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НЕОБХІДНІСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ
МУНІЦИПАЛЬНОГО
КОНСАЛТИНГУ ПИТАНЬ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В
ЛИПОВЕЦЬКІЙ РАЙОННІЙ
РАДІ
Обгрунтовано необхідність застосування муніципального консал3
тингу питань кадрової політики в Липовецькій районній раді шляхом
аналізу фінансового стану муніципальної установи та оцінки її кад3
рової політики. Також досліджено розробки муніципальних консуль3
тантів та оцінено їх вплив на діяльність районної ради.
The necessity of application municipal consulting of questions of skilled
policy is reasonable for the district soviet by the analysis of the financial
state of municipal establishment and estimation of her skilled policy.
Developments of municipal consultants are also investigational and their
influence is appraised on activity of district soviet.

розвитку потрібні інші методи та іде!
ологічні підходи, які відповідали б
сучасним тенденціям розвитку та су!
часним умовам.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поки що на сьогодні головним
засобом інтелектуального забезпе!
чення в рамках стратегії виживання
став обмін досвідом управлінців у
вирішенні муніципальних проблем.
Це допомагає місцевим владним ко!
мандам виживати, але не допомагає
розвиватися.
Як показує досвід, на якість уп!
равління впливають два основні фак!
тори:
— якість інформації;
— компетентність консультації.
Ось чому інтелектуальна під!
тримка та аналітично!інформаційне
забезпечення підготовки управлінсь!
ких рішень має ключове значення як
для управлінців, так і для консуль!
тантів.
На жаль, інформаційні засоби,
які зараз має у своєму розпоря!
дженні Липовецька районна рада,
виконують інформаційно!довідкові,
розрахункові та контрольні функції.
Але особливість сучасних процесів
потребує від інформаційних систем
виконання більш складного завдан!
ня — забезпечення прогнозно!інте!
лектуальної підтримки управлінсь!
ких процесів.
Метою дослідження є обгрунту!
вання необхідності застосування
муніципального консалтингу питань
кадрової політики в Липовецькій
районній раді.
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районної ради з метою формування
напрямів муніципального консал!
тингу виявив наявність наступних
ВСТУП
На жаль, сьогодні між інтелекту! проблем.
1. Відсутність оперативного до!
Немає ніяких сумнівів, що саме альним обслуговуванням управління
зараз в системі місцевого самовряду! та самим управлінням виникла ступу до окремих видів інформації,
вання є велика необхідність впрова! прірва, куди провалюються зусилля необхідної для прийняття рішень на
дження досвіду професійного кон! і управлінців, і вчених. Наука сьо! місцевому рівні.
2. Слабка взаємодія з базовими
сультування, яке ми називаємо за! годні не може забезпечити потреби
морським словом "Муніципальний практиків, а практики не розуміють, джерелами інформації.
3. Неоперативна обробка пер!
консалтинг".
чим займається наука і для чого її
винної інформації через малу долю
Якщо вживати більш простіший взагалі потрібно підтримувати.
для українського соціуму вислів, то
За радянських часів цю пробле! даних та повідомлень в електронно!
я би сказала, що влада потребує за! му влада вирішувала за допомогою му вигляді.
4. Недостатнє технічне осна!
раз "інтелектуального партнерства" десятків НДІ, сотень проектних
з вченими та незалежними консуль! інститутів, які достатньо детально щення.
5. Відсутність правового регу!
тантами для підготовки більш якіс! відпрацювали методологію проек!
них управлінських рішень. Особли! тування та управління населеними лювання інформаційних процесів на
во тих рішень, які стосуються стра! пунктами в умовах планово!розпод! районному рівні.
Існуючі інформаційні системи
тегічного планування розвитку та ільчої економіки. Але в умовах інно!
вирішення гострих соціально!еконо! ваційних методів ведення господар! управління Липовецькою районною
ства та стратегічного планування радою мають ще деякі недоліки, на!
мічних проблем.
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Таблиця 1. Кошторис доходів і видатків виконавчого апарату Липовецької
районної ради за 2007—2009 рр., тис. грн.
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приклад:
— вони не повною мірою врахо!
вують постійно зростаючі інформа!
ційні потреби;
— вони переважно забезпечують
обробку даних статистичного харак!
теру та мають досить малі можли!
вості задля надання допомоги у ви!
падку інтелектуальної обробки ін!
формації;
— вони дуже обмежено можуть
паралельно враховувати вимоги до
інформаційних та комунікаційних
засобів, тобто занадто серйозною
стає проблема інформаційного "на!
повнення " мереж.
Основний спосіб фінансового
контролю — перевірка обгрунтова!
ності планів фінансування (кошто!
рис установ), аналіз їх використан!
ня, ревізія та перевірка фінансово!
господарської діяльності бюджет!
них установ. Тому проаналізуємо
кошторис доходів і видатків вико!
навчого апарату Липовецької район!
ної ради за 2007—2009 рр., тис. грн.
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32,0
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0

