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²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

Ïåðåäíº ñëîâî
Сьогодні в країні існує, як на
мене, достатня кількість засобів
масової інформації  друкованих,
електронних, теле і радіоканалів
для того, щоб суспільство не від
чувало "інформаційного голоду",
щоб люди мали змогу відповідно
до потреби, почерпнути для себе
будьяку інформацію. Однак об
сяги друку газет та журналів і
формати мовлення теле радіока
налів не завжди дозволяють до
нести до громадян те, що стане
корисним для втілення тих чи ін
ших планів.
Зважаючи на широку мас
штабність діяльності Всеукраїн
ської Асоціації магістрів держав
ного управління, виникла потре
ба у створенні спеціалізованого
інформаційного бюлетеня, який
би висвітлював в повному обсязі
діяльність Асоціації, а також учас
ників нашого товариства.
В одному ряді із важливими
завданнями Асоціації серед пи
тань державної служби, кар'єрно
го росту членів Асоціації, роботи
з членами Асоціації, що працю
ють в органах державної влади та
органах місцевого самоврядуван
ня, наукової та освітньої діяльнос
ті, підвищення кваліфікації членів
Асоціації, міжнародного співро
бітництва, взаємодії з бізнесови
ми організаціями, роботою з ма
гістрами державного управління,
які працюють в бізнесі, стоять і
розробка та впровадження нової
державної регіональної політики,
і реформа місцевого самовряду
вання, і адміністративнотерито
ріальна реформа. Суспільно зна
чимими є ряд інших державних
програм, упровадження яких ве
ликою мірою залежить від якості
роботи управлінців.
Власне інформаційний бюле
тень виконуватиме функції ін
формаційної координації нашої
діяльності, допоможе налагодити
контакти поміж нас, налаштувати
чисто людське спілкування.
У перспективі Асоціація вида
ватиме власний аналітичний
журнал, заснує сайт, де актуальні
теми функціонування державно
го управління та діяльності Асоці
ації розглядатимуться ширше і
глибше.
Ну, а поки що наші активісти
започатковують випуск "Магіс
тра". То ж у добру путь!
Василь Куйбіда,
президент Асоціації,
міністр регіонального
розвитку та будівництва України.

Ïðî íàñ

Ãîëîâíå çàâäàííÿ
Àñîö³àö³¿ - ó ñïðèÿíí³
ðîçâèòêó äåðæàâíî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè
Ìàã³ñòðè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ âïåðøå îá'ºäíàëèñÿ â
ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ ó 1994 ðîö³, óòâîðèâøè Àñîö³àö³þ
âèïóñêíèê³â ²íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêà áóëà çàðåºñòðîâàíà Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè 5 áåðåçíÿ 1994 ðîêó,
ñâ³äîöòâî ¹ 547.
Íàäàë³ äî Àñîö³àö³¿ äîëó÷èëèñÿ âèïóñêíèêè Óêðà¿íñüêî¿
Àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Ó ãðóäí³ 1999 ðîêó áóëà ñòâîðåíà Âñåóêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Àñîö³àö³ÿ º âñåóêðà¿íñüêîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ.
Ãîëîâíå ñâîº çàâäàííÿ Àñîö³àö³ÿ âáà÷àº ó ñïðèÿíí³ ðîçâèòêó äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ðàõóíîê ïîïîâíåííÿ ¿¿
íîâèìè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè êàäðàìè. Àñîö³àö³ÿ ìàº
çíà÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ âïëèâó íà äåðæàâíó ïîë³òèêó Óêðà¿íè. ×ëåíè Àñîö³àö³¿ - ïðàö³âíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,
íàéá³ëüø îð³ºíòîâàí³ íà äåìîêðàòè÷í³ ðåôîðìè.
Àñîö³àö³ÿ îðãàí³çîâóâàëà ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â, ñåì³íàð³â ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè.Íàëàãîäæåíî çâ'ÿçêè ³ç ñïîð³äíåíèìè îðãàí³çàö³ÿìè Í³ìå÷÷èíè, Êàíàäè,
Ôðàíö³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, ñï³âïðàöþ ç Ì³æíàðîäíèì Ôîíäîì
"Â³äðîäæåííÿ", Ôîíäîì "ªâðàç³ÿ", Ôîíäîì Ãàííñà Çàéäåëÿ.
×ëåíè Àñîö³àö³¿ ñòàæóâàëèñÿ çà êîðäîíîì.
Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ - Êóéá³äà Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷,
ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè.
Ðåã³îíàëüí³ îñåðåäêè Àñîö³àö³¿ ä³þòü â ÀÐ Êðèì, óñ³õ îáëàñòÿõ òà ì³ñò³ Êèºâ³.

