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çóìîâèëè öåé âèá³ð, òàê³:
1) çä³éñíåííÿ íàëåæíîãî
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ïðåäñòàâíèêàìè ÃîëîâÊÐÓ òà
åêñïåðòàìè Øâåäñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü ô³íàíñîâîãî
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ö³ëü ïðîåêòó.
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òà ñèñòåìàòèçîâàíî íàÿâí³
ìåòîäè óñóíåííÿ ¿õ.
Ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè òà
ïðåäñòàâíèêè ÃîëîâÊÐÓ ïîçèòèâíî îö³íèëè íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, çóñèëëÿ òà äîñÿãíåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ó ñôåð³
ðîçâèòêó ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ.
Åäóàðä Àðóñòàìÿí,
ìàã³ñòð äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ.
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Âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíîãî
ìåíåäæìåíòó
резерви його величезні.
Ефективне управління
проектами на основі су
часних інформаційних
технологій і моделей ке
рування проектами дає
приблизно 1520 % ско
рочення непродуктив
них втрат і заощаджує
від 15 до 30 % часу. В Ук
раїні дотепер вважаєть
ся, що теорія й практика
управління проектами
до діяльності виконавчої
влади не має ніякого від
ношення. Однак, якщо
згадати, що під проек
том розуміється цілес
прямована діяльність об
меженого в часі харак
теру, результатом якої є
нова послуга або новий
продукт, то вся діяль
ність місцевої влади мо
же розглядатися саме як
управління проектами.
Програма довгостроко
вого розвитку області,
регіональні цільові прог
рами, бюджет, норма
тивноправові акти  все
це нові продукти, діяль
ність по створенню яких
ціленаправлена та обме
жена в часі. В роботі над
будьяким документом
бере участь велика кіль
кість людей, організацій,
пересікаються різнома
нітні інтереси. І всім цим
треба кваліфіковано уп
равляти, здійснювати
контроль відповідності
отриманих результатів
поставленому завданню,
фактично витрачених
коштів, які виділенні від
повідним бюджетом, уп
равляти "часом проек
ту". Все це треба проду
мати, спланувати, розра
ховувати трудові, мате
ріальні, фінансові ре
сурси, визначити ризи
ки, створити процедури,
забезпечити комуніка
ції. Таким чином, діяль
ність виконавчої влади є
по суті проектноорієн
тованою.
Сьогодні увесь світ
рухається від окремих
проектів до проектно
орієнтованих компа
ній, проектноорієнто
ваних організацій, про
ектноорієнтованого
суспільства, тому що
розвиток без ефектив
но реалізованих проек
тів неможливо.
В останні 30 років у

світі сформувалася така
методологія управління
проектами, яка виділи
лася в особливий вид
професійної діяльності.
Зараз важко назвати хо
ча б одну світову компа
нію з відомим іменем,
яка здійснювала б свої
проекти без прожект
менеджменту (project
management).
Важко
знайти й уряд розвине
ної країни, який б не
узяв на озброєння цю
методологію, кошти й
технології.
Нова модель керуван
ня проектами, запропо
нована компанією Pri
mavera Systems, одержа
ла назву "Концентрич
ного керування проекта
ми" (Concentric Project
Management  CPM). Не
вдаючись глибоко в под
робиці даної моделі, слід
зазначити, що CPM за
безпечує 4 важливих пе
реваги в порівнянні з ра
ніше існуючими підхо
дами: візуалізацію (мо
дель забезпечує всіх
учасників проекту тієї
реальною інформацією,
яка їм необхідна з ураху
ванням ролі в проекті й
права доступу до інфор
мації), координацію (мо
дель дозволяє координу
вати дії всіх учасників
проекту  від керівників
до субпідрядників), по
силення (постійний вза
ємозв'язок усіх учасни
ків проекту й моніто
ринг усіх його змін під
силює відповідальність
кожного учасника за
своєчасне і якісне вико
нання своєї частини ро
біт) і конкурентні пере
ваги (якісно поліпшуєть
ся й прискорюється про
цес прийняття рішень на
всіх етапах реалізації
проекту, процеси опти
мізації дозволяють виби
рати найкращий за не
обхідними критеріями
варіант розвитку подій).
Вигоди від упровад
ження зазначеної моделі
в органи виконавчої вла
ди:
 чіткі та ясні цілі на
шляху
формування
культури управління
проектами та розвитком
організації на основі
проектного підходу;
 значне зменшення
Â. Øåâöîâ
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втрат, що викликані від
сутністю професійної
мови та методології уп
равління проектами;
 покращення взаємо
розуміння між керів
ництвом організації та
зріст їх професійної
компетенції;
 використання моделі
зрілості для розвитку
культури управління ор
ганізації;
 організація мультип
роектного управління на
основі сучасної методо
логії управління проек
тами.
Впровадження в дер
жавній організації ідей
сучасного проектного
менеджменту визначає
значну кількість змін та
нововведень, не тільки
одночасних, а головне 
постійних.
Актуальність
цієї
проблеми пов'язана з та
кими чинниками, як:
 прийняття управлін
ських рішень, зорієнто
ваних на конкретний ре
зультат, з урахуванням
впливу цих рішень на ін
ші сфери суспільного
життя;
 підвищення ефек
тивності формування та
реалізації в області регі
ональних та комплек
сних програм, цільового
та ефективного вико
ристання коштів (як
бюджетних, так і залуче
них), спрямованих на їх
виконання;
 перехід в управлінні
організаціями в системі
виконавчої влади та ор
ганів самоврядування до
стандартів
системи
якості ISO 9000, 9004.
Перехід від безсис
темного виконання про
ектів до грамотно орга
нізованого керування
ними дозволить держав
ній організації залишити
в минулому практику
штурмівщини, постійно
го зриву або перенесен
ня строків закінчення
робіт, порушення техно
логії, постійні проблеми
з фінансуванням і бага
то чого іншого.

