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Íàì íå ñë³ä ãíàòèñÿ çà ê³ëüê³ñòþ

Виконавчий директор Олек!
сандр Кропельницький нагадав
присутнім, що Всеукраїнська Асо!
ціація магістрів державного уп!
равління на минулому з'їзд Гене!
ральної Асамблеї доручила Вико!
навчій дирекції провести перере!
єстрацію членів Асоціації і ство!
рити умови для вступу до її складу
нових бажаючих.
Ця робота проводиться пос!
тійно, заяви надходять поступово.
Є деякі проблеми з регіонами, так
як наш сайт ще не працює, заяву
доводиться відправляти по "елек!

тронці".
До цього слід підходити без ад!
міністративного тиску, кожен по!
винен визначитись сам. Чи будуть
вони мати користь в реалізації
своїх проектів, перебуваючи в
Асоціації, уважають члени Ради
Асоціації. Головне, щоб це були
люди, які не будуть шкодити імід!
жу нашої організації.
Нам не слід гнатися за кількіс!
тю. Передусім магістри мають від!
чувати особисту потребу бути
членом Асоціації. Тоді буде біль!
ше користі для всіх.

Ìàëî ÷èñëîì òà áàãàòî äóõîì

Îáðàíî ñêëàä êîíòðîëüíî - ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
Äî ñêëàäó Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèéíÿòî íîâèõ êîëåã.
Òàêîæ áóëî ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè Âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.
Ó ðîáîò³ Ðàäè óçÿëè ó÷àñòü Ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Âàñèëü Êóéá³äà, â³öå - ïðåçèäåíò Ðàäè Àñîö³àö³¿ Àíäð³é
Áîáðî, ÷ëåíè Ðàäè Àñîö³àö³¿ Ìèêîëà Äÿ÷èøèí, Íàòàë³ÿ Äàðìîãðàé, Êàðèíà Øêóìáàòþê, Îëåêñàíäð Êóëèê,
Ðîìàí Ïëóãàòîð, ªâãåí Ôèøêî òà âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Àñîö³àö³¿ Îëåêñàíäð Êðîïåëüíèöüêèé.

Â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Ðàäè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ.

Учасники Ради розглянули пи
тання про склад контрольно  реві
зійної комісії.
Раніш Генеральна Асамблея
(З'їзд) Асоціації рекомендувала
Раді завершитити формування да!
ної комісії.
"У нас розпочалась робота з фі!

нансами Асоціації ! надходження
на рахунок членських внесків,
благодійних внесків, тому цей
процес повинен бути під контро!
лем", ! визначив важливість пи!
тання Андрій Бобро. Кому довіри!
ти контролююче око організації
навіть не сперечались. І доручили
те діло магістру державного уп!

равління, члену Асоціації Миколі
Порайку, магістру державного
управління, члену Асоціації Ігоре!
ві Парасюку та магістру держав!
ного управління, члену Асоціації
Юрію Ганущаку.
"Вважаю, що всі кандидатури
достойні ", ! подав хлопцям ком!
плімент Євген Фишко.