9,044

12,0

200,0

2,956

188
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9,927

20,0
5,0
6,0
12,0

20,0
5,0
6,0
26,831

6,951
-0,97
0,744
2,073

0
0
0
14,831

0,136

0,2

0,135

0,064

-0,065

3,522
5,889
0,38

5,4
6,0
0,4

9,844
16,460
0,392

1,878
0,111
0,02

4,444
10,46
-0,008

3,5

0,0

0,0

-3,5

0

123,882
73,9

282,0
62,0

4,5
4,5

158,118
-11,9

-277,5
-57,5

49,982

220,0

0,0

170,018

-220

337,604 58,455
102,096 16,763
266,648 -77,377

(табл. 1.)
Як видно з табл. 1, у період 2007—
2009 рр. статті "доходи — всього",
"надходження коштів із загального
фонду бюджету" та "видатки — всьо!
го" є ідентичними та становлять
619,994 тис. грн. у 2007 р., 853,347 тис.
грн. у 2008 р. та 743, 679 тис. грн.
відповідно. Зменшення доходів та
видатків виконавчого апарату Ли!
повецької районної ради у 2009 р. на
91,668 тис. грн. було зумовлене важ!
кою економічною ситуацією та пол!
ітичною нестабільністю в країні. Як
результат — прийняття ряду актів:
так, Указом Президента України від
24 жовтня 2008 р. № 965/2008 було
введено в дію рішення Ради націо!
нальної безпеки і оборони України
від 20 жовтня 2008 р. "Про не!
відкладні заходи з посилення фінан!
сово!бюджетної дисципліни та
мінімізації негативного впливу світо!
вої фінансової кризи на економіку
України". У свою чергу, пунктом "б"
ст. 1 даного рішення Кабінету