Ïðèçíà÷åíî
äèðåêòîðà
Çàñ³äàííÿ Ðàäè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷èëî âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì Àñîö³àö³¿
Îëåêñàíäðà Êðîïåëüíèöüêîãî.
Îëåêñàíäð
Êðîïåëüíèöüêèé ðàí³ø ïðàöþâàâ ó
âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ âëàäè,
çàê³í÷èâ ²íñòèòóò äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Óí³âåðñèòåò
Ï³âí³÷íîãî Ëîíäîíà (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), Áóäàïåøòñüêèé ³íñòèòóò äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ. Êåðóâàâ ñïðàâàìè á³çíåñîâèõ òîâàðèñòâ, â³äàâ ðåêëàìîþ íà
òåëåáà÷åíí³.
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Äîñë³âíî
Ð³øåííÿì Ãåíåðàëüíî¿
àñàìáëå¿ Àñîö³àö³¿ çàòâåðäæåíî íîâó ðåäàêö³þ Ñòàòóòó.
Çì³íè ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè
Àñîö³àö³¿.
Діяльність Асоціації спрямовується на
здійснення таких завдань :
 сприяння своїм членам у дотриманні
законодавства України про державну
службу та місцеве самоврядування, роз
робці державної політики з цих питань,
реалізація програм розвитку регіонів;
 сприяння працевлаштуванню та про
суванню по службі, покращенню житло
вопобутових умов своїх членів;
 надання матеріальної допомоги своїм
членам у період непрацездатності та без
робіття;
 захист законних інтересів своїх
членів в органах виконавчої,
законодавчої, судової влади та місце
вого самоврядування;
 сприяння підвищенню кваліфікації
та організації стажування в Україні та
за кордоном своїх членів;
 вивчення та впровадження зарубіж
ного досвіду роботи органів державного
управління і місцевого самоврядування,
обмін делегаціями;
 організація та проведення вечорів
зустрічей, конференцій та інших
заходів з українськими та закордон
ними громадськими організаціями;
 сприяння Національній академії дер
жавного управління при Президенті Ук
раїни в удосконаленні процесу підготов
ки магістрів державного управління, ос
нащенні її сучасним обладнанням та нау
ковою літературою, оргтехнікою. Підго
товці та виданні підручників і навчальних
посібників, покращенні умов навчання та
побуту її слухачів;
 сприяння проведенню наукових дос
ліджень, розробок та впроваджень у га
лузі державного управління та місцевого
самоврядування, науковопрактичних
конференцій (семінарів) з питань фун
кціонування державних механізмів;
 вивчення та обмін досвідом роботи
державних органів та органів місцевого
самоврядування, організація зустрі
чей з народними депутатами та керів
никами міністерств і відомств;
 сприяння підвищенню престижу й
авторитету державних службовців;
 співробітництво із засобами масової
інформації в Україні та за кордоном;
 створення та підтримка діяльності Ін
тернет  ресурсів;
 організація видавничої діяльності, ви
пуск власного друкованого журналу, ін
формаційних бюлетенів, тощо.
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Ðàäà âèçíà÷èëà íàïðÿìêè
Â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Ðàäè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ.
Рада розглянула Ос
новні напрями роботи
Всеукраїнської Асоціа
ції магістрів, затверди
ла керівників секторів
роботи. Координато
ром основних напрямів
роботи Асоціації та вза
ємодії з її регіональни
ми осередками прозна
чено Віцепрезидента
Асоціації
Андрія Бобро. Карина
Шкумбатюк відатиме
питаннями державної
служби, кар'єрного рос
ту членів Асоціації, ор
ганізовуватиме взаємо
дію з членами Асоціації,
що працюють в органах
державної влади та ор
ганах місцевого самов
рядування. Наталія Дар
мограй займеться нуко
вою та освітньою діяль
ністю, налаштовувати
ме підвищення кваліфі
кації членів Асоціації,
співпрацюватиме з чле
нами асоціації, що пра
цюють в освітній та нау
ковій сфері. Евген
Фишко піде за кордон 
відатиме міжнародним
співробітництвом Асо
ціації та взаємодіятиме
з донорськими органі
заціями. Роман Плуга
тор взаємодіятиме з
бізнесовими організаці
ями, та магістрами дер
жавного управління, які
працюють в бізнесі.
Наш патрон  Олек
сандр Кулик взаємодія
зі ЗМІ, створить сайт
Асоціації, займеться ви
данням журналу Асоці
ації "Командор  вісник
державного службовця
України"
З поміж ряду питань
Рада затвердила симво
ліку Асоціації магістрів
державного управління.
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Ðåôîðìà, ÿêó íå îìèíóòè
Ïðîåêòóþ÷è çíàìåíèòèé äàðâ³í³âñüêèé
ëàíöþæîê "ìèø³-áäæîëè-êîíþøèíà" íà çàêîíîì³ðíîñò³ ïîáóäîâè
äåðæàâè, ìîæíà, ìàáóòü, áåç îñîáëèâîãî
ðèçèêó ïîìèëèòèñÿ,
ñòâåðäæóþ÷è, ùî ãîëîâíîþ ëàíêîþ òóò º
ãðîìàäè é ðåã³îíè.
Íàñê³ëüêè ì³öíèì º öåé
ôóíäàìåíò äåðæàâè ³
ÿê çàëåæèòü â³ä öüîãî
ñòàí éîãî "ñò³í" ³ "äàõó"?
Ïðî öå íàøà ðîçìîâà ç
ì³í³ñòðîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè Âàñèëåì ÊÓÉÁ²ÄÎÞ.
- Âàñèëþ Ñòåïàíîâè÷ó, îñòàíí³ì ÷àñîì
ç'ÿâëÿþòüñÿ ñòàòò³ ïðî
íååôåêòèâí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè, çðîñòàííÿ
äèñïðîïîðö³é ì³æ ðåã³îíàìè. Öå ôàêòè÷íî
º çâèíóâà÷åííÿì ì³í³ñòåðñòâà ó éîãî íåñïðîìîæíîñò³ çì³íèòè
ñèòóàö³þ. ×è íå òàê?
- Äàâàéòå ïîäèâèìîñÿ
íà ðåàëüíó ñèòóàö³þ ó
ñôåð³
ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó òà ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè, çâàæàþ÷è íà
ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ.
Ïî-ïåðøå, â Óêðà¿í³
ïðîòÿãîì ïðàêòè÷íî 17
ðîê³â íåçàëåæíîñò³ íå
áóëî öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïð³îðèòåòîì ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî áóëè á ðåã³îíàëüíà ïîë³òèêà òà ðåã³îíàëüíèé
ðîçâèòîê. Ó ñòðóêòóð³ Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè áóâ
òà é äîñ³ º äåïàðòàìåíò
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
àëå éîãî ôóíêö³¿ äîñèòü
îáìåæåí³. Ñàìå æ Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè º äóæå
âåëèêîþ ñòðóêòóðîþ, ÿêà
îï³êóºòüñÿ áåçë³÷÷þ ð³çíèõ ïðîáëåì - â³ä ìàêðîåêîíîì³êè äî òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.
Ïî-äðóãå, ïðîòÿãîì
áàãàòüîõ ðîê³â í³õòî ñåðéîçíî íå îö³íþâàâ çðîñòàííÿ äèñïðîïîðö³é ì³æ
ðåã³îíàìè ÿê çàãðîçó
áåçïåö³ äåðæàâè. Ââàæàëîñÿ, ùî ãîëîâíå - àáè
çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â áóëà ïîçèòèâíîþ. Íàâ³òü ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ
ïîíÿòòÿ äåïðåñèâíîñò³
ðåã³îíó, íå áóëî çàïðîïîíîâàíî
àäåêâàòíèõ
³íñòðóìåíò³â, ÿê³ á äàëè
çìîãó ïîñòóïîâî ¿¿ ïîçáàâèòèñÿ. Íàðîùóâàííÿ äîòóâàííÿ òàêèõ ðåã³îí³â