ÏÏÃ êîíòðîëþâàòèìå ³ ïåðåâ³ðÿòèìå

Ó÷àñíèêè íàðàäè îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè
ñï³ëüíîãî çàñ³äàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè òà Ðàäè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ç
ïðèâîäó ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñü ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì
ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, âèïóñêíèê³â ÍÀÄÓ òà
ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â, ðåºñòðàö³¿ ñèìâîë³êè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà çàòâåðäæåííÿ ïðåçåíòàö³éíèõ ìàòåð³àë³â Àñîö³àö³¿.
Çàòâåðäæåíî çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî íîâî¿ ðåäàêö³¿
Ñòàòóòó Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Ìîëîäèìäîðîãó
Â Íàö³îíàëüí³é Àêàäåì³¿
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè
çàíåïîêîºí³ ñèòóàö³ºþ,
ùî ñêëàëàñü ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì ìàã³ñòð³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ,
âèïóñêíèê³â ÍÀÄÓ òà ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â.
Â³öå - ïðåçèäåíòà Àñîö³àö³¿ Àíäð³é Áîáðî, ÿêèé âèñòóïèâ äîïîâ³äà÷åì ç ïåðøîãî ïèòàííÿ, â³äçíà÷àþ÷è ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìè, çàóâàæóº, ùî ãîâîðèòè ïðî êàòàñòðîô³÷íó ñèòóàö³þ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì âèïóñêíèê³â
ÍÀÄÓ çàðàíî. Ïðèíàéìí³ ³
äîïîâ³äíà çàïèñêà Âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðàОлександра
Кропельницького, ³ àíàë³òè÷íà çàïèñêà, íàäàíà ÍÀÄÓ, ùå íå âêàçóþòü íà ñèñòåìíèé õàðàêòåð ïðîáëåìè.
"×è çìîæåìî ìè ï³äñòàâèòè ïëå÷å ÍÀÄÓ, â öüîìó - ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì", - ï³äñóìîâóº Àíäð³é
Áîáðî. Âò³ì, ÿêùî ç'ÿâèëàñÿ
ïðîáëåìà, ¿¿ ñë³ä âèâ÷èòè,
àáè óïåðåäèòè óñêëàäíåííÿ.
"Çàñ³äàííÿ ïîòð³áíî ãîòóâàòè. Ïèòàííÿ ïîòð³áíî îáãîâîðèòè", - ðåêîìåíäóº Â³öå ïðåçèäåíò .
Êàðèíà Øêóìáàòþê çâåðòàº óâàãó íà äîðó÷åííÿ
Ïðåì'ºð Ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
Þë³¿ Òèìîøåíêî, â ÿêîìó íàãîëîøóºòüñÿ íà ïîòðåá³ çàëó÷åííÿ íà äåðæàâíó ñëóæáó
ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â. "Ïîòð³áíî óâàæíî ïîäèâèòèñü íà
ñêëàä íàøî¿ Àñîö³àö³¿, â ðàç³
ïîòðåáè ðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ ïðîñóâàííÿ ìîëîäèõ
ñïåö³àë³ñò³â ïî ñëóæá³",- çàêëèêàº ïàí³ Êàòåðèíà.
Ó÷àñíèêè Ðàäè ðîçïî÷àòè
ï³äãîòîâêó ñï³ëüíîãî çàñ³äàííÿ Ðàäè Àñîö³àö³¿ ç ÍÀÄÓ
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè,
äàòó ïðîâåäåííÿ ÿêîãî âèçíà÷àòü íà ê³íåöü ñ³÷íÿ.
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сейні Чорного моря, що
засвідчують результати
останньої конференції,
яка відбулася в м. Варна
25!26 червня 2008 року.
Представники більшості
держав Чорноморського
басейну підтримали ідею
розвитку міжрегіонально!
го та транскордонного
співробітництва в рамках
нового єврорегіону під егі!
дою Ради Європи.
Слід зазначити, що Ук!
раїна та її причорномор!
ські області володіють
значним зовнішньоеконо!
мічним, зовнішньополі!
тичним і геокультурним
потенціалом. Проте слід
визнати, що цей потенціал
все ще залишається не ли!
ше безцінним, але і неви!
користаним Україною.
Його реалізація безпосе!
редньо пов'язана з реалі!
зацією "південного векто!
ра"
євроінтеграційної
стратегії України.
На користь цього век!
тора говорить наявність
розвиненої мережі тран!
спортних комунікацій.
Регіон розташований на
перетині найважливіших
міжнародних шляхів з
Європи до Азії, з Цен!
тральної і Північної Євро!
пи (за системою водних
доріг річки Дунай і каналу
Рейн!Майн!Дунай) на
Близький Схід і далі до
Південно!Східної Азії, з
держав СНД у країни Се!
редземномор'я. Крім то!
го, географічне розташу!
вання дозволяє йому ста!
ти основною ланкою, яка
сполучає багатими на
нафтові родовища кас!
пійського регіону з євро!
пейським ринком.
Отже, процеси міжре!
гіонального та транскор!
донного співробітництва
у Чорноморському регіо!
ні традиційно мають
стратегічне значення для
України.

(Ç âèñòóïó íà
Ïåðøîìó ªâðàç³éñüêîìó
Êîíãðåñ³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ).

