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У збірнику матеріалів Всеукраїнської конференції “Інформаційні технології та роз-
виток місцевого самоврядування” опубліковано повідомлення і тези виступів учасни-
ків, присвячені різним аспектам інформатизації у сфері місцевого самоврядування.

Матеріали розраховані на посадових осіб органів місцевого самоврядуван-
ня, держслужбовців, практиків неурядових організацій, фахівців з інформаційно-
комунікаційних технологій, науковців, студентів-політологів та міжнародників, 
котрі займаються проблемами електронного урядування та інформатизації міс-
цевого самоврядування.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори.

Видання здійснено в рамках проекту “Органи місцевого самоврядування 
Чернівецької області: інформаційно-комунікативний прорив” за підтримки Фон-
ду сприяння місцевому самоврядуванню України
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ВСТУП
15-17 грудня 2008 року Чернівецька обласна рада та “Буковинська партнер-

ська агенція” в рамках реалізації заходів проекту “Органи місцевого самовряду-
вання Чернівецької області: інформаційно-комунікативний прорив” провели у 
місті Чернівці Всеукраїнську конференцію “Інформаційні технології та розвиток 
місцевого самоврядування”.

Метою конференції стало обговорення різноманітних аспектів впроваджен-
ня сучасних інформаційних технологій у діяльність органів місцевого самовря-
дування України, обмін та поширення позитивного досвіду, налагодження парт-
нерських відносин.

До участі у конференції були запрошені вчені, фахівці, експерти, практики з 
проблем розвитку громад; представники органів місцевого самоврядування; лі-
дери організацій громадянського суспільства.

Конференція проходила у форматі пленарного засідання, роботи двох про-
фільних секцій та заключного пленарного засідання.

Секції та їхні тематичні напрямки:
Секція 1. Основні напрямки вдосконалення функціонування місцевого са-

моврядування в Україні в інформаційному середовищі
•	 Стан	та	перспективи	інформаційної	політики
•	 Європейський	досвід
•	 Шляхи	підвищення	ефективності	функціонування	місцевого	самоврядування
Секція 2. Використання сучасних інформаційних технологій у практичній 

діяльності органів місцевого самоврядування України
•	 Успішний	досвід
•	 Перспективи	електронного	урядування
Дана збірка вміщує виголошені на конференції доповіді, резолюцію, а також 

фотоархів конференції.
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Тодор ГУЦУЛЯК               м. Чернівці
заступник голови Чернівецької обласної ради

РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ  
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні	учасники	та	гості	всеукраїнської	конференції!	
Дорогі	друзі!
Для мене є приємною нагодою і високою честю від імені голови Чернівець-

кої	обласної	ради	Івана	Орестовича	ШИЛЕПНИЦЬКОГО,	від	депутатського	кор-
пусу крайового парламенту, від себе особисто вітати вас на гостинній буковин-
ській	землі!	У	своєму	вступному	слові	хотів	би	зазначити,	що	найменша	за	кіль-
кістю населення, територією та обсягами виробництва, надзвичайно розмаїта 
за ландшафтом, кліматичними та природними зонами, полікультурна, багато-
національна, багатоконфесійна та багатомовна Чернівецька область володіє зна-
чним економічним, ресурсним, кадровим та інтелектуальним потенціалом і має 
усі необхідні передумови для самостійного забезпечення сталого розвитку в усіх 
секторах	економіки	та	соціальної	сфери.	Це	підтверджують	і	результати	аналізу	
соціально-економічного стану області, і позитивна динаміка в роботі базових га-
лузей господарського комплексу нашого краю.

Сприяє цьому і суспільно-політична ситуація, що склалася сьогодні на те-
ренах Буковини, і партнерські взаємини між усіма гілками влади, і добра воля 
до співробітництва та розвитку, що її виявляють територіальні громади сіл, се-
лищ та міст Чернівецької області. З особливою приємністю відзначаю, що Чер-
нівецька обласна рада п’ятого скликання, її депутатський корпус, представле-
ний 104-ма депутатами, які працюють у шести депутатських фракціях, напру-
жено і відповідально працює над розв’язанням нагальних проблем соціально-
економічного, культурного та духовного розвитку Буковини. Відрадно, що депу-
тати обласної ради сьогодні являють собою приклад компетентності, зваженості 
і об’єктивності як у процесі прийняття управлінських рішень, так і в міжособис-
тісних взаєминах. Сьогодні усі без винятку питання забезпечення життєдіяль-
ності народногосподарського комплексу та населення Чернівецької області роз-
глядаються, аналізуються та розв’язуються спільно, на засадах ділового підходу, 
взаєморозуміння та взаємоповаги. 

Результати такого співробітництва нині є очевидними для всіх. Завдяки цій 
співпраці	успішно	виконуються	бюджет	області	та	Програма	економічного	і	со-
ціального	розвитку	Чернівецької	області	на	2008	рік,	 діє	чіткий	Порядок	фор-
мування, фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) 
програм. Схвалено Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2015 
року, реалізація якої дозволить забезпечити динамічний та збалансований роз-
виток територій та зменшити гостроту територіальних диспропорцій у розвитку 
адміністративно – територіальних одиниць області. 
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Певна	річ,	глобальна	фінансово-економічна	криза	не	могла	не	позначитися	
на темпоритмі розвитку нашої області загалом, і суспільно корисних самовряд-
них ініціативах – зокрема. Та все ж саме взаємовигідна співпраця, розробка та 
втілення в життя спільних проектів і програм розвитку місцевого самовряду-
вання додає нам оптимізму і зміцнює віру у зміни на краще. 

Нинішня конференція, як і інші дієві заходи, організовані за участі Фонду 
розвитку місцевого самоврядування, покликана насамперед сприяти узагаль-
ненню та поширенню кращих прикладів спільної роботи влади та громади, спря-
мованої на розв’язання нагальних проблем розвитку місцевого самоврядування. 
Йдеться, насамперед, про передові форми та методи організації ефективної сис-
теми надання інформаційних послуг населенню, здійснення ефективної інвес-
тиційної політики органами місцевого самоврядування, реформування системи 
планування, забудови та благоустрою населених пунктів, впровадження дієвих 
механізмів ефективного застосування організаційних, інформаційних, фінансо-
вих, земельних, майнових та інших ресурсів територіальних громад.

З приємністю відзначаю, що органи представницької влади, територіаль-
ні громади сіл, селищ та міст Чернівецької області мають чималий позитивний 
досвід роботи як у вищенаведених напрямках, так і в таких важливих питан-
нях забезпечення життєдіяльності територіальних громад, як розвиток малого 
та середнього бізнесу, зокрема – у сільській місцевості, створення сучасної інф-
раструктури туристично-рекреаційних об’єктів, забезпечення належного стану 
громадського порядку та охорони навколишнього середовища, модернізація ме-
режі закладів охорони здоров’я, культури, освіти та соціального забезпечення. У 
чималій мірі цьому сприяє участь територіальних громад нашого краю у Всеу-
країнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Постійну	увагу	ми	приділяємо	впровадженню	новітніх	технологій	в	органі-
зації і здійсненні управлінської діяльності, наданні публічних послуг населенню, 
забезпеченні інформаційно-комунікативної складової взаємокорисного і кон-
структивного діалогу між представницькою владою та жителями усіх без виклю-
чення населених пунктів Чернівецької області – від столиці Буковинського краю 
аж до найвіддаленішого гірського хутора.

Наочним прикладом цьому став проект "Органи місцевого самоврядування 
Чернівецької області: інформаційно-комунікативний прорив", який став пере-
можцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого са-
моврядування у 2007 році. Разом з неурядовою громадською організацією "Буко-
винська	Партнерська	Агенція",	районними	та	місцевими	радами	області	сьогод-
ні ми працюємо над тим, щоби втілити в життя положення цього проекту, по-
кликані об’єднати усі територіальні громади краю в єдиній комп’ютеризованій 
інформаційно-комунікативній	системі.	Це	дасть	можливість	не	тільки	підвищи-
ти рівень надання публічних послуг населенню, але й наблизити представницьку 
владу до людей, а людей – до влади. Хочу підкреслити, що органи місцевого само-
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врядування нашого краю, депутати рад усіх рівнів з розумінням поставилися до 
цього проекту вартістю понад півтора мільйона гривень, виділили на його реалі-
зацію чималі матеріальні, організаційні та інтелектуальні ресурси. 

Позитивних	змін	внаслідок	втілення	цього	проекту	зазнає,	зокрема,	інвес-
тиційна привабливість сіл, селищ та міст Чернівецької області, відкриються 
нові перспективи для розвитку туризму, а жителі найвіддаленіших населених 
пунктів нашого краю, мешканці інших регіонів України та іноземні громадя-
ни отримають безперешкодний доступ до бази даних щодо різноманітних сфер 
життєдіяльності області. 

З приємністю відзначаю, що органами представницької та виконавчої вла-
ди Чернівецької області впродовж кількох останніх років було чимало зробле-
но у напрямку подолання певних негативних тенденцій та налагодження ефек-
тивного інформаційного взаємозв’язку з територіальними громадами, недер-
жавними організаціями та засобами масової інформації. Зокрема, назавжди ві-
дійшли у минуле колись притаманні регіональному інформпростору перманент-
ні конфлікти між владою та незалежними мас-медіа. Буковинська влада першою 
з-поміж інших регіональних влад відмовилася від власного, комунального дру-
кованого органу на користь взаємовигідної співпраці з недержавними часопи-
сами. Щороку суттєво зростають кількісні та якісні показники інформаційних 
потоків, спрямованих на поінформування населення Буковини, інших регіонів 
близького і далекого зарубіжжя, численної буковинської діаспори. 

Однак, час не стоїть на місці, і постійно зростаючі інформаційні потреби лю-
дей вимагають від нас запровадження нових засобів інформаційного впливу на 
соціально-психологічну та економічну ситуацію в регіоні загалом і інформацій-
не середовище у кожному районі, місті, селищі, селі – зокрема. Саме тому завдя-
ки спільному проекту "Органи місцевого самоврядування Чернівецької області: 
інформаційно-комунікативний прорив" ми плануємо здійснити якісний прорив 
у напрямку інформаційного забезпечення функціонування структури місцевого 
самоврядування від регіонального до місцевого рівня включно. 

Технологічний бік справи дещо згодом більш кваліфіковано репрезентують 
вам мої шановні колеги. Я ж хотів би коротко зупинитися на методологічних 
особливостях	проекту.	По-перше,	йдеться	про	 структуризацію	 інформаційних	
зв’язків, цілей та завдань інформування територіальних громад насамперед ба-
зового рівня про діяльність органів представницької влади області. 

По-друге,	ми	ставили	за	мету	створення	універсального	фонду	відомостей,	
систематично поповнюваного банку даних про регіон загалом та про кожен ра-
йон, місто, селище, село зокрема. 

По-третє,	мова	йде	про	докорінну	нову,	як	для	умов	нашого	краю,	техно-
логію визначення та втілення найоптимальнішого режиму використання всіх 
форм і засобів поширення (обміну) інформації за допомогою Інтернет-зв’язку 
в режимі "он-лайн"; 
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При	цьому	визначального	значення	набувають	такі	функції	інформаційного	
забезпечення діяльності самоврядних органів і територіальних громад, як: 

– інформативна функція, що забезпечує поінформованість суб’єктів місце-
вого самоврядування відповідно до їх завдань, функцій, повноважень, інтересів; 

– організаційна функція, яка зумовлює координування дій всіх учасників 
самоврядного процесу щодо розвитку інформаційної, політичної та правової 
культури населення, усвідомлення громадянами необхідності особисто або опо-
середковано (через депутатів рад усіх рівнів) брати участь у розв’язанні нагаль-
них питань життєдіяльності територіальних громад; 

– управлінська функція, яка регулює інформаційні відносини, що виника-
ють в процесі здійснення самоврядних функцій, а також формує інформаційне 
тло під час підготовки, прийняття та реалізації відповідних управлінських рі-
шень, контролю за їх виконанням тощо; 

– комунікативна функція – встановлення нерозривних, постійно діючих 
зв’язків між владою та громадою в процесі здійснення багатогранних завдань та 
функцій місцевого самоврядування. 

Свого роду "надзавданням" проекту, який буде сьогодні представлено поваж-
ному товариству, є реальне, а не декларативне, забезпечення можливості для пере-
січного жителя Чернівецької області особисто брати участь у процесах управління 
місцевими справами. Йдеться про якісний стрибок у психології людей – від такти-
ки пасивного спостереження за роботою самоврядних структур аж до реального 
включення у процес управління територіальними громадами. Досвід сусідніх кра-
їн,	які	є	членами	Євросоюзу,	переконливо	свідчить	на	користь	залучення	населен-
ня до створення механізмів формування та реалізації життєво важливих для кон-
кретної територіальної громади завдань, до контролю за їх розв’язанням, підтрим-
ки та всебічного заохочення самоврядних ініціатив громадян. 

Ми цілком свідомі того, що залучення населення до управління територіями 
– це складний і довготривалий процес, який може бути успішним лише за умов 
сталого розвитку соціальної активності, громадянської свідомості та інформова-
ності громадян з тих чи інших питань сьогодення наших сіл, селищ та міст. 

Реалізація нашого проекту навіть на стадії підготовки також була непро-
стою через брак довіри людей, певні негативні стереотипи, сформовані на місцях 
внаслідок багаторічної практики компанійщини та окозамилювання. У цьому 
ми переконувалися не одного разу, коли проводили тематичні навчання з тими 
нашими колегами, які задіяні у реалізації проекту на місцях. Та з часом крига 
скресла, і тепер уже місцеві ради з гордістю називають себе переможцями кон-
курсу, до якого ще кілька місяців тому не мали жодного відношення. Сьогодні 
вже всі або майже вусі наші партнери розуміють, для чого потрібен єдиний пор-
тал органів місцевого самоврядування Чернівецької області, яку мету переслі-
дує створення єдиної для всіх самоврядних структур базового, районного та ре-
гіонального	рівня	інформаційної	системи	банків	даних.	Адже	тільки	таким	чи-
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ном можна створити відповідний інформаційний "образ" кожного села, сели-
ща, міста Буковини, в якому були б представлені їх історія та культура, традиції 
та звичаї, природні та кадрові ресурси, економіко-інвестиційний потенціал та 
туристично-рекреаційні можливості. 

Певна	річ,	ми	маємо	на	меті	розширити	асортимент	та	підвищити	якість	пу-
блічних послуг, наблизити пересічного громадянина до прийняття управлін-
ських рішень, підвищити обізнаність громадян у царині інвестиційних техно-
логій. У дещо віддаленій перспективі – перехід органів представницької влади 
краю на систему електронного документообігу, що дозволить мінімізувати бюро-
кратичну тяганину і наблизить процес прийняття управлінських рішень до єв-
ропейських стандартів. 

Шановні учасники та гості всеукраїнської конференції!
Як депутат і посадова особа місцевого самоврядування, я щиро перекона-

ний що у нашого проекту є і достойне сьогодення, і гідне майбуття. Можна чи-
мало говорити про організаційні, технічні, ідеологічні особливості інформаційно-
комунікативного прориву на Буковині, та все ж, як кажуть, краще один раз поба-
чити, аніж сто разів почути. Тож на завершення свого виступу запрошую усіх вас, 
дорогі друзі, до спільної праці в інтересах наших виборців, задля зміцнення наро-
довладдя на безкрайніх українських теренах. Від щирого серця зичу усім учасни-
кам конференції плідної роботи, а нашим поважним гостям – незабутніх вражень 
та	приємних	спогадів	від	перебування	на	гостинній	Буковинській	землі!	