ïîðîäèëî íîâó ïðîáëåìó
- íåáàæàííÿ ïðàöþâàòè
íàä ¿õ åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì. Íàâ³ùî ðîçâèâàòè ïðîìèñëîâ³ñòü ó ñåáå,
ÿêùî òîá³ äàäóòü äîòàö³þ? Ïðè÷îìó òàêà äîòàö³ÿ íàäõîäèòèìå äåíü ó
äåíü, íåçàëåæíî â³ä ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâî¿ âëàäè.
Ïî-òðåòº, áðàê ³íñòèòóö³éíî¿ ïàì'ÿò³ â öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ, çì³íà óðÿä³â òà ãîë³â ÎÄÀ
ìàéæå ùîðîêó íå äàº í³êîìó ç íèõ çìîãè ðåàë³çîâóâàòè
ñòðàòåã³÷í³
ïðîãðàìè òà ïðîåêòè. Àäæå â ö³é ñèòóàö³¿ êîæåí
ïðàãíå ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ óïðàâë³íñüêó
çäàòí³ñòü íà êîðîòê³é
äèñòàíö³¿, à öå ïåðåäóñ³ì
ïîïóë³ñòñüê³ êðîêè, ÿê³
äàþòü âèäèìèé ïîçèòèâíèé åôåêò ëèøå â êîðîòêîòåðì³íîâ³é ïåðñïåêòèâ³.
Ìè çàïðîïîíóâàëè íîâèé ïîãëÿä íà äåðæàâíó
ðåã³îíàëüíó
ïîë³òèêó,
âèêëàäåíèé ó Êîíöåïö³¿
äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè, ï³äãîòîâëåí³é
ì³í³ñòåðñòâîì ó äóæå
ñòèñë³ òåðì³íè.
- Öå, çâè÷àéíî, ö³êàâî, àëå äàâàéòå ïðî
Êîíöåïö³þ ïîãîâîðèìî äàë³. Ñüîãîäí³ áàãàòî ïîë³òèê³â òà ïîë³òîëîã³â ñòâåðäæóþòü:
çì³íèòè ñèòóàö³þ ó ðåã³îíàëüí³é ïîë³òèö³ íåìîæëèâî, íå çì³íèâøè
Êîíñòèòóö³þ. ßê âè
çáèðàºòåñÿ ïðàöþâàòè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî
òàê³ çì³íè íàâðÿä ÷è º
áëèçüêîþ ïåðñïåêòèâîþ?
- Íà ìîþ äóìêó, óçàëåæíåííÿ ðåàë³çàö³¿ íàãàëüíèõ, êîí÷å ïîòð³áíèõ