Òåòÿíà Êîâòóí, äèðåêòîð Öåíòðó
àäàïòàö³¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè äî ñòàíäàðò³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ïðåäñòàâèëà ó÷àñíèêàì ìåõàí³çì îðãàí³çàö³¿ òà ðîáîòè ãðóï àíàë³çó ïîë³òèêè,
äîñâ³ä ôóíêö³îíóâàííÿ ïîïåðåäí³õ
ãðóï òà ¿õ îñíîâí³ ðåçóëüòàòè, îñíîâí³
ïëàíè òà î÷³êóâàííÿ â³ä ðîáîòè ãðóï
àíàë³çó ïîë³òèêè ó íèí³øíüîìó ðîö³.

Як Міністр регіонально!
го розвитку та будівниц!
тва України вважаю, що
саме наше Міністерство
має стати широкою кон!
солідуючою платформою
для об'єднання зусиль на!
ціональних асоціацій ор!
ганів місцевого самовря!
дування та представників
широкого кола муніци!
пальної громадськості,
спрямованих на зміцнен!
ня Української держави,
подальший розвиток міс!
цевої демократії в контек!
сті виконання Україною
своїх зобов'язань у галузі
регіонального розвитку.
Символічно, що сьогод!
нішній Конгрес прово!
диться в м. Стамбул ! в од!
ному з історичних центрів
Чорноморського регіону.
У зв'язку з цим важливого
значення набуває питання
подальшої реалізації полі!
тичних ініціатив Ради Єв!
ропи щодо створення но!
вого єврорегіону в басейні
Чорного моря.
В контексті побудови
єдиної (без розділових
кордонів) Європи пробле!
матика транскордонної
співпраці набуває нового
звучання, особливо в кон!
тексті розширення ЄС і
реалізації нової політики
добросусідства. У зв'язку
з цим особливого значен!
ня набуває південний
вектор політики європей!
ської інтеграції України,
пов'язаний з басейном
Чорного моря.
Процеси глобалізації
викликали істотні зміни у
сучасному світі, перетво!
ривши Велике Причорно!
мор'я на один із центрів
європейської та світової
політики. Цей регіон зміг
зберегти відносну стабіль!
ність, хоча і відчуває на со!
бі тиск безлічі внутрішніх і
зовнішніх погроз.
Сьогодні із задоволен!
ням можна констатувати,
що успішно реалізується
політична ініціатива Ради
Європи щодо утворення
нового єврорегіону у ба!

Âàñèëü Êóéá³äà:
"Ïðîöåñè ì³æðåã³îíàëüíîãî òà
òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ìàþòü
ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè"

ту до органів місцевого са!
моврядування і закріплен!
ня там більшої кількості
кваліфікованих працівни!
ків необхідно забезпечи!
ти достатню конкурен!
тноздатність органів міс!
цевого самоврядування на
місцевих і регіональних
ринках праці. Слід визна!
ти, що в цьому питанні
державна політика ще не є
достатньо сприятливою і
потребує вдосконалення.
Потребує
істотного
вдосконалення також сис!
тема підвищення кваліфі!
кації працівників органів
місцевого самоврядуван!
ня та депутатів місцевих
рад. Адже вимоги до них
постійно зростають.
Проект Концепції удос!
коналення системи підви!
щення кваліфікації пра!
цівників місцевого самов!
рядування вже розробле!
ний Міністерством і вне!
сений на розгляд Кабінету
Міністрів. В ній визнача!
ються такі пріоритети дер!
жавної політики у сфері
підвищення кваліфікації
працівників місцевого са!
моврядування:
o визначення вимог до
службовців;
o запровадження діє!
вих механізмів державної
підтримки системи підви!
щення кваліфікації поса!
дових осіб місцевого са!
моврядування, в тому чис!
лі збільшене фінансуван!
ня з державного бюджету;
o державний контроль
за здійсненням і якістю їх
підготовки.
Ми віримо в успіх. У нас
сьогодні для цього є всі
можливості: політична во!
ля вищого державного ке!
рівництва, розуміння того,
що і як потрібно робити
та, сподіваюсь, підтримка
наших колег.