Дякую за увагу.
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Арсеній АНЦИПЕРОВ               м. Чернівці
голова Буковинської партнерської агенції (БПА),  
позаштатний радник голови Чернівецької обласної ради

PR – СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Не встигли ми опинитися у третьому тисячолітті, як відчули помітні зміни 
у порівнянні з віком, що минув. Час полетів ще стрімкіше, події в світі та навко-
ло нас розгортаються, як у калейдоскопі. Щось постійно відбувається, хвиля гло-
балізації накочує, здається, на кожного. Складається враження, що ще трішки і 
весь світ буде керуватись одними правилами гри, як в економіці так і суспільстві. 
Ці	правила	встановлюють	"сильні	та	розвинуті",	як	для	себе,	так	і	для	всіх	інших.	
Можна довго сперечатись, добре це, чи ні, але так було завжди в історії людства. 

Трансформуються держави, змінюються їх функції, йде жорстка конкурен-
ція за контроль над стратегічними ресурсами. Окремий конфлікт, чи економічна 
проблема в окремій країні стає справою цілого світу. Сучасна світова фінансово-
економічна криза – наочне підтвердження цьому.

Щось непомітно змінилось у звичному "розкладі" елементів буття: держава-
громада-родина-особистість. Роль людини, як основної цінності, зростає, а держави 
поволі	зводиться	до	функції	головного	надавача	послуг.	А	що	лишається	між	людиною	
та	державою	–	громада!	Так,	саме	громада	-	місто,	містечко	чи	село,	в	якому	ми	живемо.

Громада	має	всі	ознаки	мікродержави:	окреслену	територію,	органи	влади,	
свій парламент – раду, економічний сектор, представлений підприємницькими 
структурами всіх форм власності, громадський сектор.

Громада,	як	специфічне	суспільне	утворення,	об’єднує	людей	не	тільки	спіль-
ним місцем проживання, але й спільною історією, культурою, традиціями, при-
родними та іншими ресурсами, спільними проблемами створення та забезпе-
чення умов для достойного рівня життя кожної особи.

Усвідомлення ролі громади все більше опановує свідомість, як пересічного 
українця	так	 і	можновладців	різного	рівня.	Це	підтверджується	не	тільки	вже	
звичною	риторикою,	але	й	певними	рішеннями	на	державному	рівні.	Централь-
на влада відчуває, що керувати всіма та всім стає дедалі неефективніше та й ще це 
протирічить	тим	самим	правилам	гри,	за	якими	живе	Європа	та	успішний	світ.	З	
іншого	боку	з	огляду	на	досягнення	сусідів,	тієї	ж	Польщі,	все	частіше	виникає	в	
нас	питання	до	коли	нам	"зверху"	будуть	вказувати	"коли	сіяти	буряки".	Поступо-
во, але незворотньо акценти вирішення нагальних проблем людини-родини пе-
реноситься в громаду.

Саме тут робиться реальна економіка, створюються робочі місця, забезпе-
чуються, або ні, наші соціальні потреби, реалізуються права та свободи, вини-
кають та виконуються обов’язки. Та не абстрактні, а конкретні - перед сусідами-
громадянами. Вже сьогодні можна констатувати, що в різних громадах це від-
бувається	по-різному.	Інколи	сусідні	села,	що	межують,	живуть	по-різному.	Це	
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зумовлено багатьма факторами, серед яких ефективна влада, кращі ресурси та 
місце	розташування,	активне	населення,	тощо.	Але	хотілось	би	відмітити	один	
аспект. Як правило, краще живуть ті громади, про яких є більше інформації. 
Підкреслимо,	позитивної	 інформації!	Громади,	які	мають	своє	обличчя,	 імідж,	
бренд, що відрізняє їх від інших, асоціюється з чимось позитивним, привабли-
вим – є найбільш успішними. Як багато міст та сіл в Україні ви з чимось може-
те асоціювати? Навіть не всі наші обласні центри мають своє обличчя не кажучи 
про дрібноту. Чи завжди це обличчя привабливе?

Пам’ятаєте	французьке	прислів’я:	"не	буває	негарних	жінок,	бувають	жінки	
ліниві". Здається, що це про нас. Наші громади не дуже переймаються тим, як їх 
сприймають в державі та за межами. Не до того, безліч інших проблем: "комму-
налка", дороги, бюджетні крихті…

Грошей	не	вистачає	ні	на	що,	а	інвестор	чомусь	не	йде.	А	ні	свій,	а	ні	чужій.	А	
може слід подбати про обличчя, навчитись "подати себе".

Чому це треба робити

Ми живемо в інший час та в іншому світі. Інформаційні та фінансові по-
токи стали основними рушійними силами розвитку. Свідомо, чи ні кожен з 
нас залежить від цього процесу. Слід за інформацією приходить, або уходить 
капітал	–	кров	економіки,	який	вільно	перетікає	туди,	де	кращі	умови.	Це	до	
того, що якщо якесь місто чи село (ми навмисно не наводимо прикладів, аби 
когось не образити) не буде подавати, а точніше "продавати" себе світу то годі 
сподіватись, що чийсь зацікавлений погляд зупиниться на ньому. Та навіть 
нашому внутрішньому інвестору спокійніше вкладати свої капітали в місті, 
селі в якого гарний імідж. 

Прийшов	 час	 громадам,	 які	 можна	 розглядати	 як	 особливий	 суспільний	
продукт "продавати" себе інвесторам, владі, туристам… Тобто подавати себе в ін-
формаційному просторі в привабливому вигляді, як місце де існують гарні умо-
ви для бізнесу, відпочинку, помешкання, тощо. Чому б не розглядати громаду, як 
"товар"	із	специфічними,	притаманними	тільки	їй	якостями.	Це	ті	ж	самі	природ-
ні ресурси, історія, культура, традиції та імідж, бренд.

Наша думка полягає в тому, що глобальні процеси розвитку виокреслюють 
"громаду", як базовий елемент. Саме громади в світі, що глобалізується здатні зба-
лансувати протиріччя міждержавного, транснаціонального, регіонального ха-
рактеру, зберегти свою автентичність на фоні тотальної уніфікації. Світ йде до 
формування "ринку громад" і для того щоб на ньому успішно конкурувати, а не 
залишитись забутими Богом і людьми треба попрацювати. Необхідно подбати 
про свій зовнішній вигляд й про те, щоб про нього дізнались. Кожна громада, в 
ідеалі, має працювати над створенням, підтримкою та просуванням свого імі-
джу, бренду, позиціонувати себе в глобальному інформаційному просторі. Ство-
рювати та реалізовувати свою власну PR-стратегію.
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Завдання такої стратегії, як специфічного поєднання реклами та промоції 
полягає в формуванні та постійній підтримки, "розкручуванні" бренду конкрет-
ної громади, яка прагне аби світ дізнався про неї. Що ми маємо сьогодні: тисячі 
безликих міст та сіл про яких невідомо майже нічого навіть сусідам, не кажучи 
про світ. Чи здатні ми сьогодні назвати хоча б з десяток громад України, яки асо-
ціюються	з	чимось	позитивним,	привабливим?	Ялта	–	поза	конкуренцією!	Хоча	
навіть цей рай на землі не завжди викликає в свідомості позитив.

Хто це має робити?

Не	треба	особливо	нічого	вигадувати.	Це	справа	перш	за	все	органів	місце-
вої	влади,	але	з	широким	залученням	громадськості	та	фахівців.	Потреба	у	ство-
ренні та промоції громади має бути усвідомлена, як владою, так і бізнесом та ши-
роким загалом. Той хто бачив Західний світ та знає як організовано там місце-
ве самоврядування, мабуть звертав увагу на те, скільки зусиль та й грошей вона 
витрачає на "промоцію", на створення та просування бренду, іміджу своїх міст та 
сіл, регіонів, комунікацію із громадянами. 

Наочний приклад, як наші сусіди – румуни заробляють гроші на графі Дра-
кулі.	Легенда	стала	ресурсом	для	розвитку.	Чи	кращі	за	якістю	лікувальні	води	
Баден-Бадену,	Карлових	Вар	від	наших	Карпатських	джерел?	Але	ж	в	нас	немає	
грошей	збудувати	такі	санаторії	та	інфраструктуру.	А	хто	крім	односельців	знає	
про ті унікальні джерела? Що ми пропонуємо капіталу, аби він прийшов й зро-
бив	з	Богом	забутого	села	туристичну	Мекку?	Або	по-іншому,	чому	наш	пісенний	
карпатський край, ті ж Чернівці, не стали українським Сан-Ремо, чому на уні-
кальних фольклорних святах горян, на "маланці" громади не заробляють гроші? 

Саме ця концепція PR – стратегії розвитку громад була покладена в 
основу	 Проекту:	 "Органи місцевого самоврядування Чернівецької облас-
ті: інформаційно-комунікативний прорив", що був реалізований Чернівець-
кою обласною радою за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню 
України у 2008 році.

Актуальність проекту у наступному:
Застосування інформаційно-комунікативних технологій для ефективного 

функціонування органів місцевого самоврядування з метою задоволення потреб 
територіальних громад є наразі пріоритетною проблемою. Разом з тим, рівень роз-
повсюдження та використання даних технологій в Україні (зокрема, у Чернівець-
кій	області)	надзвичайно	низький.	Європейський	досвід	у	т.ч.	країн	–	нових	членів	
ЄС,	наочно	доводить,	що	цю	проблему	можна	порівняно	швидко	вирішити.	

Вирішення цієї проблеми різко підвищує рівень місцевої демократії, спро-
можність органів місцевого самоврядування реагувати та вирішувати нагаль-
ні проблеми громад, підвищити освітній та фаховий рівень працівників органів 
місцевого самоврядування та громадян, зменшує час на аналіз та вивчення міс-
цевих проблем та прийняття ефективних управлінських рішень.
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Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо 
складення цього проекту:

В Україні використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 
сфері державного управління та особливо ОМС перебуває лише на початковому етапі. 

Нажаль типовим є невикористання ОМС, особливо районного та базового 
рівнів сучасних інформаційних технологій та ресурсів. Зокрема, у Чернівецькій 
області веб-сторінки мають лише обласна, Чернівецька міська та 3 з 11 сільських 
районних рад. Жодна з 252 сільських та 8 селищних рад не мають свого представ-
ництва у мережі Інтернет.

Практика	діяльності	ОМС	свідчить,	що	нагальною	потребою	стало	застосу-
вання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо співпраці орга-
нів місцевого самоврядування різних рівнів між собою та з громадянами.

У	 країнах	 Європи,	 США	 у	 цій	 галузі	 накопичено	 чималий	 позитивний	
досвід. Існує багато Інтернет моделей, що включають: інформаційні ресур-
си, реалізовані у формі Web-порталів та пошукових механізмів; систему вну-
трішнього електронного документообігу для документального оформлення 
актів ділової інтерактивної взаємодії, систему цифрової ідентифікації (під-
пису), систему шифрування, систему захисту від несанкціонованого доступу 
та електронну пошту.

Інтернет це ресурс, доступний усім громадянам, незалежно від раси, соці-
ального стану, віку, статі, або особливих потреб. На місцевому рівні інформацій-
ні технології стають однією з оптимальних можливостей забезпечити відкритий 
канал для всіх жителів, які зможуть висловлювати свою думку щодо важливих 
питань життєдіяльності громади.

Метою та завданнями проекту є впровадження інноваційних та дієвих ін-
струментів розвитку органів місцевого самоврядування Чернівецької області че-
рез впровадження та забезпечення діяльності офісу е-представництва зі ство-
ренням мережі з 282 органів місцевого самоврядування і широким використан-
ням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Наявні передумови для зміни існуючої ситуації: з одного боку, є перекона-
ність та бажання органів місцевого самоврядування Чернівецької області поліп-
шувати ситуацію шляхом позитивних змін у власній діяльності і, з іншого, є по-
треба територіальних громад та їхніх мешканців більше комунікувати з владою 
задля реалізації громадських ініціатив та власних проблем.

Основні проблеми, на вирішення яких спрямований проект:
1. Низький рівень інформування населення щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування;
2. Недостатній рівень прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування;
3. Невикористання органами місцевого самоврядування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій;
4. Низький рівень суспільної активності членів територіальних громад.
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Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб.
Ідея проекту полягає у тотальному вирішенні, описаних вище проблем.
Від початку було заплановано не витрачаючи час та ресурси на пілотний етап, 

тотально впровадити сучасні інформаційно-комунікаційні технології на усій тери-
торії Чернівецької області. На наш погляд, саме такий підхід дозволить отримати 
максимально ефективний соціально-економічний ефекти від реалізації проекту.

Цільові групи проекту:
З огляду на запропонований вище тотальний підхід визначені цільові групи проекту:

1. Органи та відповідальні працівники органів місцевого самоврядування Черні-
вецької області (обласна рада, 11 районних рад, 10 міських рад, 8 селищних рад, 
252 сільські ради);

2. Мешканці територіальних громад Чернівецької області (більше 900 тисяч осіб).
Партнери та співвиконавці проекту:

1. 11 районних рад Чернівецької області;
2. 10 міських рад Чернівецької області;
3. 8 селищних рад Чернівецької області;
4. 252 сільські ради Чернівецької області;
5.	 Громадська	спілка	"Буковинська	партнерська	агенція";
6.	 Чернівецька	дирекція	ВАТ	"УКРТЕЛЕКОМ";
7. Компанія IT GROUP.

Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту):
Проект	 реалізовуватиметься	 у	 фінансовій	 площині	шляхом	 залучення	 ко-

штів від Фонду та спів фінансування місцевими бюджетами. 
Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансуван-

ня. Всього 1 570 760 грн., з них:
1. 849 000 грн. (54%) - кошти Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України.
2. 391 760 грн. (25%) – кошти Чернівецької обласної ради.
3. 330 000 грн. (21%) – кошти 11 районних рад Чернівецької області.

Для реалізації проекту були залучені трудові та інтелектуальні ресурси Чер-
нівецької обласної ради, органів місцевого самоврядування краю, провідних гро-
мадських організацій області, фахових науковців провідних вузів та організацій-
лідерів місцевого ринку інформаційно-комунікаційних технологій.

Проект	 ідеологічно	 та	 технологічно	 базується	 на	 засадах	 Стратегії	 розви-
тку Чернівецької області, проекті "PR-стратегії розвитку територіальних громад" 
громадської спілки "Буковинська партнерська агенція", що був відзначений на 
конкурсі інноваційних ідей Світовим Банком у 2004 році.

Основним компонентом проекту є Інтернет – портал "Органи місцевого само-
врядування Чернівецької області", який об’єднує всі ОМС Буковини. 

Для забезпечення роботи порталу на базі Чернівецької обласної ради створе-
ний	міні-провайдер.	Це	технічно	зручніше	і	економічно	вигідніше	ніж	користу-
вання послугами діючих Інтернет-провайдерів.
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Основним навантаженням порталу буде інформація про органи місцево-
го самоврядування Чернівецької області з можливістю двостороннього зв̀ язку: 
звернення особи до влади і отримання відповіді. Для відповідальних осіб будуть 
створені на порталі поштові скриньки.

Забезпечення можливості вільного доступу до порталу.
Всі мешканці області, які мають доступ до комп̀ ютера з модемом, зможуть 

вільно користуватись ресурсами порталу. Всі бажаючі, хто не має такого досту-
пу, зможуть скористатись ресурсами порталу в "е-офісах", які будуть обладнані у 
приміщеннях органів місцевого самоврядування Чернівецької області.

Очікувані результати проекту
Внаслідок реалізації проекту очікуються наступні короткотермінові та дов-

готермінові результати:
1. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності органів місцевого само-

врядування Чернівецької області всіх рівнів (282 ОМС) шляхом впровадження 
інноваційних та дієвих інструментів розвитку шляхом використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Забезпечення комунікації органів місцевого самоврядування та членів територі-
альної громади.

3.	 Підвищення	прозорості	в	діяльності	органів	місцевого	самоврядування.
4.	 Підвищення	рівня	контролю	з	боку	громадськості	за	діяльністю	органів	місцево-

го самоврядування.
5.	 Підвищення	 достовірності,	 повноти	 та	 оперативності	 подання	 громадянам	 ін-

формації органами місцевого самоврядування.
6.	 Підвищення	суспільно	корисної	активності	громадян,	залучення	їх	до	вирішення	

місцевих соціально-економічних, екологічних проблем.
7.	 Підвищення	рівня	правової	та	економічної	освіти	населення.
8. Зростання довіри суспільства до діяльності органів місцевого самоврядування.

