмеженості ресурсно#
го потенціалу для їх забезпечення. Це змушує
удосконалювати структури органів, відмовляти#
ся від одних функцій та вводити інші, підвищува#
ти ефективність управлінської діяльності. 

Метою статті є розкриття концептуальних
засад функціонального обстеження органів ви#
конавчої влади та моніторингу ефективності їх
управлінської діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно
розв'язати низку завдань:
• визначити основні завдання функціонального
обстеження органів виконавчої влади;
• розкрити концептуальні підходи до класифікації
функцій органів виконавчої влади як базової кате#
горії функціонального обстеження;
• проаналізувати типи та напрями функціональ#
ного обстеження залежно від очікуваних резуль#
татів;

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

О. ЗАГВОЙСЬКА,
головний консультант відділу організації досліджень 

та забезпечення проведення функціональних обстежень 
Центру сприяння інституційному розвитку державної служби 
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• визначити інструментарій проведення функціо#
нального обстеження;
• розкрити показники моніторингу ефективності
управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Під функціональним обстеженням будемо ро#
зуміти "процес аналізу завдань і функцій органів
виконавчої влади на предмет їх відповідності ре#
альним потребам суспільства та вимогам актів
законодавства, а також на предмет відпо#
відності структури органів виконавчої влади по#
кладеним на них завданням і функціям з метою
підвищення ефективності їх функціонування" [3] . 

Спираючись на наведене визначення, основні
завдання функціонального обстеження органів
виконавчої влади можна сформулювати так:
• уточнення сфери діяльності органу виконавчої
влади відповідно до визначених пріоритетів
державної політики;
• визначення переліку фактично виконуваних
функцій;
• удосконалення структури органу виконавчої
влади;
• визначення показників ефективності управ#
лінської діяльності.

Для досягнення окреслених завдань функціо#
нальне обстеження органів виконавчої влади
має бути спрямоване на:
• уточнення формулювання функцій, визначених
у положеннях про органи виконавчої влади, з ме#
тою подальшого приведення назв цих функцій до
стандартних, аби уніфікувати спосіб опису розріз#
нених функцій;
• приведення у відповідність організаційних
структур із функціями органів виконавчої влади,
що дозволить усунути дублювання функцій, па#
ралелізм та їх формальну невизначеність;
• підвищення ефективності використання тру#
дових та бюджетних ресурсів органів виконавчої
влади, спрямованих на досягнення цілей дер#
жавної політики у відповідному секторі держав#
ного управління за відповідний період.

Завдяки постійному функціональному обсте#
женню можна проводити діагностику стану функ#
ціонального навантаження органу виконавчої вла#
ди; визначати його сильні й слабкі сторони, що
можуть бути використані для впровадження не#
обхідних змін; виявляти зайві або дублюючі функ#
ції; описувати організаційні процедури й зв'язки
між структурними підрозділами; встановлювати
критерії ефективності управлінської діяльності ор#
гану виконавчої влади.

Для проведення аналізу діяльності органів ви#
конавчої влади суттєвим є питання впорядку#
вання класифікації функцій органу виконавчої

влади. Це питання вивчали такі вчені, як В. Авер'я#
нов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, І. Бачило,
К. Бєльський, В. Вишняков, Ю. Козлов, Б. Кура#
швілі, Б. Лазарєв, Н. Нижник, М. Піскотін, Ц. Ям#
польська та ін. 

Серед відомих класифікацій заслуговує на
увагу та, яка спирається на такий поділ функцій [4]:
основні та допоміжні (інструментальні); основні,
регулятивні й допоміжні; загальні, спеціальні та
допоміжні (обслуговуючі); внутрішні й зовнішні,
загальні й специфічні; стратегічні й оперативні;
об'єктні й технологічні; орієнтування системи,
забезпечення системи, оперативного управ#
ління системою; загальнокерівні, регулятивні,
рахунково#аналітичні, організаційно#координа#
ційні, контрольні тощо. 

Найбільш поширеними видами функції ор#
ганів виконавчої влади, на наш погляд, є такі: за#
гальні (основні) функції, які є спільними для всіх
органів при здійсненні ними будь#якого управ#
лінського процесу; спеціальні (спеціалізовані)
функції, що відображають специфіку здійснення
управлінського процесу в певній сфері або за
конкретних умов; допоміжні (обслуговуючі)
функції, які сприяють виконанню загальних
і спеціальних функцій [5] . 

Зазначені види функцій характеризують
найбільш універсальні напрями діяльності апа#
рату державного управління. Вони тією чи ін#
шою мірою здійснюються у кожній управлінській
ланці. Так, загальні функції – це функції, які вико#
нуються кожним органом виконавчої влади та
спрямовані на досягнення їх основних завдань.
Зокрема це функції з управління персоналом,
розподілу бюджетних коштів, розробки норма#
тивно#правових актів та фінансового контролю. 

Найбільш стабільною частиною органу виконав#
чої влади є підрозділи секретаріату, де державні
службовці забезпечують єдність і послідовність
політики, яку проводить орган, наступність при
зміні уряду. На наш погляд, ця частина апарату му#
сить мати однакову структуру в усіх органах вико#
навчої влади. Друга частина – це функціональні
підрозділи, які залежать від "мандату" керівника
органу виконавчої влади, пріоритетів державної
політики та потреб суспільства, що можуть
змінюватися. Ії структура має визначатися на
основі аналізу специфічних функцій, закріпле#
них у положенні про орган виконавчої влади.

Дослідження питань класифікації функцій ор#
ганів виконавчої влади можна умовно звести до
двох найбільш типових підходів: матричного та
лінійного, авторами яких є, відповідно, І. Бачило
та Б. Лазарєв  [4] .
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Зокрема І. Бачило [6] , застосувавши так зва#
ний матричний підхід до аналізу функцій органів
виконавчої влади, подає у табличній формі роз#
поділ функцій на підфункції, дії та операції, які
відображають зміст основних видів діяльності
органу виконавчої влади. Вона класифікує
функції органу за такими критеріями: методи уп#
равління; предмет регулювання; організаційно#
правова форма управлінського впливу; харак#
тер діяльності; предмет діяльності. Зокрема, за
предметом діяльності автор виділяє такі функції:
організація системи і процесу управління (за#
гальні питання); управління у сферах розвитку
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
соціального розвитку та культури, фінансів, кре#
диту та цін, оплати праці та заробітної плати,
безпеки та обороноздатності країни тощо. 

У межах так званого лінійного підходу до аналізу
функцій органів виконавчої влади Б. Лазарєв
виділяє [7] : збір, обробку та аналіз інформації,
передачу інформації іншим органам; прогнозу#
вання; організацію; регулювання; керівництво;
координацію; планування; стимулювання; конт#
роль; облік.

Сучасні науковці поділяють переважно один
з цих підходів, базуючи на ньому своє бачення
класифікації функцій органу виконавчої влади.

Так, В. Бакуменко з метою системного відоб#
раження середовища, у зв'язку з яким існує пев#
на соціальна система, поділяє функції на такі
страти [8] : процесу діяльності (операційного);
планування; організації; мотивації; контролю;
прийняття рішень та комунікації. 

В. Авер'янов функції органу державного уп#
равління класифікує за такими типологічними
групами [9] : участь у виробленні політики, тоб#
то розробка рішень стосовно формування
політики в тій чи іншій галузі (сфері); нормотвор#
ча діяльність, тобто підготовка проектів та ви#
дання нормативно#правових актів з питань регу#
лювання, що здійснюється як у межах органу,
так і поза ним; встановлення стандартів (пра#
вил), яких мають дотримуватись інші органи та
об'єкти управління; здійснення контролю та наг#
ляду щодо діяльності певних суб'єктів у межах
відповідної галузі або поза ними; здійснення
юрисдикційного нагляду, тобто нагляду, пов'я#
заного із застосуванням заходів юридичної

відповідальності до правопорушників у межах
компетенції конкретного органу; надання послуг
іншим органам або населенню; розгляд заяв та
скарг громадян та вжиття заходів за його ре#
зультатами; здійснення керівництва підпоряд#
кованими організаціями; інші функції, тобто ті,
що не співпадають з наведеними. До обслугову#
ючих функцій органу державного управління ав#
тор відносить функції, які забезпечують виконання
зазначених функцій органу, а саме: аналіз, про#
гнозування, планування, організацію, контроль,
облік тощо. 

Парісон та Манінг запропонували ще один підхід
до класифікації функцій органів виконавчої влади,
впроваджений Bannock Consulting за результата#
ми проведення функціонального обстеження
Міністерства аграрної політики Латвії  [2] : 
• політичні функції (стратегічне планування, роз#
роблення проектів нормативно#правових актів,
розробка контрактів щодо результатів діяльності,
мінімальних стандартів та норм, аналіз та оцінка
державної політики, прогнозування); 
• функції координації, нагляду та моніторингу ре#
зультатів діяльності (координація відносин між
різними органами, моніторинг результатів діяль#
ності підпорядкованих підприємств, установ та ор#
ганізацій); 
• функції надання державно#управлінських послуг
внутрішнім (іншим державним органам) чи зов#
нішнім (фермерам, працівникам сільського, лісо#
вого, рибного господарства) клієнтам; 
• допоміжні (обслуговуючі) функції (фінансове
управління, кадрове управління, інформаційні
системи, інфраструктура, підготовка кадрів,
аналіз ефективності, аудит, дорадчі послуги); 
• функції регулювання (ліцензування, сертифі#
кація, видача дозволів, акредитація тощо). 

Ми вважаємо, що проведення класифікації
функцій органів виконавчої влади за типологічни#
ми групами на етапі уточнення функцій у ході
функціонального обстеження показує не тільки
ступінь регламентації функції, а й дає можливість
визначити типи споживачів, показники результату
та організаційну структуру її виконання.

Таким чином, уточнення функцій органу вико#
навчої влади в процесі функціонального обсте#
ження полягає в їх перевірці на відповідність
"функціональній формулі":
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Орган виконавчої влади
(виконавець /співвикона�

вець) функції

Організаційно�правова
форма реалізації

функції

Результат 
виконання

функції

Споживачі 
результату виконання

функції
+ + +
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Якщо функція не вкладається у "функціональ#
ну формулу", то вона є принципом, декла#
рацією, політичною заявою, але не функцією ор#
гану виконавчої влади.

Залежно від призначення та очікуваних ре#
зультатів функціональні обстеження умовно
ділять на три основні типи [10] : 

1. Вертикальне обстеження, що спрямоване
на аналіз діяльності однієї інституції. Основною
його метою є визначення в якій мірі ця інституція
виконує функції, необхідні для досягнення її
цілей, та наскільки організаційна структура
інституції відповідає (без дублювання або
пробілів) вимогам щодо виконання необхідних
функцій.

2. Горизонтальне обстеження, що сконцент#
роване на порівняльному аналізі однієї або
більше функцій між декількома інституціями.
Здебільшого це загальні або спільні функції, які
здійснюються всіма інституціями (управління
персоналом, внутрішнього адміністрування,
фінансова або правова).

3. Системне обстеження, що зосереджене на
розподілі функцій між інституціями (системою
органів виконавчої влади) з метою визначення
наскільки на рівні системи, якщо розглядати її як
єдине ціле, розподіл повноважень є раціональ#
ним, без надмірного дублювання та пробілів. 

Варто зазначити, що усі ці типи обстежень
можна комбінувати залежно від цілей, спромож#
ності, ресурсних пропозицій та політичної волі. 

Ефективність проведення функціонального
обстеження та отримання дієвих для органу ви#
конавчої влади результатів у багатьох випадках
залежить від цілей і завдань, які ставляться пе#
ред початком його проведення. Якщо поєднати
в одне ціле все різноманіття результатів
функціонального обстеження, то можна виділи#
ти такі напрями проведення обстежень  [11] :
– Реорганізація або реструктуризація системи
органів виконавчої влади. По#перше, це вста#
новлення оптимальної структури органів у сис#
темі органів виконавчої влади та механізму їх
взаємодії. По#друге, визначення механізму пе#
реходу від існуючої структури органів виконавчої
влади до нової. Перехід до нової структури зале#
жить від переліку фактично виконуваних функцій
і встановлення чіткого зв'язку з існуючим набо#
ром ресурсів органу виконавчої влади.
– Уточнення функцій органів виконавчої влади.
Має бути проведено аналіз функціонального на#
вантаження органів виконавчої влади щодо
уточнення існуючих, виявлення надлишкових,
доповнення у положення про органи відсутніх

функцій. Ця робота передбачає побудову
функціо#нальної матриці органу. Алгоритм обсте#
ження полягає у визначенні кінцевого переліку
фактично виконуваних функцій органів виконавчої
влади, встановленні показників результативності
функ#цій, виходячи з основних критеріїв оцінки
доціль#ності їх виконання. 
– Оцінка ресурсоємності функцій органів викоC
навчої влади. Необхідна у процесі прийняття
рішення про скорочення або збільшення чисель#
ності працівників органів, перерозподіл ресурсів
(персоналу, приміщень, устаткування, бюджету)
між органами виконавчої влади, про перегляд си#
стеми оплати праці тощо. Алгоритм обстеження
полягає у виокремленні функцій органу, декомпо#
зиції їх на комплекс процедур і робіт, що викону#
ються структурними підрозділами і конкретними
виконавцями. При цьому ресурсоємність може
бути виражена в таких одиницях виміру, як бюд#
жетні кошти, людино#години тощо.

Слід зазначити, що проведення функціональ#
них обстежень органів виконавчої влади не
варто обмежувати якимось одним із зазначе#
них напрямів, а використовувати їх у цілому, що
дозволяє отримувати системні висновки для
прийняття рішення:
• щодо формування пріоритетів діяльності орга#
ну виконавчої влади у відповідному році та пра#
вовому закріпленні їх завдань та функцій;
• на етапах виділення ресурсів для надання дер#
жавних послуг з метою реалізації визначених
цілей діяльності органу;
• при оцінці досягнення кінцевих результатів.

У процесі функціонального обстеження мож#
на використовувати такий інструментарій:
• статистичний аналіз положень з метою уточ#
нення функцій органу виконавчої влади;
• анкетування працівників органу з метою отри#
мання переліку фактично виконуваних функцій;
• функціональну матрицю органу виконавчої
влади з метою визначення функціонального на#
вантаження на структурні підрозділи органу;
• логічну схему функціонального аналізу з ме#
тою оцінки показників результативності діяль#
ності органу.

Отже, методологічно функціональне обсте#
ження здійснюється через анкетування, аналіз
діяльності органу на основі структурованих
форм, проведення семінарів#тренінгів і роботу
з нормативно#правовими актами, що визнача#
ють сферу діяльності органу виконавчої влади.

Оціночним критерієм управлінської діяльності
органу виконавчої влади є ефективність, яку
можна визначати як ступінь співвідношення між
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метою, нормативно встановленими управлінсь#
кими функціями та результатами, що ототожню#
ються з ефектом [12] .

Прямими показниками ефективності можуть
бути економічні показники, що виражаються
у навантаженні на державний бюджет, у видат#
ках на відповідний орган виконавчої влади (на
заробітну плату, виконання функцій). 

До непрямих показників можна віднести
суспільно#політичні критерії та показники. Суть
їх – у ступені довіри населення до органу виконав#
чої влади. Суспільство хоче бачити державне уп#
равління:  
• соціально ефективним;
• дієвим;
• здатним ефективно вирішувати суспільні проб#
леми;
• забезпечувати прогресивний розвиток суспільства.

Отже, при оцінці ефективності діяльності ор#
гану виконавчої влади проблемним питанням
є вибір вимірів, засобів, способів оцінки ефек#
тивності. Якщо ефективність управлінської діяль#
ності апарату управління підприємствами, органі#
заціями можна виміряти прибутком, то тут слід
враховувати як якісні, так і кількісні чинники
технічного, організаційного, політичного і соціаль#
но#психологічного характеру.

Таким чином, подальші наукові дослідження
щодо вирішення цієї проблеми та розвиток за#
конодавчої бази із зазначених питань потрібно
спрямовувати на вибір найбільш оптимальної
для України моделі проведення функціонально#
го аналізу, вдосконалення методики його про#
ведення в умовах реформування адміністратив#
ної системи України.
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України "Про утворення управлінь державної
служби Головного управління державної служби
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Киє#
ві та Севастополі" [1] з 1 січня 2005 року  в Ук#
раїні розпочався процес утворення територіаль#
них управлінь Головдержслужби України (далі –
теруправління). Логічно, що упродовж цього
часу, як і будь#яка новоутворена управлінська
структура, теруправління шукали своє природ#
не місце в регіональній системі публічної вла#
ди, структурі Головного управління державної

служби України (далі – Головдержслужба), виз#
начали пріоритетні напрями діяльності тощо. За
перший рік роботи накопичилася й низка про#
блем, усунення яких є на часі.