Ïðåçèäåíò àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè Âàñèëü Êóéá³äà óçÿâ ó÷àñòü â ðîáîò³ Ïåðøîãî ªâðàç³éñüêîãî Êîíãðåñó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî â³äáóâñÿ â Ñòàìáóë³
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó.
! Поступ місцевого та
регіонального розвитку,
вдосконалення місцевого
самоврядування є взаємо!
пов'язаними завданнями
та ключовими передумо!
вами подальшого руху Ук!
раїни в європейському
напрямі,! зазначив у своє!
му виступі Василь Куйбі!
да.! Можу сказати, що за
останні місяці крига тут,
здається, скресла і дер!
жавна політика у сфері ре!
формування публічної
влади набуває чіткіших
обрисів.
У розвиток Концепції
державної регіональної
політики Міністерством
підготовлено, ще низку
концептуальних доку!
ментів.
Зокрема, з метою опти!
мізації адміністративно!!
територіального устрою
України, реформування
місцевого самоврядуван!
ня, зміцнення кадрового
складу органів місцевого
самоврядування та ство!
рення на цій основі ефек!
тивної, відповідальної пуб!
лічної влади на усіх рівнях
адміністративно!територі!
ального устрою, Мінрегі!
онбудом
підготовлено
проекти:
o Концепції реформу!
вання місцевого самовря!
дування в Україні;
o Концепції реформи
адміністративно!територі!
ального устрою в Україні;
o Концепції удоскона!
лення системи підвищен!
ня кваліфікації посадових
осіб місцевого самовряду!
вання та депутатів місце!
вих рад.
Нові завдання, ширші
повноваження, інновацій!
ні форми роботи вимага!
ють кваліфікованих вико!
навців.
Для залучення на робо!

Êîðîòêî

ìåðåæ³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ñï³ëüíî¿ ðîáîòè íàä ñòðàòåã³÷íèìè äîêóìåíòàìè, à òàêîæ íàãîäó ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ó
ïèòàííÿõ àíàë³çó ïîë³òèêè, ìîæëèâ³ñòü
íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðàêòèê³â ç ªÑ.

Â³äáóëàñÿ Óñòàíîâ÷à êîíôåðåíö³ÿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿
ä³ÿëüíîñò³ ãðóï àíàë³çó ïîë³òèêè 2008-2009 ðîê³â.
Â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ìèíóëîãî ðîêó ñôîðìîâàíî 10 ãðóï àíàë³çó
ïîë³òèêè íàâêîëî ñåêòîðíèõ ïèòàíü
ìàéáóòíüî¿ óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì.
Ó÷àñíèêè ãðóï îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü
ãîðèçîíòàëüíî¿ âçàºìîä³¿ âñåðåäèí³
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Ðåôîðìè

Ç 20 áåðåçíÿ 2009
ðîêó â Íàö³îíàëüí³é
àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ä³ÿòèìå òðè ôàêóëüòåòè.