На наш погляд, створення інформативно-комунікативної мережі усіх тери-
торіальних громад краю дозволить:
- сприяти зростанню довіри територіальних громад області, особливо сільських, до 

органів місцевого самоврядування;
-	 активізувати	економічні	процеси	у	регіоні.	Проект	передбачає	застосування	су-

часних технологій для упорядкування та обліку місцевих ресурсів територіальних 
громад Чернівецької області, насамперед у найважливіших галузях соціально-
економічного розвитку (туризм та рекреація, земельні ресурси, медичні послуги, 
освітні послуги, екологічна проблематика, тощо);

- використати потужну навчальну складову, що дозволить ознайомлювати прак-
тично увесь склад ОМС області з сучасною нормативною базою та її змінами. Во-
лодіння цими знаннями дозволить значно підвищити обізнаність посадових осіб 
з питаннями законодавства;

- підвищити потенціал розвитку територіальних громад. Наразі, практично відсут-
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ня технологія промоції власних досягнень та обміну позитивним досвідом у гори-
зонтальних	зв’язках	між	громадами.	Ця	ситуація	буде	кардинальним	чином	змі-
нена після реалізації заходів проекту;

- підвищити інтелектуальний ресурс територіальних громад. Наступними крока-
ми для досягнення сталості результатів проекту передбачається на базі створе-
ної мережі розгорнути широкий набір дистанційних курсів для різних категорій 
громадян (молодь, підприємці, жінки, тощо) з різноманітних дисциплін, що до-
зволить мешканцям територіальних громад підвищувати фаховий, культурний 
та освітній рівні.
Важливою складовою очікуваних результатів та наслідків проекту прогно-

зується підвищення якості "зворотного зв’язку" з громадянами. Інформаційно-
комунікативна мережа дозволяє значно зменшити витрати громадян на відвідини 
органів влади, зекономити кошти на поїздки, зменшити час на очікування, тощо.

Передбачене	проектом	створення	е-приймалень	та	офісів	буде	новою	послу-
гою	для	мешканців	територіальних	громад	по	усій	області.	Ця	послуга	буде	зруч-
ною для громадян, а також здатна підвищити якість управлінської діяльності 
ОМС та їхніх посадових осіб. 

Оскільки, демократія у практичному розумінні це насамперед прозора, чіт-
ка, зрозуміла та зручна процедура, то проект сприятиме загальному просу-
ванню демократичних реформ на місцевому рівні. Створена інформаційно-
комунікативна мережа з її послугами у майбутньому слугуватиме важливим 
підґрунтям для адміністративно-територіальної реформи, оптимізації надан-
ня владою послуг громадянам.

Оскільки проект передбачає розвиток і надання консалтингових послуг гро-
мадянам та організаціям з широкого спектру питань (пенсійне забезпечення, зе-
мельні відносини, підприємницька діяльність, аспекти податкового законодав-
ства), прогнозується що інформаційно-комунікативна мережа буде діючою кон-
салтинговою структурою на території усієї області. 

Окремим	 наслідком	 реалізації	 проекту	 буде	 оптимізація	 діяльності	 ОГС,	
підвищення	їх	ефективності.	Передбачається	скоротити	непродуктивні	витрати	
на пошук інформації, усталені нині терміни прийняття рішень та їх виконання, 
аж до рівня сільської громади.

Додаткових державних видатків функціонування проект не потребує. Всі за-
кладені в даному проекті норми можуть, у подальшому, забезпечуватись в рам-
ках поточного фінансування місцевих бюджетів.

З огляду, на те, що щорічні витрати на технічне та інформаційне підтри-
мання мережі не перевищують 5-7% від бюджету розробки та впровадження 
проекту (орієнтовно 75 000 грн./рік), підтримання мережі є прийнятним для 
місцевих бюджетів.

Варто відзначити, що значно можуть бути скорочені адміністративні витра-
ти з бюджету на телефонні переговори, листування, місцеві відрядження, тощо.
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Окремо слід наголосити на перспективності та мультиплікаційному ефекті 
від реалізації проекту.
1. Мережа має потенціал для утворення горизонтальних зв’язків між територіаль-

ними громадами з метою об’єднання зусиль та ресурсів для створення інвести-
ційних пропозицій, промоції територій для туристів, підприємців, тощо.

2. Досвід створення та впровадження мережі може бути використаний в інших регі-
онах України.
Характер та схема проекту передбачають сталість результатів, що будуть 

отримані внаслідок реалізації.
Як вже було сказано, створена інформаційно-комунікаційна мережа дозво-

лить суттєво підвищити інституційний розвиток органів місцевого самовря-
дування Чернівецької області. Мережа (її технічна складова) стане невід’ємною 
частиною інформаційної інфраструктури у власності органів місцевого самовря-
дування області. 

Творення та формування місцевої політики, внаслідок реалізації проекту, 
отримає новий поштовх. Мережа дозволить впроваджувати сучасну технологію 
публічної політики та щоденної демократії у практику діяльності органів міс-
цевого самоврядування. 

Реалізація проекту дозволить отримати якісні зміни у галузі управлінської 
поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з те-
риторіальними громадами, громадськими організаціями, місцевим підприєм-
ництвом, комунальними підприємствами, іншими установами та організація-
ми територіальних громад, сприятиме сталому соціально-економічному розви-
тку територіальних громад та забезпеченню їхньої конкурентоспроможності у 
сучасних умовах. 

На	наш	погляд,	зроблено	лише	перший,	дуже	важливий	крок.	Попереду	бага-
то праці. Створено новий сучасний інструмент розвитку громад, створені мож-
ливості для розвитку, а чи будуть вони реалізовані залежить перш за все від ке-
рівників ОМС кожного села чи селища. Чи буде подоланий традиційний консер-
ватизм, усвідомлено загалом, що IT та PR технології це не забаганка керівництва, 
а нагальна потреба сьогодення. Небагато часу минуло відтоді, як на зміну дру-
карській машинці прийшов комп’ютер, а без мобільного телефону стало немож-
ливо уявити щоденного життя. 

Прийшов	час,	коли	аби	не	лишитись	на	узбіччі	процесів	розвитку,	не	бути	
полустанком повз який проносяться потяги прогресу потрібно попрацювати над 
тим	як,	їх	зупинити	на	нашій	станції.	Цим	треба	займатись	професійно.	Час	по-
дбати про винайдення коштів на це, навіть в скудних місцевих бюджетах.

Відповідь на кшталт – немає грошей виводить нас до аксіоми: "чому бідні, бо ..."
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Інна ВАЛЕНТЮК                     м. Київ
к.к.н.держ.упр., докторант кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом 
Національної академії державного управління 
при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Удосконалення процесу державного регулювання розвитку регіонів потре-
бує впровадження сучасних технологій, які б сприяли підвищенню ефективності 
використання соціально-економічних, науково-технічних, духовно-культурних 
ресурсів територій.

Для ефективного управління регіональним розвитком необхідна інформа-
ційна підтримка. Таку інформацію покликана надавати система моніторингу, 
яка виявляє і систематизує данні про зміни, що відбуваються в регіоні спостере-
ження та про середовище його функціонування.

Під	 системою	моніторингу	 розвитку	 регіону	 розуміють	 цільову	 систему	 ор-
ганізаційних та технологічних заходів, спрямованих на здійснення безперервно-
го процесу відстеження, накопичення, систематизації та аналізу інформації про 
кількісні та якісні параметри розвитку об’єкта моніторингу з метою інформацій-
ного забезпечення процесу оперативного та стратегічного управління територією.

Запровадження системи моніторингу є важливою передумовою й елементом 
ефективної державної політики, забезпечення соціально орієнтованого, сталого, 
збалансованого розвитку держави та її регіонів, дотримання рівних стандартів 
життя громадян України незалежно від їхнього місця проживання.

З метою подолання існуючих регіональних диспропорцій, підвищен-
ня рівня життя населення, на регіональному рівні розробляються соціально-
економічні	програми	розвитку	територій.	Проте	низький	рівень	їх	виконання	
свідчить про відсутність використання моніторингу, який знаходиться у тісно-
му взаємозв’язку практично з усіма механізмами, інструментами та функціями 
державного управління.

В Україні запровадження моніторингу програм соціально-економічного 
розвитку є одночасно новою управлінською практикою й одним з першочерго-
вих завдань, які стоять перед органами державної виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування. Запровадження системи моніторингу програм 
соціально-економічного розвитку територій стало невідкладним після схвален-
ня	Державної	стратегії	регіонального	розвитку	на	період	до	2015	року.	Цей	доку-
мент вперше у сфері регіональної політики в Україні: визначив базові засади мо-
ніторингу реалізації програм, а не тенденцій регіонального розвитку чи невизна-
ченого впливу діяльності владних структур; систематизував показники для мо-
ніторингу за схемою “стратегічні цілі – пріоритетні напрями – показники резуль-
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тативності”; вказав на потребу обговорення результатів моніторингу з представ-
никами громадськості та бізнесу.

У широкому значенні під моніторингом розуміється комплекс заходів, спря-
мованих на отримання інформації щодо певного об’єкта або процесу.

Моніторинг також визначають як управлінську функцію, яка передбачає 
безперервне забезпечення керівництва програми і зацікавлених сторін даними, 
що підтверджують чи спростовують наявність поступу в досягненні очікуваних 
результатів програми. Іншими словами, це процес регулярного збору та фікса-
ції даних про ключові елементи реалізації програми впродовж періоду її впрова-
дження з метою виявлення проміжних результатів і досягнень, своєчасного ви-
явлення проблем та відхилень від намічених результатів і здійснення необхід-
них коригувань, забезпечення ефективного використання ресурсів, виконання 
запланованих завдань, мінімізації негативних наслідків, визначення можливос-
тей для подальшого розвитку програми тощо. 

Моніторинг програм соціально-економічного розвитку територій базуєть-
ся на комплексності, системності та регулярності використання одних і тих же 
принципів	та	інструментів.	Це	дає	змогу	здійснювати	поточний	контроль	дина-
міки змін щодо проблем впродовж реалізації програми та своєчасно координу-
вати напрями діяльності, використовувати необхідні методи й засоби.

Основна ціль моніторингу програм соціально-економічного розвитку терито-
рій – інформаційна. Результатом її повинно бути одержання інформації, усунен-
ня тієї або іншої невизначеності або, навпаки, виявлення нестачі інформації. Отже, 
моніторинг передбачає збирання інформації, її комплексну оцінку і прогноз за ста-
більною системою показників. Необхідність реалізації цієї вимоги зумовлена його 
орієнтованістю на аналіз та порівняння результатів управління. Стандартність ін-
формаційного набору забезпечує також зручність пошуку й фіксації визначених 
даних і надає моніторингу властивості інформаційного процесу.

Особливість моніторингу як інструменту державного управління полягає у 
наявності в системі зворотних зв’язків. Вони дозволяють здійснювати не лише 
постійне спостереження і контроль за соціально-економічною системою, а й ре-
гулювання параметрів системи. Впровадження моніторингу створює також не-
обхідну інформаційну базу для прогнозування показників діяльності об’єктів і 
моделювання можливих сценаріїв їх розвитку.

Завдання моніторингу програми соціально-економічного розвитку терито-
рії полягає у наданні інформації про відповідність результатів розвитку об’єкта 
обраним критеріям оцінки. Здійснення моніторингу також передбачає спосте-
реження за чинниками і тенденціями розвитку території з метою інформацій-
ної підтримки оперативних та стратегічних управлінських рішень. Від якості ор-
ганізації системи моніторингу залежить рівень виконання програм та стратегій 
розвитку регіону, що у свою чергу впливає на економічний та соціальний рівень 
життя місцевого населення.
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Існує ряд факторів, які підтверджують доцільність проведення моніторин-
гу програм соціально-економічного розвитку території. Так, моніторинг дає змо-
гу: визначити основні цілі та завдання розвитку регіону; володіти інформацією 
про поточний стан впровадження програми; отримати важливу інформацію про 
ефективні способи її реалізації; визначити перспективи програми; підвищува-
ти рівень довіри громадськості до програми завдяки оприлюдненню інформації 
про неї, а отже, забезпечувати прозорість та підзвітність; визначати потреби у фі-
нансуванні програми; встановити відповідальність за конкретними особами за 
впровадження та реалізацію програми тощо.

Запровадження системи моніторингу потребує витрат часу, коштів та ін-
ших ресурсів, проте, у свою чергу він сприяє забезпеченню належного виконан-
ня програми та досягнення очікуваних результатів.

Для започаткування моніторингу необхідно розробити та затвердити роз-
горнуту програму, якою визначити:
- порядок ведення моніторингу розвитку регіону (реалізації програм);
- тематичний зміст моніторингу, склад та обсяги текстових, табличних та гра-

фічних матеріалів;
- орієнтовну вартість та календарний план (періодичність) проведення моніторингу;
- перелік вихідних даних та джерела їх надходження;
- структурні підрозділи системи державного управління, які здійснювати-

муть регіональний моніторинг;
- порядок погодження та затвердження моніторингу.

Запропонована розгорнута програма забезпечить своєчасне ведення моніто-
рингу за розвитком регіону та подання інформаційних та аналітичних матеріа-
лів місцевим органам влади.

Впровадження системи моніторингу передбачає декілька етапів:

Етап Завдання
Планування Визначення потреб в інформації (індикатори вико-

нання заходів, досягнення цілей тощо) та хто її по-
требує. Визначення того, як часто слід збирати ін-
формацію. Визначення джерел і способів отримання 
інформації. Визначення відповідального за збір ін-
формації. Визначення витрат, пов’язаних із запрова-
дженням моніторингу та збором інформації

Підготовка Розроблення й апробація документів для збору та фік-
сації даних. Складання посадових інструкцій з визна-
ченням повноважень учасників процесу моніторингу. 
Підготування	персоналу,	відповідального	за	операції	з	
моніторингу. Ознайомлення персоналу програми з сис-
темою моніторингу
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Збір даних Постійний	 збір	 визначених	 даних.	 Контроль	 за	 ді-
яльністю системи моніторингу

Аналіз	та	порів-
няння даних

Порівняння	 зібраних	 даних	 з	 визначеними	 плано-
вими значеннями індикатора, встановлення відмін-
ностей.	Визначення	інших	проблем.	Пошук	причин	
відхилень та визначення варіантів розв’язання про-
блем

Звіт Документування зібраних даних і результатів ана-
лізу. Забезпечення інформацією щодо результатів 
моніторингу керівництва тих, хто здійснює впрова-
дження програми, та інших зацікавлених осіб

Використання 
(впровадження) 
результатів

Використання результатів моніторингу для удоско-
налення управління та реалізації програми

Для впровадження моніторингу програми соціально-економічного розви-
тку території необхідно визначити індикатори, які будуть використовуватися в 
зазначеному процесі. Індикатори лежать в основі будь-якого моніторингу. Без ін-
дикаторів здійснити моніторинг неможливо. 

Індикатори – це показники, за допомогою яких здійснюється моніторинг і 
визначається рівень прогресу щодо виконання окремих завдань програми, до-
сягнення очікуваних результатів. Індикатори описують результати проекту в 
операційно вимірюваних величинах, таких як кількість, якість, час, місце тощо.

Індикатори вказують на результати діяльності. Вони відіграють ключову 
роль при проведенні аналізу та розроблення програми; допомагають визначити 
реалістичні та вимірювані результати програми; створюють основу для моніто-
рингу й оцінювання, сприяючи таким чином кращому управлінню програмою, 
забезпечують можливість аналізувати досвід та його використання при проек-
туванні	наступних	програм.	Процес	розроблення	та	відбору	індикаторів	сприяє	
забезпеченню прозорості, досягненню консенсусу та поширює відчуття відпові-
дальності за реалізацію проекту, його цілі, зміст і результати.