ñóñï³ëüñòâó ðåôîðì ó
ñôåð³ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, àäì³í³ñòðàòèâíîòåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ
âèêëþ÷íî â³ä çì³í Êîíñòèòóö³¿ º íåêîðåêòíèì.
Ä³þ÷è â ðàìêàõ íèí³øíüîãî Îñíîâíîãî Çàêîíó,
ìîæíà ðîçâ'ÿçàòè áàãàòî
ïðîáëåì.
Íàïðèêëàä, ñòîñîâíî
ïèòàííÿ ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó. Áàãàòî ðîê³â
äåðæàâà âèä³ëÿº ðåã³îíàì ñóáâåíö³¿ íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, íà ãàçèô³êàö³þ, íà
ðîçâèòîê êóëüòóðè, çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òîùî. Ð³çí³
ñóáâåíö³¿ ³äóòü ÷åðåç ð³çí³ ì³í³ñòåðñòâà, ÷åðåç
ð³çí³ ïîðÿäêè ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Îòîæ êîøòè ðîçïîðîøóþòüñÿ ïî òåðèòîð³ÿõ ³ æîäíîãî â³ä÷óòíîãî
åôåêòó íå äàþòü. Àëå æ
ìîæíà êîîðäèíóâàòè ðîáîòó ì³í³ñòåðñòâ, ÷åðåç
ÿê³ ³äóòü êîøòè â ðåã³îíè, ³
íàìàãàòèñÿ êîíöåíòðóâàòè ðåñóðñè òàì, äå â³ä
öüîãî áóäå ìàêñèìàëüíèé òà äîâãîòðèâàëèé
åôåêò.
Íàøå ì³í³ñòåðñòâî âæå
â íèí³øíüîìó ðîö³ ç îäíîãî áîêó íàäàëî îáëàñòÿì á³ëüøå ñâîáîäè ó âèêîðèñòàíí³ ñóáâåíö³é, à ç
äðóãîãî - âèçíà÷èëî ïðàâèëà, ÿê³ çàïîá³ãàþòü
ðîçìèâàííþ òàêèõ ñóáâåíö³é ïî òåðèòîð³¿ îáëàñò³ ÷è ïî ðîêàõ. Öå
äàñòü çìîãó â³ä÷óòíî ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü íåäîáóäîâàíèõ îá'ºêò³â ³ íå ïîðîäæóâàòè "äîâãîáóäè"
íàäàë³. Âïåðøå êîøòè
ñóáâåíö³é ï³øëè ³ íà ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³é, ðîçðîáêó ãåíïëàí³â. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ñòðàòåã³÷í³
³íâåñòèö³¿ ³äóòü ëèøå òóäè, äå ³íâåñòîð áà÷èòü