Â Óêðà¿í³ ïîâèííà â³äáóâàòèñÿ ê³ëüê³ñíà òà ÿê³ñíà çì³íà â³äíîñèí ì³æ îðãàíàìè âëàäè òà íàñåëåííÿì, ïðè÷îìó ö³ çì³íè íåîáõ³äíî ðåàë³çîâóâàòè, ÿê íà ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíîìó, êîìóí³êàòèâíîìó, òàê ³ íà ð³âí³ íàäàííÿ ïîñëóã.
Більше того, держава,
повинна нарешті, відсту
паючи від командноди
рективного стилю уп
равління, перетворюва
тися в надавача послуг.
Існує низка причин для
такої трансформації, і в
першу чергу,  це демок
ратизація суспільства в
цілому, розвиток місце
вого самоврядування,
курс на європейську ін
теграцію, загальносвіто
ва тенденція до глобалі
зації, становлення гро
мадянського суспільс
тва, зростання інформа
ційних потоків та, як на
сідок, підвищення рівня
право та самосвідомості
громадян. Все це обу
мовлює необхідність
певного тиску на владні
інституції, що приму
сить їх змінити своє
функціонування, оскіль
ки принципово змінило
ся середовище, в якому
діє влада.
Становлення інститу
ту громадського контро
лю в цілому, та за якістю
управлінських послуг,
зокрема, у сьогоденній
Україні відбувається за
умови відсутності стан
дартів якості послуг та
критеріїв їх оцінки, не
достатнього розвитку
громадянського
сус
пільства та його окремих
елементів, відсутності
адаптації організаційно
структурної складової
органів державної влади
та місцевого самовряду
вання, відсутності норм
етичної поведінки як
споживачів, так і надава
чів послуг, значних бю
рократичних традицій в
державі. Але головною
перепоною на шляху
здійснення відповідного
контролю є саме недос
татня наукова розробле
ність питання та, як нас
лідок, низька ефектив
ність механізмів його
реалізації.
Серед великої кіль
кості методів, які дозво
ляють забезпечити соці
альноекономічний регі
ональний розвиток краї
ни, є один потенційний
потужний ресурс  уп
равління
проектами,
який фактично не задія
ний в українському дер
жавному управлінні. А
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Âàñèëü Êóéá³äà:
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шаються надто дороги
ми для більшості потен
ційних покупців. Чи
можливе зниження цін у
цьому секторі, за раху
нок яких чинників?
 Передовсім, це спро
щення погоджувально
дозвільних процедур, та
кож зменшення наванта
ження, яке лягало на за
будовників. У Києві 40%
від вартості новозбудова
ного житла йшло у місь
кий бюджет. Зараз це об
межено, як я вже казав,
чотирма відсотками, але
це стосуватиметься лише
нового будівництва.
Водночас у структурі
вартості житла понад
50% становлять будівель
ні матеріали. Тому Мін
регіонбуд ініціював під
писання Меморандуму
між асоціаціями буді
вельників та виробників
будівельних матеріалів, в
якому кожна з сторін
взяла на себе певні зо
бов'язання. Зокрема, ви
робники матеріалів пого
дилися працювати з міні
мальною собівартістю. З
окремих матеріалів ціна
впала, хоча й не настіль
ки, як ми розраховували.
Ми розуміємо, якщо
не буде здешевлення
вартості
квадратного
метра, то житло, навіть
збудоване за допомогою
державних коштів, зали
шиться нереалізованим.