При	 відборі	 індикаторів	 застосовують	 такі	 критерії	 як:	 відповідність	
(здатність індикатора виміряти прогрес щодо виконання окремих етапів і 
досягнення результатів програми); чутливість (здатність індикатора до ви-
явлення змін); простота і доступність (швидкість збору та доступність ін-
формації); надійність (достовірність інформації впродовж визначеного 
часу); практичність (можливість використання інформації для прийняття 
рішення та вивчення досвіду); об’єктивність (здатність індикатора до реаль-
ного відображення стану справ); вартість (порівняння витрат на отримання 
інформації з ефективністю моніторингу); представництво (врахування ін-
тересів різних вікових груп населення).
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Важливим	 в	 моніторингу	 є	 питання	 періодичності	 збору	 інформації.	 Це	
пов’язано з постійною необхідністю в інформації про програму та з тим, що різ-
ні програми й процеси в суспільстві мають різну динаміку. Деякі – слабку, і ви-
мірювати їх варто раз на кілька років. Інші змінюються дуже швидко. Треті ма-
ють циклічну природу змін тощо. Наприклад, громадська свідомість має консер-
вативну природу і, відповідно, слабку динаміку змін. Набагато швидшими тем-
пами відбуваються процеси в економічній сфері. 

Періодичність	збору	інформації	значною	мірою	залежить	від	харак-
теру та суті програми й окремих заходів у межах ї ї впровадження. Важ-
ливо в здійсненні моніторингу визначити, хто здійснюватиме його за-
галом чи виконуватиме окремі елементи. Так, внутрішній моніторинг 
можуть здійснювати працівники організації чи програми. Такий варі-
ант	має	свої	переваги	та	недоліки.	Перевагами	є	те,	що	працівники	до-
бре обізнані з ситуацією, мають змогу швидко знайти необхідну інфор-
мацію та розв’язати проблему. До недоліків відносять можливе уперед-
ження та бажання показати кращі показники, складність отримати ре-
альні показники для порівняння, брак професіоналізму щодо володін-
ня методиками моніторингу.

Зовнішній моніторинг здійснюють зовнішні організації чи експерти, яких 
можна розділити на незалежних і тих, що представляють органи управління, 
уповноважені проводити моніторинг. Недолік цього варіанту полягає в обмеже-
ному	розумінні	специфіки	й	особливостей	внутрішньої	ситуації.	Перевага	–	ви-
сока професійність, незацікавленість у викривленні об’єктивних даних, бажання 
допомогти з поліпшенням ситуації.

Змішаний моніторинг здійснюється із залученням як зовнішньої, так і вну-
трішньої	експертизи	і	є,	можливо,	найдоцільнішим.	Поєднання	знання	внутріш-
ньої ситуації з професіоналізмом щодо застосування методів моніторингу може 
привести до виявлення й аналізу багатьох прихованих моментів реалізації про-
грами, професійних висновків і рекомендацій щодо шляхів покращення ситуації.

Важливим завданням моніторингу є документування його процедур і ре-
зультатів. Моніторинговий звіт міститиме інформацію про зміни в показниках, 
що свідчитиме про впровадження програми згідно з планом або про відхилен-
ня від планових показників. Моніторингові звіти й дані, отримані в результаті 
здійснення моніторингу, накопичуються задля подальшого аналізу та вдоско-
налення програми. 

Цінність	моніторингу	полягає	у	використанні	його	даних.	Збір	даних,	на-
віть якщо вони найкраще відображають ситуацію, чи визначення найточні-
ших індикаторів, не має важливого значення, якщо отримані дані не вико-
ристані для прийняття рішення, адже вони мають сприяти розв’язанню про-
блем у межах цієї програми, а здобутий досвід – перенесений на інші про-
грами. Отже, дані моніторингу можуть бути використані для: зміни спрямо-
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ваності чи способів реалізації програми. Моніторинг сприяє вдосконаленню 
реалізації	 програми.	 Це	 здійснюється	 постійно,	 через	 використання	 даних	
моніторингу, шляхом перегляду й уточнення цільової аудиторії, способів за-
доволення їхніх потреб, методів комунікації з ними тощо. Моніторинг також 
допомагає обрати партнерів для впровадження програми; передачі інформа-
ції фінансовим організаціям та зацікавленим сторонам. Систематичне інфор-
мування фінансових установ та зацікавлених сторін про результати моніто-
рингу сприяє налагодженню взаємної довіри, а отже, забезпечує всебічний 
інтерес до пошуку шляхів удосконалення програми; проведення оцінюван-
ня	 програми.	 Ефективний	моніторинг	 забезпечує	 оцінювачів	 значною	 кіль-
кістю необхідної й адекватної інформації, що спрощує процедуру оцінюван-
ня та збільшує ймовірність позитивних висновків і рекомендацій оцінюван-
ня щодо майбутнього програми.

Отже, впровадження моніторингу програм соціально-економічного роз-
витку сприятиме:
- визначенню стратегічних цілей розвитку;
- отриманню важливої інформації про тенденції регіонального розвитку, ре-

зультативність та ефективність обраної програми;
- формуванню уявлення про існуючий стан реалізації програми;
- виявленню попередніх результатів реалізації програмних документів;
- коригуванню їхнього змісту, зокрема уточненню цілей, переорієнтації на до-

сягнення реальних результатів;
- підвищенню довіри громадськості до органів влади завдяки забезпеченню 

прозорості їхньої діяльності;
- обґрунтуванню запитів щодо фінансування програм;
- зосередженню зусиль усіх учасників реалізації програми задля досягнення 

запланованих цілей;
- забезпеченню своєчасного та регулярного зворотного зв’язку на всіх рівнях 

управління програмою;
- аналізу причин успііхіів і невдач у реалізації програм та врахуванню поми-

лок при розробці наступних документів.
Таким чином, можна зробити висновок, що моніторинг – це багатофактор-

ний процес, що має свої особливості, тенденції і передбачає виконання трьох 
взаємопов’язаних завдань з точки зору його побудови:
1. Виявлення інформаційних взаємозв’язків між показниками, що характеризують 

стан і тенденції досліджуваного явища.
2. Встановлення інформаційних зв’язків між параметрами економічної статистики, 

необхідної для ідентифікації і верифікації математичних моделей.
3.	Припускає	удосконалення	 інформаційних	відносин	 і	передбачає	організацію	 ін-

терфейсу користувача на основі використання методів аналізу стану і прогнозу-
вання розвитку об’єкта .



25

Реалізація моніторингу завжди має конкретну мету, що визначається перш за 
все об’єктною сферою спостереження. Моніторинг необхідний в ситуації переходу 
системи, якою є регіон, від незмінного стану до розвитку.
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БУКОВИНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОРИВ: 
СТВОРИМО РАЗОМ "РОЗУМНЕ СЕЛО"

Очевидно, що органи місцевого самоврядування, а саме сільські та селищні 
ради, являються свого роду центром збору різноманітної інформації. У по госпо-
дарських книгах, які ведуться радами по кожному населеному пункту, що відно-
ситься до адміністративної території ради, ведеться і зберігається найрізноманітні-
ша інформація: дані про фізичних осіб, дані про домогосподарства, дані про землю, 
будинки, тварин та ін. Рівень користування сучасними інформаційними технологі-
ями працівниками сільських та селищних рад під час їх повсякденної роботи зво-
диться до того, що в якості основних інструментів використовуються текстові і та-
бличні редактори (Microsoft Word, Excel, Open Office). Зрозуміло, що на даному рів-
ні використання сучасних інформаційних технологій багато рутинних дій і опера-
цій доводиться працівникам доводиться повторювати багато разів поспіль (напри-
клад, для того щоб виписати одній людині декілька довідок, доведеться у шаблони 
довідок	декілька	разів	занести	одну	і	ту	саму	інформацію:	дату,	ПІБ	людини,	додат-
кові дані). І це без врахування того, що цю інформацію треба ще знайти в погоспо-
дарській книзі або інших паперових носіях (тобто необхідно витратити певний час). 
І навіть після того, як все зроблено і надруковано, це зовсім не означає, що якщо ця 
людина прийде за наступною або навіть такою самою довідкою через деякий період 
часу (2 тижні, місяць, квартал), то оперативність видачі довідки буде вищою.

Слід також зазначити, що певна інформація у відповідному вигляді (звітні 
форми) надається органами місцевого самоврядування у різноманітні установи: 
управління статистики, виборчі комітети тощо. Кількість таких установ постій-
но збільшується. Ще більшими темпами зростає якісний рівень використання ін-
формаційних технологій в цих установах. Якщо раніше звіт на паперовому но-
сії вважався стандартом, то тепер вищезгадані установи потребують звітів саме 
в електронному вигляді. В першу чергу це пов΄язано із використанням електро-
нних	баз	даних	цими	установами.	Адже	набагато	легше	натиснути	декілька	кно-
пок на клавіатурі чи зробити нескладні маніпуляції мишкою, ніж переводити всю 
потрібну інформацію в електронний вигляд вручну. Об΄єктивним завданням стає 
процес	створення	ЄДИНОГО	ІНФОРМАЦІЙНОГО	ПРОСТОРУ	(надалі	ЄІП)для	
органів місцевого самоврядування, органів державного управління і контролю та 
пересічних громадян, який дозволив би об΄єднати всі зацікавлені сторони.

Таким чином, очевидною стає потреба сільських та селищних рад у спеціалі-
зованому програмному забезпеченні, яке дозволяло б у найкоротші терміни отри-
мувати	 максимум	 інформації	 в	 потрібному	 вигляді.	 При	 цьому	 мають	 бути	 за-
безпечені	принципи	конфіденційності	та	нерозголошення	інформації.	Але	окрім	
створення самого програмного забезпечення необхідно вирішити цілу низку ін-
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ших	завдань,	без	належного	виконання	яких	неможливим	стає	створення	ЄІП.
Отже, спершу розглянемо основні передумови створення Є І П. 

1. Належна матеріально – технічна забезпеченість.
	 Мається	на	увазі	наявність	ЕОМ.
2. Програмно-інформаційне забезпечення.
 Мається на увазі Операційна система, офісний пакет програм, антивірусне 

програмне забезпечення тощо.
3. Певний рівень підготовки персоналу.
 Мається на увазі володіння базовими знаннями та навичками, які необхідні 

для роботи із текстовими редакторами, файловими системами, електронни-
ми базами даних, мережею Інтернет.

4. Наявність доступу до мережі Інтернет.
 Мається на увазі будь-який доступ до Інтернет (dial-up, хDSL тощо).

Проект	 "Інформаційно-комунікаційний	прорив	для	органів	місцевого	само-
врядування"	(	надалі	І	К	П	),	а	саме	для	сільських	та	селищних	рад	Чернівецької	
області, відіграв важливу роль в площині використання сучасних систем кому-
нікацій.	Адже	завдяки	 І	К	П	підвищились	не	тільки	кількісний	(збільшена	к-ть	
ЕОМ	та	зросла	кількість	точок	доступу	до	Інтернет),	але	й	і	якісний	рівні	роботи	
працівників	сільських	та	селищних	рад.	Сучасні	ЕОМ	надають	можливість	більш	
ефективніше та без зайвих витрат часу обробляти , а постійний доступ до мережі 
Інтернет дозволяє оперативно отримувати та відправляти потрібну інформацію. 

Як	бачимо,	завдяки	в	межах	проекту	"ІКП"	були	реалізовані	основні	передумо-
ви для переходу до наступного рівня використання інформаційних технологій ор-
ганами	місцевого	самоврядування	в	своїй	повсякденній	діяльності.	Адже	на	даний	
час існує відповідна матеріально-технічна база, персонал у переважній більшості 
володіє необхідними навичками для роботи з відповідним програмним забезпе-
ченням та мережею Інтернет, реалізовано доступ до мережі Інтернет всіх робочих 
станцій. Отже, відтепер спрощуються процеси обміну інформацією між радами та 
іншими зовнішніми установами. Очевидно, що набагато легше і швидше отрима-
ти інформацію в електронному вигляді за допомогою інтернет-комунікацій, як от 
електронна пошта, аніж звичайною поштою та ще й в паперовому вигляді.

Виходячи із вищенаведеного стає очевидною ситуація, при якій зовнішнім 
організаціям та інституціям потрібна різноманітна інформація: список підприєм-
ців,	список	виборців,	список	безробітних	тощо.	Ця	інформація	потрібна	устано-
вам	 саме	 в	 електронному	 вигляді.	 Практично,	 органи	 місцевого	 самоврядуван-
ня цю інформацію надають, але при цьому слід зважати на низьку оперативність 
отримання даної інформації та на великі затрати людино/годин, які необхідні для 
того, щоб підготувати певний звіт або список.

Таким чином, можна зафіксувати першу потребу сільських та селищних рад: 
оперативний відбір потрібної інформації із можливістю подальшого збереження 
цієї інформації в електронному вигляді з метою подальшого використання в меж-
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ах інших облікових процесів.
Окремим питанням можна відокремити другу потребу працівників сільських 

та селищних рад: можливість при потребі швидко роздрукувати необхідний пакет 
документів (довідок), які видаються фізичним особам. Наприклад, зараз практич-
но	ЕОМ	використовується	як	друкарська	машинка.	За	допомогою	офісних	тексто-
вих редакторів формується форма, яка подається на друк. У кращому випадку ці 
форми просто постійно зберігаються в окремому каталозі (т.н. "папке") на вінчесте-
рі	ЕОМ.	Але	знову	ж	таки	постає	питання	про	оперативність	видачі	довідок:	необ-
хідно в шаблон у текстовому редакторі внести вручну всю необхідну змінну інфор-
мацію:	дату	видачі	довідки,	ПІБ	особи,	паспортні	та	інші	дані.	І	це	не	згадуючи	про	
те, що в окремих випадках особі для отримання певної довідки/довідок необхідно 
простояти чергу та відвідати декілька сільських рад, розташованих в різних населе-
них пунктах (довідка про склад сім΄ї, довідка про землю, довідка про будинок тощо).

Третя потреба працівників сільських та селищних рад полягає в тому, що при 
умові забезпечення перших двох потреб з΄являється можливість фіксації актів 
про шлюб, народження, смерть. Тобто мається на увазі ведення обліку т.н. розді-
лу	"РАГЗ".	Також	є	потреба	у	фіксації	зміну	прізвищ,	імен	і	т.п.	

Для паспортного столу сільської або селищної ради важливими є процеси ав-
томатизації процесів реєстрації, вибуття, прибуття і т.п.

Отже, аналізуючи вищенаведену інформацію, модна зробити висновок, що для усіх 
працівників сільських рад об΄єктивною є потреба у веденні єдиної спільної електронної 
бази	даних,	з	якою	можливо	зручно	і	легко	працювати.	При	цьому	на	перший	план	ви-
ходить можливість швидко знайти, відібрати та зберегти потрібну інформацію. 

Буковинською	партнерською	 агенцією	 (м.	Чернівці)	 в	межах	проекту	 "ІКП"	
були організовані і проведені практичні тренінги-семінари, під час яких до потен-
ційних	користувачів	нових	ЕОМ	було	доведено	суть	і	призначення	проекту	"ІКП"	
та	надано	базові	навички	користування	ЕОМ	і	мережею	Інтернет.	

Велику зацікавленість під час практичних семінарів було виявлено до нового 
інформаційного	продукту	від	ДП	"Парус-Буковина",	м.	Чернівці	(корпорація	"Па-
рус", Україна), який має назву "Розумне село" (Smart Village).

Призначення та функціональні можливості системи "Розумне село"  
(станом на (12.12.2008р.)

Інформаційно-технологічний програмний комплекс "Розумне село" (ориг.: 
Smart Village) призначений для автоматизації ведення статистичного обліку по 
господарської книги органами місцевого самоврядування (сільськими та селищ-
ними радами) в розрізі:
- домогосподарств;
- співвласників домогосподарств;
- фізичних осіб, зареєстрованих на адміністративній території ради;
- різноманітних даних про громадян: стать, вік, категорія пільговика тощо;
- кількісного та якісного складу наявного житлового фонду;
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- тварин і худоби;
- землі в приватній власності та користуванні;
- сільськогосподарської техніки в приватній власності.