ïåðñïåêòèâó ðîçâèòêó ³
ìîæå îö³íèòè ðèçèêè ùå
äî ïî÷àòêó ³íâåñòóâàííÿ.
Íàâ³òü êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî âäîñêîíàëåííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè,
áåç ÿêîãî íåìîæëèâà ïîáóäîâà åôåêòèâíî¿ òà â³äïîâ³äàëüíî¿ ì³ñöåâî¿ âëàäè, òî ç á³ëüø³ñòþ ñïðàâ ³
òóò ìîæíà âïîðàòèñÿ áåç
çì³íè Êîíñòèòóö³¿.
Ïîâåðíåííÿ Óêðà¿íè
äî öèâ³ë³çîâàíîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ äîçâîëèòü âèð³øèòè áàãàòî ïèòàíü, ÿê³ ñüîãîäí³ âèð³øóâàòè äóæå ñêëàäíî. Íàïðèêëàä, ñüîãîäí³ ì³ñòà,
ñåëèùà òà ñåëà ÿê àäì³íòåðîäèíèö³ ìàþòü äîñèòü
íåâåëèêó òåðèòîð³þ äëÿ
ðîçâèòêó, îñê³ëüêè ¿õ ìåæ³
âèçíà÷àþòüñÿ ìåæàìè
çàáóäîâè. Öå çíèæóº ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü ïîñåëåíü, áî äëÿ
á³çíåñó ó ïîñåëåííÿõ óæå
ì³ñöÿ íåìàº, à çà ìåæàìè ïîñåëåííÿ ð³øåííÿ
ùîäî çåìë³ ïðèéìàþòü
³íø³ îðãàíè. Êð³ì òîãî,
àâòîìàòè÷íî âèð³øóºòüñÿ
ïèòàííÿ ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ äëÿ îñ³á, ÿê³
ïîáóäóâàëè ñîá³ æèòëî çà
ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à îòæå, ³ ïèòàííÿ ¿õ
îáë³êó äëÿ ïðîâåäåííÿ
ðîçðàõóíê³â áþäæåòíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäè,
âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó
çàêëàäàõ îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ òîùî.
-Ïîâåðòàþ÷èñü äî
ðåã³îíàëüíèõ äèñïðîïîðö³é, ùî âè ìîãëè á
ñêàçàòè ïðî ùå îäíó
ïðîáëåìó - íåñïðàâåäëèâ³ñòü ðîçïîä³ëó
ïîäàòê³â ì³æ ðåã³îíàìè òà ãðîìàäàìè? Ó
íàñ ùå é äîñ³ ÷àñòî ãîâîðÿòü ïðî ïîòðåáó
"ôîðìóâàííÿ áþäæåòó
çíèçó äîãîðè", à íå
òàê, ÿê ñüîãîäí³ "çãîðè
äîíèçó"?
- Ñüîãîäí³ òàêà, ùî êîëè âçÿòè ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè ³ ââàæàòè
¿õ "íèçîì", òî ïîíàä 90%
ç íèõ º äîòàö³éíèìè, à
áëèçüêî 70% - ãëèáîêî
äîòàö³éíèìè. Íàâ³òü çàëèøåííÿ öèì ãðîìàäàì
óñ³õ 100% ïîäàòê³â, ùî
çáèðàþòüñÿ ó òàêèõ ãðîìàäàõ, íå âèð³øèòü ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèêàì ñ³ëüðàäè.
Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ
ð³âíÿ îáëàñòåé. Íàïðèêëàä, êîëè âçÿòè ïîäàòîê
íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ
ó ïåðåðàõóíêó íà îäíó