Óðÿä çä³éñíþº ïîñë³äîâí³ êðîêè

Ðîçâèòîê áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ òðàäèö³éíî º îäíèì ³ç íàéïåðøèõ ïð³îðèòåò³â ó ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó. Çðîçóì³ëî, ùî â ïåð³îä ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè óâàãà äî áóä³âåëüíèê³â ïîñèëèëàñÿ, ñâ³ä÷åííÿì ÷îãî º íèçêà óðÿäîâèõ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ îñòàíí³ì ÷àñîì. Ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî çàïîá³ãàííÿ âïëèâó ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè íà ðîçâèòîê áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ òà æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà", ïåðåä òèì áóëî ïðèéíÿòî ùå äåê³ëüêà íîðìàòèâíèõ àêò³â, ÿê³ ìàþòü ì³í³ì³çóâàòè âòðàòè ó òåìïàõ ðîçâèòêó ãàëóç³.
ßê øâèäêî ãàëóçü ìîæå ïîäîëàòè íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿, ÿê³ êðîêè ïîòð³áíî çä³éñíèòè ïåðøî÷åðãîâî - ïðî öå êîðåñïîíäåíò ÓÊÐ²ÍÔÎÐÌó ðîçìîâëÿâ ç ì³í³ñòðîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè, ïðåçèäåíòîì Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ Âàñèëåì Êóéá³äîþ.
 Ви бачите оптиміс можливість залучення мисловості будівельних
тичний сценарій розвит коштів від інвестиційних матеріалів та будівельній
компаній, з якими потріб галузі, що в свою чергу
ку подій у будівництві?
 Я намагаюсь бути ре но налагоджувати роботу приведе до збільшення
алістом. Аби зупинити як забудовникам, так і обсягів податкових над
ходжень до Державного
рецесію в галузі, треба місцевим органам влади.
Пожвавити інвести бюджету України.
зробити максимум для
 Іншим важливим
забезпечення інвесту ційну діяльність у буді
вання в будівництво. вельному комплексі мо джерелом інвестування
Щоб утриматися на рівні же і залучення коштів має стати допомога з
2008 року, враховуючи іноземних інвесторів у Державного бюджету на
розміри інфляції, потріб розвиток природних ро добудову об'єктів жит
но залучити кошти на довищ нерудних матеріа ла, так?
 Пропозиція з боку
рівні 210 млрд. грн. З них лів, які використовують
приблизно 100 млрд.  це ся для виробництва буді держави допомогти добу
будуть будівельномон вельних матеріалів та ви дувати такі об'єкти про
тажні роботи. А в житло робів будівельного приз диктована не лише тим,
ве будівництво потрібно начення, у першу чергу щоб дати роботу будівель
орієнтовно 33 млрд. грн. тих, що ми імпортуємо: никам, а й тим, щоб забу
при тому, що минулого утеплювачі, керамічні довники виконали свої зо
плитки, санфаянс, ліно бов'язання перед людьми,
року було 30 млрд.
які взяли позики у банку і
 Якими тут можуть леум, вапно.
Зрозуміло, що нові вклали кошти у сподіва
бути джерела надход
розроблення родовищ ний будинок. Ми таким
жень?
 Джерелами надход сприятимуть розвитку чином хочемо уникнути
жень можуть бути як вітчизняного виробниц поширення у країні ана
приватні інвестиції, так і тва будівельних матеріа логів "Елітацентру".
 Нині відзначається
кошти Державного бюд лів та виробів будівель
жету. В умовах недостат ного призначення, ство помітне зниження цін на
нього фінансування бу ренню нових робочих житло, але лише на вто
дівництва нами пропону місць у гірничорудній ринному ринку. Новобу
ється розглянути також промисловості, у про дови, як і раніше, зали