Названі фактори й зумовили написання цієї
статті, адже рік діяльності, тим більше перший,
дає слушну нагоду для ґрунтовного аналізу. Ра#
зом з тим зазначимо, що періодичне осмислен#
ня інституційних та функціональних параметрів
є необхідною умовою поліпшення діяльності всіх
без винятку адміністративних структур. Стосов#
но теруправлінь це є необхідністю з огляду на
те, що вперше у вітчизняній практиці державно#
го управління було створено систему тери#
торіальних підрозділів Головдержслужби. 

Зауважимо, що питання доцільності створен#
ня теруправлінь все ще залишається предметом
дискусій серед державних службовців, науковців,
політиків. Однак, незважаючи на різні думки з цьо#
го приводу, з упевненістю можна сказати, що ці
структури переконливо доводять свою функціо#
нальну спроможність. Про це свідчать результа#
ти їх діяльності у 2005 році [2]. 

Цілком очевидно, що за рік роботи важко до#
сягти стовідсоткової ефективності, проте певні
тенденції вже можна окреслити, зважаючи на
перспективу подальшого розширення повнова#
жень теруправлінь. На це однозначно вказують
положення рамкового політичного документа –
Концепції розвитку законодавства про державну
службу в Україні, схваленої Указом Президента Ук#
раїни від 20 лютого 2006 року, що передбачають
посилення ролі "спеціально уповноваженого цент#
рального органу виконавчої влади з питань дер#
жавної служби, його територіальних підрозділів
у реалізації державної політики, забезпеченні
додержання законодавства у цій сфері" [3]. Схо#
же формулювання було й у попередньому
варіанті Концепції розвитку законодавства про
державну службу від 5 січня 2005 року [4]. 

Наголосимо, що питання інституційної доціль#
ності в цій роботі не будуть переважаючими, од#
нак певні міркування теоретико#методологічного
характеру щодо цього слід навести. Слушність та#
кого підходу ґрунтується на правилі державного
управління, з якого випливає, що у процесі ство#
рення, реформування адміністративної структури,

В. МАЛИНОВСЬКИЙ,
кандидат політичних наук, доцент, 

начальник Управління державної служби 
Головного управління державної служби України 

у Волинській області

ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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оптимізації апарату державного управління не#
обхідно виходити з наукової обґрунтованості,
яка визначається глибиною пізнання механізму
функціонально#структурних залежностей, їх
внутрішніх закономірностей та особливостей.
Як зазначає В. Вишняков, орган управління має
утворюватися, коли: 1) існує об'єктивна потреба
у відповідних управлінських функціях; 2) обсяг
робіт з виконання функції чи кількох функцій уп#
равління має тенденцію до зростання; 3) є не#
доцільним покладати виконання функції уп#
равління на якийсь із існуючих органів (щоб він
не втратив свого головного призначення); 4) че#
рез різний та суперечливий характер функцій
стає неможливим їх здійснення одним органом;
5) об'єкти управління територіально віддалені,
що ускладнює керування ними з одного центру;
6) є потреба в особливому акцентуванні на тій чи
іншій функції [5].

Таким чином, процес утворення організацій#
ної структури має об'єктивний характер, тобто
мусить бути викликаний потребами об'єктів уп#
равління, сформульованими у вигляді завдань
державного управління. Аналізуючи існуючий
в Україні стан реалізації державної політики
у сфері державної служби, можна з упевненістю
констатувати, що він вимагав внесення суттєвих
корективів насамперед інституційного спряму#
вання. Зокрема вимагав поліпшення процес за#
безпечення функціонального управління держав#
ною службою, підвищення організаційно#право#
вого статусу Головдержслужби, оскільки існую#
ча модель управління державною службою не
була досконалою, на регіональному рівні вона
фактично не мала завершеного вигляду. Адже
кадрові служби місцевих органів виконавчої
влади опікувалися суто кадровими проблемами
власних органів, а здійснення єдиної державної
політики в таких умовах не реалізовувалося до#
статньою мірою. Так, якщо кадрова служба обл#
держадміністрації, виконуючи окремі доручення
Головдержслужби, здійснювала відповідні керівні
дії щодо районних державних адміністрацій, то те#
риторіальні підрозділи центральних органів вико#
навчої влади залишалися поза зоною уваги
будь#яких зовнішніх впливів у питаннях держав#
ної служби. При цьому саме в цих органах вико#
навчої влади працює найбільша кількість держав#
них службовців на регіональному рівні (більше 55 %
загальної кількості). Органи місцевого самовря#
дування взагалі залишалися поза будь#якими
спрямовуючими чинниками у сфері державної
кадрової політики. Крім того, неохопленою зали#
шалася доволі суттєва група спеціалізованого

корпусу державної служби – держслужбовців, що
працюють в апараті органів прокуратури, судів,
дипломатичної, податкової, митної, виконавчої
служб, Національного банку України, служби без#
пеки, внутрішніх справ та інших, правове станови#
ще яких регулюється Законом України "Про дер#
жавну службу".

Як бачимо, потреба у створенні теруправлінь,
основним завданням яких є реалізація держав#
ної політики у сфері державної служби на
відповідних територіях, мала об'єктивний харак#
тер. Не випадково питання посилення інсти#
туційної спроможності Головдержслужби перед#
бачалося як нормативно#правовими документами
[6, 7], так і аргументацією фахівців [8]. З наукової
точки зору створення теруправлінь ґрунтувалося
на таких принципах:

а) децентралізації й деконцентрації повнова#
жень центральних органів виконавчої влади, які
мають зосередитися на формуванні державної
політики та стратегії розвитку у відповідних сфе#
рах і галузях державного управління, правовому
та нормативно#методичному її забезпеченні; 

б) поетапній передачі частини функцій цент#
ральних органів виконавчої влади їх тери#
торіальним підрозділам, місцевим державним
адміністраціям; 

в) удосконалення розподілу та збалансування
повноважень та функцій між територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої
влади, місцевими державними адміністраціями
та органами місцевого самоврядування з метою
уникнення дублювання, спрощення системи уп#
равління, її фінансового забезпечення. 

Правильність прийнятого рішення підтверд#
жує практика подальшого розширення повнова#
жень теруправлінь через внесення змін до Типо#
вого положення про теруправління [9]. Крім того,
останнім часом їм було делеговано: повноважен#
ня з надання висновків щодо продовження
терміну перебування на державній службі держ#
службовцям, які досягли граничного віку перебу#
вання на держслужбі, та з проведення перевірок
органів державної влади; функцію ведення
комп'ютерного обліку державних службовців
ІV–VІІ категорій, яка доповнилася інформуванням
в електронному вигляді (система "Картка") всіма
без винятку органами державної влади, що діють
на території регіону, про прийняття (призначення)
на посади, звільнення з посад, зміни облікових да#
них державних службовців, а також формування
кадрового резерву на ці посади [10–12].

Разом з тим річний досвід показав, що слід внести
корективи до окремих напрямів функціонування
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теруправлінь через накопичення управлінських
патологій*. Зазначимо, що вони мають як
об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Зокре#
ма можна виділити такі: а) зовнішні: опір ново#
введенню, пов'язаний з побоюваннями появи
ще одного контролюючого суб'єкта (конкурен#
та); певний острах керівників органів публічної
влади, зумовлений перспективою перебудови
усталених відносин у сфері державної служби;
консерватизм, пов'язаний із небажанням здійс#
нення інституційних змін; б) внутрішні: невід#
повідність займаним посадам, інакше кажучи,
неспроможність окремих керівників і спеціа#
лістів ефективно виконувати посадові обов'язки
через відсутність досвіду у новій для себе сфері
професійної діяльності; перевантаження служ#
бовців значним обсягом функцій, завдань та
інформації; слабка мотивація праці персоналу. 

Ці проблеми, що здебільшого традиційно су#
проводжують новації, потребують адекватного
вирішення, а тому їх усунення чи максимальну
мінімізацію варто розглядати як суттєвий резерв
підвищення ефективності діяльності теруправлінь. 

Виходячи з теоретичних засад державного
управління, які трактують, що цілі (завдання) уп#
равління реалізуються в управлінській діяльнос#
ті у формі функцій управління [13], спробуємо
проаналізувати ці категорії, екстраполюючи їх
у практичну площину. При цьому зазначимо, що
потреби і функції є об'єктивними субстанціями,
натомість цілі та завдання мають суб'єктивне
начало. 

Зважаючи на те, що теруправління створюва#
лися з метою виконання функцій Головдержслуж#
би на рівні регіону, їхні функції мають бути макси#
мально схожими, а окремі з них – ідентичними.
Вирішення цієї проблеми потребує уточнення ос#
новних завдань, виходячи із цілей державної
служби на сучасному етапі державотворення та їх
співвідношення із завданнями Головдержслужби,
які зазнали певної модифікації, зокрема у сфері
місцевого самоврядування. Відповідних уточ#
нень, доповнень потребують і функції. У Типовому
положенні про теруправління визначено 22 функ#
ції [9]. Окремі з них дублюються кадровими служ#
бами місцевих державних адміністрацій, вико#
нання інших не забезпечене відповідним ме#
ханізмом реалізації. 

Також слід внести суттєві корективи до окре#
мих процедур у сфері державної служби стосовно

активної участі в них теруправлінь. Для прикладу,
існуюча система проведення конкурсів на замі#
щення вакантних посад державних службовців
не може задовольнити громадськість та й саму
адміністративну систему, адже вона повною
мірою не забезпечує дотримання принципів
відкритості, неупередженості, прозорості. На
цей час конкурси не стали дійовими засобами
ефективного відбору, в багатьох випадках вони
залишаються формальною процедурою, полем
для бюрократичних зловживань. Окремі керів#
ники діють за принципом: "головне результат,
а не процедура". З метою усунення зазначених
патологій варто суттєво розширити участь тери#
торіальних управлінь у проведенні всіх без ви#
нятку конкурсів на регіональному та місцевому
рівнях. Пропонується два підходи до проведен#
ня конкурсів: 1) функції керування та організації
повністю передати до повноважень теруправ#
лінь; 2) передбачити безпосередню участь теруп#
равлінь шляхом включення до складу конкурс#
них комісій представників цього органу.

Для прикладу у Польщі, яка зробила вагомий
крок до відкритості конкурсних процедур, кон#
курси на вищі посади державної служби прово#
дить Глава цивільної служби Польщі (аналог ук#
раїнської Головдержслужби), а до складу всіх
інших конкурсних комісій обов'язково входять
представники Глави цивільної служби. Робота
таких комісій проходить під керівництвом Глави
цивільної служби, який призначає голів конкурс#
них комісій. У процесі формування комісій до її
членів висуваються такі вимоги: а) професіона#
лізм; б) об'єктивність; в) політична нейтраль#
ність. Такий підхід дає можливість звести до
мінімуму зловживання, забезпечити неуперед#
женість щодо кандидатів і прийняття справедли#
вого рішення. У нашій ситуації, коли комісії фор#
муються лише з членів органу, де проводиться
конкурсний відбір, а повноваження тер#у#
правлінь зводяться лише до можливостей реагу#
вання на зазначений процес a posteriori, досягти
зазначених цілей практично неможливо. 

На досвіді річної роботи можна констатувати,
що саме у цій сфері виникає найбільше проб#
лем, починаючи від публікації оголошень про
проведення конкурсів, і завершуючи підсумко#
вим рішенням. Постійний моніторинг теруп#
равління у Волинській області показав, що май#
же кожне друге оголошення про конкурс не

____________________________

* Управлінські патології – недоліки в державному управлінні, що набули хронічного характеру внаслідок низької управлінської культури та

пов'язані з моральним аспектом поведінки державних службовців.
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відповідає вимогам Порядку проведення кон#
курсу на заміщення вакантних посад державних
службовців. Особливо проблематичною є ситуа#
ція у цій сфері в органах місцевого самовряду#
вання, вплив на які, відповідно до принципу
поділу влади, залишається неврегульованим.
Разом з тим, незважаючи на самостійний статус
муніципальної влади, у цих органах працюють
громадяни України, права і свободи яких у сфері
публічної служби хтось має реально захищати.
На нашу думку, для виправлення ситуації слід
запровадити процедуру обов'язкового інформу#
вання теруправлінь про оголошення конкурсу
з наданням відповідних даних, у тому числі текс#
ту оголошення про конкурс із зазначенням ЗМІ,
де планується його публікація. 

Потребує серйозного перегляду система
оцінювання діяльності службовців, зокрема про#
цедура проведення їх атестації. Для її об'єктив#
ності до атестаційних комісій також варто вво#
дити представників теруправлінь. Видається
доцільним передати на розгляд спеціальних
комісій, створених за участю теруправлінь, пи#
тання складання списків кадрового резерву на
посади керівників місцевих органів влади, як це
зроблено щодо кандидатур для зарахування до
кадрового резерву на керівні посади, призна#
чення на які здійснює Президент України та
Кабінет Міністрів України [14].

Ключовим питанням, яке потребує невідклад#
ного вирішення, є віднаходження сфер розме#
жування компетенцій та порядку взаємодії між
теруправліннями і кадровими службами місце#
вих органів виконавчої влади, зокрема облдер#
жадміністрацій. Останні мають зосередитися на
аналітичній та організаційній роботі з управління
людськими ресурсами в своїх органах (оцінюванні
результатів діяльності державних службовців, про#
гнозуванні розвитку персоналу, плануванні кар'є#
ри державних службовців, забезпеченні їх стажу#
вання та професійного навчання). Усі інші питання
у сфері державної служби мають відійти до ком#
петенції теруправлінь.

Також потребує уточнення взаємодія з облас#
ними центрами перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної вла#
ди, органів місцевого самоврядування, держав#
них підприємств, установ і організацій (далі –
Центр). Зокрема слід визначити напрями такої
співпраці, співзвучні з тими, що виписані у Поло#
женні про цей заклад післядипломної освіти
[15]. З метою поліпшення узгоджених дій, вихо#
дячи із спільності завдань у сфері перепідготовки
та підвищення кваліфікації публічних службовців,

слід переорієнтовувати їхні взаємовідносини
у площину максимальної інституційної поєдна#
ності. Адже при збереженні нинішнього статусу
двох структур ефективність спільної роботи
в більшості випадків залежатиме від особистих
відносин керівників та їхнього розуміння вирі#
шення завдань. 

Серйозного коригування потребує питання
щодо участі теруправлінь у сфері регулювання
питань службової етики. Адже на відміну від
інших країн, де цій важливій складовій публічної
діяльності надається серйозна увага, в нашій
країні вона все ще залишається декларативною.
Для прикладу можна звернутися до досвіду
США, де у сфері виконавчої влади функціонує
спеціальне відомство – Офіс з урядової етики
(Office of Government Ethics). Його завдання по#
лягає у виключенні особистих чи корпоративних
інтересів на виконання державними службовця#
ми їх обов'язків і забезпечення дотримання ни#
ми встановлених етичних стандартів. На регіо#
нальному та місцевому рівнях теруправління
могли б здійснювати схожі функції, а в Голов#
держслужбі координацію цієї роботи здійснював
би окремий департамент. 

Для забезпечення об'єктивності доцільно
закріпити за теруправліннями функції коорди#
нації роботи щодо відбору претендентів для
вступу до Національної академії державного уп#
равління при Президентові України та її регіо#
нальних інститутів, а також контролю за працевла#
штуванням випускників та їх подальшою роботою
у сфері державної та муніципальної служби.

З метою посилення політичної та соціальної
захищеності публічних службовців, окрім усіх
вище перелічених напрямів діяльності, теру#
правління мають виконувати (і вже по можли#
вості виконують) ще дуже важливі суспільні
функції – своєрідного захисника прав, інтересів
державних і муніципальних службовців та посе#
редника у взаємовідносинах між громадськістю
та публічною адміністрацією. 

Як бачимо, існує багато проблемних питань,
вирішення яких стане запорукою вдосконалення
діяльності теруправлінь. Серед них можна
виділити такі:

1. З метою усунення протиріч та уникнення
дублювання напрямів діяльності слід чітко роз#
межувати завдання і функції між теруправління#
ми та кадровими службами місцевих органів ви#
конавчої влади (передусім обласних державних
адміністрацій). Для цього внести зміни до Типо#
вого положення про кадрову службу органу ви#
конавчої влади.
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2. Визначити сфери впливу на питання муніци#
пальної служби та відпрацювати взаємовідносини
у цьому питанні з органами місцевого самовряду#
вання. 

3. Удосконалити взаємовідносини із Центра#
ми. Для цього внести зміни до Положення про
центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
пра#цівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, а також до Ти#
пового положення про теруправління.

4. Узгодити напрями взаємодії з правоохо#
ронними органами у питаннях боротьби з ко#
рупцією та дотримання етики, норм поведінки,
службової дисципліни державними службовцями.