îñîáó ïî îáëàñòÿõ, ìè
îòðèìàºìî ïðèáëèçíî
òàêó êàðòèíó: ó íàéáàãàòøîìó ðåã³îí³ öÿ ñóìà ñòàíîâèòü áëèçüêî 4300
ãðèâåíü íà ð³ê, ó íàéá³äí³øîìó - 129. Çà òàêî¿
äèñïðîïîðö³¿ íåìîæëèâå
çàñòîñóâàííÿ
æîäíèõ
ïðèíöèï³â "ñïðàâåäëèâîãî ðîçùåïëåííÿ" öüîãî
ïîäàòêó ì³æ ðåã³îíîì òà
äåðæàâîþ.
Çàâäàííÿì äåðæàâè º
ñòâîðåííÿ óìîâ, çà ÿêèõ ó
ð³çíèõ îáëàñòÿõ, ðàéîíàõ, ì³ñòàõ ³ ñåëàõ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàëè á
áëèçüêèé çà ÿê³ñòþ òà ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ
ïåðåë³ê ïóáë³÷íèõ ïîñëóã,
àäæå ñàìå öå º ïîêàçíèêîì ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè â
³íòåðåñàõ êîæíîãî, à íå
îêðåìèõ ðåã³îí³â.
Âîäíî÷àñ ïîòð³áåí íîâèé ìåõàí³çì áþäæåòíîãî âèð³âíþâàííÿ. Äåðæàâà íå ïîâèííà áåçê³íå÷íî
çàéìàòèñÿ ïåðåðîçïîä³ëîì ïîäàòêîâèõ ðåñóðñ³â
ì³æ îäíèìè é òèìè æ áàãàòèìè òà á³äíèìè ðåã³îíàìè. Ìè ìàºìî ïðèøâèäøåíèìè
òåìïàìè
ðîçâèâàòè âèðîáíèöòâî ó
á³äíèõ ðåã³îíàõ, àáè
çìåíøèòè ð³âåíü äèñïðîïîðö³é ³ ïîñòóïîâî â³ä³éòè â³ä ïðàêòèêè âèëó÷åííÿ ïðàêòè÷íî âñ³õ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ó
òèõ, õòî äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ é åôåêòèâíî
ïðàöþº, ³ ïåðåäà÷åþ ¿õ
"á³äíèì" ðåã³îíàì.
Ñàìå òîìó ì³í³ñòåðñòâî é íàïðàöþâàëî íîâ³
åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè, ÿê³
á äàëè çìîãó ñòèìóëþâàòè ðåã³îíè òà ãðîìàäè äî
çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é òà
ðîçâèòêó ñâîãî åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî óðÿä ï³äòðèìàº íàø³ ïðîïîçèö³¿, ³
ìè ñïðÿìóºìî åíåðã³þ
ìàñ ó ãðîìàäàõ ³ ðåã³îíàõ
íà ðîçâèòîê, à íå íà âèáèâàííÿ äîäàòêîâèõ äîòàö³é.
², çðåøòîþ, íå ³ñíóº ó
ñâ³ò³ æîäíî¿ äåðæàâè, äå
á áþäæåò ôîðìóâàâñÿ
"çíèçó äîâåðõó". Âñþäè
ä³º îäíàêîâå ïðàâèëî: çà
êîæíèì ð³âíåì óïðàâë³ííÿ (ãðîìàäà, ðàéîí, îáëàñòü) çàêð³ïëåí³ ñâî¿ ïîäàòêè àáî ÷àñòèíà â³ä äåÿêèõ íàö³îíàëüíèõ ïîäàòê³â. Âèð³âíþâàííÿ ì³æ
áþäæåòàìè á³äíèõ ³ áàãàòèõ ãðîìàä òà ðåã³îí³â
çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâîþ.
“Äçåðêàëî òèæíÿ”
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Íîâèíè

Íàø³ äîñÿãíåííÿ

Íàøèõ ìàã³ñòð³â âèçíàþòü ó
ªâðîï³
"Âè ïðîäåìîíñòðóâàëè âèäàòíèé ïðèêëàä
òîãî, ÿêèìè ìàþòü áóòè ³ííîâàö³¿ â
äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³ â ªâðîï³".