ти? Відповідь була у всіх
абсолютно однакова, хоча
всі вони дуже люблять
Юлію Тимошенко,  це зло
чин. Крапка. А я кажу: у
нас  це демократія. І проб
лема не в тому, що Прем'єр
має свою думку. Проблема
в тому, що наш Президент
та й журналісти теж вважа
ють, що це демократія. Що
це означає? Що в нас не
має вертикалі влади. Не
визначені обмеження лобі
ювання бізнесових інтере
сів. Не узаконені захист
права на приватну влас
ність і захист права на чес
ну конкуренцію. У взаємо
дії політичного керівниц
тва й адміністративного
апарату не визначені сан
кції за порушення обов'яз
ків. Не визначена нова
роль представників цен
тральної влади у регіонах

за кардинально нових умов
існування самоврядної вла
ди місцевих громад. Не
визначені та не захищені
нові обов'язки контролю
над дотриманням націо
нального інтересу пред
ставниками центральної
влади на регіональному,
обласному й селищному
рівнях. Наприклад, міська
рада у Львові може сказа
ти: ми стадіон не будувати
мемо. Хоча є національна
програма підготовки до Єв
ро2012. Або відміняє указ
Президента на своїй тери
торії голова сільради в Іва
ноФранківській області,
бо він має цілковиту владу.
Щось тут неправильно. А
що саме? Не визначені та
не захищені відповідаль
ність і повноваження ви
борних місцевих органів за
соціальний та економічний

розвиток територіальної
громади. Взагалі, не можна
говорити про будьякі мож
ливості вдосконалення са
моврядування поза питан
ням їх взаємодії з централь
ною державною владою.
Всі проблеми самовряду
вання пов'язані з невідпо
відністю між новою демок
ратичною природою орга
нів державного самовряду
вання та способом їх взає
модії з нереформованими з
радянських часів централь
ними органами влади.
Чим ми відрізняємося
від демократичних країн,
наприклад, у питаннях са
моврядування? Децентра
лізація та самоврядування
в демократичних країнах
співіснують з політикою
централізації та забезпе
ченням національного ін
тересу. Представники за
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Тому треба шукати нові
варіанти зниження собі
вартості, в тому числі і
через нові технології у
виробництві.
 Чи можлива поява на
ринку будівництва жит
ла іноземних компаній
як елемента посилення
конкуренції?
 Для початку скажу
про те, що нами сформо
ваний перелік об'єктів
промислового будівниц
тва в Україні на загальну
суму 522 млрд грн. Зок
рема, затверджено 61 ве
ликий об'єкт на суму 154
млрд, вартість кожного
не менше 100 млн грн.
То, звичайно, ми зацікав
лені у тому, щоб до будів
ництва таких об'єктів
приходили як вітчизняні,
так зарубіжні забудовни
ки, з власними технологі
ями і фінансуванням, за
умови використання на
шої робочої сили та буді
вельних матеріалів.
Це стосується і житло
вого будівництва. Такі
компанії можуть брати в
оренду земельні ділянки,
будувати тут житло і про
давати його, але за умови
 90% нашої робочої сили
і 75% наших будівельних
матеріалів.
Зрозуміло, що наяв
ність конкуренції повин
на привести до здешев
лення вартості житла.

Îëåã Îë³éíèê,
ÓÊÐ²ÍÔÎÐÌ.

гальнонаціональної влади
на місцях забезпечують
контроль над втіленням на
ціонального інтересу, за
гальнонаціональних прог
рам, збереженням терито
ріальної цілісності, а також
національною безпекою та
виконанням національного
бюджету. Вони контролю
ють виконання Конститу
ції, верховенства права,
прав людини, прав грома
дян на державні послуги та
виконання центрального
бюджету. Місцеві громади
мають цілковиту автоно
мію у плануванні і вико
нанні соціальноекономіч
них програм розвитку сво
єї території, але в рамках
національних програм, не
маючи права їх порушити.
Обидві функції забезпече
ні окремими адміністра
тивними апаратами.