5. Усі процеси і процедури, пов'язані з функ#
ціональною складовою діяльності теруправлінь,
варто закріпити на якнайвищому нормативно#
правовому рівні з метою уникнення непорозумінь
і витрачання енергії на з'ясування процедурно#
компетенційних питань у сфері управлінських
відносин.

Зазначені проблеми варто вирішувати, ґрун#
туючись на структурно#функціональних принци#
пах, зокрема таких, як:
• сумісність, що передбачає сумісність од#
норідних управлінських функцій у межах компе#
тенції одного органу, а також функцій даного орга#
ну з функціями інших органів у межах підсистеми
або організаційної структури державного управ#
ління в цілому; 
• концентрація, тобто надання певному органу
таких функцій та відповідних ресурсів, які б за#
безпечили здійснення цим органом органі#
заційно#регулюючих дій відносно об'єктів управ#
ління;
• комбінування, спрямованого на виключення
дублювання і паралелізму управлінських функцій,
що виходять із різних управлінських суб'єктів ор#
ганізації;
• відповідність управлінських дій реальним пот#
ребам і запитам об'єктів управління [16].
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Інформаційно#комунікаційна спроможність,
рівень застосування засобів зв'язку та інформа#
тизації, якісне програмне забезпечення є важ#
ливими показниками рівня науково#технічного
розвитку суспільства.

Оволодіння управлінським персоналом сучас#
ними підходами до збору, опрацювання та
ефективного використання інформації, методів
і засобів їх підтримки та поновлення стає най#
важливішим завданням. Від його вирішення за#
лежатиме оперативність вироблення й акту#
альність прийняття і реалізації державних уп#
равлінських рішень для підтримки економічного

зростання та покращення суспільного добробу#
ту, забезпечення соціальної злагоди, підвищення
прозорості та ефективності державного управ#
ління за умов максимальної довіри та можливості
доступу до інформації громадян.

Запровадження інформаційно#комунікацій#
них технологій (ІКТ) в управлінську діяльність
обумовлюється високим ступенем інформацій#
ної складності завдань, які потребують вирішен#
ня, і вимагає державної політики, спрямованої
на формування умов виробництва, збереження,
поширення та комплексного використання всіх
видів інформаційних ресурсів, вільний доступ до
них з боку громадян і організацій будь#якої фор#
ми власності, підвищення ефективності діяльності
органів державного управління та місцевого са#
моврядування. Разом з тим необхідно врахову#
вати: 
• інтереси органів державної влади і місцевого
самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 
• можливості міжнародного співробітництва
у сфері інформаційних технологій; 
• реальні потужності вітчизняного інформацій#
ного потенціалу; 
• забезпечення сумісності взаємодії та інтег#
рації інформаційних ресурсів незалежно від їх
галузевої належності і форм власності на базі
інноваційних інформаційних технологій, міжна#
родних стандартів, уніфікованих систем кла#
сифікації та кодування інформації; 
• забезпечення комплексного захисту державних
інформаційних ресурсів від несанкціонованого
доступу, пошкодження, спотворення, руйнування
або блокування.

Програма розвитку державної служби на
2005–2010 роки передбачає суттєве підвищен#
ня ефективності виконання державною службою
завдань та функцій держави, зокрема удоскона#
лення аналітично#прогностичної, інформаційної
та координаційної діяльності шляхом формуван#
ня відповідного інституціонального забезпечення
на центральному і місцевому рівні, доступу до ін#
формації про відповідальність державних органів
та надавачів державних послуг, об'єктивного
інформування громадян про діяльність державних
органів і державних службовців, ресурсного, інфор#
маційного та кадрового забезпечення діяльності
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державного органу, створення інформаційної бази
даних персоналу та забезпечення його оцінюван#
ня, електронного документообігу, безперервного
дистанційного навчання державних службовців
на базі спеціальної інформаційно#телеко#
мунікаційної системи (СІТС) органів виконавчої
влади [1]. 

Метою цієї роботи є доведення до аудиторії
нашого досвіду застосування та визначення ос#
новних завдань щодо подальшого розвитку ІКТ
у системі підвищення кваліфікації працівників
місцевих органів влади. 

Реалізація державної інформаційної політики
з урахуванням територіальних особливостей,
зокрема нерівномірності розвитку областей,
пов'язана із здійсненням низки послідовних кроків
щодо відпрацювання технологій динамічного на#
рощування потужностей інформативно#комуніка#
ційного забезпечення. Це потребує:
• усвідомлення суспільством необхідності засто#
сування певних стандартів та інноваційних ІКТ;
• переходу на сучасні методи підтримки проце#
дур вироблення та реалізації управлінських
рішень, в основу яких закладено принципи де#
централізації інформаційних потоків та їх ор#
ганізації у вигляді автоматизованих систем
підтримки рішень і експертних систем, заснова#
них на знаннях;
• використання сучасного технічного обладнан#
ня та програмного забезпечення в межах СІТС;
• удосконалення системи підготовки, перепід#
готовки та підвищення кваліфікації кадрів на ос#
нові сучасних тенденцій розвитку інформацій#
них технологій, засобів телекомунікацій і техно#
логій навчання; 
• підготовки визначеної кількості фахівців та
безперервного підвищення кваліфікації праців#
ників органів державної влади;
• удосконалення професіограм посад, які за#
лежно від часу та функцій виконавців потребу#
ють використання засобів збору та обробки
інформації із застосуванням насамперед комп'ю#
терів і ІКТ.

У сфері державного і регіонального управ#
ління здебільшого використовуються зовнішні
інформаційні потоки, які структуруються на
принципах лінгвістичних методів організації [2]. 

З огляду на наведене випливає, що необхідні
базові знання та системне підвищення ква#
ліфікації державних службовців на основі безпе#
рервної фахової і зокрема інформаційної освіти.

Створена система має відповідати цілям роз#
витку державного управління в цілому та дер#
жавної служби в частині використання нових ІКТ

як для інтенсифікації процесу підготовки кадрів,
підтримки їх фахового творчого потенціалу,
розвитку в них вмінь і навичок, так і з метою
застосування в процесі виконання посадових
обов'язків. Це зрештою вимагає позитивної мо#
тивації та стимулювання щодо застосування ІКТ.

Інформатизація післядипломної безперервної
освіти посадовців – складний процес, пов'язаний
з особливостями виконання функціональних
обов'язків та створенням випереджувального на#
уково#методичного супроводження забезпечення
діяльності, сучасної матеріально#технічної бази,
особливо на низовому – районному рівні та умов
проходження сертифікації на предмет володіння
комп'ютерними технологіями відповідно до євро#
пейських стандартів.

Разом з тим вивчення змісту та можливостей
ІКТ є визначальною умовою успішного вирішення
завдань державного і регіонального управління
розвитком територій і потребує пріоритетного
забезпечення ресурсами для створення якісних
мереж.

Сучасні ІКТ в державному і регіональному уп#
равлінні дозволяють:
� по#перше, працювати на рівні світових стан#
дартів; отримувати доступ до інформації та опе#
ративно здійснювати збір та обмін нею; швидше
систематизувати й опрацювати фахову інфор#
мацію та аналізувати її; реалізовувати інфор#
маційно#аналітичну підтримку в процесі прийнят#
тя управлінських рішень з урахуванням специфіки
регіону та виду діяльності;
� по#друге, використовувати найбільш ефек#
тивні технології підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів (зокрема, дис#
танційні форми навчання); забезпечити мож#
ливість швидкого та якісного оновлення методів
та змісту навчання; організовувати та проводити
презентаційні та навчально#тренінгові заходи
з використанням телекомунікаційних та мульти#
медійних засобів [3] . 

На цей час Херсонський обласний центр пе#
репідготовки та підвищення кваліфікації праців#
ників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій (далі Центр) пропонує державним
службовцям відповідно до напрямів їх діяльності
програмні комплекси, які передбачають вивчен#
ня апаратних і програмних засобів, удоскона#
лення практичних знань офісного програмного
забезпечення і мережевих технологій, спеціаль#
них інформаційних технологій та основ захисту
інформації. Центр використовує власні напра#
цювання, реалізується сформована (див. рисунок)



Рисунок. Модель навчальноCметодичного супроводження
і використання інформаційноCкомунікаційних технологій
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модель навчально#методичного супроводжен#
ня і використання інформаційно#комунікаційних
технологій для підготовки і подальшого їх прак#
тичного застосування слухачами в процесі вико#
нання функціональних обов'язків.

Проведені соціологічні опитування серед дер#
жавних службовців з питань доступу до своєчас#
ної та достовірної інформації показали, що біль#
шість опитуваних (88,3 %,) отримують інформацію
за допомогою телебачення і тільки 26,4 % респон#
дентів – через Internet. Найбільші проблеми з до#
ступом до ІКТ мають працівники районного рівня
(77,4 %), в той час як на рівні обласного центру –
тільки 25,8 % опитуваних. Потребує значного по#
кращення технічне оснащення. Це зазначили 62,2 %
респондентів. 57,4 % державних службовців оці#
нили свої вміння щодо роботи з комп'ютерною
технікою як недостатні. Крім того можна констату#
вати, що у більшості молодих державних служ#
бовців не виникає ускладнень при застосуванні ІКТ.

Тому для працівників структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій і територіаль#
них підрозділів центральних органів влади роз#
роблені і пропонуються програми тематичних
семінарів з питань застосування спеціального
програмного забезпечення (облік, звітність, су#
проводження прийняття рішень, криптозахист,
антивірусний захист та ін.) та використання
інформаційно#аналітичних, комп'ютерних та те#
лекомунікаційних технологій.

Цільове опанування ІКТ сприяє: 
� створенню умов запровадження безперервної
освіти (зокрема дистанційної) державних служ#
бовців;
� підготовці засобів автоматизації управління
системою професійного навчання державних
службовців;
� динамічному оновленню змісту, форм і методів
навчання з використанням сучасних засобів;
� отриманню нових знань, аналітичної та іншої
інформації;
� розкриттю і розвитку індивідуальних здібнос#
тей і отриманню притаманних управлінцю діло#
вих якостей;
� віддаленому тестуванню та оцінці персоналу;
� розширенню пізнавальних інтересів, прагнен#
ню до самовдосконалення і самоосвіти;
� розробці та застосуванню систем навчально#ме#
тодичного забезпечення: програмного забезпе#
чення для ПЕОМ, різноманітних відео# і аудіо# ма#
теріалів, навчальних посібників і підручників для
слухачів (у тому числі на електронних носіях).

Центр бере участь у реалізації програми, го#
ловною метою якої є розвиток інформатизації

Херсонської області та інтеграційне поєднання її
з Національною програмою інформатизації Ук#
раїни, що передбачає забезпечити виконання
першочергових завдань, а саме:
• функціонування електронної інформаційної
системи "Електронний уряд", у тому числі на#
дання громадянам, юридичним особам інфор#
маційних та інших послуг з її використання та
можливості забезпечення вільного доступу до
рішень усіх органів державної влади;
• впровадження системи електронного докумен#
тообігу в апараті обласної державної адміністрації  із
застосуванням електронного цифрового підпису;
• інтеграцію офіційного сайту обласної держав#
ної адміністрації до єдиного веб#порталу орга#
нів виконавчої влади;
• легалізацію програмного забезпечення в ор#
ганах влади області;
• організацію антивірусної системи захисту
інформації шляхом встановлення і налагоджен#
ня антивірусного комплексу UNA на серверах та
робочих станціях органів влади області;
• організацію на основі xDSL технологій швид#
кісного зв'язку зі структурними підрозділами об#
ласної державної адміністрації та доступу до фа#
хової інформації.

Наступними завданнями програми можуть бути:
• впровадження системи електронного доку#
ментообігу із застосуванням електронного циф#
рового підпису зі структурними підрозділами
обласної державної адміністрації та районними
державними адміністраціями;
• створення офіційних сайтів районних держав#
них адміністрацій;
• під'єднання до електронного зв'язку сільських
та селищних рад;
• створення системи інформаційно#аналі#
тичного забезпечення органів влади області.

Згідно з розрахунками для здійснення наведе#
них завдань заплановано щорічне навчання в Цент#
рі 100 фахівців з#поміж державних службовців.

Для запровадження інформаційно#комуніка#
ційних інновацій, які базуються на нових наукових
та практичних підходах, у Центрі використо#
вуються можливості та розробки Центру дистан#
ційного навчання і навчальної мережі глобального
розвитку Світового банку, що діє в Національній
академії державного управління при Президентові
України.

При Центрі діє дистанційне відділення Одесь#
кого регіонального інституту державного управ#
ління НАДУ при Президентові України. Крім того
інформаційно#комунікаційні технології та еле#
менти дистанційного навчання реалізуються
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в роботі Молодіжної школи регіонального держав#
ного управління. З визначеного питання забез#
печено співпрацю з вищими навчальними зак#
ладами області [4].

Спільно з управлінням державної служби Го#
ловного управління державної служби України
в Херсонській області заплановано навчання
спеціалістів з питань інформатики з метою
підготовки т'ютерів для працівників кадрових
служб місцевих адміністрацій та їх структурних
підрозділів, які мають запроваджувати реєстри
системи державної служби, в тому числі локаль#
ну систему "Картка" ЄДКС "Кадри".

Складаються передумови (з урахуванням
впровадження у діяльність органів влади систе#
ми управління якістю за міжнародним стандар#
том ISO 2001:2000) для проведення навчання
державних службовців у межах проекту Євро#
пейського Союзу TEMPUS TACIS "ECDL для ук#
раїнських адміністраторів" з питань застосування
інформаційних та телекомунікаційних технологій
на основі європейських стандартів European
computer driving license (ECDL) з видачею
свідоцтв про комп'ютерну грамотність (EQTB
версія 1.1d).

Структура підготовки посадовців передбачає
визначення вимог щодо отримання необхідних

знань, вмінь і навичок на основі ECDL з ураху#
ванням європейського досвіду, розробку різно#
манітних програм із застосуванням тренінгових
методик навчання, використання сучасної ре#
сурсної інфраструктури та якісного програмного
забезпечення. 

1. Про затвердження Програми розвитку держав#
ної служби на 2005–2010 роки: Постанова Кабінету
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Формулювання проблеми та аналіз дос%
ліджень. Процеси здійснення політичної та адмі#
ністративної реформ впливають на характер
публічних відносин та інститут державної служби
зокрема. Відповідно змінюються і механізми
реалізації кадрової політики як на загально#
національному рівні, так і на регіональному. Фор#
муванню та реалізації державної кадрової політики
присвячені роботи науковців О. Дьоміна, Г. Леліко#
ва, В. Сороко [1], В. Лугового [3], В. Князєва [2, 3],
Н. Нижник [4], А. Рогового [5], О. Якубовського [6,
7], В. Яцуби [8]. Значна увага в їхніх працях
приділяється й кадровому резерву, як механізму
кадрової роботи. 

Вагомим чинником у формуванні та реалізації
регіональної політики є відбір кадрів, добір та#
ких фахівців та професіоналів, які б могли стати
командою, націленою на повноцінне виконання
політики Президента України, Уряду України, та
надання своєчасних державно#управлінських
послуг громадянам, які з різних причин зверта#
ються до органів державної влади. 

Проблеми кадрового забезпечення органів
виконавчої влади та органів місцевого самовря#
дування високопрофесійними фахівцями, по
суті менеджерами державного управління, за#
лишаються визначальними для забезпечення
виконання завдань державної політики. 

Одна з них, як зазначають О. Оболенський та
В. Сороко, пов'язана з недостатньою спромож#
ністю системи професійного навчання держав#
них службовців задовольнити потреби органів
державної влади та органів місцевого самовря#
дування, а також державних службовців в отри#
манні якісних та необхідних освітніх послуг [10].
Тому в Одеській обласній державній адмініст#
рації та Одеській обласній раді вже тривалий час
ідуть пошуки шляхів активізації роботи щодо
підготовки відповідних фахівців для органів ви#
конавчої влади та органів місцевого самовряду#
вання. Одним з них стало відкриття обласної
школи резерву кадрів.

Метою статті є аналіз формування та реа#
лізації регіональної кадрової політики на прик#
ладі обласної школи резерву кадрів. 

Виклад основного матеріалу досліджень.
З метою вдосконалення методів відбору та ро#
боти з кадровим резервом в Одеській обласній
державній адміністрації та Одеській обласній
раді було розроблено та затверджено Положен#
ня про обласну школу резерву кадрів.

Згадане Положення розроблено відповідно
до Програми розвитку державної служби на
2005–2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 ро#
ку № 746 та з урахуванням Програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації дер#
жавних службовців та посадових осіб місцевого са#
моврядування Одеської області на 2004–2008 ро#
ки, затвердженої рішенням Одеської обласної
ради від 30 січня 2004 року № 388#ХХІУ.