Магістр державного
управління (закінчив Інс
титут державного управ
ління і самоврядування,
випуск 1995 р.), заступ
ник начальника Управ
ління організації роботи
із зверненнями громадян
Секретаріату Кабінету
Міністрів України Андрій
Бобро нещодавно отри
мав листаподяку, що на
дійшов з Європейського
інституту державного уп
равління (м. Маастріхт,
Нідерланди). Лист від іме
ні оргкомітету "Європей
ської нагороди з держав
ного управління 2007"
підписав керівник цього
проекту пан Олівер Хауб
нер від імені учасників
конференції кращих єв
ропейських інноваційних
проектів в галузі держав
ного управління, що від
булася в м. Люцерн,
Швейцарія.
Роботу, що представля
ла комплекс заходів, роз
роблених і вжитих для
вдосконалення організа
ції роботи із зверненнями
громадян до Уряду, цен
тральних та місцевих ор
ганів виконавчої влади
України, зокрема щодо
розробки і впровадження
Інтегрованої інформацій
ноаналітичної системи
обліку звернень громадян
та контролю за вирішен
ням порушених у них пи

тань, частиною якої став
перший спеціалізований
сайт  сателіт Урядового
порталу "Звернення гро
мадян", у 2007 р. за пропо
зицією
європейських
експертів єдиним з Украї
ни було номіновано на
зазначену нагороду.
Європейська нагорода
в галузі державного уп
равління присуджувалася
вперше. Організатори
цього заходу, серед яких
одна з найбільших євро
пейських фундацій під
тримки реалізації соці
ально значущих проектів
Bertelsmann
Stiftung
(ФРН), Шпеєрівський
Університет адміністра
тивних наук (ФРН), Між
народний інститут адмі
ністративних наук (Бель
гія), провідний учбовий та
науковий заклад Євро
пейського Союзу в галузі
державного управління 
Європейський інститут
державного управління
(Нідерланди) назвали йо
го "першим кроком на
зустріч
панЄвропей
ським змінам у впровад
женні інновацій та ідей в
державне управління".
Представлена Андрієм
Бобро робота мала пози
тивну оцінку, пройшла
всі етапи конкурсного
відбору, магістра було
запрошено для участі у
фіналі конкурсу та у єв

ропейській конференції
кращих європейських ін
новаційних проектів в га
лузі державного управ
ління (в м. Люцерн,
Швейцарія, 1213 листо
пада 2007 р.) Нажаль, наш
магістр мав змоги особис
то взяти участь у цих за
ходах і безпосередньо
представити результати.
Тим не менш, робота вик
ликала значний інтерес
(про що свідчать, зокре
ма, масові відвідування
консультативного веб
сайту "Звернення грома
дян" користувачами Ін
тернету з Швейцарії, Ні
меччини, інших країни
Європейського Союзу,
що були зафіксовані під
час роботи експертної ко
місії, проведення фіналу і
конференції), а також
схвальні відгуки європей
ських організацій і фахів
ців з державного управ
ління. Інформацію про
основні вжиті заходи з
вдосконалення організа
ції роботи із зверненнями
громадян комітетом наго
роди було опубліковано в
підсумковій
брошурі,
розповсюджено в мережі
Інтернет та європейськи
ми ЗМІ.
Хоча перемогу в Євро
пейській нагороді 2007 р.
відсвяткували інші, а це
були представники орга
нізацій з Великої Брита
нії, Німеччини, Швеції,
Румунії, проте Україна не
пасла задніх.
Серед понад 300 робіт з
25 європейських країни,
передусім країн  членів
Європейського Союзу
робота, представлена на
шим магістром отримала
високу оцінку.
"Ваша робота була
значним внеском в наш
загальний успіх",  пи
шуть Олівер Хаубнер і
Альберт Хофмейстер, 
"більш того, ви проде
монстрували видатний
приклад того, якими ма
ють бути інновації в дер
жавному управлінні в
Європі". "Ми будемо ду
же високо цінити це і лас
каво просимо вашу заяв
ку до участі у наступній
"Європейської нагороді з
державного управління
2009".
Бажаємо нашим магіс
трам нових успіхів і пере
моги!

