2

ÇÓÑÒÐ²× ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß
17 æîâòíÿ 2009 ðîêó, â àêòîâîìó çàë³
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè. (ì.
Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 20)
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÓÑÒÐ²×²:
1. Óðî÷èñòå çàñ³äàííÿ - 1130-1330;
(âèñòóïè âèêëàäà÷³â ²íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè
Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ïðåäñòàâíèê³â ñëóõàöüêî¿ Ðàäè.
Ïåðåãëÿä ê³íîô³ëüìó ïðî ²ÄÓÑ ïðè
Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Àêòîâèé çàë àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó, 2 ïîâåðõ);
2. Ôîòîãðàôóâàííÿ 13.30;
(â àêòîâîìó çàë³;
á³ëÿ âõîäó â àêàäåì³þ);
3. Åêñêóðñ³ÿ ïî ÍÀÄÓ;
4. Ïðîäîâæåííÿ çóñòð³÷³ â íåôîðìàëüí³é îáñòàíîâö³.

Ïîðÿäîê äåííèé

Â³òàëüí³ ñëîâà êåð³âíèê³â òà âèêëàäà÷³â ²íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè:
Æóëèíñüêîãî Ìèêîëè Ãðèãîðîâè÷à Ãîëîâè Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè ³ äóõîâíîñò³ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè;
Òîìåíêà Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à çàñòóïíèêà Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè VI ñêëèêàííÿ;
Ïðèõîäüêà Âîëîäèìèðà Ïàíàñîâè÷à
- ðåêòîðà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè;
Ñâ³íö³öüêîãî Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à - ñï³âäèðåêòîðà ²íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïðè
Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;

Шановний колеги!

Ïðàêòèêà

Êóöåíêà Â³êòîðà Àíòîíîâè÷à - ïðîðåêòîðà ïî ó÷áîâ³é ÷àñòèí³, ²íñòèòóòó
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;
Òðîíÿ Â³òàë³ÿ Ïàíàñîâè÷à - çàâ³äóâà÷à
êàôåäðîþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ,
²íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;
Ãðèöÿêà ²ãîðÿ Àíäð³éîâè÷à - çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè;
Ðîçïóòåíêà ²âàíà Âàñèëüîâè÷à - Çàâ³äóâà÷à êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè,
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Â³òàëüí³ ñëîâà ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ, âèïóñêíèê³â ²íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ
ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:
Êðóïêà Ïåòðà Ìèêîëàéîâè÷à - Ì³í³ñòðà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (âèïóñê
1993 ð)
Êóéá³äè Âàñèëÿ Ñòåïàíîâè÷à - Ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè, Ïðåçèäåíòà Âñåóêðà¿íñüêî¿
Àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ( âèïóñê 1994 ð);
Âèñòóï ç ïðèâ³òàííÿì ïðåäñòàâíèê³â
ñëóõàöüêî¿ Ðàäè ñëóõà÷³â Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, äèñêóñ³éíîãî êëóáó "×åñíå ñëîâî": Âèñòóï ç ïðèâ³òàííÿì
ïðåäñòàâíèê³â ñëóõàöüêî¿ Ðàäè ñëóõà÷³â
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, ñëóõàöüêîãî êëóáó "×åñíå ñëîâî":
Àíäð³é÷óêà Àíäð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ãîëîâè ñëóõàöüêî¿ Ðàäè ñëóõà÷³â Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè;
Ïîáåðåæíîãî Îëåãà Âîëîäèìèðîâè÷à ìàã³ñòðà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ 2009 ðîêó
âèïóñêó, çàñíîâíèêà ñëóõàöüêîãî êëóáó ïðè
Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè òà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "×åñíå ñëîâî".

Дозвольте проінформувати Вас про те, що комерційні структури постійно
звертаються до випускників НАДУ при Президентові України, до виконавчої
дирекції Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління з прохан'
ням надати інформацію начебто для видання ювілейної книги "Академія дер'
жавного управління при Президентові України".
Виконавча дирекція Асоціації попереджає, що жодних юридичних підстав
для збору комерційною структурою інформації для такого видання (укладеної
угоди з Академією державного управління та з Асоціацією, яка б давала право
на таке видання), немає.
Хочу повідомити, що збором та систематизацією інформації для такого ви'
дання займається Виконавча дирекція Всеукраїнської Асоціації магістрів дер'
жавного управління (Виконавчий директор, тел. 8(044)592'43'04).
Переконливо просимо не надавати стороннім комерційним структурам ін'
формацію подібного характеру.
З повагою,
Виконавчий директор ВАМДУ
Олександр Кропельницький.
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Îãîëîøåííÿ
Ìèíóëà Ðàäà Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ìàã³ñòð³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèéíÿëà
äî ëàâ îðãàí³çàö³¿ íîâèõ ó÷àñíèê³â.
Â íàø³ ðÿäè âëèëèñÿ:

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

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

http://www.vamdu.com

ÌÀÃ²ÑÒÐ
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ

Þíã Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
.
Âèïóñêíèê ÕÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Õàðê³âñüêî¿ ÐÄÀ (Õàðê³âñüêà îáë.)