Н. ПРИВАЛОВА,
консультант відділу кадрової роботи 

апарату Одеської обласної державної адміністрації

ПІДГОТОВКА ВИЩИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ РЕЗЕРВУ КАДРІВ)



Обласна школа резерву кадрів утворена
при Одеській обласній державній адміністрації
30 грудня 2005 року з метою створення умов для
професійного зростання та просування по службі
державних службовців та посадових осіб органів
місцевого самоврядування, сприяння організації
постійної самоосвіти з питань державного будів#
ництва, державного управління, державної служби.

Основна діяльність школи спрямована на реа#
лізацію державної політики у сфері підготовки
кадрового резерву для державної служби, фор#
мування нової генерації державних службовців,
нової управлінської еліти країни та забезпечення
потреб органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у професійно підго#
товленому кадровому резерві.

Організаційна та методична робота обласної
школи резерву кадрів здійснюється під патрона#
том обласної державної адміністрації та обласної
ради по роботі з кадрами. ЇЇ роботу координує
керівник апарату обласної державної адміністрації.

У системі обласної школи резерву кадрів фор#
мується мережа філій при районних державних
адміністраціях.

Основними завданнями школи є:
• підвищення кваліфікації та вдосконалення
професійних умінь і навичок осіб, які перебу#
вають у резерві на керівні посади структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та
районних державних адміністрацій, обласної
ради і районних рад;
• формування у нової управлінської еліти вміння:
запроваджувати цінності демократичної, право#
вої, соціальної держави та громадянського
суспільства; мислити по#державному; керуватись
у своїй роботі суспільними інтересами; відстою#
вати права та свободи людини і громадянина.

Організація набору до обласної школи резер#
ву кадрів здійснюється за поданням голів рай#
держадміністрацій, міських голів міст обласного
значення та голів районних рад, начальників га#
лузевих управлінь, керівника апарату обласної
державної адміністрації та керівника секре#
таріату обласної ради на посади: голів районних
державних адміністрацій; заступників голів рай#
держадміністрацій; начальників галузевих уп#
равлінь та начальників відділів апарату обласної
державної адміністрації; керівників відділів, уп#
равлінь виконавчих органів обласної, міських та
районних рад.

Склад слухачів районних філій школи формуєть#
ся головами райдержадміністрацій за поданням
начальників управлінь, відділів райдержадміністра#
цій, міських та районних рад з кадрового резерву

на посади: керівника апарату; начальників уп#
равлінь; начальників відділів апарату районних
державних адміністрацій, виконавчих органів
міських та районних рад.

До навчання в обласній школі резерву кадрів
залучаються керівники підприємств, установ,
організацій, випускники вищих навчальних за#
кладів, які потенційно складають нову генерацію
перспективних управлінців, за рекомендаціями
голів райдержадміністрацій.

Навчальний процес відбувається за схемою:
• короткотермінових семінарів (заняття прово#
дяться систематично згідно з навчально#тема#
тичною програмою не менше одного разу на
квартал, навчання триває один рік); 
• навчально#тематичної програми (яка щорічно
складається Центром підвищення кваліфікації
кадрів Одеського регіонального інституту дер#
жавного управління Національної академії дер#
жавного управління при Президентові України
(далі – ОРІДУ НАДУ) з урахуванням пропозицій
обласної державної адміністрації та обласної
ради по роботі з кадрами).

До викладання в обласній школі резерву
кадрів залучаються відповідальні працівники ор#
ганів виконавчої влади та органів місцевого са#
моврядування області, кращі викладачі вищих
навчальних закладів Одеси, керівники промис#
лових, сільськогосподарських підприємств,
банківських установ, провідні менеджери.

У навчально#методичному процесі згідно з прог#
рамою передбачається використання елементів
дистанційного навчання, а в ході навчання перед#
бачено обов'язкове стажування слухачів у дер#
жавних органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування.

Завершальною складовою навчально#мето#
дичного процесу є залік або захист реферату
з питань удосконалення діяльності місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування.

Слухачам, які успішно завершили навчання, ви#
дається сертифікат про підвищення кваліфікації за
тематикою постійно діючих семінарів.

Фінансове забезпечення навчальних заходів та
методичної роботи здійснюється в межах коштів,
що передбачаються щорічно в обласному бюдже#
ті на виконання Програми підготовки, перепід#
готовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самовря#
дування Одеської області на 2004–2008 роки і Ре#
гіональної програми підготовки та залучення мо#
лоді до державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування в Одеській області на
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2003–2008 роки та у державному бюджеті на
підвищення кваліфікації державних службовців.

Обласна школа резерву кадрів функціонує
з 10 березня 2006 року. Перший набір слухачів –
це 114 осіб з кадрового резерву на посади голів
райдержадміністрацій, керівників структурних
підрозділів. Принагідно зазначимо, що слухачі
школи сьогодні працюють заступниками голів
райдержадміністрацій та обіймають інші керівні
посади. Лекції в обласній школі резерву кадрів
читають не лише викладачі ОРІДУ НАДУ, але
й державні службовці вищих рангів, зокрема го#
лова Одеської обласної державної адміністрації,
його заступники. 

Висновки. Обласна школа резерву кадрів
має стати важливим чинником у системі підго#
товки спеціалістів для державної служби. Запо#
чаткування школи саме такої "спеціалізації" вик#
ликано необхідністю вироблення нової державної
кадрової політики, уникнення формальних підхо#
дів у роботі з кадрами. Сьогодні від роботи з ти#
ми, хто є потенційним кандидатом на певну по#
саду в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування залежить успішна
реалізація не лише державної внутрішньої полі#
тики, а європейського курсу України взагалі. 
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Державне управління – це окрема галузь про#
фесійної діяльності, яка потребує від державного
службовця не тільки спеціальних знань, вміння
вільно орієнтуватися в значному масиві специ#
фічної інформації, але й навичок комплексного,
міждисциплінарного підходу до проблем, володін#
ня сучасними алгоритмами прийняття рішень,
методами та прийомами державного менеджмен#
ту. Такий професійний стандарт висуває досить
високі вимоги до системи підготовки, перепідго#
товки та підвищення кваліфікації державних служ#
бовців і посадових осіб місцевого самоврядуван#
ня та її професорсько#викладацького складу. 

Усвідомлення необхідності розглядати дер#
жавне управління як окрему професію склалося
після набуття Україною незалежності. Нагальна
потреба реформування всієї системи державної
влади та прагнення наслідувати європейські
стандарти адміністрування вимагали від дер#
жавних службовців відповідного фахового рівня,
тому було прийнято рішення про створення
відповідної системи вищих навчальних закладів
(Указ Президента України "Про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації дер#
жавних службовців" від 30 червня 1996 року
№ 398/95, постанова Кабінету Міністрів України
"Про Порядок прийому до вищих навчальних
закладів на навчання за освітньо#кваліфікацій#
ними програмами підготовки магістрів в освіт#
ній галузі "Державне управління" від 16 травня
1996 року № 533).

Першим зі спеціалізованих навчальних зак#
ладів стала Українська, а нині – Національна ака#
демія державного управління при Президентові
України, заснована 1995 року, разом з її
регіональними інститутами у Дніпропетровську,
Львові, Одесі та Харкові. 

Наступним важливим кроком у реалізації
стратегічних завдань кадрового забезпечення
державної служби було запровадження підго#
товки фахівців освітньо#кваліфікаційного рівня
"магістр" за спеціальністю "Державна служба"
освітньої галузі "Державне управління" у провід#
них вищих навчальних закладах України. 

На сьогодні в Україні професійну підготовку
магістрів за цією спеціальністю здійснюють 10 ви#
щих навчальних закладів IV рівня акредитації:

Київський національний економічний універси#
тет імені Вадима Гетьмана (ректор Павленко
Анатолій Федорович, координатор підготовки
магістрів Москалюк Наталія Петрівна), Харківсь#
кий національний економічний університет (рек#
тор Пономаренко Володимир Степанович, коор#
динатор підготовки магістрів Афанасьєв Микола
Васильович), Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля (ректор ГоC
лубенко Олександр Леонідович, координатор
підготовки магістрів Андрющук Анатолій ОлекC
сійович), Тернопільський державний економіч#
ний університет (ректор Юрій Сергій Ілліч, коорди#
натор підготовки магістрів Лебединська Людмила
Іванівна), Івано#Франківський національний тех#
нічний університет нафти і газу (ректор КрижаC
нівський Євстахій Іванович, координатор підготов#
ки магістрів Дзвінчук Дмитро Іванович), Донецький
національний технічний університет (ректор МіC
наєв Олександр Анатолійович, координатор підго#
товки магістрів Адамов Володимир Григорович),
Дніпропетровський національний університет
(ректор Поляков Микола Вікторович, координа#
тор підготовки магістрів Глазунов Станіслав ВаC
сильович), Одеська національна юридична ака#
демія (ректор Ківалов Сергій Васильович, коор#
динатор підготовки магістрів Вітман Костянтин
Миколайович), Миколаївський державний гумані#
тарний університет імені Петра Могили (ректор
Клименко Леонід Павлович, координатор підго#
товки магістрів Багмет Михайло Олександрович),
Чернігівський державний технологічний універси#
тет (ректор Денисов Олександр Іванович, коорди#
натор підготовки магістрів Кальченко Володимир
Віталійович).

Основним змістом діяльності магістратур є під#
готовка слухачів за професійними стандартами
спеціальності "Державна служба". Слухачі вивча#
ють правові, економічні, політологічні, психологічні
та інші дисципліни, формують вміння проводити
наукові дослідження і розробки на засадах систем#
ного підходу та інших наукових методів, опановують
іноземні мови, алгоритми сучасного менеджменту
та останні досягнення інформаційних технологій.
Фахова спеціалізація здійснюється за 18 напря#
мами. За 10 років дипломи магістрів одержали
4970 осіб.

СИСТЕМІ МАГІСТРАТУР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – 10 РОКІВ 
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Від часу заснування магістратури держав%
ної служби Дніпропетровського національного
університету проведено 18 науково#практич#
них конференцій, семінарів (6 із них – за міжна#
родною участю), на яких обговорювалися пи#
тання підготовки державних службовців.

Професорсько#викладацьким складом універ#
ситету підготовлено 50 монографій, підручників,
навчальних посібників, методичних розробок,
присвячених державному управлінню загальним
тиражем понад 6 тис. примірників.

Представники магістратури брали участь у між#
народних програмах, пов'язаних із підготовкою
державних службовців. У рамках проекту TACIS
"Підтримка розвитку політики надання соціальної
допомоги та послуг в Україні" було створено і об#
ладнано Навчальний центр для соціальних праців#
ників, призначений для навчання магістрів за
спеціальністю "Державна служба".

У Центрі магістерської підготовки Київсько%
го національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана підготовку фахівців за#
безпечують висококваліфіковані кадри профе#
сорсько#викладацького складу університету,
серед яких 9 докторів наук, професорів, понад
40 кандидатів наук, доцентів.

Здобутками Центру у здійсненні навчального
процесу підготовки магістрів – державних служ#
бовців є використання власних розробок про#
фесорсько#викладацького персоналу: 16 моно#
графій та підручників, 23 навчальних та близько
30 навчально#методичних посібників.

Переважна кількість навчальних предметів та
завдань розміщена в електронному вигляді на

сайті університету. Це дає можливість слухачам
у дистанційному режимі в міжсесійний період
опановувати навчальні курси, підвищує якість
самостійної роботи.

У жовтні 1996 року почала працювати магіст%
ратура державного управління при Центрі під%
вищення кваліфікації і перепідготовки кадрів
у Донецькому національному технічному уні%
верситеті. У цьому закладі працюють високок#
валіфіковані фахівці, з них – 1 академік НАН Ук#
раїни, 7 докторів наук, 33 кандидати наук.

За період функціонування у магістратурі ство#
рено методичну базу – 212 авторських розро#
бок, серед яких робочі програми та методичні
вказівки за навчальними модулями норматив#
ного і вибіркового блоків дисциплін, посібники,
збірники задач, рекомендації з написання
магістерських робіт.

2004 року виграно тендер на проведення кіль#
кох науково#дослідних робіт, результатом вико#
нання яких стало видання у 2004–2005 роках
підручників: "Ділова українська мова в державно#
му управлінні. Практичний курс" (автори Мозго#
вий В. І., Вергазова Л. Г.), "Ділова українська мова
в державному управлінні. Загальний курс" (ав#
тор Мозговий В. І.) та "Ділова англійська мова.
Загальний курс" (автори Соколова Н. В., Осинсь#
ка Н. Т., Каверіна О. Г.) .

Магістратура державної служби Івано%
Франківського національного технічного уні%
верситету нафти і газу в організації навчаль#
ного процесу спирається на фахівців кафедри
державного управління, де працюють 6 профе#
сорів, докторів наук та 11 кандидатів наук. 

Навчальний корпус КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
Центр магістерської підготовки

Вручення диплома магістра 
державної служби
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До послуг студентів магістратури – сучасний
комп'ютерний клас з підключенням до мере#
жі INTERNET та системи супутникового телеба#
чення.

Магістратура державної служби Одеської
національної юридичної академії здійснює
підготовку магістрів державної служби за спеціа#
лізацією "Правове забезпечення". 

З метою підготовки фахівців нового покоління
для правоохоронних підрозділів, робота яких
спрямована на боротьбу зі злочинністю та спро#
можна забезпечити економічну безпеку держа#
ви, 2001 року розпочато підготовку магістрів за
спеціалізацією "Економічна безпека".

Викладання в магістратурі здійснюється із залу#
ченням потужного професорсько#викладацького
колективу у складі 4 професорів, 22 доцентів.
З 2000 року магістратуру очолює кандидат історич#
них наук, доцент кафедри історії держави та права,
заслужений працівник освіти України Вітман К. М. 

Значна увага приділяється питанню методично#
го забезпечення навчального процесу. З 1998 ро#
ку магістратурою видано 43 практичних посібники,
підручники, довідники та монографії.

Магістратура державної служби Терно%
пільського державного економічного універ%
ситету бере участь у спільному європейському
проекті TACIS "Європейські економічні студії та
відносини у сфері бізнесу".

2000 року підписано Угоду про програму обмі#
ну студентами, викладачами та співробітництво
в галузі освіти між Коледжем Бізнесу імені Гордо#
на Форда Університету Західного Кентуккі (Бро#
улінг Грін, Кентуккі, США) та магістратурою.

2003 року за замовленням Головдержслужби
України університет виконував науково#дослід#
ну роботу "Розробка комплексу навчальних мо#
дулів для забезпечення освітньо#професійної
програми підготовки магістрів за спеціальністю
"Державна служба" спеціалізації "Світова та євро#
пейська інтеграція".

Навчальний процес забезпечують понад 200 вик#
ладачів більше ніж 30 кафедр університету, з них
27 докторів наук, професорів та 78 кандидатів
наук, доцентів. 

За період від часу заснування підготовлено
56 монографій та підручників, 7 навчальних
посібників, 22 методичні рекомендації. 

Магістратура державної служби Харківсь%
кого національного економічного універси%
тету, яка розпочала роботу з 1996 року, спи#
рається на досвід 14 докторів і 20 кандидатів наук.

Протягом десяти років пріоритетними напря#
мами наукових досліджень магістратури у сфері

державного управління були розробки, здійснені
за проектом TACIS "Інституційне удосконален#
ня державної служби та організація професійного
навчання державних службовців в Україні".    Не#
обхідно відзначити створення авторським колек#
тивом 2002 року Стандарту вищої освіти України
за спеціальністю "Державна служба" освітнього
напряму підготовки "Державне управління" (керів#
ник проекту Афанасьєв М. В.).

Серед видань, підготовлених магістратурою,
слід відзначити роботу "Інноваційні процеси в сис#
темі державного управління і місцевого самовря#
дування". Відповідають викликам часу і міжнародні
науково#практичні конференції, зокрема на тему:
"Управління якістю у діяльності органів виконав#
чої влади регіону".

Магістратура державного управління Східно%
українського національного університету
імені Володимира Даля здійснює свій нав#
чально#виховний процес з травня 1996 року. 

Від часу заснування викладачами магістрату#
ри спільно з Головдержслужбою України та вик#
ладачами інших вищих навчальних закладів роз#
роблено 5 навчальних посібників та близько 50
найменувань методичних видань, якими слухачі
мають змогу користуватися також і в електрон#
ному вигляді.

"Наймолодшими" є магістратури державної
служби Миколаївського державного гуманітарно#
го університету імені Петра Могили та Чернігівсь#
кого державного технологічного університету. 

Магістратуру державної служби Мико%
лаївського державного гуманітарного універ%
ситету імені Петра Могили відкрито у вересні
2004 року. Викладачі кафедри державного уп#
равління проходили стажування у Польщі за
програмою "Запровадження європейських стан#
дартів державного управління в Україні".