Â³ðà Íàí³âñüêà:
Íåñòàá³ëüíà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ º ðåçóëüòàòîì
íåçàâåðøåíî¿ ôðàãìåíòàðíî¿ äåìîêðàòèçàö³¿
Хоч як прикро, держав
на машина, тобто держапа
рат і система державної
служби, зовсім не змінила
ся з радянських часів. У ре
зультаті незавершеної "де
совєтизації" між усіма но
воутвореннями і нерефор
мованим державним апа
ратом почалися "пожежі". І
це не дивно, адже, попер
ше, не врегульовано взаєм
них повноважень, не виз
начено обов'язкових норм
субординації та керівниц
тва між Президентом і
Прем'єрміністром.
У
Франції на конференції з
питань державного управ
ління я запитала: як оціню
ють ситуацію французи,
дуже досвідчені в держав
ному та політичному уп
равлінні, коли Президент
видає указ, а Прем'єр від
мовляється його виконува
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íîâàö³éíà ïîë³òèêà;
- ìàêðîåêîíîì³÷íà ïîë³òèêà; ô³íàíñîâà ñèñòåìà, ïîäàòêîâà ñèñòåìà, ³íâåñòóâàííÿ;
- ðîçâèòîê ïóáë³÷íîãî ïðàâà, àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî;
- äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ïóáë³÷íå
àäì³í³ñòðóâàííÿ, íàäàííÿ ïóáë³÷íèõ
ïîñëóã, ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, òåõíîëîã³¿
ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü;
- äåðæàâíà ñëóæáà;
- ðåã³îíàëüíèé ðîçâèòîê; ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó;
- ìåíåäæìåíò, óïðàâë³íñüêà îðãàí³çàö³éíà êóëüòóðà; óïðàâë³íñüêà
êîìàíäà;
- ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà ðîáîòà, çâ'ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ;
- êóëüòóðà ä³ëîâîãî óêðà¿íñüêîãî
ìîâëåííÿ.
Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî 76
äðóêîâàíèõ ïðàöü.
Óñ³ íîâ³ íàäõîäæåííÿ ñèñòåìàòèçîâàí³, êëàñèô³êîâàí³ òà âíåñåí³ â
áàçó äàíèõ "Êíèæêîâèé ôîíä". Áàçè äàíèõ åëåêòðîííîãî êàòàëîãó ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè
á³áë³îòåêè ÑÀÁ "²ÐÁ²Ñ" âèñòàâëåí³
íà Âåá-ïîðòàë³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ â ëîêàëüí³é ìåðåæ³ òà â ðåæèì³
â³ääàëåíîãî äîñòóïó:
www.academy.gov.ua.

Íîâ³ íàäõîäæåííÿ íàóêîâî-íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè äî ôîíä³â á³áë³îòåêè Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

Äî ôîíä³â á³áë³îòåêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàä³éøëà íîâà íàóêîâîíàâ÷àëüíà ë³òåðàòóðà, ùî âèéøëè
äðóêîì ó âèäàâíèöòâ³ Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ òà â ³íøèõ âèäàâíèöòâàõ
Óêðà¿íè.
Îòðèìàí³ âèäàííÿ ðåêîìåíäîâàí³
âèêëàäà÷àìè êàôåäð äî íàâ÷àëüíèõ
äèñöèïë³í ìàã³ñòåðñüêèõ ïðîãðàì
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿.
Íîâ³ íàäõîäæåííÿ ë³òåðàòóðè,
ïðåäñòàâëåí³ â åêñïîçèö³¿, çãðóïîâàí³ çà ãàëóçÿìè çíàíü â³äïîâ³äíî
äî Óí³âåðñàëüíî¿ äåñÿòêîâî¿ êëàñèô³êàö³¿:
- ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³, åëåêòðîííå
âðÿäóâàííÿ;
- ñòàíäàðòèçàö³ÿ, ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè;
- ö³íí³ñí³ çàñàäè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ;
- ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèé ðîçâèòîê; ñîö³àëüíà äåðæàâà;
- ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñòàòèñòèêà; ô³íàíñîâà ñòàòèñòèêà;
- ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ;
- ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè, ïóáë³÷íà ïîë³òèêà, äåðæàâíà ïîë³òèêà;
- ³íñòèòóö³éí³ çàñàäè ôîðìóâàííÿ
åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè, ³ñòîð³ÿ åêîíîì³÷íèõ â÷åíü; äåðæàâíà ³í-

Çàïðîøóºìî â³äâ³äàòè âèñòàâêó íîâèõ àíãëîìîâíèõ íàäõîäæåíü, ÿêà ðîçãîðíóòà â ÷èòàëüíîìó çàë³ á³áë³îòåêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ çà àäðåñîþ: âóë. Å.Ïîòüº, 20.

ïåðåäàíî àíãëîìîâíó íàâ÷àëüíî-íàóêîâó ë³òåðàòóðó ç ïèòàíü ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, îòðèìàíó â ìåæàõ çä³éñíþâàíîãî ïðîåêòó ì³æ Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè òà Fachhohschule f?r Verwaltung
und Rechtspflege Berlin (FHVR) - University of
Applied Sciences.
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ïðåäñòàâëåíî 30 àíãëîìîâíèõ ï³äðó÷íèê³â, íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â
òà ³íøèõ âèäàíü.
Óñ³ íîâ³ íàäõîäæåííÿ ñèñòåìàòèçîâàí³, êàòàëîã³çîâàí³ òà âíåñåí³ â áàçó äàíèõ "Êíèæêîâèé ôîíä". Áàçè äàíèõ åëåêòðîííîãî êàòàëîãó ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè á³áë³îòåêè ÑÀÁ "²ÐÁ²Ñ" âèñòàâëåí³ íà âåá-ïîðòàë³
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ â ëîêàëüí³é ìåðåæ³ òà â
ðåæèì³ â³ääàëåíîãî äîñòóïó: www.academy.gov.ua.