Ó ðåæèì³ òåëåìîñòó ç
ðåã³îíàëüíèìè ³íñòèòóòàìè â³äáóëîñÿ ðîçøèðåíå
çàñ³äàííÿ Â÷åíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè. Íà
ïîðÿäîê äåííèé âèíîñèëîñü âàæëèâå ïèòàííÿ ï³äñóìêè òà çàâäàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ³
ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Íàãàäàºìî, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ Àêàäåì³¿ ðîçïî÷àëàñü â³äïîâ³äíî äî Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè "Ïðî
äåÿê³ ïèòàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè" â³ä 2
÷åðâíÿ 2006 ðîêó ¹ 474.
Ç ñàìîãî ïî÷àòêó êîëåêòèâîì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
òà çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í áóëà ðîçðîáëåíà Äîðîæíÿ
êàðòà, ÿêà ÷³òêî âèçíà÷àëà
ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, ïðîâ³äíîþ ëàíêîþ ÿêî¿ º Àêàäåì³ÿ. Ó îáãîâîðåíí³ çì³ñòó ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì³â ðåôîðìóâàííÿ âçÿëî
ó÷àñòü á³ëüøå òèñÿ÷³ îñ³á.
Çàñëóõàâøè òà îáãîâîðèâøè äîïîâ³äü ïðåçèäåíòà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ Â.Íàí³âñüêî¿, ÷ëåíè
Â÷åíî¿ ðàäè âèçíà÷èëè ïîäàëüø³ çàâäàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ íà 2009 ð³ê. Ïåðøèì
êðîêîì ó ¿õ ðåàë³çàö³¿ áóäå
óçàãàëüíåííÿ ïðîïîçèö³é
äî ïëàíó çàõîä³â â³ä çàâ³äóâà÷³â êàôåäð, äåêàí³â
ôàêóëüòåò³â, êåð³âíèê³â
óñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ³ äèðåêòîð³â ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â.
Ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ
ñòðóêòóðè Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ äî âèìîã Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî âèùó îñâ³òó",
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çà
íîâèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè
òà çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëüøîãî ðåôîðìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íà çàñàäàõ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü Â÷åíîþ
ðàäîþ íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ áóëè óõâàëåí³ íàïðÿìè
ñòðóêòóðíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿,
ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ
íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â ÿê îñíîâíèõ îðãàí³çàö³éíèõ òà íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â.
Ð³øåííÿì Â÷åíî¿ ðàäè
íà áàç³ íèí³øí³õ ÷îòèðüîõ
óòâîðåíî òðè ôàêóëüòåòè
çà áëîêàìè ñïîð³äíåíèõ
ñïåö³àëüíîñòåé.

Магістр січень 2009

Çíàéîìòåñü
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Îãîëîøåííÿ
Ìèíóëà Ðàäà Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèéíÿëà äî ëàâ îðãàí³çàö³¿ íîâèõ ó÷àñíèê³â.
Â íàø³ ðÿäè âëèëèñÿ:

Êîìóí³êàö³¿ â ïóáë³÷íîìó óïðàâë³íí³, Çàãàëüí³ çàñàäè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â Óêðà¿í³, Âèáîð÷à ñèñòåìà
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, Îñíîâè
ìóí³öèïàëüíîãî
ìåíåäæìåíòó, Ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè,
Êàäðîâà ïîë³òèêà â ñèñòåì³
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ, Ä³ëîâîäñòâî â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Êîíòðîë³íã â ñèñòåì³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Ïëàíóâàííÿ
ðîçâèòêó
òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè, Îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ,
Ìîäåëþâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü â êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ, Êîíöåïòóàëüíå ïðîåêòóâàííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäè,
Ì³ñöåâèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ, Óïðàâë³ííÿ
ì³ñöåâèìè ô³íàíñàìè òà
áþäæåòóâàííÿ, Óïðàâë³ííÿ
ì³ñöåâèìè ïðîãðàìàìè òà
ïðîåêòàìè.

Åëåêòðîííà àäðåñà - vamdu@ukr.net
òåë. (044) 592-43-04. ôàêñ(044) 223-09-55

²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Âñåóêðà¿íñüêî¿
Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
¹1 Ñ³÷åíü 2009
Íàêäàä - 999 ïðèì³ðíèê³â.
Íàäðóêîâàíî íà âëàñí³é âèäàâíè÷³é áàç³.