За допомогою програмного забезпечення "Розумне село" можливо вести авто-
матизований погосподарський облік в розріз одного або декількох населених пунк-
тів, електронний аналог погосподарської книги. Комп΄ютерний аналог дозволяє 
запам΄ятовувати всю занесену інформацію, актуальну на певний період часу (дату). 
На основі цієї інформації можно швидко, легко і оперативно отримати необхідні 
дані для отримання будь-яких статистичних звітів за любий проміжок часу:
- віковий і статевий склад населення;
- списки пільговиків та пенсіонерів всіх категорій;
- дані про кількість, якість і види тварин в приватній власності;
- дані про сільськогосподарську техніку в приватній власності;
- кількісні та якісні характеристики наявного житлового фонду тощо.

Також є можливість при потребі:
- швидко роздрукувати списки виборців села;
- швидко роздрукувати списки мешканців (враховуючи/не враховуючи вибулих);
- зробити відбір мешканців населеного пункту за певними умовами та роздру-

кувати отриманий результат (наприклад, список людей, які народилися в пе-
ріод 01.01.1941 по 01.01.1946 роки (діти війни)). 
На основі даних бази погосподарської книги ведеться виписка і облік доку-

ментів з подальшим корегуванням основної бази:
•	 запис	актів	про	шлюб;
•	 запис	актів	про	смерть;
•	 запис	актів	про	народження.

При	цьому	якщо	в	базі	створюється	документ,	наприклад	АКТ	ПРО	СМЕРТЬ,	
то автоматично проводиться запис в базі про те, що громадянин помер (постій-
но вибув тощо).

В програмному комплексі "Розумне село" реалізована можливість друку різ-
номанітних довідок:
•	довідка	про	склад	сім	(два	варіанти);
•	довідка	про	стан	будинку;
•	довідка	про	утримання	дітей	і	непрацездатних	членів	сім΄ї;
•	довідка	про	землю;
•	довідка	про	наявність	житла.

За допомогою системи "Розумне село" з΄являється можливість отримання 
повної та різноманітної інформації по будь-якому громадянину за любий період 
часу шляхом швидкого та ефективного пошуку за реквізитами:
- за прізвищем, ім΄ям, по-батькові;
- за паспортними та податковими даними;
- за адресою реєстрації;
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- по особовому рахунку.
Також в інформаційній системі "Розумне село" реалізовано можливість ве-

дення реєстраційного (паспортного) обліку та обліку військового столу із випис-
кою талонів прибуття/вибуття громадян.

Під	час	проведення	тренінгів-семінарів	з΄ясувалось,	що	в	жодній	із	рад	немає	
бодай електронного списка всіх мешканців населеного пункту, не кажучи вже про 
інші	необхідні	дані.	Адже	наявність	потрібної	інформації	в	електронному	вигляді	
певного формату (Microsoft Excel) та вигляду (шаблону) дозволяє занести всі дані 
в автоматичному режимі, а це дозволяє набагато прискорити процеси адаптації та 
запуску програмного забезпечення в експлуатацію на робочих місцях.

Також під час проведення тренінг-семінарів всіх учасників було анкетовано 
на предмет того, чи потрібний їм програмний комплекс "Розумне село" для по-
всякденної	роботи.	Усі	 відповіді	 одностайні:	 так,	потрібен,	 і	 навіть	дуже.	Адже	
комп΄ютери в сільських радах в наявності, кваліфікаційний рівень працівників 
рад дозволяє приступити до роботи із "Розумним селом" одразу після інсталяції. 
Із тим, що з програмою просто і легко працювати всі учасники тренінгів переко-
налися власноруч, під час виконання практичних завдань. 

Таким чином, дивлячись у недалеке майбутнє та враховуючи здобутки мину-
лого, ми із впевненістю можемо сказати, що інформаційно-комунікаційний про-
рив на Буковині створив усі передумови для переходу до більш якісного рівня ви-
користання сучасних інформаційних технологій в повсякденній діяльності органа-
ми місцевого самоврядування, а також надав потужний поштовх до наступного кро-
ку – створення єдиного інформаційного простору шляхом комплексної автомати-
зації	облікових	процесів	в	сільських	та	селищних	радах.	Адже	завдяки	наявності	
Інтернет-комунікацій органи районного рівня самоврядування мають можливість 
оперативно отримувати практично будь-яку інформацію від сільських та селищних 
рад,	консолідуючи	дані	вже	у	своїй	(районній)	інформаційній	базі	даних.	Але	це	тема	
для іншої доповіді.
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ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМА-
ДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО

Трансформаційні процеси в Україні, зміни формату відносин між центром 
і регіонами актуалізують спектр проблематики, пов’язаний із докорінним пере-
глядом системи місцевого самоврядування. Важливим напрямом розвитку й ре-
формування місцевого самоврядування постає налагодження партнерських від-
носин із такими важливими суб’єктами українського соціуму, як організації гро-
мадянського суспільства. Ідеться як про окремі громадські організації, що співп-
рацюють з органами місцевого самоврядування, так і про створені на їх базі ор-
ганізацій самоорганізації населення та консультативно-дорадчих органів. Дані 
структури не тільки намагаються брати участь у розробці та впровадженні полі-
тики, напрацюванні нормативних документів, але й дуже часто впливають на на-
повнення інформаційного простору держави. 

Організації громадянського суспільства мають розгалужену систему сай-
тів, газет, а головне - контактів із представниками засобів масової інформа-
ції, котрі звикли використовувати інформаційний ресурс громадських органі-
зацій. Крім безпосереднього наповнення новин представники організацій гро-
мадянського суспільства доволі часто виступають експертами так званих "аль-
тернативних доповідей", що вводяться міжнародними організаціями та струк-
турами поряд з офіційною державною звітністю України. Фактично організа-
ції громадянського суспільства у висвітленні власної діяльності виступають 
певними "творцями" іміджу органів влади, з якими вони співіснують. Органи 
влади, у свою чергу, володіють комунальними ЗМІ, котрі також беруть участь в 
інформування громадян. Отже обидва суб’єкти володіють певним інформацій-
ним ресурсом, який і використовують для поширення інформації серед грома-
ди.	Але	використання	даного	ресурсу	двома	сторонами	нагадує	байку	про	ле-
бедя, рака та щуку. 

Із жовтня по листопад 2008 року громадською організацію "Молодіжний 
центр	регіонального	розвитку"	проводився	моніторинг	діяльності	Громадських	
рад при органах місцевого самоврядування на рівні обласних центрів. Як пока-
зали попередні результати дослідження тільки 5 сайтів містили розділи, при-
свячені діяльності консультативно-дорадчих органів, причому інформація на 
них зводилися до розміщення положення та членів ради. Інформація, що пред-
ставлена на даних сайтах відносно громадських організацій, розміщувалася ви-
ключно, якщо в заходах\діяльності організацій громадянського суспільства брав 
участь чиновник доволі високого рангу. В інших випадках, навіть попри соці-
альну значущість та потрібність інформації від громадських організацій сайти 
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органів місцевого самоврядування її ігнорують. Ситуація на провідних сайтах 
інформаційних ресурсів громадських організацій трохи інша. Органи місцево-
го самоврядування більш широко представлені, але інформація розміщена в де-
кількох випадках – представник органів місцевого самоврядування взяв участь у 
заході громадської організації; критика влади за її дії чи бездіяльність. Ми може-
мо констатувати, що інформаційні взаємовідносини органів самоврядування та 
організацій громадянського суспільства не те що будуються на основі партнер-
ства, а взагалі нагадують різні ступені "холодної війни". 

Щодо причин специфічності "інформаційних взаємовідносин" органів міс-
цевого самоврядування та громадських організацій ми можемо назвати вну-
трішні проблеми цих інституцій та їх сприйняття одним одного.

За результатами обговорення представлених у звіті Міжнародного центру 
перспективних досліджень (2008 р.), працівники органів місцевого самовряду-
вання наголосили на проблемах, що заважають їх нормальному функціонуван-
ню та виконанню покладених зобов’язань. Серед них можемо виокремити:

-	 недоступність	або	низька	якість	послуг.	Про	реформування	сфери	надан-
ня соціальних послуг в Україні дебати йдуть уже декілька років, але в органів 
місцевого самоврядування до сих пір відсутні стандарти публічних послуг і ме-
тодологія визначення її вартості. Органи місцевого самоврядування мають за-
безпечувати основні соціальні та адміністративні послуги: дошкільна, середня 
та професійно-технічна освіта, профілактика захворюваності, первинна та вто-
ринна медична допомога, охорона громадського порядку, організація надання 
комунальних послуг, транспортне обслуговування тощо. "Нині виконувати всі ці 
функції здатні лише міські громади. У більшості сільських громад, і навіть у ба-
гатьох громадах малих міст не вистачає фінансових і кадрових ресурсів для на-
дання всього спектра публічних послуг належної якості та кількості". (2; 7)

- невідповідності дій влади інтересам громадян. Непідзвітність і непід-
контрольність місцевої влади громаді, об’єднанням громадян та її залежність 
від центральної, призводить до того, що "влада на місцях керується не так ін-
тересами громади, як власними інтересами або інтересами центральної вла-
ди." (2; 8) Особливості бюджетного процесу – планування та виконання бю-
джету в умовах жорсткої централізації "зверху - вниз" – об’єктивно унемож-
ливлюють урахування інтересів громади в діяльності місцевих органів влади. 
Механізми контролю та звітності, попри їх вироблення, усе ще не є знайомим 
для громадян.

- брак професійних кадрів на місцях. Однією з головних проблем у сфе-
рі місцевої публічної політики та між секторної взаємодії є кадровий голод, брак 
спеціалістів-професіоналів, особливо в органах місцевого самоврядування. Си-
туація ускладнюється і зміною процедур обрання нових рад – перехід на пропо-
рційну систему суттєво знизив якісний склад депутатів місцевих рад, та ще біль-
ше поглибив прірву між виборцем та його представником у владі. 
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Організації громадянського суспільство також усе ще не виробили моделі та 
механізми якісного інформаційного партнерства з органами місцевого самовря-
дування. Щодо основних перепон, що заважають організаціям громадянського 
суспільства виступити інформаційними партнерами органів місцевого самовря-
дування, можна виокремити наступне:

- тривала війна в "окопах". Організації громадянського суспільства звикли 
находити ресурси та діяти в тих сферах, де місцева влада не може чи не хоче 
діяти. Умови постійної конфронтації не надають довіри у їх взаємовідносинах, 
а скоріш за все формують образи "ворогів" один для одного. Фактично ми має-
мо ситуацію, у якій організації громадянського суспільства виступають ради-
кальною	та	безкомпромісною	опозицією	влади	на	місцях.	Але	стійке	неприйнят-
тя влади ніяк не допомагає вирішувати проблеми, розв’язувати котрі покликані 
громадські організації - лобіюванням інтересів громадян перед владою. 

- несвоєчасність та неадекватність рекомендацій та дій організацій грома-
дянського суспільства. В Україні майже відсутні організації громадянського 
суспільства, що можуть виробляти рекомендації для більшості сфер суспільно-
економічного життя одночасно. Організації обмежуються обраною сферою спе-
ціалізації та внаслідок цього дуже часто виступають з ініціативами, котрі часті-
ше за все нагадують утопії на українських теренах. Як приклад можна привес-
ти пропозицію "використання бразильського досвіду "бюджетів участі" у Києві 
(формування місцевих бюджетів шляхом громадських слухань ) (1;) 

- залежність від донора. Як демонструють звіти Творчого центру "Каунтер-
парт" бюджети громадських організацій переважно формуються за рахунок 
спонсорської та донорської допомоги інших осіб, але не від української держа-
ви. (3; 27) Донор не проводить аналіз, моніторинг, не напрацьовує і не презентує 
нормативний	акт,	усе	це	робить	організація	громадянського	суспільства.	Але	до-
норська установа задає тему проекту, часові межі та ресурси. Тим самим обмеж-
ує громадські організації у виборі напрямів роботи, їх тривалості та ефективнос-
ті. Що призводить до сприйняття владою громадських організацій, як своєрід-
них агентів впливу, яким довіряти не варто. 

За часи незалежності України організаціями громадянського суспільства та 
органами місцевого самоврядування напрацювалися відносини у стилі "війни 
всіх проти всіх", коли потенційні партнери не шукають можливості для співпра-
ці, а відразу намагаються перевірити справжність обіцянок, що їм надали. У ре-
зультаті ми маємо замкнене коло, в якому ніхто нікого не бажає слухати, а отже, 
ситуація у громадах не змінюється. Хоча обидві сторони мають певні ресурси, 
можливості та бажання модернізувати взаємовідносини.

Органи місцевого самоврядування володіють певними фінансовими, орга-
нізаційними можливостями, крім того, саме вони можуть виступити гарантами 

"доступу" на територію (а отже і сприяння) для громадських організацій. Органі-
зації громадянського суспільства тривалий час працюють з обмеженими бюдже-
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тами застосовуючи інноваційні методи роботи для досягнення максимального 
результату при мінімальних ресурсах. Саме на перекритті відсутніх один в одно-
го елементів пазлу і можна побудувати партнерство щодо вироблення та реаліза-
ції політики на місцевому рівні. Зрозуміло, що традиції неприйняття, ворожості 
живучі серед органів місцевого самоврядування та організацій громадянського 
суспільства, але мінімальні кроки до зміні ситуації можуть бути зроблені саме в 
спільних інформаційних діях. Бо саме ця сфера взаємовідносин не потребує зна-
чних ресурсів та є доволі мобільною. Можливості досить широкі й можуть охо-
плювати будь-яку сферу життя громади. Серед головних ми можемо назвати:

- створення на сайтах органів місцевого самоврядування та організацій 
громадянського суспільства розділів, на сторінках яких обидва учасника хоча б 
форматі прес-релізів змогли б презентувати власну діяльність та її результати;

- виконання спільних "глобальних" соціальних проектів за підтримки донора. 
Саме спільна ініціатива зможе стати платформою, де обидві сторони зможуть виро-
бити алгоритми співіснування та узгодити дії щодо впровадження необхідних ре-
форм на рівні громади. Крім того, подання та реалізація спільного проекту (за умо-
ви його виграшу) - це можливість залучити додаткові кошти до бюджету громади;

- перехід від фінансування установ до фінансування соціальних послуг. 
Перехід	до	соціального	замовлення	зможе	не	тільки	допомогти	громадянам,	гро-
мадським організаціям та органам місцевого самоврядування, але й покращить 
імідж даної громади. Не секрет, що в умовах виконання проекту за донорські ко-
шти громадські організації проводять масові інформаційні кампанії щодо дже-
рела, за рахунок якого даний проект і зміг реалізуватися. За умови запроваджен-
ня соціального замовлення організації громадянського суспільства не тільки 
зможуть надавати якісні послуги, але і розпочнуть (на "громадських засадах", як 
це часто буває) піарити донора – орган місцевого самоврядування, як надійного 
партнера та ефективного менеджера. 