Çàïðîøóºìî â³äâ³äàòè âèñòàâêó íîâèõ íàäõîäæåíü, ÿêà îðãàí³çîâàíà òà ä³º â ÷èòàëüíîìó çàë³ á³áë³îòåêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ çà àäðåñîþ â. Ïóãà÷îâà, 12/2 .
Çàâäÿ÷óþ÷è ³í³ö³àòèâ³ òà îðãàí³çàö³éíîìó
ñóïðîâîäæåííþ çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, ².À.Ãðèöÿêà, äî ôîíä³â
á³áë³îòåêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàä³éøëè
íîâ³ íàäõîäæåííÿ àíãëîìîâíî¿ íàâ÷àëüíîíàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè â³ä Óí³âåðñèòåòó "Ëîíäîí-Ìåòðîïîë³òåí".
Íîâ³ àíãëîìîâí³ äðóêîâàí³ ïðàö³ 20052008 ðîê³â âèäàííÿ, ïðåäñòàâëåí³ â åêñïîçèö³¿, óí³êàëüí³; âîíè âèñâ³òëþþòü ð³çíîìàí³òí³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: þðèäè÷í³, åêîíîì³÷í³, âíóòð³øíüî- òà
çîâí³øíüîïîë³òè÷í³, ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðí³
ïèòàííÿ. Ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ óðÿä³â êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, ³íñòèòóö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ñòàíó ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿,
ì³ñöåâîãî óïðàâë³ííÿ òà ³íøå.
Îòðèìàí³ âèäàííÿ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ òà íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ñëóõà÷àìè, ìàã³ñòðàìè, àñï³ðàíòàìè,
äîêòîðàíòàìè, âèêëàäàöüêî-ïðîôåñîðñüêèì
ñêëàäîì òà óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè îñîáàìè
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿.
Òàêîæ ².À. Ãðèöÿêîì äî ôîíä³â á³áë³îòåêè

Магістр лютий 2009

Çíàéîìòåñü
Ìèíóëà Ðàäà Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèéíÿëà äî ëàâ îðãàí³çàö³¿ íîâèõ ó÷àñíèê³â.
Â íàø³ ðÿäè âëèëèñÿ:
Á³äÿê (Ôåðëºâè÷) Ìàð³ Àíäð³¿âíà.
Ìàðòèíþê Âîëîäèìèð,
ðåäàêòîð ãàçåòè "Øëÿõ ïåðåìîãè.
Ïî÷òàðüîâ Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ïðåäñòàâíèöòâà "ÀÎÍ ë³ìèòèä".
Øêîðóòà Ëþáîìèð Ìèêîëàéîâè÷.
Øêóìáàòþê Êàðèíà Ëþáîìèð³âíà,
Áóäåíêî Â'ÿ÷åñëàâ ªâãåíîâè÷.
Ïðîêîïîâè÷ Íàä³ÿ Þð³¿âíà,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Øòåôàí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷,
àñï³ðàíò Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ³íñòèòóòó äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Æàðàÿ Ñâ³òëàíà Áîðèñ³âíà.
Ìàò³é÷èê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà,
çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à â³ää³ëîì Óïðàâë³ííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ðóäåíêî Àííà Âàñèë³âíà,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîäàæ ÒÎÂ "Ëåìàí Óêðà¿íà"
ì.Âèøíåâå.
Ëåìàê Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äåðæàâíîãî êîì³òåòó âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Óêðà¿íè.
Êóðïàêîâ Âàäèì,
ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü.
Ùåðáàíü Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Óïðàâë³ííÿ îáîðîííî-ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ìóäðèê Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Àíàíü¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Ñóðìåíêî Â³òàë³é Äìèòðîàè÷,
ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÒÎÂ "ÀÏÊ- ÃÐÓÏ",ì. Áðîâàðè.
Íàóìåíêî Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ÇÀÒ "PIPELIFA UKRAINE".
Êà÷åíþê ÒåòÿíàÂîëîäèìèð³âíà.
Òåñàëîâñüêèé Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷,
³íæåíåð ÒÎÂ "ÕÀÄÎ - ÕÎËÄ²ÍÃ".
Ê³ôëþê Ðîìàí Ìèêîëàéîâè÷ ,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ.