http://www.vamdu.com

ÌÀÃ²ÑÒÐ
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

Áåðíàöüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷,
êåð³âíèê ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà "Þðèäè÷íà ô³ðìà
"Àäâîêàò ³ çàêîí".
Á³ëèê Âàñèëü Â³êòîðîâè÷,
íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Êóòóçîâà ²ííà Àíàòîë³¿âíà,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç
çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.
Âîðîáéîâ Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç
çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.
Ãàæ³ºíêî Ãàëèíà ²âàí³âíà,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â äåïàðòàìåíòó ïåðñîíàëó Ì³í³ñòåðñòâà
åêîíîì³êè Óêðà¿íè.
Ãàíóùàê Þð³é ²âàíîâè÷,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî ðåôîðìóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè.
Ïàðàñþê ²ãîð Ëüâîâè÷,
äèðåêòîð Àäì³í³ñòðàòèâíîãî äåïàðòàìåíòó Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè.
Ïîðàéêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, â³äîì÷îãî êîíòðîëþ ³ àóäèòó Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè.
Ãàðáóç Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷,
çàâ³äóþ÷èé ñåêòîðîì Óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Æîâòÿê ªâãåí Äìèòðîâè÷,
Êè¿âñüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Íåçàêîííî çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè ãîëîâè ÎÄÀ.
Êàêàóë³íà Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Óïðàâëÿííÿ ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â þñòèö³¿ Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Êðàñîâñüêèé Þð³é ßêîâè÷,
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿
ðåôîðìè, çàâ³äóþ÷èé ñåêòîðîì Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Êóçüìåíêî Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ çàñ³äàíü
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð
óðÿäîâîãî êîì³òåòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ìàëèíîâñüêèé Âàëåíòèí ßðîñëàâîâè÷,
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Ãîëîâäåðæñëóæáè Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³.
Ìàòâ³é÷èê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà,
çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à â³ää³ëîì Óïðàâë³ííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè..
Ïèëèïåíêî Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ "Êâàäðî-Ì"
Ïèëüãóí Ëàðèñà Â³êòîð³âíà,
íà÷àëüíèê îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó Öåíòðó
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.

ÄÎ Â²ÄÎÌÀ
ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂÖ²Â ÒÀ ÏÎÑÀÄÎÂÈÕ ÎÑ²Á
ÎÐÃÀÍ²Â ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ
ÒÀ ÎÐÃÀÍ²Â Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß!
²íôîðìóºìî Âàñ, ùî ç 2009 ðîêó âïåðøå â Óêðà¿í³
ó Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè
(ì. Êè¿â)
ðîçïî÷èíàºòüñÿ íàá³ð ³ç ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
çà íîâèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè
"Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ"
"Ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ"
Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñü çà òåë. (044) 455-67-67, 455-69-02, 456-82-77
ÎÑÂ²ÒÍÜÎ-ÊÂÀË²Ô²ÊÀÖ²ÉÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
"Ì²ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß"
ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯:
Îðãàí³çàö³ÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ì³ñöåâå ãîñïîäàðþâàííÿ
Ì²Ñ²ß ÏÐÎÃÐÀÌÈ:
Ï³äãîòîâêà ïîñàäîâèõ ³ âèáîðíèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çäàòíèõ
ïîâíîö³ííî âèêîíóâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ òà çàáåçïå÷óâàòè ïîäàëüøó äåìîêðàòèçàö³þ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ÿê íåîáõ³äíó ïåðåäóìîâó ñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒ²:
-Ðîçðîáêà òà îðãàí³çàö³ÿ âïðîâàäæåííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é òà ïîâíîâàæåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
-Ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ÷èííî¿ íîðìàòèâíîïðàâîâî¿
áàçè ó ñôåð³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà îñíîâ³ âèÿâëåíèõ îçíàê ¿¿ íåäîñêîíàëîñò³ çà ðåçóëüòàòàìè âèâ÷åííÿ òà àíàë³çó åôåêòèâíîñò³ ä³þ÷èõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ³ñíóþ÷î¿ ïðàêòèêè ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà äîñâ³äó çàðóá³æíèõ êðà¿í;
-Ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü
ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó (ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ðåãëàìåíò ðàäè, ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿,
òîùî);
-Ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ ìåòîä³â óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿
ñêëàäîâî¿ âèáîð÷îãî ïðîöåñó íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
-Âîëîä³ííÿ ìåòîäàìè òà ìåõàí³çìàìè íàäàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ïîñëóã.
Ë³öåíç³ÿ íà ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ñïåö³àëüí³ñòþ 8.150108
"Ì³ñöåâåñàìîâðÿäóâàííÿ"
íàäàíà ð³øåííÿì ÄÀÊ Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè â³ä 01 ëèïíÿ 2008 ð.,
ïðîòîêîë¹72.