Таким чином перехід до умов соціального партнерства та замовлення не тіль-
ки сприятиме налагодженню інформаційного партнерства органів місцевого само-
врядування та організацій громадянського суспільства, але й допоможе у вирішен-
ні низки соціальних проблем громади. Співробітництво посилює органи місцевого 
самоврядування й підвищує рівень залученості громадян до вирішення місцевих 
проблем. Фактично цим закладається основа переходу двох суб’єктів від вироблен-
ня ефективних технологій боротьби з вигаданими вітряками до адекватних взаємо-
відносин членів однієї громади та суспільства. 
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2. Реформа місцевого самоврядування в Україні. Звіт про результати публічних 

консультацій К.- ТОВ "ХІК"., 2008. - 70 c.
3. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2005 К. - "Макрос"., 

2006. - 160 с.
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“Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики

ОГЛЯД ОФІЦІЙНИЙ САЙТІВ МІСТ УКРАЇНИ В 2003-2008 РОКАХ

Вступ. Сьогодні Інтернетом користуються самостійно або з чужою допо-
могою більшість населення України. Хтось використовує його для розваг, дех-
то	—	для	освіти,	а	хтось	—	для	бізнесу.	Постійно	зростає	кількість	веб-сторінок	
(веб-порталів, сайтів), оскільки вони дозволяють показати себе, свою організа-
цію так, як вважаємо за потрібне, забезпечити зв’язок з клієнтами, продати товар 
тощо.	Проте,	одночасно	з	ростом	кількості	сайтів	в	Інтернеті	зростають	вимоги	
до їх оформлення та змістовного наповнення. Тому в даній статті проаналізова-
но, як сприймають користувачі Інтернету офіційні сайти міських рад.

Завдання, методика та критерії аналізу. Кількість користувачів Інтерне-
ту в світі і в Україні постійно зростає і для них знайомство з містом часто може 
розпочатися саме з офіційної його веб-сторінки. Туристів може цікавити роз-
ташування міста, як до нього добратися, карта міста та місцеві кліматичні умо-
ви, які і де в місті є готелі, розклад руху громадського транспорту, як виклика-
ти таксі, швидку допомогу, службу порятунку, міліцію, які місця варто відвіда-
ти,	а	також	коротка	історична	довідка	про	місто.	Цікавою	буде	також	інформа-
ція про поточне життя міста: які свята відбуваються і заплановані, розклад ро-
боти театрів, музеїв, виставок, кінотеатрів, прогноз погоди, курси валют. Бага-
то що з цього переліку зацікавить і самих мешканців цього міста. Оскільки це 
офіційний сайт якоїсь організації (в нашому випадку — органу місцевого са-
моврядування), то тут повинна міститись якась інформація про цю організа-
цію, її діяльність, плани на майбутнє. У нашому випадку — це інформація про 
керівництво міста, склад виконавчих органів та міської ради, порядок роботи 
підрозділів міської ради та виконкому і, звичайно, результати їхньої діяльнос-
ті (прийняті рішення, розпорядження, плани, звіти тощо).

Проведений	аналіз	був	здійснений	таким	чином:
1) автор просив респондента (ними були переважно студенти 4 курсу Наці-

онального	університету	 “Львівська	політехніка”)	 знайти	офіційні	веб-сторінки	
міськрад Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-
Франківської,	Львівської,	Рівенської,	Тернопільської,	Хмельницької,	Чернівець-
кої областей та виставити оцінки за їх змістовне наповнення і графічне оформ-
лення (дизайн);

2) максимальна оцінка 10 балів, мінімальна — 1 бал;
3) оцінка сайту розраховувалася автором як середнє арифметичне відпові-

дей респондентів.
Наведені також результати опитування, яке проводилося за цією ж методи-

кою	в	2003-2006	роках.	Підсумки	опитування	наведені	в	табл.	1.
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Таблиця 1.
Результати опитування

№ Місто / адреса 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1-2 Луцьк	 

http://www.lutsk.ua
8 9 7 10

О
пи

ту
ва

нн
я 

не
 п

ро
во

ди
ло

ся

9

1-2 Львів	 
http://www.city-adm.lviv.ua

9,5 9 10 10 9

3-6 Житомир  
http://zt-rada.gov.ua

9 6 6 5 8

3-6 Коростень  
http://korosten.in.ua

— — 5 7 8

3-6 Рівне  
http://www.city-adm.rv.ua

6,5 8,5 6,5 8 8

3-6 Чернівці  
http://www.city.cv.ua

6 8,5 6,5 8 8

7-10 Володимир-Волинський  
http://volodymyrrada.gov.ua

— — — — 7

7-10 Івано-Франківськ  
http://www.mvk.if.ua

— — — — 7

7-10 Новоград–Волинський  
http://www.novograd.osp-ua.info

— — — — 7

7-10 Хмельницький  
http://www.khmelnytsky.com

8,5 8 5 7 7

11 Кузнецовськ  
http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua

— — 6 8 6,5

12-15 Бердичів  
http://berdychiv.osp-ua.info

— — — 4 6

12-15 Калуш  
http://kalushcity.if.ua

— — — — 6

12-15 Ковель  
http://kovel.osp-ua.info

— — 4,5 5 6

12-15 Сарни  
http://sarny.osp-ua.info

— — — 5,5 6

16-19 Вінниця  
http://www.vinnytsya.osp-ua.info

— — 6,5 6 5

16-20 Дубно  
http://dubno-adm.rv.ua

— 8 4,5 6,5 5

16-20 Кам’янець-Подільський	 
http://city.kp.km.ua

5 2 1 — 5

16-20 Нетішин  
http://netishyn.osp-ua.info

— — — 6 5

16-20 Тернопіль  
http://www.rada.te.ua

6 8 5 8 5

21 Стрий  
http://www.stryi-rada.gov.ua

— — — — 4

22 Радехів  
http://radekhiv-miskrada.com.ua

— — — — 3

23 Жидачів  
http://www.zhydachiv.lviv.ua

3 2,5 1,5 3 2
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Виходячи з методики проведення аналізу зробимо застереження відносно 
його результатів:
•	 представлені	 в	 статті	 оцінки	не	 є	 відображенням	ставлення	всіх	відвідувачів	

цих сайтів до їх змістовного наповнення і оформлення (нерепрезентативна ви-
бірка; середній бал розраховувався за середнім арифметичним; окремі респон-
денти не оцінювали всі веб-сторінки в комплексі, а лише деякі з них тощо);

•	 у	статті	не	ставилося	завдання	оцінити	всі	існуючі	офіційні	веб-сторінки	міст	України;
•	 до	моменту	виходу	статті	зміст,	дизайн	та	адреса	сайту	могли	змінитися	(ана-

ліз був здійснений в листопаді-грудні 2008 року);
•	 адреси	офіційних	веб-сторінок	деяких	міст	змінювалися;
•	 автор	 не	 гарантує,	що	 розглянута	 веб-сторінка	 дійсно	 є	 офіційним	 сайтом	

міської ради або виконкому.
Огляд веб-сторінок. Наводимо отримані результати за кількістю набраних 

балів (за результатами опитування в листопаді-грудні 2008 року).
1-2. Луцьк http://www.lutsk.ua
Гарно	зроблений	веб-сайт,	хороший	дизайн,	швидко	завантажується,	багато	ін-

формації. Кожен розділ містить велику кількість підрозділів, а ті в свою чергу роз-
биті ще на підрозділи. На головній сторінці крім новин, можна знайти і аналітичні 
матеріали.	При	такій	насиченості	не	зашкодила	би	карта	сайту.	Хороша	англомов-
на версія сайту. Можна знайти рішення та інші документи, прийняті міською радою.

Середній бал: 9
1-2. Львів http://www.city-adm.lviv.ua
Дизайн досить простий, але професійно зроблений. Не напружує зір. Веб-

сторінка містить велику кількість політичних, економічних, загальноінформатив-
них розділів. Існують PDA і WAP версії сайту. Фактично містить всю інформацію 
про поточну і минулу діяльність міськради. Дивує, як для міста, що позиціонує 
себе “туристичним центром”, фактична відсутність іншомовних версій сторінки.

Середній бал: 9.
3-6. Житомир — http://zt-rada.gov.ua
Дизайн та структура сайту справляють хороше враження. Інформації непога-

но	згрупована,	її	досить	багато.	Існує	ще	альтернативний	сайт	http://www.zhytomyr.
osp-ua.info,	 який	помаленько	 “занепадає”.	Така	 ситуація	 вже	 траплялася	 в	місті.	
Після	кожних	виборів	нова	влада	або	і	не	здогадується,	що	в	неї	вже	є	офіційний	
сайт, або вирішує зробити все по-іншому і починає створювати новий сайт, а ста-
рий далі залишається доступним в інтернеті. Через це виникає певна плутанина.

Середній бал: 8.
3-6. Коростень — http://korosten.in.ua
Новини	на	сторінці	актуальні,	сторінка	сайту	зручна	в	користуванні.	Ан-

гломовна версія сайту лише задекларована. Немає рішень міськради, викон-
кому,	 розпоряджень	міського	 голови.	 Існує	ще	 одна	 офіційна	 сторінка	 http://
korosten.osp-ua.info.
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Середній бал: 8.
3-6. Рівне http://www.city-adm.rv.ua
Приємний	 дизайн,	 велика	 кількість	 актуальної	 і	 добре	 структурованої	 ін-

формації. Існує пошук по сайту. Непогане інформаційне наповнення. На жаль на 
сайті наявні лише окремі рішення міської ради.

Середній бал: 8.
3-6. Чернівці - http://www.city.cv.ua
Дуже	 змістовний,	 добре	 структурований,	 з	 англомовною	 версією.	Швидко	

завантажується. Дизайн вимагає доопрацювання: назви розділів погано чита-
ються, сторінка оптимізована під перегляд на старих моніторах.

Середній бал: 8.
7-10. Володимир-Волинський http://volodymyrrada.gov.ua
Простенький	 сайт.	 Інформація	 поновлюється,	 проте	 її	 необхідно	 краще	

структурувати. Існує непогана англомовна версія сайту.
Середній бал: 7.
7-10. Івано-Франківськ http://www.mvk.if.ua
Виглядає гарно, інформація структурована, але певні моменти непродума-

ні (наприклад, назва розділу “СУЯ”). Не завжди наявні останні новини. Існує ан-
гломовна версія інвестиційних пропозицій, зміст яких правда відрізняється від 
україномовної версії. Рішення міської ради чомусь не поновлюються з 2007 року. 
Сайт	некоректно	відображається	в	браузері	Firefox.

Середній бал: 7.
7-10. Новоград–Волинський - http://www.novograd.osp-ua.info
Гарно	 оформлена	 веб-сторінка.	 Безумовною	 перевагою	 є	 візуальна	 відмін-

ність	від	інших	сайтів	на	osp-ua.info.	Багато	структурованої	інформації.	Наявні	
свіжі аналітичні матеріали.

Середній бал: 7.
7-10. Хмельницький — http://www.khmelnytsky.com 
Дуже	багато	інформації.	Постійно	поновлюється.	Проте	структура	сайту	ви-

магає доопрацювання (наприклад, “безконечна, важка” головна сторінка). На 
сайт можна попасти і набравши адресу http://www.rada.km.ua.

Середній бал: 7.
11. Кузнецовськ — http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua
Дизайн та структура сайту справляють хороше враження. Інформації досить 

багато і вона непогано згрупована, проте місцями застаріла.
Середній бал: 6,5.
12-15. Бердичів - http://berdychiv.osp-ua.info
Не погано оформлена веб-сторінка. Інформація структурована. Наявна міс-

цева нормативна база. Не зашкодила би можливість пошуку по сайту.
Середній бал: 6.
12-15. Калуш - http://kalushcity.if.ua
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Відгуки	про	оформлення	і	структури	часто	були	протилежні	за	змістом.	Подано	
чимало офіційної інформації, в т.ч. аналітичної, проте немає новин про події в місті.

Середній бал: 6.
12-15. Ковель — http://kovel.osp-ua.info
Дизайн та структура сайту справляють хороше враження. Деякі сторінки вима-

гають	оновлення.	Є	місцева	нормативна	база.	На	жаль,	ще	один	стандартний	сайт.
Середній бал: 6.
12-15. Сарни - http://sarny.osp-ua.info
За структурою і змістом нагадує сайт Бердичева, тільки трішки по іншому оформлений.
Середній бал: 6.
16-20. Вінниця — http://www.vinnytsya.osp-ua.info
Дизайн та структура сайту справляють хороше враження. Інформація непо-

гано згрупована, проте мало і, часом, застаріла. Нагадує розширений варіант ві-
зитки, а не повноцінний сайт. Немає контактів.

Середній бал: 5.
16-20. Дубно - http://dubno-adm.rv.ua
Дизайн витриманий в одному стилі, спокійний, приємний. Інформація чіт-

ко	структурована.	Є	зайва	інформація	особистісного	характеру.	Існує	англомов-
на версія історичної довідки і звернення міського голови. Можна знайти рішен-
ня та інші документи, прийняті міською радою.

Середній бал: 5.
16-20. Кам’янець-Подільський http://city.kp.km.ua
Гарно	оформлений	сайт.	Інформаційне	наповнення	слабеньке.	Деякі	розділи	

не	працюють.	Варто	би	було	закрити	сайт	http://www.kp.khmelnitskiy.ua/kponline/
index.html,	про	який	вже	давно	всі	забули.

Середній бал: 5.
16-20. Нетішин - http://netishyn.osp-ua.info
Майжа точна копія сайта Бердичева, тільки без рішень міської ради.
Середній бал: 5.
16-20. Тернопіль http://www.rada.te.ua
Дуже	важко	відшукати	в	інтернеті.	Дизайн	сайту	не	продуманий.	Попередні	

варіанти	були	гарніші	і	зручніші.	Є	місцева	нормативна	база,	проте	немає	істо-
ричної довідки про місто, його сьогодення. Окремі розділи не завантажуються.

Середній бал: 5.
21. Стрий - http://www.stryi-rada.gov.ua
Простенька	веб-сторінка.	Можна	ознайомитися	з	рішення	міськради,	викон-

кому та розпорядженнями міського голови. Немає розділу “Новини”.
Середній бал: 4.
22. Радехів http://radekhiv-miskrada.com.ua
Простенький	сайт.	Інформації	не	багато,	проте	вона	поновлюється.
Середній бал: 3.



40

23. Жидачів http://www.zhydachiv.lviv.ua
Простенький,	малоінформативний,	проте	приємний	сайт.	Деякі	сторінки	не	

відкриваються, а деякі взагалі – пряма реклама.
Середній бал: 2.
Висновки.	Постійно	зростає	рівень	обізнаності	респондентів	 з	можливостя-

ми Інтернету. Одночасно зростають і їх вимоги до оформлення та змістовного на-
повнення веб-сторінок. Тому навіть хороші веб-сторінки потрібно час від часу мо-
дернізувати	і	покращувати.	Це	пояснює	той	факт,	що	не	існує	жодного	сайту,	до	
якого би не було зауважень щодо його змістового наповнення або оформлення.

Багато сайтів вже містять рішення міської ради, виконавчого комітету, роз-
порядження міського голови, проте не мають реалізованого пошуку по назвах і 
змісту документів, а також не містять всієї місцевої нормативної бази (як прави-
ло, лише прийнятого за останні 2-3 роки). Фактично відсутні іншомовні варіан-
ти сторінок міських рад.

Офіційна веб-сторінка міста потребує постійного догляду та уваги, щоб бути 
привабливою, цікавою і корисною для відвідувачів.
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Олександр КЛЮЖЕВ        м. Донецьк
НРГО "Фонд Розвитку Громад  
Новоазовського району Донецької області" 

ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК МЕХАНІЗМ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Реформи системи місцевого самоврядування супроводжуються увагою екс-
пертного середовища, профільних спеціалістів, управлінців та політиків. Ключовою 
темою обговорення залишаються питання моделі місцевого самоврядування, стра-
тегії реформування, балансу між повноваженнями та ресурсним забезпеченням ор-
ганів місцевого самоврядування. Результатом тривалих обговорень стало форму-
вання певного кола професіоналів, для яких місцеве самоврядування є центром 
власної діяльності. Крім цього, можна стверджувати, що за умов огинання політич-
них кутів експерти здатні знайти порозуміння щодо базових напрямків перетворень 
місцевого самоврядування. Втім, цей позитивний факт, в значній мірі, нівелюєть-
ся	наступним	дисфункціональним	проявом	процесу	реформування.	Громадяни,	які	
безпосередньо отримують послуги органів місцевого самоврядування, поки що не 
співвідносять результати публічних дискусій з перспективами підвищення якості 
адміністративних послуг в своїх громадах. Ініціатори інновацій вже стикнулися з 
проблемою існування двох протилежних полів: публічної активності з питань міс-
цевого самоврядування та скептицизму місцевих громад щодо реформ.