Øèáàºâ Àíäð³é Ëåîí³äîâè÷
Âèïóñêíèê ÎÐ² ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò.Õåðñîíñüêà ÎÄÀ. Â³ää³ë êàäðîâî¿ ðîáîòè.

Øåëóäüêî Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷
Âèïóñêíèê ÎÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.Áåðåçàíñüêà ÐÄÀ Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³.Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöòâàÓïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè.

Ñóõîíîñ Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà
Âèïóñêíèê ÕÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.Çàñòóïíèê ãîëîâè Ëóáåíñüêî¿ ÐÄÀ . Ïîëòàâñüêà îáëàñòü.

Ñîêîëîâà Îêñàíà Êóçì³í³÷íà
Âèïóñêíèê ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Âîçíåñåíñüêà, îá'ºäíàíà äåðæàâíà ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿÌèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á.

Ïëóæíèê Ë³ä³ÿ Äìèòð³âíà
Âèïóñêíèê ÕÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîáåëÿöüêî¿ ÐÄÀ . Ïîëòàâñüêà îáëàñòü
.
Ïîáåðåæíèé Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷
Âèïóñêíèê ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Äåïàðòàìåíò ðåôîðìóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà
óêðà¿íè.

Ìåõåäà Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷
Âèïóñêíèê ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.

Äºãòÿð Îëåã Àíäð³éîâè÷
Âèïóñêíèê ÕÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.Ïîì³÷íèê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè

Ãîé Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷
Âèïóñêíèê ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Ïîä³ëüñüêà ó ì. Êèºâ³.ÐÄÀ ,Çàñòóïíèê íà÷àëüíèê â³ää³ëó
ç ïèòàíü ðîçãëÿäó òà âèäà÷³ äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó.

Áî÷àðîâ Îëåêñ³é Â'ÿ÷åñëàâîâè÷
Âèïóñêíèê ÎÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
²íæåíåð âèðîáíè÷î-òåõíè÷íîãî â³ää³ëó I êàòåãîð³¿.Äæàíêîéñüêå âàãîííå äåïî.

Àïóõò³í Âàäèì Â³êòîðîâè÷
Âèïóñêíèê ÄÐ² ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.

Шановні магістри державного управління!
Випускники Інституту державного управління і місцевого самоврядування при
Кабінеті Міністрів України, Національної академії державного управління при Пре
зидентові України, звертаємо Вашу увагу , що у відповідності до рішення З'їзду чле
нів Асоціації, який відбувся 21 грудня 2007 року, виконавча дирекція Всеукраїн
ської Асоціації магістрів державного управління продовжує перереєстрацію членів
Асоціації.
Заяву про пре перереєстрацію можна подати Інформацію також можна знайти
тут : http://napa portal.academy.gov.ua:8101/almamater/default.aspx
Заявки в довільній формі відправляйте на факс 8 (044) 2230955.
Виконавчому директору Олександрові Кропельницькому.

Çâ³äóñ³ëü

ні працівники, 20%
держслужбовців. 74%
осіб, які подали доку
менти до аспірантури з
відривом від виробниц
тва до Національної ака
демії (м.Київ) державні
службовці, аспірантура
без відриву від вироб
ництва 84% держслуж
бовців. Також В.Чмига
зупинилась на основних
проблемах під час орга
нізації прийому до аспі
рантури і докторантури
у 2009 році та шляхах їх
вирішення.
Обговоривши інфор
мацію начальника уп
равління підготовки на
укових та науково педа
гогічних кадрів Націо
нальної
академії
В.О.Чмиги про організа
цію прийому до аспіран
тури та докторантури у
2009 році Вчена рада ух
валила:
"головам предметних
комісій забезпечити дот
римання встановленого
порядку
проведення
вступних іспитів до аспі
рантури відповідно до
затвердженого графіку;
"завідувачам кафедр,
першому заступнику ди
ректора Інституту проб
лем державного управ
ління та місцевого са
моврядування Націо
нальної академії зверну
ти особливу увагу на
якісний склад науково
педагогічних працівни
ків, які забезпечувати
муть наукове керівниц
тво аспірантами при під
готовці пропозицій що
до призначення науко
вих керівників вступни
кам до аспірантури у
2009 році;
"подати до управління
підготовки наукових та
науково педагогічних
кадрів план заслухову
вання наукових допові
дей вступників до докто
рантури та розгляду роз
горнутих планів роботи
над дисертацією.