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ñïåö³àëüí³ñòþ
8.150108 "Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ", âèçíà÷åíî êàôåäðè, ÿê³ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.
Ïðîâ³äíîþ êàôåäðîþ º êàôåäðà ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì.
Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çà
ñïåö³àëüí³ñòþ "Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ" ó Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè áóäå êîìïëåêñíîþ,
àäàïòîâàíîþ äî ïîòðåá
ñëóæáîâö³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íà âèð³øåííÿ ïðèêëàäíèõ çàâäàíü
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä òà òåðèòîð³é. Çîêðåìà áóäóòü âèâ÷àòèñÿ òàê³
äèñöèïë³íè: Ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ, Îñíîâè ïðàâà â óïðàâë³íí³, Ïîë³òèêà ³
óïðàâë³ííÿ, Åêîíîì³êà ³
ô³íàíñè, Äåðæàâíà ïîë³òèêà
â ñîö³îãóìàí³òàðí³é ñôåð³,

Ñïåö³àëüí³ñòü
"Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ"
Ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ º ôàêòîðîì
äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ, íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Çàäëÿ ³íòåëåêòóàëüíî-êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ðîçðîáëåíà ìàã³ñòåðñüêà ïðîãðàììà ñïåö³àëüíîñò³ "Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ", ïðåäìåòîì ÿêî¿
º âèâ÷åííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÿê ñïåöèô³÷íî¿ ôîðìè ïóáë³÷íî¿ âëàäè ç
ìåòîþ
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ çàâäàíü äåðæàâè ÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì éîãî ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, ïðàâîâèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ àñïåêò³â.
ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè îòðèìàíî ë³öåíç³þ

ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

ÌÀÃ²ÑÒÐ

¹1 (2) Ñ³÷åíü 2009

276 559 осіб.

на державній службі
працювало

2008 року

Öèôðà

Документ, розроблений Голов!
держслужбою України додав до
видів підвищення кваліфікації
державних службовців, зокрема !
для державних службовців І ! IV
категорій посад ! тренінги у Шко!
лі вищого корпусу державної
служби, а також участь у щоріч!
ному Всеукраїнському конкурсі
"Кращий державний службо!
вець".
Крім того, Урядом схвалено
проект постанови Кабінету Мініс!
трів України "Про доповнення
пункту 2 постанови Кабінету Мі!
ністрів України від 11 серпня 1995
р. № 641". Цим документом урегу!
льовано питання щодо порядку та
термінів подання декларацій про
доходи державними службовця!
ми, які не мають з поважних при!
чин можливості подати їх вчасно.

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çàòâåðäèâ ïîñòàíîâó "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïóíêò³â 8 ³ 10 Ïîëîæåííÿ ïðî ñèñòåìó ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â".

Äîñë³âíî

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

Ïåðåäíº ñëîâî

Ç Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
Ç Íîâèì ðîêîì!

Äîðîã³ äðóç³!

Ñåðäå÷íî â³òàþ êîæíîãî
ç âàñ ç íàãîäè
ñâ³òëèõ ³ ðàä³ñíèõ
ñâÿò Ð³çäâà Õðèñòîâîãî
òà Íîâîãî ðîêó!
Çà ð³ê, ùî ìèíóâ, ìè ðàçîì ç âàìè ñòàëè
çãóðòîâàí³øèìè,
äîñâ³ä÷åí³øèìè,
à îòæå - ñèëüí³øèìè.
Òîìó ïåâåí, ùî âñ³
òðóäíîù³, ÿê³ íàì âèïàëè,
ïîäîëàºìî!
Ùèðî çè÷ó êîæíîìó,
ùîá ðàä³ñòü æèòòÿ
ñóïðîâîäæóâàëà âàñ
ùîäíÿ.
Íåõàé
íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíà
ôåºð³ÿ ç³ãð³º âàñ
ëþáîâ'þ.
ïîäàðóº çàòèøîê
òà çì³öíèòü ïåâí³ñòü
ó ñîá³
³ â³ðó â äåíü ïðèéäåøí³é.
Çäîðîâ'ÿ âàì,
ðîäèííîãî òåïëà,
Áîæî¿ áëàãîäàò³,
çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é
³ çàäóì³â!
Ùàñëèâîãî âàì Ð³çäâà
òà Íîâîãî ðîêó!

Ç ïîâàãîþ
Ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿
Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ,
Ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè
Âàñèëü ÊÓÉÁ²ÄÀ

Індекс
співвідношення
кількості
держслужбовців
до загальної
кількості громадян
в Україні
складає
0,59
відсотка .