На кафедрі готується до випуску навчальний
посібник "Державна служба", зібрано матеріали
для хрестоматії з історії державного управління
та державної служби, створюється електронна
картотека фахових статей з державної служби,
видається науковий збірник серії "Політологія та
державне управління". 

За підтримки Миколаївської обласної державної
адміністрації та Управління державної служ#    би
Головдержслужби в Миколаївський області
готується серія російсько#українських словників
з державної служби та інших навчальних дисциплін.

Нині Миколаївський державний гуманітарний
університет імені Петра Могили разом із На#
ціональною академією державного управління при
Президентові України та Центром документації
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й інформації НАТО створює центр європейської
та євроатлантичної інтеграції.

Результатом дворічної роботи магістратури
державної служби Чернігівського державного
технологічного університету є 46 магістрів. 6 із
них отримали диплом з відзнакою. 2006 року
дипломи отримають ще 44 магістри державної
служби. 

На вимогу сьогодення основним напрямом удос#
коналення роботи магістратур державної служ#
би має стати її докорінна переорієнтація на
підготовку управлінських кадрів, спроможних
працювати на основі аналізу політики, страте#
гічного мислення, сучасних підходів до адмініс#
тративного менеджменту максимально публічно

і відкрито з орієнтацією на якісні послуги грома#
дянам і суспільству в цілому. Необхідно, щоб
ланцюг "добір – підготовка – розстановка" сис#
темно запрацював для керівних кадрів, спеціа#
лістів на посадах державної служби регіонів
країни. Трансформація кількісних параметрів
у якісні показники діяльності мусить стати нас#
тупними кроком на етапі професіоналізації дер#
жавної служби і державного управління.

Створення корпусу державних службовців, які
були б не тільки професіоналами, а й послідов#
никами демократії, розглядали законність і права
громадян як найвищий пріоритет, – це і є голо#
вна умова, яка має забезпечити європейську
якість життя громадянам України.
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З метою протидії проявам корупції відповідно
до Стратегічного плану діяльності Головдерж#
служби України на 2006 рік, за дорученнями Сек#
ретаріату Президента України, Кабінету Міністрів
України, зверненнями народних депутатів України
та громадян контрольно#інспекційним управлін#
ням протягом І кварталу 2006 року проведено
38 перевірок стану дотримання вимог законо#
давства з питань державної служби та бороть#
би з корупцією в органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування. 

За дорученням Кабінету Міністрів України
проведено 9 перевірок, за зверненнями та запи#
тами народних депутатів України – 8, за звер#
неннями громадян – 18. З метою перевірки до#
тримання вимог Законів України "Про державну
службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших
нормативно#правових актів проведено одну
комплексну перевірку в Міністерстві праці та
соціальної політики України та одну контрольну
перевірку щодо усунення недоліків та порушень,
виявлених під час проведення комплексної пе#
ревірки, в Міністерстві освіти і науки України; пе#
ревірено стан обліку, зберігання та використан#
ня бланків дипломатичних паспортів у Мініс#
терстві закордонних справ України.

Майже третина всіх звернень, за якими про#
водилися перевірки, стосується питань, пов'я#
заних з кадровими призначеннями, порушен#
ням порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців. 

Можна констатувати, що інформація, наведе#
на у зверненнях, підтвердилась за результатами
перевірок у третині випадків; у 40 % усіх звер#
нень, за якими проводилась перевірка, інформа#
ція підтвердилась частково; а у 27 % – інформація
не підтвердилась. 

У ході проведення 16 перевірок (що складає
42 % загальної кількості перевірок), виявлено
ознаки порушень Закону України "Про боротьбу
з корупцією". Про це поінформовано правоохо#
ронні органи. 

Відповідно до доручень вищих посадових осіб
України, Першого віце#прем'єр#міністра України
та Начальника Головдержслужби України за І квар#
тал поточного року Головдержслужба України про#
вела 5 службових розслідувань. За їх результатами
можна зробити висновок про порушення вимог
чинного законодавства (два випадки), зловживан#
ня службовим становищем (один), неналежне ви#
конання посадових обов'язків (два випадки).

За фактами виявлених порушень вимог чинного
законодавства, неналежного виконання посадових
обов'язків та зловживання службовим становищем
з боку державних службовців і осіб, уповноваже#
них на виконання функцій держави, Головдерж#
службою України в межах повноважень вживають#
ся відповідні заходи реагування.

Ю. ЮРЧЕНКО,
начальник контрольно�інспекційного управління 
Головного управління державної служби України

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК ТА СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ, 
ПРОВЕДЕНИХ ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

З#поміж різного роду порушень законодавст#
ва можна виділити найбільш поширені.

Доволі часто зустрічаються випадки неналеж#
ного виконання посадових обов'язків державни#
ми службовцями. Так, під час проведення пере#
вірки в Олександрівській райдержадміністрації
Кіровоградської області виявлено низку недоліків
в організації роботи райдержадміністрації, про що
поінформовано Кіровоградську облдержадмі#
ністрацію для відповідного реагування.

Мають місце також випадки порушення вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією". На#
приклад, головою Сквирівської райдержадмі#
ністрації Київської області порушено пункт "а"
частини 2 статті 1 Закону України "Про боротьбу
з корупцією" в частині незаконного одержання
особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, у зв'язку з виконанням таких функцій
матеріальних благ, послуг, пільг або інших пере#
ваг, у тому числі прийняття чи одержання пред#
метів шляхом їх придбання за ціною (тарифом),
яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної)
вартості, що є підставою для припинення дер#
жавної служби. Про результати перевірки поін#
формовано Київську облдержадміністрацію для
відповідного реагування.

Найчастіше зустрічаються випадки порушен#
ня вимог законодавства про державну службу та
трудового законодавства, пов'язані з кадровими

питаннями. Наприклад, мали місце численні по#
рушення вимог чинного законодавства з боку го#
лови Костопільської райдержадміністрації Рів#
ненської області (зокрема, безпідставне масове
звільнення державних службовців, освітян, пра#
цівників установ охорони здоров'я). Матеріали
зазначеної перевірки направлено до Генеральної
прокуратури України, ГУБОЗ МВС України та Го#
ловного контрольно#ревізійного управління Ук#
раїни для відповідного реагування.

Мають місце непоодинокі випадки порушення
вимог Порядку проведення конкурсу на замі#
щення вакантних посад державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 року № 169. Так,
в Міністерстві охорони навколишнього природ#
ного середовища України перевіркою виявлено
низку порушень під час проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади начальника Дер#
жавного управління екології та природних ре#
сурсів в Одеській області.

Встановлено і випадки тиску з боку посадо#
вих осіб на своїх підлеглих. Наприклад, головою
Старосинявської райдержадміністрації Хмель#
ницької області через різні політичні уподобання
здійснювався тиск на окремих працівників рай#
держадміністрації, внаслідок чого вони були
змушені звільнитись або перейти працювати в
інші установи.
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УКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання впорядкування
діяльності консультативно�дорадчих

органів при Президентові України

З метою оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб,
утворених для сприяння здійсненню повноважень Президентом України, забезпечення ефективного
виконання покладених на них завдань, а також раціонального використання бюджетних коштів та
відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Перейменувати Національну раду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування
і регіонального розвитку, утворену Указом Президента України від 26 квітня 2005 року № 706,
у Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань державного управління та місцевого
самоврядування (додається).

3. Затвердити персональний склад Національної ради з питань державного управління та місцевого
самоврядування (додається).

4. Ліквідувати:
Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи;
Комісію з питань адміністративно#територіального устрою;
Комісію з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців;
Міжвідомчу комісію з питань реформування правоохоронних органів;
Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського

Союзу;
Раду з питань реформування судової системи України.
5. Главі Секретаріату Президента України здійснити відповідні заходи, пов'язані з ліквідацією

зазначених у статті 4 Указу консультативно#дорадчих органів.
6. Кабінету Міністрів України привести своє рішення у відповідність із цим Указом.
7. Внести зміни до таких указів Президента України:
1) у підпункті 27 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України,

затвердженого Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272 (зі змінами, внесеними
Указами від 21 березня 2000 року № 473, від 6 листопада 2004 року № 1375 та від 4 жовтня 2005 року
№ 1413), слова "здійснює матеріально#технічне забезпечення Комісії з питань формування кадрового
резерву на керівні посади державних службовців" виключити;

2) пункт 3 Положення про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства
права, затвердженого Указом Президента України від 5 липня 2005 року № 1049, доповнити новим
абзацом такого змісту:

"підготовка пропозицій щодо розвитку законодавства з питань судоустрою, судочинства, статусу
суддів, реалізації конституційного принципу захисту судом прав і свобод людини і громадянина".

8. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента України згідно з переліком, що
додається.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 травня 2006 року
№ 340/2006
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 3 травня 2006 року № 340/2006

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань державного

управління та місцевого самоврядування

1. Національна рада з питань державного управління та місцевого самоврядування (далі –
Національна рада) є консультативно#дорадчим органом при Президентові України. 

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є розроблення та внесення пропозицій щодо:
національної стратегії, пріоритетів та механізмів реалізації державної політики у сфері держа#

вотворення, державного управління, місцевого самоврядування, формування загальнодержав#
них та інших програм, підготовки концептуальних документів, нормативно#правових актів з цих
питань, а також інституційного, інформаційного забезпечення впровадження таких актів;

комплексного проведення адміністративної реформи, зокрема, реформування системи ор#
ганів виконавчої влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування,
адміністративно#територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування;

розвитку громадянського суспільства, форм безпосередньої демократії, вдосконалення сис#
теми взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх
асоціаціями та іншими об'єднаннями, громадськими організаціями, підприємницькими структу#
рами, забезпечення прозорості діяльності влади, залучення громадян, їх об'єднань до підготов#
ки рішень загальнодержавного та місцевого значення, оцінки ефективності діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;

впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державного управління
та місцевого самоврядування.

4. Національна рада для виконання покладених на неї завдань:
розробляє пропозиції щодо взаємодії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України та органів місцевого самоврядування з виконання покладених на них Консти#
туцією та законами України повноважень і функцій з питань, пов'язаних із повноваженнями
Національної ради;

сприяє координації діяльності відповідних комісій, рад, інших консультативних та дорадчих ор#
ганів при Президентові України з питань, пов'язаних із повноваженнями Національної ради, вно#
сить пропозиції главі держави щодо створення та ліквідації таких органів;

проводить моніторинг реалізації державної політики з питань державного управління, місцево#
го самоврядування, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
ефективності законів та інших нормативно#правових актів з цих питань;

готує та оприлюднює щорічні доповіді про стан реалізації в Україні державної політики з питань
державного управління та місцевого самоврядування;

подає Президентові України пропозиції щодо вдосконалення державної політики у сфері дер#
жавотворення, державного управління та місцевого самоврядування, усунення порушень законодавст#
ва, виявлених у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

сприяє взаємодії Президента України, а також утворених ним комісій, рад, інших консультатив#
них і дорадчих органів з громадськими організаціями та готує пропозиції щодо вдосконалення
механізмів такої взаємодії;

проводить слухання, розглядає проекти концептуальних, стратегічних та програмних доку#
ментів, законів, інших нормативно#правових актів, які розробляються за ініціативою Президента
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України, готує відповідні висновки щодо цих документів та актів; розглядає ініціативи громадсь#
кості та вносить пропозиції Президентові України щодо їх підтримки;

опрацьовує пропозиції та надає рекомендації щодо добору кандидатур для зарахування до кадро#
вого резерву на керівні посади державних службовців, призначення на які здійснює Президент
України;

здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
5. Національна рада для виконання покладених на неї завдань має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого само#

врядування, державних підприємств, установ та організацій необхідні матеріали та інформацію;
утворювати комісії та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі по#

садових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників
підприємств, установ і організацій, представників громадськості, вчених та фахівців;

користуватися в установленому порядку інформаційними банками даних органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій;

організовувати вивчення відповідного іноземного досвіду.
6. Національна рада для виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами держав#

ної влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об'єднаннями, консультативни#
ми, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України,
науковими установами, навчальними закладами, недержавними аналітичними центрами, гро#
мадськими організаціями.

7. Національна рада утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів Національної ради.
Національну раду очолює Президент України.
Персональний склад Національної ради затверджується Президентом України.
Секретар Національної ради обирається Національною радою за поданням її Голови.
8. Організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться в міру по#

треби, але не рідше одного разу на три місяці.
Засідання Національної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше поло#

вини її складу.
Засідання Національної ради скликаються її Головою.
Головує на засіданнях Національної ради її Голова, а в разі його відсутності – секретар Націо#

нальної ради.
Порядок денний засідань Національної ради формується її секретарем з урахуванням пропо#

зицій членів Національної ради і затверджується Головою Національної ради.
9. Рішення Національної ради приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів

Національної ради.
Рішення Національної ради підписуються Головою Національної ради та її секретарем.
Протокол засідання Національної ради підписується секретарем Національної ради.
10. Рішення Національної ради є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.
Реалізація рішень Національної ради може здійснюватися шляхом видання актів Президента

України.
11. Роботу утворених Національною радою комісій, робочих груп організовують відповідно го#

лови комісій, керівники робочих груп, які призначаються Національною радою. Порядок форму#
вання та діяльності комісій, робочих груп визначається Національною радою.

12. Організаційне, консультативне, інформаційне, експертно#аналітичне та інше забезпечення
діяльності Національної ради, її комісій та робочих груп здійснюється Секретаріатом Президента
України.

13. Національна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.
Членам Національної ради видається посвідчення встановленого зразка.

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 3 травня 2006 р. № 340/2006

СКЛАД
Національної ради з питань державного 

управління та місцевого самоврядування

ЮЩЕНКО Віктор Андрійович 

АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисович 

БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович 

БИТЯК Юрій Прокопович 

БУЦА  Богдан Еманоїлович

ВАСЮНИК Іван Васильович 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Юрій Богданович 

КОЗЮБРА Микола Іванович 

КРУПКО Петро Миколайович

КОЛІУШКО Ігор Борисович 

МАКСЮТА Анатолій Аркадійович 

МАРТИНЕНКО Петро Федорович 

МАТВІЄНКО Анатолій Сергійович 

МОТРЕНКО Тимофій Валентинович 
НАНІВСЬКА Віра Теодорівна 

НЕМИРЯ Григорій Михайлович 

НЕЧАЙ Анна Анатоліївна 

ПАСХАВЕР Олександр Йосипович 

ПІТЦИК Мирослав Васильович 

ПРОКОПОВИЧ Наталія Володимирівна 

ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович 

РИБАК Володимир Васильович

СЛИШ Віктор Михайлович 

– Президент України, Голова Національної ради

– завідувач відділу інституту держави і права 
імені  В.М. Корецького НАН України
– голова ради політичної партії "Народний Союз 
Наша Україна"
– директор інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Академії правових наук України
– Міністр Кабінету Міністрів України

– Перший заступник Глави Секретаріату Президента 
України
– Представник Президента України у Верховній Раді 
України
– завідувач кафедри державно#правових наук Національно#
го університету"Києво#Могилянська академія" (за згодою)

– перший заступник Міністра юстиції України

– Радник Президента України – Керівник Головної служби
політики інституційного розвитку Секретаріату Президента
України
– перший заступник Міністра економіки України
– декан юридичного факультету Міжнародного Соломоно#
вого університету, професор
– заступник Глави Секретаріату Президента України

– Начальник Головного управління державної служби  України
– директор Міжнародного центру перспективних дослід#
жень (за згодою)

– завідувач кафедри європейської інтеграції Національної
академії державного управління при Президентові України
– доцент Українського інституту розвитку фондового ринку
(за згодою)
– Радник Президента України (поза штатом), президент
Центру економічного розвитку
– віце#президент Асоціації міст України та громад (за згодою)

– директор Громадського центру інституційного розвитку

– голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню 
України

– народний депутат України (за згодою)

– Нововодолазький селищний голова, Харківська область,
голова Асоціації сільських, селищних та міських рад Ук#
раїни (за згодою)
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Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 3 травня 2006 р. № 340/2006

ПЕРЕЛІК
указів Президента України,

що втратили чинність

1. Указ Президента України від 7 липня 1997 року № 620 "Про Державну комісію з проведення
в Україні адміністративної реформи".

2. Указ Президента України від 29 серпня 1997 року № 923 "Про зміни у складі Державної комісії  з
проведення в Україні адміністративної реформи".

3. Указ Президента України від 2 жовтня 1997 року № 1089 "Про Положення про Державну комісію
з проведення в Україні адміністративної реформи".

4. Частина друга статті 1 Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810 "Про заходи що#
до впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні".

5. Указ Президента України від 21 вересня 1998 року № 1048 "Про внесення доповнення до статті 1
Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810".

6. Указ Президента України від 9 січня 1999 року № 5 "Питання Державної комісії з проведення
в Україні адміністративної реформи".