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ³ Ëüâ³âñüêà
îáëàñíà ðàäà ñõâàëèëè ïðîåêò Óãîäè ùîäî ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó Ëüâ³âùèíè
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Óãîäà ïåðåäáà÷àº ô³íàíñóâàííÿ ç äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïðîåêò³â ðîçâèòêó
Ëüâ³âùèíè òà ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â ñó÷àñíèé ºâðîïåéñüêèé ðåã³îí ç äîáðå ðîçâèíóòîþ äîðîæíüîþ òà ðåêðåàö³éíîþ ³íôðàñòðóêòóðàìè, à òàêîæ ìîäåðí³çàö³þ ³ñíóþ÷îãî ïðîìèñëîâîãî
êîìïëåêñó.
Îð³ºíòîâíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ ñï³ëüíèõ
ïðîåêò³â ñòàíîâèòü ïîíàä 4,7 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

Ïðîãðàìà ñòàæóâàííÿ ó ñôåð³
àíàë³çó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
Ì³æíàðîäíèé öåíòð ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü (Êè¿â, Óêðà¿íà) ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ñóñï³ëüíèõ ñïðàâ (Âàðøàâà, Ïîëüùà) ðîçïî÷àëè
ïðîåêò "Óêðà¿íñüêîïîëüñüêà ïðîãðàìà ñòàæóâàííÿ ó ñôåð³ àíàë³çó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè". Ïðîåêò ô³íàíñóºòüñÿ Ïðîãðàìîþ äîïîìîãè íà 2008
ð³ê Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ïîëüù³.
Ïðîãðàìà ñòàæóâàííÿ ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîñèëåííÿ öåíòð³â àíàë³çó ïîë³òèêè òà äëÿ ïðÿìî¿
ï³äòðèìêè ìàéáóòí³õ ãðîìàäñüêèõ ë³äåð³â Óêðà¿íè ÷åðåç îáì³í äîñâ³äîì ³ ïåðåäà÷ó çíàíü ó ñôåð³ àíàë³çó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äãîòîâêè ðåêîìåíäàö³é. Ç-ïîì³æ ãîëîâíèõ çàâäàíü ïðîåêòó:
- åôåêòèâíà êîìóí³êàö³ÿ ì³æ àêòèâ³ñòàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà âëàäîþ â Óêðà¿í³
ùîäî ïèòàíü äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè;
- ï³äòðèìêà íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é ÷åðåç
ïîñèëåííÿ ¿õíüî¿ ñïðîìîæíîñò³ òà ñòâîðåííÿ íîâèõ êîíòàêò³â;
- ñïðèÿííÿ ïîñòàííþ íîâî¿ ´åíåðàö³¿ àíàë³òèê³â äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ùî ïðàöþâàòèìóòü â óêðà¿íñüêèõ óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ;
- ðîçâèòîê ïóáë³÷íèõ äèñêóñ³é â Óêðà¿í³ ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó ñóñï³ëüíèõ òðàíñôîðìàö³é â
³íø³é êðà¿í³.
Óïðîäîâæ ïðîåêòó áóäå çàëó÷åíî â³ñ³ì ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè ñòàæóâàííÿ çïîì³æ óêðà¿íö³â, ÿê³
ïðàãíóòü ðîáèòè äîñë³äæåííÿ, íàâ÷èòèñÿ ãîòóâàòè ïðîôåñ³éí³ àíàë³òè÷í³ äîêóìåíòè òà âñòàíîâèòè íîâ³ êîíòàêòè ó Ïîëüù³.
Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ,
áóäü ëàñêà, äî êîîðäèíàòîðà ïðîåêòó ²ãîðÿ
Øåâëÿêîâà çà òåëåôîíîì (044) 484 44 00 ÷è
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ishevliakov@icps.kiev.ua.

ÌÀÃ²ÑÒÐ
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ
²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Âñåóêðà¿íñüêî¿
Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
¹1 Âåðåñåíü 2008
Íàêäàä - 999 ïðèì³ðíèê³â.