За	результатами	соціологічних	досліджень	Центру	Разумкова,	рівень	підтрим-
ки дій місцевих органів влади коливається на рівні 10 % [1]. Видається, що саме цей 
параметр визначає громадське сприйняття перетворень в місцевому самоврядуван-
ні на початкових етапах реформування. У цьому полягає одна з небезпек процесу 
реформування: позиція населення щодо змін формуватиметься через призму попе-
реднього досвіду взаємодії з органами місцевої влади. Виходячи з цього, першочер-
говою	задачею	має	стати	посилення	в	реформуванні	 інформаційної	складової.	Це	
сприятиме формуванню консенсусного позиціювання населення щодо перетворень. 

Таблиця 1.
Рівень підтРимки гРомадянами діяльності  місцевих оРганів влади  

(динаміка, 2006-2008)

Період Позиція громадян щодо діяльності місцевої влади

Повністю	
підтримую

Підтримую	
окремі заходи

Підтримую	
окремі заходи

Важко 
відповісти

Бер. 2008 11.1 46.4 29.3 13.1
Вер. 2007 10.6 40.5 37.8 11.5
Лют.	2007 9.2 41.5 33.4 15.8
Груд.	2006 6.8 33.9 38.4 20.9
Груд.	2006 13.1 37.8 33.4 15.7
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На сьогодні інформаційна складова місцевого самоврядування характеризу-
ється наступними проблемними моментами. По-перше, органи місцевої влади в 
інформаційному полі використовують обмежений набір інструментарію. Насам-
перед, інформаційна складова діяльності органів місцевої влади обмежена нор-
мативними	приписами	та	управлінською	практикою.	Ця	практика	не	задоволь-
няє інформаційні потреби навіть тих громад, які мають низький рівень розвитку 
інфраструктури та можливостей. Більшість органів місцевого самоврядування 
здійснюють інформаційне супроводження своєї діяльності виключно через "афі-
льовані"	комунальні	ЗМІ.	Позитивне	прагнення	щодо	забезпечення	інформацій-
них потреб громади через комунальні ЗМІ має, здебільшого, протилежний ре-
зультат. Комунальні ЗМІ повноцінно не розвиваються, оскільки їх тематичне 
наповнення знаходиться у прямій залежності від офіційної інформації. В свою 
чергу, місцеве самоврядування не досягає головного результату від своєї публіч-
ної активності-поширення інформаційних приводів. Зрозуміло, що комунальні 
газети та телерадіоорганізації не займають перших позицій в "індексі цитуван-
ня" іншими ЗМІ. Деякі органи місцевого самоврядування вже прийшли до розу-
міння того, що ресурс "експлуатації" існуючих комунальних ЗМІ відпрацьова-
ний,	сьогодення	потребує	нових	підходів.	По-друге,	інформація	місцевого	само-
врядування часто розповсюджуються самою владою, що негативно впливає на 
якість інформації та громадське сприйняття. Так чи інакше, більшу громадську 
довіру викликає інформація, яку поширює не лише джерело, а й третя сторона. 
На даний момент місцева влада не прагне активно залучати до своєї інформацій-
ної діяльності експертне середовище, що знижує ефективність проведеної робо-
ти.	По-третє,	управлінці	органів	місцевого	самоврядування	не	звикли	виступа-
ти ініціаторами інформаційних приводів, регіональний інформаційний простір, 
у багатьох випадках, виступає у ролі, непритаманній розвиненим суспільствам. 
Нівелювання перерахованих проблемних моментів можливе лише за умови ко-
регування існуючих практик.

Одним з прикладів такої корекції можна вважати програму комплексного ре-
формування місцевого самоврядування Новоазовського району "Добробут грома-
ди", яка була ініційована обласною радою. У 2008 році Донецька обласна рада прове-
ла серед громадських організацій конкурс проектів, спрямованих на удосконален-
ня системи місцевого самоврядування Новоазовського району району на південно-
му	сході	області,	який	об’єднує	15	громад).	Переможцем	конкурсу	став	Консорціум	
громадських	організацій,	до	якого	увійшли	ДОО	ВГО	"Комітет	виборців	України",	
"Центр	законодавчих	ініціатив",	"Соціально-економічні	стратегії	та	партнерства"	[2].	
Фактично, обласна влада виступила ініціатором подолання недоліків місцевого са-
моврядування, про які говорилось вище. Значення цієї програми підкреслюється 
тим, що влада виступила замовником інноваційних послуг, які надаються громад-
ськими	 організаціями.	Перебуваючи	 у	 відносинах	 "замовник-виконавець",	 органи	
місцевого самоврядування та громадські організації зобов’язуються з повною відпо-
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відальністю ставитись до реалізації спільних проектів, у т.ч. шодо їх інформаційної 
складової. Крім того, ініціатор програми та її виконавці об’єднують власні інформа-
ційні ресурси у питаннях, які стосуються перетворень в системі місцевого самовря-
дування. Треба сказати, що результати такого об’єднання вже є: підвищення уваги 
до проблем самоврядування в Донецькій області можна виміряти кількістю згаду-
вань в регіональних ЗМІ програми "Добробут громади".

ДОО	ВГО	"Комітет	виборців	України"	є	суб’єктом	Консорціуму	громадських	орга-
нізацій та реалізує в Новоазовському районі три проекти: "Написання стратегічного 
плану	розвитку	району",	"Громадянська	освіта"	та	"Створення	Фонду	Розвитку	Громад	
Новоазовського району". Всі проекти містять в собі інформаційні сегменти, втім, осо-
бливу	увагу	необхідно	звернути	увагу	на	проект	зі	створення	Фонду	Розвитку	Громад.

Фонд	Розвитку	Громад	(Community	Foundation)	–	визначення	громадських	
або благодійних фондів, які залучають матеріальні та нематеріальні ресурси гро-
мадян, донорів та держави та спрямовують їх на розвиток громади. Ідея фондів 
заключається в тому, що на локальній території діє громадська структура, яка ко-
ристується довірою населення та реалізує соціальні, благодійні, інформаційні та 
інфраструктурні проекти в інтересах громади. Оскільки тут ключовим словом 
виступає	"довіра",	зрозуміло,	що	в	діяльності	Фондів	Розвитку	Громад	інформа-
ційна складова є визначальною.

Передумови	для	ефективної	інформаційної	діяльності	Фондів	Розвитку	Громад:
•	 Міжсекторальність	в	діяльності;	
•	 Формування	експертного	середовища;
•	 Проведення	соціальної	діагностики;
•	 Участь	в	мережі	громадських	структур.

У	тому,	що	Фонд	Розвитку	Громад	виступає	майданчиком	взаємодії	між	громадяна-
ми, владою та бізнесом, полягає взаємозв’язок інформаційної діяльності й міжсектораль-
ності.	Завданням	Фонду	Розвитку	Громад	є	знаходження	консенсусу	між	суспільними	
секторами, що визначатиме успішність реалізації в громаді проектів розвитку. Спрямо-
ваність влади, громадян та бізнесу в одному напрямку дозволяє не лише об’єднувати зу-
силля, а й формувати цілісну інформаційну картину перетворень. Влада, перебуваючи 
у процесі зі знаходження консенсусу, отримує додатковий важіль формування громад-
ської	думки	щодо	її	компетентних	дій.	Бізнес̧ 	який	через	Фонд	Розвитку	Громад	зна-
ходить взаємовигідні форми взаємодії з громадою, залучає власні ресурси для пропа-
гування	ефективної	моделі	самоврядування.	Громадяни	знаходяться	в	центрі	взаємо-
дії влади та бізнесу та отримують доступ до повної інформації щодо напрямків удоско-
налення механізмів самоврядування. У Новоазовському районі Донецької області така 
міжсекторальна інформаційна модель вже запрацювала: рішенням районної ради Фонд 
Розвитку	Громад1 був включений до складу комісії з проведення роз’яснювальної кампа-
нії серед населення (зі статусом альтернативного джерела інформації).

1.	Новоазовська	районна	громадська	організація	“Фонд	Розвитку	Громад	Новоазовського	райо-
ну Донецької області”
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У	Фонді	Розвитку	Громад	поєднуються	функції	 з	 контролю	та	формування	
експертного середовища. Функцію контролю за ефективним використанням ре-
сурсів	громади	у	Фонді	Розвитку	Громад	виконує	наглядова	рада.	До	складу	нагля-
дової ради входять представники громади, які у населення користуються довірою 
та авторитетом. Одночасно ці представники, походячи з різнопланових професій-
них кіл, представляють експертне середовище території. Синтезуючи інтелекту-
альні	ресурси	експертів,	Фонд	Розвитку	Громад	може	забезпечити	їх	участь	в	ін-
формаційних або галузевих кампаніях. Серед іншого, члени Наглядової Ради Фон-
ду	Розвитку	Громад	Новоазовщіни	входять	до	Експертного	комітету	з	написання	
стратегії розвитку району та беруть участь у відповідній інформаційній кампанії. 

Проведення	 соціальної	 діагностики	 належить	 до	 першочергових	 завдань	
Фонду	Розвитку	Громад.	Головна	мета	–	знаходження	балансу	між	стратегію	та	
тактикою перетворень в громаді. З одного боку, використання ресурсів громади 
не має залежати від "навали" поточних негараздів, з другого, громадянину необ-
хідно довести, що втілювати зміни можна вже сьогодні. На досягнення такого ба-
лансу спрямована соціальна діагностика: виявлення ключових проблем, усунен-
ня яких викличе "принцип доміно" у інших напрямках. Соціальна діагностика 
дозволить уникнути декларативності під час апелювання до населення. Створен-
ня мотиваційного інформаційного простору навколо базових проблем громади 
можна досягнути найрізноманітнішими засобами. Наприклад, творчий конкурс 
для	молоді	 "Моя	громада-краща",	проведений	Фондом	Розвитку	Громад	Новоа-
зовського району, може слугувати прикладом таких засобів. Методика конкур-
су полягала у наступному: молодь, змагаючись за перемогу в конкурсі, творчістю 
відображала своє бачення майбутніх перетворень. Враховуючи інформаційний 
резонанс конкурсу, дорослі мешканці району, свідомо чи опосередковано, залу-
чались до осмислення проблематики. Результатом конкурсу стала не лише твор-
ча ініціатива молоді, а й залучення громадян до процесу соціального діагносту-
вання:	до	Фонду	Розвитку	Громад	почали	надходити	пропозиції	щодо	першочер-
гових	інфраструктурних	та	соціальних	проектів.	Під	час	інформування	населен-
ня про конкурс проводилось опитування з питань проблемних аспектів функці-
онування органів місцевого самоврядування. 

Участь структури в мережі громадських організацій передбачає акумуля-
цію	інформаційних	можливостей.	Фонд	Розвитку	Громад	Новоазовського	райо-
ну активно застосовує цей механізм для посилення інформаційної складової ре-
алізації проектів в сфері місцевого самоврядування. Взаємодія з координуючою 
організацією	(ДОО	ВГО	"Комітет	виборців	України")	дозволяє	актуалізувати	ло-
кальні проблеми на обласному та загальнонаціональному рівні. Інформація про 
діяльність Фонду та органів місцевого самоврядування району розміщується на 
офіційних	ресурсах	КВУ	та	Порталі	неполітичних	новин	 (ngo.donetsk.ua)	Крім	
цього,	Фонд	Розвитку	Громад	отримує	 інформаційну	допомогу	Спілки	громад-
ських	організацій	"Фундація	Локальних	Ініціатив	Донеччини".
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Специфіка Фонду Розвитку Громад Новоазовського району:  
Функціонування ресурсного центру

У	класичному	розумінні	Фонд	Розвитку	Громад	є	механізмом	залучення	фі-
нансових ресурсів для вирішення проблем громади. У зв’язку з тим, основою ді-
яльності	Фонду	вважається	робота	з	донорами.	Втім,	Фонд	Розвитку	Громад	Но-
воазовського району впроваджує дуалістичну практику: залучення ресурсів по-
єднується з наданням інформаційно-консультативних послуг населенню. Ре-
сурсний	центр	Фонду	Розвитку	Громад	Новоазовського	району	надає	або	планує	
надавати наступні послуги: доступ на інтернет-представництва вітчизняних та 
міжнародних фондів; методична допомога в підготовці заявки на фінансування, 
проведення оцінки проекту, ініціаторами яких виступили громадяни; надання 
інформації про діяльність органів влади районного та обласного рівня; консуль-
тації	з	питань	взаємодії	з	державними	та	комунальними	установами	тощо.	По-
слугами ресурсного центру можуть користуватися окремі громадяни, ініціатив-
ні групи або об’єднання громадян. 

Враховуючи	поточний	досвід	функціонування	Фонду	Розвитку	Громад	в	Но-
воазовському районі, нагальним видається активізація громадян та їх залучення 
до процесу реформування місцевого самоврядування. Влада, громадські організа-
ції та бізнес-структури повинні виходити з того, що лише ліквідація монополії на 
інформаційні та адміністративні послуги зробить успішними реформи. Головна 
мета – незалежність та спроможність громадянина у вирішенні власних проблем.

Схема 1.
Модель функціонування ресурсного центру Фонду Розвитку Громад 

Новоазовського району 

Джерела та література:
1. Чи підтримуєте ви діяльність місцевих органів влади (динаміка, 2006-2008).

Дослідження	Центру	Разумкова//http://www.uceps.org/poll.php?poll_id=174
2.	 Конкурс	 проектов	 в	 Новоазовском	 районе	 //http://sovet.donbass.com/m1/ru/Mest-

noe_samoupravlenie/Konkurs_proektov	

Ініціатор
Ініціативна група Ресурси Фонду Доступ до 

можливостей



46

Ігор КОЗЮРА                      м. Київ
к. і. н., начальник відділу місцевого самоврядування
та регіонального розвитку Інституту 
проблем державного управління та місцевого самоврядування 
Національної академії державного управління 
при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:  
ЕКСПЕРТНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ

Необхідність у реформуванні політико-адміністративної системи значною 
мірою пов’язана з вимогами побудови ефективної системи місцевого самовря-
дування. Розбалансованість територіальної організації влади виступає одним з 
чинників, що становлять загрозу державотворенню в Україні. 

В останні роки виконано низку досліджень, відбувся ряд науково-
комунікативних заходів (серед яких особливо слід відзначити проведення Все-
українських муніципальних слухань) [1], які сприяли визначенню ключових 
проблем та тенденцій розвитку місцевого самоврядування в Україні на наступ-
ні роки. В розроблених документах міститься нове концептуальне бачення про-
ведення адміністративної реформи, державної регіональної політики, розвитку 
місцевого самоврядування [2; 3].  

Процес	 реформування	 обумовлює	 необхідність	 діагностування	 стану	 сус-
пільства та прогнозування впливу управлінських рішень, виявлення проблем, 
тенденцій та пріоритетних напрямів регіонального та місцевого розвитку. Сут-
тєву допомогу у вирішення окреслених питань може надати використання соці-
ологічної експертизи як ефективного засобу комплексного залучення фахівців-
експертів [4, с. 71].

Узагальнюючи досвід роботи у даному напрямі Інституту проблем держав-
ного управління та місцевого самоврядування Національної академії державно-
го	управління	при	Президентові	України	(далі	–	Інститут)	 і	підкреслюючи	зна-
чення науково-методичних аспектів реалізації зазначених можливостей [5], вод-
ночас відзначимо, що, на нашу думку, як і раніше, в країні недостатньо уваги на-
дається питанням експертного супроводження процесів реформування місце-
вого самоврядування. 

Емпіричною	базою	статті	є	результати	експертного	соціологічного	опитування	
з виявлення проблемного поля та пріоритетів реформування місцевого самовряду-
вання в Україні, здійснюваного протягом 2007-2008 рр. відділом місцевого самовря-
дування та регіонального розвитку Інституту. Дана робота є логічним продовжен-
ням аналогічного опитування, здійсненого Інститутом у 2004 р. [6].  