Â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
Â÷åíî¿ ðàäè
кадрів за новими спеці
альностями;
"директорам РІ розро
бити та подати на розгляд
відповідні пропозиції що
до вдосконалення тесто
вих питань та програми
вступних екзаменів;
"внести уточнені про
позиції до плану прийо
му слухачів у 2010 році;
"внести пропозиції
щодо
удосконалення
правил прийому до На
ціональної академії.
Не менш важливе пи
тання організація при
йому до аспірантури та
докторантури у 2009 ро
ці, адже саме зараз три
вають вступні іспити.
Начальник управління
підготовки наукових та
науково педагогічних
кадрів
Національної
академії В.О.Чмига заз
начила, що до вступу по
дано 103 заяви до аспі
рантури з відривом від
виробництва (54 НАДУ
м. Київ), 92 без відриву
від виробництва ( 49 м.
Київ) та 20 заяв до док
торантури ( 13 ). Кон
курсна ситуація по ака
демії та регіональних
інститутах виглядає та
ким чином: аспірантура
з відривом від вироб
ництва 1,36; аспіранту
ра без відриву від вироб
ництва 1,28; докторан
тура 1,33 заяви на міс
це. Найбільший відсоток
вступників до докторан
тури за науковим ступе
нем це кандидати наук
з державного управлін
ня (33%), далі кандидати
економічних наук (24%),
кандидати історичних
наук (14%), кандидати
юридичних наук (9%) то
що. 80% осіб, які подали
документи до докторан
тури, науково педагогіч

Â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Â÷åíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿. Îäíå ç ïèòàíü, ÿêå ðîçãëÿíóëà Â÷åíà ðàäà - ï³äñóìêè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ó 2009 ðîö³.
У цьому році для всту
пу до академії було пода
но 1762 заяви за держза
мовленням та угодою з
Головдержслужбою. За
гальний конкурс за дер
жзамовленням по НАДУ
складав 2,8 особи на міс
це. По регіональних інс
титутах конкурс стано
вив 3,5
Дніпропет
ровськ, Львів; 3,2 Хар
ків; 1,6 Одеса. У розрізі
спеціальностей найбіль
ша кількість заяв вступ
ників була подана на
державне управління
(339), далі іде держуп
равління у сфері нацбез
пеки (61), управління
суспільним розвитком,
публічне адмініструван
ня (51), публічна політи
ка та управління (50), ре
гіональне управління
(39),держуправління у
сфері освіти (36), місце
ве самоврядування (34),
держуправління у сфері
охорони здоров'я (22).
Загальна
кількість
вступників до академії
та її регіональних інсти
тутів у 2009 році складає
1764 слухачів (в тому
числі за держзамовлен
ням 625, за угодою з
ГУДС 405, за договора
ми 734).
Заслухавши та обго
воривши інформацію
директорів регіональ
них інститутів та відпо
відального секретаря
приймальної
комісії
О.М.Коваля про підсум
ки вступної кампанії в
Національній академії у
2009 році, Вчена рада ух
валила:
"розробити план захо
дів для проведення
вступної кампанії 2010
року;
"забезпечити моніто
ринг потреб у підготовці
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( Ç îô³ö³éíèì òëóìà÷åííÿì
ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 23
ìîæíà çíàéòè
â Ð³øåíí³
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó
N 21-ðï/2003 â³ä 25.12.2003 )

Äîâ³äêîâî: óìîâè ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é
ñëóæá³ âèçíà÷åíî ñòàòòåþ 23 "Ãðàíè÷íèé â³ê ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³" Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
äåðæàâíó ñëóæáó"

Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñõâàëèâ
ïðîåêò ïîñòàíîâè "Ïðî âíåñåííÿ
çì³íè äî ïóíêòó 6 Ïîðÿäêó ïîãîäæåííÿ ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³", ðîçðîáëåíèé Ãîëîâäåðæñëóæáîþ ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ ïîðÿäêó ïîãîäæåííÿ ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é ñëóæá³ ïåðøèì çàñòóïíèêàì òà çàñòóïíèêàì
ãîë³â ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ïðèâåäåííÿ éîãî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ çàçíà÷åíèõ îñ³á íà ïîñàäè, âèçíà÷åíîãî
çàêîíàìè Óêðà¿íè "Ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè", "Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿" òà ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
26.06.07 ¹ 880.
Íîâà ðåäàêö³ÿ ïóíêòó 6 ïåðåäáà÷àº
îïðàöþâàííÿ ïîäàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ íà
äåðæàâí³é ñëóæá³ ïåðøèì çàñòóïíèêàì òà çàñòóïíèêàì ãîë³â ì³ñöåâèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é Ñåêðåòàð³àòîì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ ç Ì³íðåã³îíáóäîì.
Ïðèéíÿòòÿ àêòà óäîñêîíàëèòü ïðîöåäóðó ïîãîäæåííÿ ïðîäîâæåííÿ
òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâí³é
ñëóæá³ ïåðøèì çàñòóïíèêàì ³ çàñòóïíèêàì ãîë³â ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é òà ñïðèÿòèìå á³ëüø
âèñîêîìó ð³âíþ ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â ùîäî òàêîãî ïîãîäæåííÿ
êàäðîâèìè ñëóæáàìè äåðæàâíèõ
îðãàí³â.

Âðåãóëüîâàíî
ïîðÿäîê
ïîãîäæåííÿ
ïðîäîâæåííÿ
òåðì³íó
ïåðåáóâàííÿ
íà äåðæàâí³é
ñëóæá³

Äîñë³âíî

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

Àêòèâ

Çóñòð³÷ âèïóñêíèê³â

17 æîâòíÿ 2009 ðîêó â àêòîâîìó çàë³ Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè.
(ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 20)
Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß ÇÓÑÒÐ²× ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â
1993-1994-1995 ðîê³â.
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вого самоврядування в Україні
відповідно до європейського
досвіду у найближчі роки, що,
власне, для цього слід зробити?
Так, можна погодитися, що
причинами таких негативних
явищ є неналежна державна
політика щодо підтримки роз
витку місцевого самовряду
вання і неефективна державна
регіональна політика.
Кожен з нас проживає у
певному населеному пункті, і
від того, як там вирішуються
проблеми життєзабезпечення,
надаються управлінські послу
ги, залежить наше відчуття
держави в цілому і територі
альної громади зокрема.

Âàñèëü ÊÓÉÁ²ÄÀ:
Ðåôîðìà ñàìîâðÿäóâàííÿ
ðîçâèíå äåðæàâó

ських виборах охоче говорять
на цю тему, обіцяючи перероз'
поділити повноваження і гро'
шові потоки між центральною і
місцевою владою. Чи бачите
Ви, як міністр, реальні шляхи
забезпечення розвитку місце'

Çà îñòàíí³ ðîêè Óêðà¿íà ç³òêíóëàñÿ ç ïðîáëåìîþ çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, ç ïîñèëåííÿì ì³ãðàö³éíèõ ïîòîê³â âñåðåäèí³ êðà¿íè, çíåëþäíåííÿì îäíèõ òåðèòîð³é ³ ïåðåíàñè÷åííÿì ³íøèõ, çíà÷íèìè ñîö³àëüíèìè äèñïðîïîðö³ÿìè ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ.
Çà îö³íêîþ áàãàòüîõ åêñïåðò³â, âñ³ ö³ òà ³íø³ ïîä³áí³ ÿâèùà âèíèêëè íà òë³ ïðîðàõóíê³â ó ïîë³òèö³ äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà,
çîêðåìà, íåäîîö³íêè ÷è ïðèìåíøåííÿ ðîë³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ïðî øëÿõè çàáåçïå÷åííÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó âñ³õ òåðèòîð³é
Óêðà¿íè, óçãîäæåííÿ ïîâíîâàæåíü öåíòðó ³ ðåã³îí³â êîðåñïîíäåíò àãåíòñòâà ÓÊÐ²ÍÔÎÐÌ ðîçìîâëÿâ ç ì³í³ñòðîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Âàñèëåì Êóéá³äîþ.
' Тема посилення ролі місце'
вого самоврядування є досить
популярною серед наших полі'
тиків, особливо нині, напере'
додні старту президентської
кампанії. По суті, усі претен'
денти на участь у президент'