7. Указ Президента України від 21 квітня 1999 року № 403 "Про Секретаріат Державної комісії
з проведення в Україні адміністративної реформи".

8. Указ Президента України від 18 грудня 1999 року № 1587 "Про внесення змін до складу Держав#
ної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи".

9. Указ Президента України від 18 грудня 1999 року № 1588 "Про внесення змін до статті 2 Указу
Президента України від 22 липня 1998 року № 810".

10. Указ Президента України від 8 серпня 2000 року № 966 "Про Комісію з питань адміністратив#
но#територіального устрою".

11. Указ Президента України від 30 серпня 2000 року № 1032 "Про Раду з питань реформування
судової системи України".

12. Указ Президента України від 30 серпня 2000 року № 1033 "Про Національну раду з питань
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

13. Указ Президента України від 3 листопада 2000 року № 1200 "Про зміну у складі Комісії з питань
адміністративно#територіального устрою".

14. Указ Президента України від 11 грудня 2000 року № 1329 "Про внесення змін до Указу Прези#
дента України від 30 серпня 2000 року № 1033".

СТЕЦЮК Петро Богданович 

ТИМОЩУК Віктор Павлович 

ТКАЧУК Анатолій Федорович 

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович 

– старший науковий співробітник Львівського національно#
го університету імені Івана Франка
– голова Центру політико#правових реформ (за згодою)

– Радник Президента України – Керівник Головної служби
регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента
України
– Представник Президента України у Конституційному Суді
України.
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15. Указ Президента України від 21 липня 2001 року № 538 "Питання організації проведення в Ук#
раїні адміністративної реформи".

16. Стаття 3 Указу Президента України від 26 листопада 2001 року № 1146 "Питання Уповноваже#
ного України з питань Європейської інтеграції".

17. Указ Президента України від 21 лютого 2003 року № 155 "Про новий склад Національної ради
з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

18. Указ Президента України від 26 січня 2004 року № 98 "Про новий склад Ради з питань рефор#
мування судової системи України".

19. Указ Президента України від 4 червня 2004 року № 614 "Про Комісію з питань формування кад#
рового резерву на керівні посади державних службовців".

20. Підпункт 10 пункту 2 змін, що вносяться до Положення про Головне управління державної
служби України, затверджених Указом Президента України від 6 листопада 2004 року № 1375 "Про
внесення змін до Положення про Головне управління державної служби України".

21. Абзаци шостий та сьомий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року № 77 "Про
внесення змін до деяких актів Президента України".

22. Стаття 3 Указу Президента України від 15 квітня 2005 року № 658 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року "Про засади реформування систе#
ми центральних органів виконавчої влади".

23. Указ Президента України від 23 травня 2005 року № 834 "Питання Міжвідомчої комісії з питань
реформування правоохоронних органів".

24. Указ Президента України від 18 серпня 2005 року № 1174 "Питання Комісії з питань формуван#
ня кадрового резерву на керівні посади державних службовців".

25. Указ Президента України від 9 листопада 2005 року № 1563 "Про внесення змін до Указу Пре#
зидента України від 23 травня 2005 року № 834".

26. Стаття 4 Указу Президента України від 2 грудня 2005 року № 1691 "Про Державну комісію з пи#
тань реформування Збройних Сил України, інших військових формувань та оборонно#промислового
комплексу".

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання Національної академії
державного управління при Президентові України

З метою вдосконалення управління Національною академією державного управління при Президен#
тові України, забезпечення її провідної ролі у модернізації загальнонаціональної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самовря#
дування п о с т а н о в л я ю:

1. На часткову зміну Указу Президента України від 21 вересня 2001 року № 850 "Питання Національ#
ної академії державного управління при Президентові України" встановити, що:

Національну академію державного управління при Президентові України (далі – Національна ака#
демія) очолює президент;
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президент Національної академії має чотирьох заступників – віце#президентів, один з яких є першим
віце#президентом;

президент Національної академії та його заступники не є державними службовцями.
У зв'язку з цим ліквідувати посади ректора, першого проректора та проректорів Національної ака#

демії.
2. Призначити НАНІВСЬКУ Віру Теодорівну президентом Національної академії державного уп#

равління при Президентові України.
3. Президентові Національної академії:
внести зміни до штатного розпису Національної академії, що випливають із цього Указу;
внести у тримісячний строк пропозиції щодо реформування Національної академії.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2006 року
№ 474/2006

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента
України від 19 листопада 2001 року № 1098

З метою вдосконалення та спрощення порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки
відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, запобігання ко#
рупції, іншим порушенням п о с т а н о в л я ю:

1. Внести зміни до Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що по#
дають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента
України від 19 листопада 2001 року № 1098 (зі змінами, внесеними Указом від 5 березня 2004 ро#
ку № 280), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Головному управлінню державної служби України, Міністерству внутрішніх справ України,
Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України привести свої нормативно#
правові акти у відповідність із цим Указом.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 червня 2006 року
№ 508/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 19 листопада 2001 року № 1098 
(в редакції Указу від 9 червня 2006 року № 508/2006)

ПОРЯДОК
проведення обов'язкової спеціальної

перевірки відомостей, що подають кандидати
на зайняття посад державних службовців

1. Обов'язкова спеціальна перевірка (далі – перевірка) проводиться стосовно відомостей, що пода#
ють кандидати на зайняття посад державних службовців (далі – кандидати на зайняття посад), призна#
чення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом
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Міністрів України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління
справами, головами місцевих державних адміністрацій.

2. Відомості підлягають перевірці за наявності письмової згоди на це кандидата на зайняття по#
сади. В разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться і питання про призначення даної
особи або погодження кандидатури для призначення на відповідну посаду не розглядається.

3. Перевірка здійснюється:
стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження

призначення на які здійснюється Президентом України, Главою Секретаріату Президента України,
Керівником Державного управління справами, головами місцевих державних адміністрацій, – за
дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним структурним підрозділом Секре#
таріату Президента України за участю Головного управління державної служби України, Держав#
ної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки Ук#
раїни;

стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження
призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, – за дорученням Міністра Кабінету
Міністрів України Головним управлінням державної служби України за участю Державної податко#
вої адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України.

4. Строк проведення перевірки становить п'ятнадцять календарних днів. За наявності особли#
вих обставин відповідно Глава Секретаріату Президента України або за погодженням із Міністром
Кабінету Міністрів України Головне управління державної служби України можуть продовжити цей
строк не більш як на один календарний місяць.

5. Перевірці підлягає:
достовірність відомостей, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе під час роз#

гляду питання щодо прийняття його на державну службу або просування по службі, в тому числі
відомостей, зазначених у деклараціях про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майно#
вий стан кандидата на зайняття посади щодо себе та членів своєї сім'ї;

додержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством про держав#
ну службу, боротьбу з корупцією, про державну таємницю, невиконання яких перешкоджає прий#
няттю та перебуванню на державній службі.

6. З метою проведення перевірки відповідно Секретаріат Президента України або Головне уп#
равління державної служби України витребовує з останнього місця роботи кандидата на зайняття
посади, який є державним службовцем, його особову справу, оформлену в установленому поряд#
ку. В разі потреби з кандидатом може проводитися співбесіда в Секретаріаті Президента України.

Під час проведення перевірки Секретаріат Президента України та Головне управління держав#
ної служби України запитує в Державній податковій адміністрації України, Міністерстві внутрішніх
справ України і Службі безпеки України, а в разі потреби також у інших органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях відомості про канди#
дата на зайняття посади, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

Форма запиту щодо проведення перевірки розробляється за участю Секретаріату Президента
України, Міністра Кабінету Міністрів України і затверджується Головним управлінням державної
служби України спільно з Державною податковою адміністрацією України, Міністерством
внутрішніх справ України і Службою безпеки України.

7. Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначен#
ня або погодження призначення на які здійснюється Президентом України, Глава Секретаріату
Президента України доповідає Президентові України.

Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення
або погодження призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, Головне управління
державної служби України інформує Міністра Кабінету Міністрів України.

Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення
або погодження призначення на які здійснюється Керівником Державного управління справами,
головою місцевої державної адміністрації, Секретаріат Президента України повідомляє відповідно
Керівника Державного управління справами, голову місцевої державної адміністрації.

Секретаріат Президента України, Міністр Кабінету Міністрів України, Державне управління
справами, голова місцевої державної адміністрації повідомляють у письмовій формі про резуль#
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тати перевірки також кандидата на зайняття посади, стосовно якого проводилася така перевірка.
Якщо кандидат на зайняття посади не згоден із результатами перевірки, він має право виклас#

ти свої зауваження (пояснення) у письмовій формі або звернутися з письмовою вимогою безпо#
середньо до Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань, що виникли.

8. Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення (якщо вони не містять
відомостей, що становлять державну таємницю) є конфіденційною інформацією, якщо інше не пе#
редбачено законом. Документи щодо проведення перевірки зберігаються в установленому по#
рядку відповідно в Секретаріаті Президента України або Головному управлінні державної служби
України.

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про робочу групу з питань розвитку системи професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

і  посадових осіб місцевого самоврядування

(Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
№ 147/2006 від 02.06.2006)

З метою підготовки пропозицій щодо вдосконалення системи професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування:

1. Утворити робочу групу з питань розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі –
робоча група).

2. Призначити ВАСЮНИКА Івана Васильовича – Першого заступника Глави Секретаріату
Президента України – керівником робочої групи.

3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
4. Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її персонального складу, а також

в установленому порядку залучати до роботи в ній фахівців центральних та місцевих органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), одержувати необхідні документи та матеріали.

5. Робочій групі підготувати та внести до 1 червня 2006 року пропозиції щодо перспективних
напрямів розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Президент України                 В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 травня 2006 року
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№ 65/2006#рп
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України
від 6 травня 2006 р. № 65/2006#рп

СКЛАД
робочої групи з питань розвитку системи професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядування

Глава Секретаріату Президента України                                      О. РИБАЧУК

ВАСЮНИК Іван Васильович 

МАТВІЄНКО Анатолій Сергійович 

БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ячеслав Степанович 

ГАРАНЬ Олексій Васильович 

ГРИШКО Володимир Васильович 

КОЛІУШКО Ігор Борисович 

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович 

МАЗУРЧАК Олександр Володимирович 

МАКСЮТА Анатолій Аркадійович 

МАЛЬЧИН Юрій Макарович 

МОТРЕНКО Тимофій Валентинович 

НАНІВСЬКА Віра Теодорівна 

ОБОЛЕНСЬКИЙ Олексій Юрійович 

ПАЛИВОДА Любов Михайлівна 

СТЕПКО Михайло Филимонович 

ТКАЧУК Анатолій Федорович 

– Перший заступник Глави Секретаріату Президента
України, керівник робочої групи
– заступник Глави Секретаріату Президента України,
заступник керівника робочої групи
– президент Національного університету 
"Києво#Могилянська академія" (за згодою)
– віце#президент Фонду "Євразія" по Україні, Білорусі 
та Молдові (за згодою)
– голова Полтавської обласної ради (за згодою)

– Радник Президента України – Керівник Головної служби
політики інституційного розвитку Секретаріату 
Президента України
– ректор Національної академії державного управління
при Президентові України
– Кам'янець#Подільський міський голова (за згодою)

– перший заступник Міністра економіки України

– перший проректор Академії муніципального управління
(за згодою)
– Начальник Головного управління державної служби
України, секретар робочої групи
– директор Міжнародного центру перспективних
досліджень (за згодою)
– професор кафедри Національної академії державного
управління при Президентові України
– президент благодійного фонду "Творчий центр
"Каунтерпарт" (за згодою)
– заступник Міністра освіти і науки України

– Радник Президента України – Керівник Головної служби
регіональної та кадрової політики Секретаріату
Президента України.
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НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

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

від 29 березня 2006 р. № 395

Київ

Деякі питання апарату Національної комісії
із зміцнення демократії та утвердження

верховенства права

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади керівника та

працівників апарату Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права
до таких категорій посад державних службовців:

друга – керівник апарату Комісії;
третя – головний спеціаліст апарату Комісії.
2. Установити, що за умовами оплати праці керівник апарату Національної комісії із зміцнення

демократії та утвердження верховенства права прирівнюється до завідуючого самостійним відділом,
а головний спеціаліст – до головного спеціаліста Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 5 квітня 2006 р. № 457

Київ

Про внесення змін до Типового положення
про управління державної служби Головного управління 

державної служби в Автономній Республіці Крим, 
області, мм. Києві та Севастополі

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до Типового положення про управління державної служби Головного управління державної

служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 842 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1781),
зміни, що додаються.
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Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. № 457

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення

про управління державної служби Головного
управління державної служби в Автономній Республіці Крим,

області, мм. Києві та Севастополі 

1. У тексті Типового положення слова "місцеві органи виконавчої влади" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "місцеві органи виконавчої влади, територіальні підрозділи центральних ор#
ганів виконавчої влади" у відповідному відмінку і числі.

2. Абзац четвертий пункту 3 виключити.
3. У пункті 4:
1) підпункт 1 доповнити словами "та служби в органах місцевого самоврядування";
2) підпункт 6 викласти у такій редакції:
"6) бере участь у формуванні державного замовлення на професійне навчання державних служ#

бовців і посадових осіб місцевого самоврядування та вносить відповідні пропозиції Головдержслужбі";
3) підпункт 7 доповнити словами "аналізує в межах своїх повноважень професійні програми та пла#

ни#графіки підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
п'ятої#сьомої категорій та подає Головдержслужбі пропозиції щодо їх погодження";

4) у підпункті 8 слово "керівників" виключити;
5) підпункти 9 та 10 викласти у такій редакції:
"9) надає методично#консультаційну допомогу посадовим особам у проходженні державної служби

та служби в органах місцевого самоврядування;
10) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців четвертої#сьомої категорій у межах

території, на яку поширюється компетенція управління, надає місцевим органам виконавчої влади, те#
риторіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади допомогу щодо впровадження в
практику роботи кадрових служб локальної системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи
"Кадри", здійснює контроль, збирання, узагальнення та аналіз даних і подає відповідну інформацію Го#
ловдержслужбі";

6) підпункт 19 виключити;
7) підпункт 21 викласти у такій редакції:
"21) за дорученням Начальника Головдержслужби бере участь у проведенні службових розсліду#

вань стосовно державних службовців";
8) підпункт 22 після слів "зберігання особових справ державних службовців" доповнити словами

"формування і використання кадрового резерву";
9) доповнити пункт підпунктом 23 такого змісту:
"23) вносить пропозиції щодо скасування рішень місцевих органів виконавчої влади та територіаль#

них підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань державної служби, прийнятих усупереч
законодавству, а також щодо усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних
посадових осіб".

4. У пункті 5:
1) підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) скликати наради, проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до йо#

го компетенції";
2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
"4) утворювати на громадських засадах консультаційні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби
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(ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління завдань".
5. В абзаці другому пункту 7 слова "і громадян" виключити.
6. Абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:
"Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з

посади Начальник Головдержслужби".
7. У пункті 9:
підпункт 2 викласти у такій редакції:
"2) розподіляє обов'язки між працівниками управління, затверджує положення про структурні

підрозділи управління та посадові інструкції працівників";
доповнити пункт підпунктами 7–9 такого змісту:
"7) видає у межах своїх повноважень накази;
8) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, вирішує питання дисциплінарної

відповідальності працівників управління;
9) представляє управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших

установах та організаціях".

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

від 11 травня 2006 р. № 614

Київ

Про затвердження Програми запровадження 
системи управління якістю в органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, що

додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити подання щороку до 30 червня і 31 грудня, починаючи з 2007 року, Державному комітетові
з питань технічного регулювання та споживчої політики даних про хід виконання Програми,
затвердженої цією постановою, для їх узагальнення та інформування відповідно до 15 липня і 15 січня
Кабінету Міністрів України.
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Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. № 614

ПРОГРАМА
запровадження системи управління якістю

в органах виконавчої влади

Загальні положення
Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000, спря#

мована на забезпечення високої якості продукції, процесів, робіт та послуг.
За функціональним призначенням міжнародні стандарти ISO серії 9000 є універсальними. Вони за#

стосовуються на всіх етапах виробництва продукції і надання послуг підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності та виду їх діяльності.

Необхідність розроблення Програми запровадження системи управління якістю в органах виконав#
чої влади (далі – Програма) обумовлена:

відсутністю єдиних для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур діяльності;
недостатньою орієнтованістю діяльності органів виконавчої влади на задоволення потреб спожи#

вачів, зокрема у сфері надання послуг;
низькою якістю значної кількості послуг, що надаються органами виконавчої влади;
потребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції серед посадових

осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до міжнародних

стандартів ISO серії 9000 сприяє оптимізації процесів планування, розподілу ресурсів, а також визна#
ченню додаткових підходів до об'єктивного оцінювання результатів їх діяльності.