Міністрів України рекомендовано
"скорочення видатків на утримання
органів управління,... щонайменше
на 20 відсотків". Відповідно до цього
була прийнята постанова Кабінету
Міністрів України від 26 листопада
2008 р. № 1036, яка передбачила роз!
порядникам бюджетних коштів за!
безпечити з 1 січня 2009 р. взяття
бюджетних зобов'язань за загаль!
ним фондом державного бюджету на
20 % менше за середньомісячні пла!
нові призначення 2008 р. за видатка!
ми на утримання органів управління.
У цілому, після проведеного ана!
лізу діяльності Липовецької район!
ної ради, зазначимо, що рівень фі!
нансування виконавчого апарату му!
ніципального утворення є досить
низьким: фінансуються лише на!
гальні потреби на заробітну плату,
комунальні платежі, ремонт та об!
ладнання. Такий стан дає підстави
для припущення, що рівень викори!
стання муніципального консалтингу
взагалі і муніципального консалтин!
гу з питань кадрової політики зок!
рема, що є предметом нашого дослі!
дження, є невисоким.
Кадрова політика в Липовецькій
районній раді є складним та багато!
аспектним процесом, що потребує
акумулювання зусиль та ресурсів
муніципального утворення і спрямо!
ваний на максимальне задоволення
потреб територіальної громади у
споживанні якісних управлінських
послуг. На нашу думку, вона повною
мірою реалізується в даному муніци!
пальному утворенні, незважаючи на
обмеженість фінансових ресурсів та
кількість працівників, які її реалі!
зовують. Але завдяки зусиллям кер!
івництва Липовецької районної
ради, його інноваційності та мобіль!
ності в умовах зовнішнього середо!
вища, що швидко змінюються, кад!
ровій політиці приділяється достат!
ньо уваги. Також зазначимо, що кад!
рова політика Липовецької районної
ради є ефективною не без сторон!
ньої допомоги: мова йде про муніци!
пальних консультантів, які надають
послуги з муніципального консал!
тингу питань кадрової політики Лпо!
вецькій районій раді.
Для отримання послуг з муніци!
пального консалтингу питань кадро!
вої політики керівництво Липовець!
кої районної ради у 2008 р. зверну!
лось до товариства муніципальних
діячів "Муніципальна перспектива".
Це громадська неприбуткова орга!
нізація, яка пропонує суб'єктам
місцевого самоврядування та госпо!
дарської діяльності консультаційні
послуги з удосконалення муніци!
пального менеджменту. Товариство
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має багатогранний досвід розробки
аналітичних продуктів, реалізації
різноманітних проектів з розвитку
територіальних громад.
"Муніципальна перспектива"
взяла участь у реалізації декількох
грантових проектів. За грантом
Міжнародного Фонду "Відроджен!
ня" і Freedom House було підгото!
вано та видано збірки матеріалів:
"Український муніципальний рух:
10 років поступу" (2001); "Муніци!
пальний рух: новий етап розвитку"
(2002). За грантом Міжнародного
Фонду "Відродження" підготовано
та видано брошуру "Місцевий соц!
іально!економічний розвиток: По!
радник для депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого само!
врядування" (2004). У 2001—2002 р.
на замовлення центру муніципаль!
ного та регіонального розвитку (м.
Львів) було підготовано типовий
нормативно!правовий документ
місцевого значення, який регулює
питання управління корпоративни!
ми правами територіальних громад.
У 2005—2007 рр. за замовленням
органів місцевого самоврядування
експерти Товариства брали участь
у розро бці про екті в Статуті в
міської територіальної громади в
містах Рівне, Дніпропетровськ та
Дніпродзержинськ, розробці та ре!
алізації Програми реформування і
розвитку житлово!комунального
господарства міста Дніпродзер!
жинськ, у розробці плану заходів з
апробації елементів другого та тре!
тього рівнів пенсійного забезпечен!
ня у регіонах України, підходів до
управління активами пенсійних
фондів у процесі реформування
системи пенсійного забезпечення в
Україні.
Експерти товариства запрошува!
лися до розробки та запровадження
до навчального процесу спеціалі!
зацій "Управління пенсійними акти!
вами", "Економіка сфери соціально!
го страхування" та "Соціальний за!
хист" у Рівненському державному
технічному університеті, типового
положення з управління корпора!
тивними правами територіальних
громад, пакету конкурсної докумен!
тації Всеукраїнського конкурсу про!
ектів та програм розвитку місцевого
самоврядування.
За замовленням виконавчого
комітету Броварської міської ради
експерти Товариства взяли участь
у реалізації трирічної комплексної
Програми Броварської міської
ради з реформування системи уп!
равління комунальною власністю
територіальної громади м. Брова!
ри.
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Таблиця 2. Формування складу осіб місцевого самоврядування Липовецької
районної ради, 2009 р.
ʋ
ɡ/ɩ
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Ɂɦɿɫɬ ɡɚɯɨɞɿɜ
2
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɫɩɢɫɤɢ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ, ɬɚ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɨɛɿɣɦɚɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɜ
ɨɪɝɚɧɿ ɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2009 ɪɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɚɯ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿɽɜɨɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɜ
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɭɦɨɜɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15.02.2002 ɪ. ʋ 169.
ɉɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɭ
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɦɨɥɨɞɢɦ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɤɚɞɪɨɜɨɦɭ
ɪɟɡɟɪɜɿ.
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɿ
ɨɫɿɛ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ».
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɪɚɣɨɧɧɨʀ
ɪɚɞɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɨɫɿɛ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ʀɯ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɛɭɞɟ
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɭ «ɒɤɨɥɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ». ɋɩɪɢɹɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɸ ɬɚɤɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ ɧɚ ɞɟɧɧɭ ɬɚ ɡɚɨɱɧɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɭ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ»
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɨɥɨɞɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ,
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɨɛɨɜɢɯ
ɫɩɪɚɜ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɚɧɢɯ,
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ «Ʉɚɞɪɢ» ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭ Ƚɨɥɨɜɞɟɪɠɫɥɭɠɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

У 2008 р. експертами товариства
муніципальних діячів "Муніципальна
перспектива" для Липовецької ра!
йонної ради було розроблено План
заходів роботи з кадрами в районній
раді на 2009 рік (табл. 2—4).
З даних табл. 2—4 можна дійти
висновку, що запропонований план

Ɍɟɪɦɿɧ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
3
Ⱦɨ 1 ɤɜɿɬɧɹ
2009 ɪ.
ɓɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.

ɉɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.
Ⱦɨ 1 ɤɜɿɬɧɹ
2009 ɪ.

ɉɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɩɥɚɧɭ-ɝɪɚɮɿɤɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.

заходів роботи з кадрами в Липо!
вецькій районній раді на 2009 рік є
комплексним та обгрунтованим
відносно потреб даної муніципаль!
ної установи, а його ефективність
підтверджується тим, що стан кадро!
вої політики в Липовецькій районній
раді в 2009 р. був задовільним.

Таблиця 3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових
осіб Липовецької районної ради, 2009 р.
ʋ
ɡ/ɩ
1
1

2

3

4

Ɂɦɿɫɬ ɡɚɯɨɞɿɜ
2
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɫɚɞ, ɜ ɬ.ɱ. ɿɡ ɱɢɫɥɚ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ
ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢ.
3 ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɫɥɭɯɚɱɚɦ ɇȺȾɍ ɞɨ ɡɞɚɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ, ɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ʀɯ
ɪɨɛɨɬɢ.
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɨ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ
ɦɿɫɰɹɯ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɭ ɰɟɧɬɪɿ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.