ÌÀÃ²ÑÒÐ
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
http://www.vamdu.com
²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü Âñåóêðà¿íñüêî¿
Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
¹2 Ëþòèé 2009
Íàêäàä - 999 ïðèì³ðíèê³â.
Íàäðóêîâàíî íà âëàñí³é âèäàâíè÷³é áàç³.
Åëåêòðîííà àäðåñà - vamdu@ukr.net
òåë. (044) 592-43-04. ôàêñ(044) 223-09-55
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Ïðåçèäåíò
Àñîö³àö³¿
Âàñèëü ÊÓÉÁ²ÄÀ.

Ñõâàëåíî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ
ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
êîíôë³êò ³íòåðåñ³â íà äåðæàâí³é
ñëóæá³ òà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ" òà äîðó÷åíî Ãîëîâäåðæñëóæá³ âðàõóâàòè ¿õ ïðè äîîïðàöþâàíí³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äîáðî÷åñíó ïîâåä³íêó îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é
äåðæàâè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ".

Основна діяльність Комітету була
спрямована на вирішення питань що
до подальшого розвитку правової ба
зи здійснення державної влади, зміц
нення та розширення прав місцевого
самоврядування, вдосконалення ор
ганізації виборів та референдумів,
реформування системи органів вико
навчої влади та місцевого самовряду
вання, розв?язання проблем адмініс
тративнотериторіального устрою
України, врегулювання найбільш гос
трих матеріальнофінансових проб
лем громад та регіонів, участі у захо
дах антикризового характеру.
Упродовж третьої сесії підготовлені
Комітетом питання розглядалися на
пленарних засіданнях Верховної Ради
України, за результатами яких було
прийнято 230 законодавчих актів, з
них  223 постанови про призначення
позачергових місцевих виборів.
На думку членів Комітету, важли
ве значення має прийнятий парла
ментом 25 грудня 2008 року Закон
"Про внесення змін до Закону Укра
їни "Про місцеве самоврядування в
Україні" (щодо строків повноважень
місцевої ради, сільського, селищно
го, міського голови, голови обласної,
районної, районної у місті ради, зас
тупників голови обласної, районної,
районної у місті ради) (реєстр.
№0901). Він спрямований на врегу
лювання проблеми строку повнова
жень місцевої ради, обраної не під
час чергових місцевих виборів, а при
проведенні позачергових, повтор
них виборів ради або обранні ради
новоствореної територіальної гро
мади. А також усуває проблеми, що
стосується строку повноважень
сільського, селищного, міського го
лови, обраного на позачергових,
повторних чи перших виборах.

Êîì³òåò ç ïèòàíü äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ óïðîäîâæ òðåòüî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè 6-ãî ñêëèêàííÿ ïðîâ³â
17 çàñ³äàíü, íà ÿêèõ áóëî ðîçãëÿíóòî
103 ïèòàííÿ ùîäî ðåôîðìóâàííÿ
ñèñòåìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Äîñë³âíî

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

Çì³íà

Ðîçïîðÿäæåííÿ
Ïðåçèäåíòà
Àñîö³àö³¿
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"Ïðî
ï³äãîòîâêó
ïëàíó ðîáîòè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ íà 2009
ð³ê"
Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ï.
6.12. Ñòàòóòó Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ,
òà çã³äíî ç íàïðÿìêàìè
ðîáîòè çàêð³ïëåíèìè çà
÷ëåíàìè Ðàäè Àñîö³àö³¿:
1. Ïîäàòè íà îáãîâîðåííÿ, òà çàòâåðäæåííÿ
Ðàäè Àñîö³àö³¿, ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïëàíó ðîáîòè ÂÀÌÄÓ íà 2009 ð³ê:
- ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî Àñîö³àö³¿ òà
âçàºìîä³ÿ ç äîíîðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè;
Â³äïîâ³äàëüíèé:
×ëåí Ðàäè - ª. Ôèøêî.
- âçàºìîä³ÿ ç êîìåðö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè;
Â³äïîâ³äàëüíèé:
×ëåí Ðàäè - Ð. Ïëóãàòîð.
- ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ÷ëåí³â Àñîö³àö³¿;
Â³äïîâ³äàëüíà:

×ëåí Ðàäè - Í. Äàðìîãðàé.
- âçàºìîä³ÿ ç³ ÇÌ²,
ñòâîðåííÿ ñàéòó Àñîö³àö³¿, âèäàííÿ æóðíàëó,
áþëåòåíÿ Àñîö³àö³¿. Â³äðîäæåííÿ æóðíàëó "Êîìàíäîð - â³ñíèê äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ Óêðà¿íè"
Â³äïîâ³äàëüíèé:
×ëåí Ðàäè - Î. Êóëèê.
- âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ òà òåðèòîð³àëüíî¿ ñòðóêòóðè Àñîö³àö³¿;
Â³äïîâ³äàëüíèé:
×ëåí Ðàäè - Ñ. Øåðåìåòà.
- ðîáîòà þðèäè÷íî¿
ñëóæáè Àñîö³àö³¿, ñóïðîâ³ä äîêóìåíòîîá³ãó, ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðîáêè
ïðîåêò³â òà á³çíåñ ïëàí³â;
Â³äïîâ³äàëüíèé:
×ëåí Ðàäè - Ì. Äÿ÷èøèí.
2. Óçàãàëüíèòè ïîäàí³
ïðîïîçèö³¿ , òà ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ïëàíó ðîáîòè Àñîö³àö³¿ íà 2009 ð³ê;
Â³äïîâ³äàëüíèé:
Â³öå - Ïðåçèäåíò
Àñîö³àö³¿ - À. Áîáðî.

Àñï³ðàíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ïåðåì³ã ó ïîë³òè÷íîìó òîê-øîó
"Ñïîêóñà âëàäîþ"
Аспірант Інституту проблем державного уп
равління та місцевого самоврядування Націо
нальної академії державного управління при
Президентові України Олександр Слобожан
став переможцем всеукраїнського політичного
токшоу "Спокуса владою". Це проект Першого
Національного телеканалу, в якому молоді лю
ди, які прагнуть стати політиками і прийти до
влади, вічнавіч зустрічаються з тими, хто вже
пізнав її смак.
Пройшовши всеукраїнський відбірковий
тур, Олександр гідно представив Національну
академію у четвірці лідерів, які змагалися за
право отримати найвищу оцінку за свої ідеї та
ініціативність від відомих та впливових політи
ків України. Він підняв важливі питання рефор
мування системи державного управління та
місцевого самоврядування і зробив акцент на
необхідності негайного реформування публіч
ної служби в Україні.
Позиції Олександра Слобожана знайшли під
тримку як у політиків, так і у присутніх у студії
глядачів. Високоповажні арбітри визначили йо
го беззаперечним переможцем.

Çà ï³äòðèìêè
Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ
Åíåðãîçáåð³ãàþ÷à ïðîãðàìà
" Òåïëèé áóäèíîê"
ìàã³ñòðà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

ÒÅÑÀËÎÂÑÜÊÎÃÎ Î.Á.

Øàíîâí³ êîëåãè,
â äàíîìó ïðîåêò³ çîñåðåäæóþ âàøó óâàãó íà
òîìó, ùî ò³ëüêè ñï³ëüí³ ä³¿ ôàõ³âö³â, ñëóæáîâö³â, êåð³âíèê³â òà ïîë³òèê³â ìîæóòü ïðèíåñòè
óñï³õ â ðåàë³çàö³¿ áóäü ÿêèõ ³äåé íà êîðèñòü
Äåðæàâè â ö³ëîìó, òà áåçïîñåðåäíüî ðåã³îíó, â
ÿêîìó ìè ç âàìè ìåøêàºìî òà ïðàöþºìî.
Âñåóêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìàã³ñòð³â Äåðæàâíîãî
Óïðàâë³ííÿ º ñòðóêòóðîþ, ÿêà ñïðîìîæíà ç'ºäíàòè äîñâ³ä ôàõ³âö³â â ð³çíèõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðþâàííÿ òà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ç ö³ëëþ
âïðîâàäæåííÿ íîâàòîðñüêèõ ³äåé, ðîçðîáêè
ñòðàòåã³é òà áåçïîñåðåäíüî â÷èíåííÿ ä³é ùîäî
ðåàë³çàö³¿ íàøèõ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â.
Çàïðîøóþ äî îáãîâîðåííÿ ³äå¿.
Ç ïîâàãîþ, ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ,
Î.Á. Òåñàëîâñüêèé
ì. Õàðê³â, 2006-2009 ð. tesalowsky@ukr.net ,
80504371818.