Основними ознаками ефективності державного управління у сфері надання послуг є:
орієнтація на споживача;
провідна роль керівників;
заінтересованість службовців у досягненні кінцевого результату;
процесний підхід;
системний підхід;
прийняття обґрунтованих рішень.
Ефективність діяльності органів виконавчої влади значною мірою обумовлюється рівнем організації

державного управління.
В основу організації державного управління у сфері надання послуг покладені принципи верховен#

ства права, підзвітності органів виконавчої влади, консенсусу, прозорості та ефективності прийняття
ними рішень. При цьому забезпечується задоволення інтересів усіх учасників прийняття управлінських
рішень та протидія проявам корупції.

Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000,
ефективно функціонує в органах державного управління більшості держав – членів ЄС. В Японії зазна#
чена система управління якістю запроваджена майже у 90 відсотках муніципальних органів.

Першим з органів виконавчої влади в Україні, що успішно запровадив систему управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001–2001, стала Головдержслужба, а серед органів місцевого само#
врядування – виконавчі комітети Бердянської (Запорізька область) та Комсомольської (Полтавська об#
ласть) міських рад.

У процесі інтеграції України до ЄС необхідно реформувати систему державного управління,
а ефективним засобом для цього є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої
влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001–2001.

Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у підвищенні результативності та ефективності діяльності органів виконав#

чої влади.
Завданням Програми є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади
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відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001–2001.
Напрями виконання Програми

Програма виконується за такими напрямами:
визначення порядку координації діяльності органів виконавчої влади щодо запровадження системи

управління якістю;
інформаційно#методичне забезпечення запровадження системи управління якістю в органах вико#

навчої влади;
організація навчання керівників та фахівців органів виконавчої влади з питань запровадження та за#

безпечення функціонування системи управління якістю;
контроль за запровадженням та ефективністю функціонування системи управління якістю в органах

виконавчої влади.
Заходи щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади здійснюються

згідно з додатком.
Шляхи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється двома етапами.
На першому етапі (до 2008 року включно) передбачається запровадження системи управління

якістю в центральних апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратах
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держ#
адміністрацій.

На першому етапі передбачається:
забезпечити органи виконавчої влади методичними рекомендаціями та інформаційними матеріала#

ми щодо запровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001–2001;
визначити з числа керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держ#
адміністрацій головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування сис#
теми управління якістю та організувати їх навчання;

організувати навчання працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держ#
адміністрацій з питань запровадження та функціонування системи управління якістю;

розробити плани заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування системи уп#
равління якістю в органах виконавчої влади;

визначити перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади, а також процесів надання
таких послуг;

розробити документацію та забезпечити запровадження системи управління якістю в органах вико#
навчої влади;

визначити аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи управління якістю в орга#
нах виконавчої влади;

забезпечити проведення:
# внутрішнього аудиту (періодичне оцінювання результатів запровадження системи управління

якістю);
# передсертифікаційного аудиту (оцінювання результатів запровадження системи управління якістю

перед проведенням сертифікаційного аудиту);
# сертифікаційного аудиту (оцінювання результатів запровадження системи управління для видачі

органу виконавчої влади сертифіката, який підтверджує виконання вимог ДСТУ ISO 9001–2001).
На другому етапі (починаючи з 2009 року) передбачається запровадження та забезпечення

функціонування системи управління якістю в територіальних органах міністерств та інших центральних
органах виконавчої влади, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях.

Заходи з виконання Програми на другому етапі здійснюються у тій самій послідовності, що і на
першому етапі.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених центральним та

місцевим органам виконавчої влади у державному бюджеті, а також за рахунок інших джерел
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відповідно до законодавства.
Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
підвищити результативність та ефективність державного управління, зокрема в результаті

зменшення необґрунтованих витрат, в тому числі витрат часу;
урахувати в діяльності органів виконавчої влади потреби споживачів у конкретних послугах та

забезпечити належну якість їх надання;
здійснити чітку регламентацію діяльності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій

держави;
визначити перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади;
забезпечити прозорість прийняття управлінських рішень та підвищити якість;
забезпечити формування позитивного міжнародного іміджу України.

Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
щодо запровадження системи управління якістю 

в органах виконавчої влади

1. Підготувати методичні рекомендації щодо запровадження в органах виконавчої влади системи
управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001#2001.

Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за  згодою).
Липень 2006 року.

2. Забезпечити органи виконавчої влади інформаційними матеріалами щодо запровадження та
функціонування системи управління якістю, зокрема з використанням Інтернет.

Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за  згодою).
Серпень 2006 року.

3. Провести інформаційно#роз'яснювальну роботу серед керівників органів виконавчої влади з пи#
тань запровадження системи управління якістю (семінари, зустрічі за круглим столом).

Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за згодою).
Серпень – жовтень 2006 року.

4. Визначити з числа керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держ#
адміністрацій головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування сис#
теми управління якістю.

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації.
Жовтень – листопад 2006 року.

5. Організувати навчання головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за  згодою).
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Грудень 2006 року – березень 2007 року.
6. Організувати навчання працівників центральних апаратів міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, апаратів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севас#
топольської міських держадміністрацій.

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Березень#квітень 2007 року.

7. Провести роботу із самооцінювання результатів діяльності органів виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська, Севастопольська
міські держадміністрації.
Травень#червень 2007 року.

8. Розробити та затвердити за погодженням з Держспоживстандартом план заходів щодо запрова#
дження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Травень 2007 року.

9. Скласти перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Червень 2007 року.

10. Скласти перелік процесів з надання послуг у відповідних органах виконавчої влади та визначити
осіб, відповідальних за їх дотримання.

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Липень – серпень 2007 року.

11. Визначити аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи управління якістю
в органах виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Протягом 2007 року.

12. Забезпечити організацію навчання аудиторів.
Держспоживстандарт, Українська
асоціація якості (за згодою).
Протягом 2007 року.

13. Розробити документацію з питань запровадження та забезпечення функціонування системи уп#
равління якістю в органах виконавчої влади.
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Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Відповідно до строків, визначених у
плані заходів щодо запровадження та
забезпечення функціонування системи
управління якістю в органах
виконавчої влади.

14. Запровадити систему управління якістю в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Відповідно до плану заходів щодо
запровадження та забезпечення
функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої влади.

15. Забезпечити проведення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Відповідно до плану заходів щодо
запровадження та забезпечення
функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої влади.

16. Провести сертифікаційний (в разі потреби – передсертифікаційний) аудит в органах виконавчої влади.
Держспоживстандарт, міністерства,
інші центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2008 рік.

17. Запровадити та забезпечити функціонування системи управління якістю в територіальних орга#
нах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади, міністерствах та республіканських
комітетах Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах обласних, Київської та Севасто#
польської міських держадміністрацій, а також районних, районних у мм. Києві та Севастополі держ#
адміністраціях.

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські, районні, районні у мм. Києві
та Севастополі держадміністрації.
Починаючи з 2009 року.

18. Надавати консультаційну та методичну допомогу в запровадженні та забезпеченні функціону#
вання системи управління якістю в органах виконавчої влади.

Держспоживстандарт, Головдержслужба,
Українська асоціація якості (за  згодою).
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Постійно.

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

від 11 травня 2006 р. № 652

Київ

Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 513

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести у графу "Посада" додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р.

№ 513 "Про віднесення посад працівників центрального апарату та відділень в Автономній Республіці
Крим та областях Національної служби посередництва і примирення до відповідних категорій посад
державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 887) такі зміни:

у розділі "Центральний апарат" позицію "Заступники начальників відділів" доповнити словами
"завідуючі самостійними секторами";

у розділі "Відділення в Автономній Республіці Крим та областях":
позицію "Заступники керівника відділення, начальники відділу у складі відділення" доповнити слова#

ми "завідуючі секторами у складі відділення";
у позиції "Завідуючі сектором, спеціалісти" слова "Завідуючі сектором" виключити.

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 17 травня 2006 р. № 683

Київ

Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України

через відповідних міністрів

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується

і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 458),
доповнивши:

пункт 1 абзацами такого змісту:
"Держінвестицій;
Держпідприємництво;
НАЕР";
пункт 6 абзацом такого змісту:
"Державний департамент з питань виконання покарань";
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перелік пунктами 7 і 8 такого змісту:
"7. Через Міністра промислової політики:
НКАУ.
8. Через Міністра Кабінету Міністрів:
Головдержслужба".

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 7 червня 2006 р. № 804

Київ

Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р.,
№ 1, ст. 21, № 3, ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 20, ст. 580, № 21, ст. 597; Офіційний
вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., № 9, ст. 345; 1999 р., № 16, ст. 649,
№ 45, ст. 2232; 2000 р., № 22, ст. 900, № 28, ст. 1164; 2001 р., № 20, ст. 845, № 44, ст. 1982; 2002 р.,
№ 21, ст. 1045; 2004 р., № 9, ст. 534, № 15, ст. 1044, № 21, ст. 1436; 2005 р., № 2, ст. 83, № 3,
ст.142, № 28, ст. 1626), абзацом такого змісту:

"час служби в органах внутрішніх справ на посадах рядового та начальницького складу".

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 10 квітня 2006 р. № 196#р

Київ

Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння
між Кабінетом Міністрів України, Міністерством Великої Британії 

у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку
та Представництвом Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі 

стосовно проведення оцінки державного управління 
за базовими показниками SIGMA

Схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України, Міністерством
Великої Британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та
Представництвом Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі стосовно проведення оцінки
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державного управління за базовими показниками SIGMA.
Уповноважити Начальника Головдержслужби Мотренка Тимофія Валентиновича підписати

зазначений Меморандум, дозволивши вносити у разі потреби до його проекту зміни, що не мають
принципового характеру.

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 12 квітня 2006 р. № 203#р

Київ

Про забезпечення діяльності секретаріату 
Національної тристоронньої соціально�економічної ради

1. Установити, що фінансове забезпечення діяльності секретаріату Національної тристоронньої
соціально#економічної ради у 2006 році здійснюється в межах видатків, передбачених у Законі України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік" Національній службі посередництва і примирення Ук#
раїни на сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

2. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників сек#
ретаріату Національної тристоронньої соціально#економічної ради до таких категорій посад державних
службовців:

друга – керівник секретаріату;
третя – заступник керівника секретаріату;
четверта – прес#секретар;
п'ята – головний експерт, провідний експерт, експерт, провідний спеціаліст#бухгалтер, спеціаліст.
3. Установити, що соціально#побутове забезпечення, медичне та транспортне обслуговування

керівника і заступника керівника секретаріату Національної тристоронньої соціально#економічної ради
здійснюється на рівні відповідно керівника та заступника урядового органу державного управління.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994
р. № 303.

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 19 квітня 2006 р. № 211#р

Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2003 р. № 275 

Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 275 "Про



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 2/2006 87

НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

віднесення посад працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції
України до відповідних категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
№ 21, ст. 956), виклавши абзаци другий та третій у такій редакції:

"друга категорія – керівник апарату, начальник управління, заступник начальника управління;
третя категорія – заступник завідувача відділу, головний консультант, старший консультант".

Прем'єр�міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 31 березня 2006 р. № 106

Київ 

Про затвердження методичних рекомендацій 
щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 червня 1996 р. № 658 "Про затвердження Положення 
про ранги державних службовців"

З метою належного застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року
№ 658 "Про затвердження Положення про ранги державних службовців" при присвоєнні рангів
державним службовцям згідно із статтею 26 Закону України "Про державну службу" та при при#
своєнні рангів посадовим особам місцевого самоврядування згідно із статтею 15 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" н а к а з у ю: 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів Ук#
раїни від 19 червня 1996 року № 658 "Про затвердження Положення про ранги державних служ#
бовців " (далі – Методичні рекомендації).

2. Директору департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування Саєнку В. М.,
начальнику управління – керуючому справами Яремчуку І. М. в п'ятиденний термін забезпечити
розсилку цього наказу:

управлінням державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, облас#
тях, містах Києві та Севастополі;

центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;

Національному банку України, Міністерству оборони, Державній прикордонній службі, Міністер#
ству внутрішніх справ, СБУ, Департаменту виконання покарань, Державній митній службі, Дер#
жавній податковій адміністрації України, іншим органам, в яких працюють державні службовці.

3. Інформаційно#аналітичному управлінню (Балюк В. В.) опублікувати цей наказ, Методичні ре#
комендації у черговому номері журналу "Вісник державної служби України" та розмістити їх на
веб#сайтах Головдержслужби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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Начальник Головдержслужби                 Т. МОТРЕНКО

Додаток
до наказу Головдержслужби

від 31 березня 2006 р. № 106

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 червня 1996 р. № 658 "Про затвердження 
Положення про ранги державних службовців"

З метою належного застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року
№ 658 "Про затвердження Положення про ранги державних службовців" при присвоєнні рангів
державним службовцям згідно із статтею 26 Закону України "Про державну службу" та при при#
своєнні рангів посадовим особам місцевого самоврядування згідно із статтею 15 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування" пропонуємо дотримуватися наступних реко#
мендацій:

1. Ранги, які відповідають посадам державних службовців першої та другої категорій
1.1. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають посадам державних службовців пер#

шої та другої категорій, вносяться Головдержслужбою України за поданням державних органів:
– при призначенні на посаду державного службовця першої та другої категорій у поданні зазна#

чається дата призначення на посаду, відповідний указ, постанова, наказ;
– при присвоєнні державному службовцю чергового рангу у межах відповідної категорії посад

у поданні зазначається дата присвоєння попереднього рангу, номер постанови, указу, наказу;
– при присвоєнні державному службовцю чергового рангу у межах відповідної категорії посад

за виконання особливо відповідальних завдань у поданні необхідно зазначити додаткові завдан#
ня, виконані державним службовцем на високому рівні, що мають суттєво важливе значення для
держави, регіону і не співпадають з його функціональними обов'язками;

– при присвоєнні державному службовцю чергового рангу поза межами відповідної категорії
посад у зв'язку з виходом на пенсію у поданні надається оцінка трудових досягнень державного
службовця; зазначається причина звільнення; дата виходу на пенсію; дата присвоєння поперед#
нього рангу; якщо державному службовцю було продовжено термін перебування на державній
службі, необхідно вказати номер та дату листа#погодження Головдержслужби України, до якої да#
ти продовжено термін перебування на державній службі.

1.2. До подання додаються:
– дві біографічні довідки (зразок додається);
– копія розпорядчого документа про призначення на посаду;
– копія нормативно#правового акта щодо присвоєння попереднього рангу.
1.3. Біографічну довідку готує кадрова служба на основі сформованої особової справи, яка по#

винна бути підготовлена станом на ту дату, коли готується подання щодо присвоєння рангу.
Біографічна довідка підписується керівником кадрової служби та скріплюється печаткою.
1.4. Якщо державному службовцю було присвоєно ранг поза межами відповідної категорії по#

сад та у разі його повернення на державну службу, у біографічній довідці вказуються ранг та дата
присвоєння останнього рангу на державній службі і ранг та дата його присвоєння поза межами
відповідної категорії посад.

1.5. Подання щодо присвоєння чергового рангу або присвоєння чергового рангу поза межами
відповідної категорії посад у зв'язку з виходом на пенсію надсилаються, відповідно, за місяць до
присвоєння рангу чи виходу на пенсію.

1.6. Якщо до Головдержслужби України направлено подання щодо присвоєння рангу та в цей
час державного службовця звільнено із займаної посади або переведено на іншу посаду, не#
обхідно терміново в офіційному порядку направити лист до Головдержслужби України про відкли#
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кання зазначеного подання.
1.7. За достовірність відомостей, наданих у поданні та біографічній довідці, відповідає керівник

кадрової служби та керівник відповідного органу.
1.8. Недотримання державними органами визначеного законодавчими актами порядку присвоєння

рангів та неправильне оформлення документів є підставою для повернення їх на доопрацювання.
Повторні подання розглядаються Головдержслужбою України після усунення зазначених порушень.
1.9. Керівник кадрового підрозділу органу самостійно відслідковує в офіційних джерелах прий#

няття відповідного нормативно#правового акта щодо присвоєння рангу державного службовця та
вносить відповідний запис до трудової книжки.

2. Присвоєння рангів державним службовцям, посади яких віднесені до третьої–сьомої
категорії

2.1. Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до зай#
маної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

2.2. Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий
ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

2.3. Ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам
третьої–сьомої категорії, присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів.

2.4. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну служ#
бу або призначенням на вищу посаду.

2.5. Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування,
ранги присвоюються з урахуванням його результатів.

2.6. У разі виявлення порушень Закону України "Про державну службу" при присвоєнні рангів, вони ма#
ють бути усунені розпорядженням або наказом керівника відповідного державного органу.