Економiка та держава № 9/2010

Ɍɟɪɦɿɧ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
3
Ȼɟɪɟɡɟɧɶ-ɤɜɿɬɟɧɶ
2009 ɪ.

Ⱦɪɭɝɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ
2009 ɪ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009 ɪ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009 ɪ.

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 4. Формування кадрового резерву Липовецької районної ради, 2009 р.
ʋ
ɡ/ɩ
1
1

2

3

4

5

6

7

Ɂɦɿɫɬ ɡɚɯɨɞɿɜ
2
Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɨɛɿɪ ɨɫɿɛ ɞɥɹ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɨɪɝɚɧɭ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ: ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ;
ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ, ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ,
ɟɬɢɤɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ
ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɤɥɚɞ ɪɟɡɟɪɜɭ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɠɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ,
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɽɜɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɜ
ɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɢɡɶɤɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
Ⱦɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ,
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨɸ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɫɥɭɠɛɿ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɜ
ɬ.ɱ. ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚɛɭɥɢ ɮɚɯɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ, ɦɨɥɨɞɢɯ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 35 ɪɨɤɿɜ.
ɋɜɨɽɱɚɫɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɨ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɚ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ,
ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨɽɱɚɫɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɜɿɞɨɤ
ɧɚ ɭɫɿɯ ɨɫɿɛ, ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ,
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
Ⱦɨɦɨɝɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɦɚɥɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɪɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ.
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɤɚɞɪɿɜ ɲɢɪɲɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɚɤɬɿɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ; ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ; ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɧɚɪɚɞ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ;
ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ
ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɥɹɧɨɤ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ.
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɞɿɽɜɨɫɬɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɭ 2009 ɪɨɰɿ, ɜɢɜɱɢɬɢ
ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɥɢ ɜɢɫɭɧɟɧɧɸ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ.
ɉɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɨɞɚɧɧɹɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɭ
ɤɚɞɪɨɜɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɿ, ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢ, ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɫɚɞɭ, ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Липовецька районна рада для
того, щоб скористатись послугами
суб'єктів муніципального консал!
тингу, має заздалегідь, тобто ще
при формуванні місцевого бюдже!
ту, передбачити статтю витрат на
придбання консультаційної послу!
ги або навчання посадових осіб
місцевого самоврядування. При
цьому слід враховувати такі чинни!
ки:
— органи місцевого самовряду!
вання як споживачі послуг і як влас!
ники грошових ресурсів несуть весь
тягар негативних наслідків щодо ви!
бору суб'єкта муніципального кон!
салтингу і тому зацікавлені у пра!
вильному рішенні;
— ринок муніципального кон!
салтингу стимулює споживачів по!
слуг (органів місцевого самовряду!
вання) на нововведення, експеримен!
ти, інноваційне використання ре!
сурсів;
— суб'єкти муніципального кон!
салтингу мають бути (стати) надій!
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Ɍɟɪɦɿɧ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
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ɍ ɩɟɪɿɨɞ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɭ
Ⱦɪɭɝɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ
2009 ɪ.

Ʌɢɫɬɨɩɚɞɝɪɭɞɟɧɶ
2009 ɪ.

ɍ ɩɟɪɿɨɞ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɫɤɥɚɞɭ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɭ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.

Ƚɪɭɞɟɧɶ
2009 ɪ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ
2009 ɪ.

ними та ефективними партнерами
органів місцевого самоврядування;
— споживання ефективних кон!
салтингових послуг стимулює впро!
вадження стратегічних підходів у
діяльність органів місцевого само!
врядування та інших суб'єктів місце!
вого та регіонального розвитку;
— органи місцевого самовряду!
вання можуть застосовувати ме!
ханізм тендерів на надання консуль!
таційних послуг (якщо йдеться про
великі консалтингові проекти).
Нагадаємо, що в 2009 р. відбу!
лось зменшення доходів та видатків
виконавчого апарату Липовецької
районної ради у 2009 р. на 91,668 тис.
грн., що було зумовлене світовою
фінансово!економічною кризою.
Кабінетом Міністрів України було
рекомендовано "скорочення ви!
датків на утримання органів управ!
ління,... щонайменше на 20 відсотків".
Тому у кошторисі видатків Липо!
вецької районної ради на 2009 р. не
було передбачено статті на отриман!
ня консалтингових послуг, як це
відіб'ється на діяльності ради та її

кадровій політиці зокрема — пока!
жуть результати роботи за 2010 р. А
ми хотіли б ще раз наголосити, що
необхідність запровадження інсти!
туту муніципального консалтингу в
Україні зумовлюється його роллю як
найбільш адекватного інструменту
стратегічного планування територі!
ального розвитку в умовах постінду!
стріального суспільства.
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