2.7. Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державно#
го органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йо#
му чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

2.8. Черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом остан#
нього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового
розслідування або перебування під слідством. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного
року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

2.9. За виконання особливо відповідальних завдань або за підсумками атестації державному
службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

2.10. У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм при#
своюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

2.11. Якщо державні службовці зайняли більш високі посади в межах категорії посад, на яких во#
ни перебували, їм може бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах
цієї категорії.

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється
з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

2.12. За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв'язку
з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад,
якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад.

2.13. Державному службовцю, якому присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв'язку
з виходом на пенсію достроково відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", на
пільгових умовах або у зв'язку з визнанням його інвалідом I чи II групи у період перебування на
державній службі та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза межами кате#
горії посад не присвоюється.

2.14. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну
службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

2.15. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.
2.16. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпо#

рядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці
державного службовця, де зазначається порядковий номер запису, дата внесення запису, підста#
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ва для внесення запису (розпорядження або наказ керівника, дата його видання і номер).
2.17. Ранг не може бути присвоєний особі, яка припинила державну службу.
2.18. Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.
2.19. Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за

ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.
2.20. Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають

ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування прова#
диться відповідно до цього рангу.

3. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування
3.1. Ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються в індивідуальному по#

рядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.
3.2. Особам, які вперше обрані або призначені на посади в органи місцевого самоврядування,

присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.
3.3. Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, се#

лищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням
відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

3.4. Ранги, які відповідають посадам третьої–сьомої категорії, присвоюються відповідно
сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

3.5. Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого са#
моврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду.

3.6. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються
після його закінчення, за результатами роботи.

3.7. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на зай#
маній посаді не менш як 2 роки, з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

3.8. Голова відповідної ради за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо
можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної
роботи посадової особи місцевого самоврядування.

3.9. Черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі місцевого самоврядування, до
якої протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період прове#
дення службового розслідування або перебування під слідством.

3.10. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до посадо#
вої особи як захід дисциплінарного впливу. 

3.11. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядуван#
ня може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

3.12. Якщо посадову особу призначають на посади більш високої категорії їй присвоюється ранг
у межах категорії посади, яку вона зайняла.

У разі коли посадова особа займає більш високу посаду в межах однієї категорії посад, їй може
бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії посад,
з урахуванням професійної кваліфікації та результатів роботи.

3.13. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може
бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо вона має найвищий
ранг у цій категорії посад не менше двох років.

Посадовій особі, якій присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв'язку з виходом на пенсію
достроково відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", на пільгових умовах або у
зв'язку з визнанням його інвалідом I чи II групи у період перебування на службі в органах місцево#
го самоврядування та який потім повернувся на службу в органи місцевого самоврядування, вдру#
ге ранг поза межами категорії посад не присвоюється.

3.14. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного
відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

У разі виявлення порушень Закону при присвоєнні рангів, вони мають бути усунені рішенням
сесії відповідної ради або розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови район#
ної, районної у місті, обласної ради.

3.15. Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої кате#
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горії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.
3.16. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння,

зміну чи позбавлення її відповідного рангу із зазначенням порядкового номера запису, дати внесення за#
пису, підстави для внесення запису (розпорядження керівника, дати його видання і номера).

3.17. Ранг не може бути присвоєний особі, яка припинила службу в органах місцевого самовря#
дування.

3.18. Надбавка за ранг проводиться з дня його присвоєння.
3.19. Посадовій особі, яка працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг

здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.
3.20. Особам, які призначені на посади посадових осіб місцевого самоврядування з терміном

випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період
випробування провадиться відповідно до цього рангу.

Директор департаменту персоналу 
державних органів та місцевого самоврядування В. САЄНКО

СПІЛЬНІ АКТИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Н А К А З
МІНІСТЕРСТВА  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ,

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 30 березня 2006 р. № 96/101

Київ 

Про затвердження Змін до Порядку видачі
довідок про заробітну плату для перерахунку

пенсій державним службовцям у разі ліквідації
органів, з яких особа вийшла на пенсію,

а також перейменування (відсутності) посад,
затвердженого наказом Міністерства праці
та соціальної політики України, Головного

управління державної служби України
від 03.12.2003  № 319/144

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2006 р. за № 421/12295

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,



НОРМАТИВНО�ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 2/200692

органів прокуратури, судів та інших органів"  н а к а з у є м о:
1. Затвердити Зміни до Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій

державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також
перейменування (відсутності) посад, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Головного управління державної служби України від 3 грудня 2003 р. № 319/144,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 грудня 2003 р. за № 1134/8455 (із змінами), що
додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної
політики України О. Гарячу та заступника начальника Головного управління державної служби
України В. Ткача.

Міністр праці та соціальної політики України І. САХАНЬ

Начальник Головного управління
державної служби України Т. МОТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці 

та соціальної політики України,
Головного управління

державної служби України
від 30.03.2006  № 96/101

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2006 р. за № 421/12295

ЗМІНИ
до Порядку видачі довідок про заробітну плату 

для перерахунку пенсій  державним службовцям 
у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, 

а також перейменування (відсутності) посад

Підпункт "в" пункту 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівни#

кам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів відповідно до
актів законодавства надбавки, крім надбавок, зазначених у пункті 11 цього Порядку, які передба#
чені умовами оплати праці за відповідною посадою (посадами) у відповідному державному органі,
з якого особа вийшла на пенсію, ураховуються в середніх розмірах відносно визначених законо#
давством таких виплат для відповідних посад. Премія враховується в середньому розмірі, але не
менше 10 відсотків посадового окладу".

Директор Департаменту
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пенсійного забезпечення Н. ШАМБІР
ВИБІРКА  РОЗ'ЯСНЕНЬ  ЩОДО  НОРМАТИВНОЇ  БАЗИ, 

ЯКОЮ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗБІР ВІДОМОСТЕЙ І НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
В МЕЖАХ СИСТЕМИ "КАРТКА" 

Станом на 15 травня 2006 року.

Якими нормативно%правовими актами передбачено права Головного управління держав%
ної служби України (далі – Головдержслужба України) та її територіальних органів щодо
збору інформації про державних службовців у межах системи "Картка"?

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 7 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року
№ 3723–XII Головдержслужба прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах.

Права Головдержслужби та її територіальних органів щодо ведення обліку даних про державних
службовців, зокрема й комп'ютерного обліку, визначено такими нормативно#правовими актами, як:

• Указ Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 "Про затвердження Програми
кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій" (пункт 2 розділу "Формування складу державних службовців",
пункт 1 розділу "Контроль і відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби"
Програми кадрового забезпечення державної служби);

• Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000 "Про Стратегію реформування систе#
ми державної служби в Україні" (частина 3 розділу "Оптимізація управління державною службою");

• постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 842 "Про утворення управлінь
державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, облас#
тях, мм. Києві та Севастополі" (пункт 1, підпункт 2 пункту 5 Типового положення про управління
державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області,
мм. Києві та Севастополі; підпункт 1 пункту 4 та підпункт 10 пункту 4 Типового положення про уп#
равління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим,
області, мм. Києві та Севастополі із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 2006 року № 457);

• постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 "Про затвердження Поло#
ження про формування кадрового резерву для державної служби" (пункт 5#1 Положення про фор#
мування кадрового резерву для державної служби);

• постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746 "Про затвердження Програ#
ми розвитку державної служби на 2005–2010 роки" (абзац 2 частини 5 розділу IV, абзац 2#6 части#
ни 4 розділу IX Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки);

• наказ Головдержслужби України від 5 липня 1998 року № 24 "Про затвердження методичних
рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в орга#
нах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ", зареєстрований Мін'юстом
14 липня 1998 року за № 453/2893 (пункт 5 Методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ве#
дення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади зі змінами, внесеними згідно
з наказом Головдержслужби України від 25 січня 2006 року за № 9, зареєстрованим Мін'юстом
9 лютого 2006 року за № 116/11990);

• наказ Головдержслужби України від 16 грудня 1996 року № 43 "Про затвердження Порядку
інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органа#
ми про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на
ці посади", зареєстрований Мін'юстом 20 грудня 1996 року за № 734/1750 (пункт 2).

В яких нормативно%правових актах встановлюється обов'язок органів виконавчої влади
всіх рівнів щодо надання інформації до Головдержслужби України та її територіальних ор%
ганів стосовно обліку даних про державних службовців у межах системи "Картка"?

Обов'язки органів державної влади щодо подання інформації про державних службовців у межах
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системи "Картка" визначено такими нормативно#правовими актами, як:
• постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 "Про затвердження Типо#

вого положення про кадрову службу органу виконавчої влади" (підпункт 233 пункту 4 Типового по#
ложення про кадрову службу органу виконавчої влади);

• постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року № 746 "Про затвердження Програ#
ми розвитку державної служби на 2005–2010 роки" (абзац 2 частини 5 розділу IV, абзац 2–6 части#
ни 4 розділу IX Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки); 

• наказ Головдержслужби України від 5 липня 1998 року № 24 "Про затвердження методичних
рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в орга#
нах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ", зареєстрований Мін'юс#
том 14 липня 1998 року за № 453/2893 (пункти 3 та 5 Методичних рекомендацій щодо застосуван#
ня Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади зі змінами,
внесеними згідно з наказом Головдержслужби України від 25 січня 2006 року № 9, зареєстрованим
Мін'юстом від 9 лютого 2006 року за № 116/11990);

• наказ Головдержслужби України від 16 грудня 1996 року № 43 "Про затвердження Порядку
інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органа#
ми про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на
ці посади", зареєстрований Мін'юстом 20 грудня 1996 року за № 734/1750 (пункти 2 та 3 Порядку
інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органа#
ми про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на
ці посади).

Чи зобов'язані органи державної влади вести систему "Картка"?

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку інформування центральними і місцевими органами
виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів
та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади, затвердженого наказом Головдержслужби
України від 12 грудня 1996 року № 43, зареєстрованим Мін'юстом 20 грудня 1996 року за № 734/1750,
інформація щодо посад державних службовців I–III категорій подається на паперових носіях та в елек#
тронному вигляді, щодо посад IV–VII категорій – в електронному вигляді, сформованому засобами
підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної сисC
теми "Кадри", відповідно до отриманої в Головдержслужбі України версії програмного забезпе#
чення. У разі, якщо облік державних службовців у відповідному органі ведеться за допомогою ав#
томатизованої системи, іншої, ніж система "Картка", дані про державних службовців подаються до
Головдержслужби України чи її територіальних органів в електронному вигляді у форматі, опис
якого отримано в Головдержслужбі України.

Таким чином, обов'язковою вимогою є лише надання інформації до Головдержслужби України та
її територіальних органів у форматі системи "Картка". Опис зазначеного формату може бути отри#
мано за запитом у Головдержслужбі України або в її територіальних органах.

Якими нормативно%правовими актами передбачено розмежування повноважень між Го%
ловдержслужбою України та управліннями державної служби Головного управління дер%
жавної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щодо
збору інформації про осіб, які є державними службовцями, в межах системи "Картка"? 

Головдержслужба України веде комп'ютерний облік даних про осіб, які є державними службовC
цями І–ІІІ категорій, відповідно до підпункту 3 пункту 4 Положення про Головне управління держав#
ної служби України, затвердженого Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272/99;
підпункту 2 пункту 5 Методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових
справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслуж#
би від 5 липня 1998 року № 24, зареєстрованим Мін'юстом 14 липня 1998 року за № 453/2893 зі
змінами, внесеними згідно з наказом Головдержслужби України від 25 січня 2006 року № 9, за#
реєстрованим Мін'юстом 9 лютого 2006 року за № 116/11990; підпункту 1 пункту 2 Порядку інфор#
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мування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про
зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці по#
сади, затвердженого наказом Головдержслужби України від 16 грудня 1996 року № 43, зареєстро#
ваним Мін'юстом 20 грудня 1996 року за № 734/1750. Зазначений комп'ютерний облік даних про
осіб, які є державними службовцями, ведеться у формі особової картки (форми П#2ДС), за винят#
ком автобіографії, відомостей про відпустки, військового обліку, а не всієї особової справи.

Управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі ведуть комп'ютерний облік даних про державних служC
бовців IV–VII категорій відповідно до підпункту 10 пункту 4 Типового положення про управління держав#
ної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві
та Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 842, із
змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 року
№ 457; підпункту 2 пункту 2 Порядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої
влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зара#
хованих до кадрового резерву на ці посади, затвердженого наказом Головдержслужби України
від 16 грудня 1996 року № 43, зареєстрованим Мін'юстом 20 грудня 1996 року за № 734/1750.

Чи має право державний орган передавати інформацію про державних службовців до Го%
ловдержслужби України та її управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі в межах системи "Картка", якщо на їх особових справах було встановлено
гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далі – гриф "ДСК")?

Головдержслужба України веде комп'ютерний облік даних про державних службовців І#ІІІ кате#
горій, а її управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі – IV#VII ка#
тегорій. Зазначений облік ведеться в розрізі особової картки (форми П#2ДС), за винятком ав#
тобіографії, відомостей про відпустки, військового обліку, а не всієї особової справи. Про те, що
особова картка (форма П#2ДС) є тільки частиною особової справи, зазначено у Порядку ведення
особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 (абзац 2 розділу "Формування особової
справи"). Крім того, відомості в обсязі особової картки П#2ДС, які збираються Головдержслужбою Ук#
раїни, безпосередньо не підпадають під критерії віднесених до конфіденційних згідно з Додатком 13
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави (далі – Інструкція), за#
твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

У разі ж, якщо експертна комісія відповідного державного органу вважає, що вилучення особової
картки (форма П#2ДС без автобіографії, відомостей про відпустки, військовий облік) з особової
справи державного службовця гриф обмеження доступу "ДСК" не може бути знятим, в Україні існує
порядок передачі інформації з обмеженим доступом від одних органів виконавчої влади іншим
технічно захищеними засобами зв'язку.

Зазначеною Інструкцією визначено обов'язковий для всіх центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій порядок обліку, зберігання, використання ...
документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави (підпункт 1 пункту 1 Інструкції). Таким чином,
зазначений процес передачі інформації може бути використаний для передавання відповідних да#
них Головдержслужбі України або її управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, які здійснюють збір інформації.

В якому випадку Головдержслужба зобов'язана надавати інформацію в обсязі системи
"Картка", в цілому чи в певній її частині, іншим державним органам за їх запитом?

Головдержслужба зобов'язана надавати інформацію із системи "Картка" в цілому чи в певній її
частині іншим державним органам, якщо такі повноваження надані цим державним органам норма#
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тивно#правовими актами України.
Так, наприклад, пунктом 17 статті 11 Закону України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року № 565#ХІІ

передбачено право міліції безперешкодно та безплатно на письмовий запит одержувати від
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності відомості, однак лише необхідні
у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. 

Другий приклад, Головдержслужба зобов'язана надавати доступ до автоматизованої системи
"Картка" спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх
справ та їх співробітникам при здійсненні ними заходів боротьби з організованою злочинністю
згідно з пунктом "г" статті 12 Закону України "Про організаційно#правові основи боротьби з ор#
ганізованою злочинністю" від 30 червня 1993 року № 3341#XII та у порядку, визначеному чинним за#
конодавством України.

РОЗ'ЯСНЕННЯ СТОСОВНО ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Чи є правомірним звільнення працівника, який є державним службовцем, у випадку
скорочення чисельності або штату працівників державного органу або його апарату?

Загальні підстави припинення державної служби передбачені Кодексом законів про працю України
(частина 1 статті 30 Закону України "Про державну службу").

Відповідно до підпункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП Ук#
раїни) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до
закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом
у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату
працівників. Крім того, відповідно до частини 2 статті 40 КЗпП України, звільнення з підстав, зазначе#
них вище, передбачається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

У частині 1 статті 42 КЗпП України зазначено, що при скороченні чисельності чи штату працівників
у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право залишитися на роботі на#
дається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних  умовах про#
дуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається працівникам з тривалим
безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації (підпункт 3 частини
2 статті 42 КЗпП України).

Крім того, згідно з частиною 1 статті 116 КЗпП України, при звільненні працівника провадиться ви#
плата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації в день звільнення. Якщо
працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступ#
ного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У разі спору про
розмір сум, належних працівникові при звільнені, власник або уповноважений ним орган в усякому
випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму (частина 2 статті
116 КЗпП України). 

Відповідно до частини 3 статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль#
ності" звільнення членів профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі
структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається ви#
борний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попе#
редньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї
профспілки (об'єднання профспілок).

Таким чином, звільнення працівника, який є державним службовцем, у випадку скорочення чи#
сельності або штату працівників державного органу або його апарату є правомірним при дотриманні
вищезазначених положень. 