Метою та завданнями дослідження стали визначення думки експертів з на-
ступним виробленням рекомендацій щодо: оцінки стану місцевого самовря-
дування в Україні на сучасному етапі; сучасної парадигми місцевого самовря-
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дування; реалізації заходів реформування місцевого самоврядування в контекс-
ті адміністративної реформи; ефективності існуючих інструментів та механіз-
мів реформування місцевого самоврядування; запровадження пропорційної 
системи виборів до органів місцевого самоврядування; використання досвіду ін-
ших країн і моделей стосовно реформування місцевого самоврядування; актуа-
льності й пріоритетності напрямів трансформації системи місцевого самовря-
дування, територіальної організації влади в Україні.    

В якості експертів було залучено 256 осіб – посадових осіб місцевого са-
моврядування, депутатів місцевих рад, державних службовців (переважно сере-
дньої управлінської ланки з місцевих державних адміністрацій), наукових спів-
робітників та викладачів, представників ЗМІ, політичних партій та неурядових 
організацій, які займаються питаннями регіонального й місцевого розвитку. 

Характеризуючи сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в Україні, 
майже половина (49,2%) опитаних визначили його рівень як “середній”, 26,2 % – як 
“низький”,	ще	12,6%	–	як	“дуже	низький”,	що	не	може	не	турбувати.	Лише	10,5%	екс-
пертів оцінили практичний рівень розвитку місцевого самоврядування як “висо-
кий”, й 1,2% – як “дуже високий”. Загалом ситуація порівняно з 2004 р. змінила-
ся на краще: тоді половина експертів визначили його рівень як “низький”, ще 5,6% 

– як “дуже низький”, як “середній” 40,6% опитаних і жоден – як “дуже високий”.
Відповідаючи на загальне питання про суть та роль місцевого самовряду-

вання, 8,6% експертів (12,2% у 2004 р.) погодилися з твердженням, що роль мі-
сцевого самоврядування полягає у “забезпеченні цілісності та єдності державної 
політики, виконання державних функцій на місцевому рівні”, з 29,4 до 37,9% зрос-
ло співвідношення опитаних, котрі наголосили на “незалежності місцевої влади, 
її орієнтованості передусім на інтереси місцевих жителів і вирішення місцевих 
справ”. Більш поширене виважене й компромісне розуміння суті і призначення 
місцевого самоврядування: 53,5% респондентів (58,3% у 2004 р.) акцентували увагу 
на необхідності “поєднання інтересів держави та місцевої громади”. 

Оцінці практичного результату адміністративної реформи та реформи мі-
сцевого самоврядування було присвячено узагальнене питання та його складо-
ві (складові адміністративної реформи, задекларовані в якості її цілей і заходів). 

В узагальненому виді оцінюючи заходи адміністративно-територіальної 
реформи та реформи місцевого самоврядування, лише 6,3% експертів вказали 
на те, що було “досягнуто очікуваного результату”, не кажучи вже про оптиміс-
тичну позицію “результат перевищив сподівання” (0,8%) (у 2004 р. щодо цих 
позицій мали нульові показники), хоча й у “досягненні протилежних результа-
тів” переконані лише 2% респондентів. Загалом 46,1% переконані, що очікува-
них результатів не було досягнуто, а ще 44,9% експертів вважають, що заходи 
реалізовані не повною мірою (41,3% й 56,7% відповідно у 2004 р.). У всіх випад-
ках заходів реформування показники відсутності досягнень перевищують по-
казники позитивного результату.



48

Таблиця 1
Оцінка експертів ступеню реалізації заходів адміністративно-територіальної 

реформи та реформи місцевого самоврядування (%)1. 

Зведена шкала 
оцінок

Заходи

Очікуваного 
результату не 
досягнуто + 

досягнуто про-
тилежного ре-

зультату

Реалізовано не 
повною мірою

Досягнуто очі-
куваного ре-
зультату + 

результат пе-
ревищив спо-

дівання
2004 р. 2007 р. 2004 р. 2007 р. 2004 р. 2007 р.

Законодавче врегулювання профе-
сійної діяльності посадових осіб МС 27,2 48,0 49,4 29,7 23,4 22,3

Законодавче забезпечення транс-
формації існуючої системи МС 35,0 52,0 45,0 30,5 20,0 17,5

Визначення організаційно-
правових засад здійснення рефор-
ми системи територіальної органі-
зації влади в Україні 

32,2 47,2 46,7 37,1 21,1 15,6

Розподіл управлінських повнова-
жень та функцій між органами ви-
конавчої влади та органами МС             

48,9 43,8 34,4 41,4 16,7 14,9

Створення фінансово-економічних 
основ МС 66,1 60,2 23,9 25,0 10,0 14,8

Запровадження механізмів держав-
ної підтримки розвитку МС          47,2 46,5 38,3 39,1 14,4 14,5

Утвердження територіальних гро-
мад  як первинних суб’єктів МС    45,6 58,2 38,3 28,1 16,1 13,7

Створення механізмів правового 
захисту інтересів територіальних 
громад 

53,9 61,4 35,0 25,0 11,1 13,7

Експериментальне	забезпечення	
трансформації існуючої організа-
ції територіального устрою та сис-
теми МС 

43,3 57,8 50,6 31,3 6,1 11,0

Трансформація низової ланки  
системи адміністративно-
територіального устрою

53,9 69,2 43,3 20,7 2,8 10,1

Створення умов для європейської 
інтеграції на рівні регіонів 66,6 75,8 27,2 15,2 6,2 9,0

Аналіз	відповідей	респондентів	підтверджує,	що	запропоновані	концепцією	
адміністративної реформи заходи були не реалізовані повною мірою, або при-
наймні достатньо, щоб стверджувати про успішність перебігу реформування. 

Наступний важливий блок запитань стосувався ефективності роботи інстру-
ментів та механізмів реформування місцевого самоврядування (за п’ятибальною 

1. Ранжування за мірою досягнення очікуваного результату, за опитуванням 2007-2008 р.
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шкалою, де 1 – “заважає”, 3 – “не впливає” і 5 – “прискорює”).
На жаль, найвища оцінка роботи механізмів реформування в думці експе-

ртів зустрічається не дуже часто (приємним прикладом можуть бути хіба що 
15,6% голосів респондентів, які переконані, що прискорює процес реформуван-
ня його належне наукове забезпечення). 

Загалом, на думку експертів, міра ефективності роботи інструментів та ме-
ханізмів реформування місцевого самоврядування виглядає так (%):

Таблиця 2
Оцінка експертами міри ефективності роботи інструментів та механізмів  

реформування місцевого самоврядування (%)

Механізми та інструменти  
реформи

Гальмує-
заважає Не впливає Сприяє-

прискорює

2004 р. 2007 р. 2004 р. 2007 р. 2004 р. 2007 р.
Наукове забезпечення 12,2 21,1 22,8 32,4 65,0 46,5
Кадрове забезпечення 31,1 26,6 17,8 27,7 51,1 45,7
Міжнародна технічна до-помога 8,3 17,2 35,0 40,2 56,7 42,5
Консультації	з	експертами	ЄС	та	ін-
ших країн 8,3 28,9 31,1 30,9 60,6 40,3

Фінансове забезпечення 50,6 39,1 10,0 20,7 39,4 40,3
Нормативно-правова база 30,0 33,2 32,8 29,3 37,2 37,5
Інститути управління рефо-рмою 20,0 22,3 51,1 46,9 28,9 30,8

За результатами опитування, найбільш актуальними для аналізу видають-
ся ті дані, за якими показники негативного впливу перевищують позитивні, або 
ті, що свідчать про відсутність впливу на хід реформування з боку тих механіз-
мів,	які	мають	бути	найбільш	впливовими.	Цьогорічна	картина	виглядає	краще	
за 2004 р. [6], та все ж зупинимося на кількох негативних моментах.  

Сучасний стан фінансового забезпечення реформування не відповідає 
його	потребам.	Це	підтвердили	39,1%	експертів,	які	переконані	в	 тому,	що	
фінансове забезпечення “гальмує” і навіть “заважає” процесу реформування 
(50,6% у 2004 р.). На думку майже третини експертів, загальмовує хід рефор-
ми	 місцевого	 самоврядування	 сучасна	 нормативно-правова	 база.	 Під	 пи-
танням й ефективність інститутів управління реформою, які, з точки зору 
46,9% респондентів (51,1% у 2004 р.), не здійснюють впливу на реформуван-
ня, хоча й покликані виступати основним, найбільш впливовим інструмен-
том трансформаційних змін. Респонденти також відзначили важливість ак-
тивізації місцевих ініціатив, громадських обговорень. 

Оцінюючи наслідки запровадження пропорційної (партійної) системи ви-
борів до органів місцевого самоврядування, тільки 4,7% визначили їх як “без-
перечно позитивні” (2,8% у 2004 р.), 7,8% як “переважно позитивні, ніж негати-
вні” (21,7% у 2004 р.), 38,3% помірковані – як “десь негативні, десь позитив-
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ні” (43,3% у 2004 р). Водночас 29,3% учасників опитування вважають наслідки 
“переважно негативними, ніж позитивними” (22,7% у 2004 р.), 19,9% експертів 
(9,4% у 2004 р.) твердо переконані в “тільки негативних” наслідках запрова-
дження пропорційної системи виборів до органів місцевого самоврядування.  

Відповідаючи на запитання про прийнятність використання з метою ре-
формування місцевого самоврядування в Україні досвіду інших країн і різних 
моделей місцевого самоврядування [7], 85 експертів віддали перевагу досвіду 
країн	Центральної	 та	 Східної	 Європи	 як	 “найбільш	 прийнятному”,	 ще	 74	 рес-
понденти вважають цей досвід частково прийнятним.  80 респондентів не від-
кидають досвіду Російської Федерації, правда, з них 51 вважають його за “част-
ково прийнятний”. Серед моделей місцевого самоврядування найбільш прийня-
тною для використання, згідно з даними опитування, є змішана модель (загалом 
на	її	користь	висловилися	135	респондентів).	Певний	інтерес	викликають	також	
континентальна (71 експертів) та англосаксонська моделі місцевого самовряду-
вання (63 прихильники). Найменш прийнятною виявилася радянська модель 
місцевого врядування, проти якої категорично висловилося 89 експертів. Серед 
іншого експерти конкретизували свої відповіді, поставивши за приклад досвід 
країн	Північної	Європи,	Польщі,	Франції,	Німеччини	та	інших,	а	то	й	навіть	по-
вернутися до українських історичних традицій.    

Заключний блок анкети експертного опитування мав на меті визначен-
ня найбільш актуальних напрямів трансформації системи територіальної 
організації влади, місцевого самоврядування в Україні й був побудований 
за п’ятибальною шкалою оцінки актуальності. Ранжування здійснювалося 
за мірою актуальності від 1 – “дуже неактуальний” до 5 – “дуже актуальний”.

Більше третини (33,6%; у 2004 р. 51,6%) переконані, що дуже актуальний 
“чіткий розподіл сфер компетенцій та повноважень між органами місцевого са-
моврядування та органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання різного територіального рівня”. Майже така кількість, або 32,8% експер-
тів, вважає дуже актуальним “вдосконалення механізму судового захисту прав 
територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування”.

На першочергову необхідність “формування дієздатних територіальних гро-
мад” вказують 30,5% експертів (у 2004 р. 48,3%). Трохи менше (29,3%) опитаних 
фахівців особливу увагу акцентують на “зміцненні конституційного статусу те-
риторіальної громади” (в 2004 р. третина опитаних). 19,1% вважають найбільш 
актуальним напрямом трансформації системи територіальної організації влади 
в Україні “запровадження місцевого самоврядування на районному та обласно-
му рівнях з відповідними інститутами” (у 2004 р. 24,4%) . Найменш актуальним 
для опитаних (21,1% різко негативних відповідей) залишається “реформування 
адміністративно-територіального устрою”. За необхідні також визнано “залиша-
ти і розподіляти фінанси на місцях”, питання “майнових та фі-нансових прав й 
обов’язків”, зміцнення повноважень НУО у царині місцевого розвитку.
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Таблиця 3
Рейтинг актуальності напрямів трансформації системи територіальної  

організації влади в Україні

Напрями трансформації
Бали (макс. 5)

2004 р. 2007 р.
1. Чіткий розподіл сфер компетенції та повноважень між 

органами МС  та органами виконавчої влади, органами 
МС різного територіального рівня  

4,372 3,96

2. Вдосконалення механізму судового захисту прав терито-
ріальних громад, органів та посадових осіб МС 4,367 3,95

3. Зміцнення конституційного статусу територіальної громади 4,044 3,93
4. Формування дієздатних територіальних громад з до-

статніми матеріальними, фінансовими та ін. ресурсами 4,361 3,89

5. Запровадження МС на районному та обласному рівнях з 
відповідними інститутами 3,822 3,45

6. Реформування адміністративно-територіального устрою 3,678 2,96

На основі вищезазначеного, можемо зробити окремі висновки. 
1. Результати проведеного експертного опитування вказують на недо-

статній рівень розвитку місцевого самоврядування в Україні на сучасному ета-
пі, отже, реформування місцевого самоврядування в Україні сьогодні є одним з 
найактуальніших і невідкладних завдань.

2. Серед фахівців – теоретиків і практиків – поширене компромісне ба-
чення суті і ролі місцевого самоврядування, що базується на непротиставлен-
ні інтересів держави і місцевої громади. Найбільш актуальною для України, як у 
теоретичному, так і в практичному плані, є так звана громадсько-державницька 
парадигма місцевого самоврядування, як не протиставляє, а поєднує в собі дер-
жавні і самоврядні засади й регулює їх взаємовідносини.

3. За умови низької ефективності інструментів та механізмів здійснення 
реформи більшість заходів з реформування системи територіальної організації 
влади, місцевого самоврядування не можуть бути реалізовані повною мірою у 
відповідності з досягненнями очікуваних результатів.

4.	 Професійна	 непідготовленість	 і	 заполітизованість	 депутатів	 місцевих	
рад, обраних за новою виборчою системою партійних списків, – на заваді місце-
вому самоврядуванню. На порядку денному – питання кадрової політики у сфері 
підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування, оптиміза-
ція структури місцевого самоврядування, розроблення і впровадження механіз-
мів попередження і мінімізації негативних наслідків впливу партійної політики 
на місцевому рівні, підвищення ефективності надання управлінських послуг, пе-
регляд і вдосконалення законодавства про місцеві вибори [8]. 

5. Визначення доцільних напрямів реформування територіальної організа-
ції влади, місцевого самоврядування в Україні важливо проводити з урахуванням 
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кращого досвіду інших країн і різних моделей місцевого самоврядування, найбільш 
прийнятним	серед	яких	вважається	досвід	країн	Центральної	та	Східної	Європи.

6.	 Пріоритетними	 напрямами	 реформування	 місцевого	 самоврядування	 в	
Україні на сучасному етапі за результатами експертного опитування виявлено про-
ведення чіткого розподілу сфер компетенцій та повноважень між органами місце-
вого самоврядування та органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
дування різного територіального рівня; вдосконалення механізму правового і судо-
вого захисту прав територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого само-
врядування, також вказано на невідкладну необхідність формування дієздатних те-
риторіальних громад з достатніми матеріальними, фінансовими та іншими ресурса-
ми. Реформування адміністративно-територіального устрою України, на думку екс-
пертів, у даних умовах не входить до числа першочергових завдань проведення ад-
міністративної реформи. Отже, актуалізується питання зміни чинної моделі терито-
ріальної організації влади, приведення її у відповідність з європейськими засадами 
і світовими стандартами шляхом перерозподілу владних повноважень на користь 
місцевого самоврядування, в руслі здійснення системних суспільних реформ.

7. З метою більш ефективної реалізації концептуальних основ реформування 
системи місцевого самоврядування в Україні доцільно запровадити перманентний 
широкомасштабний соціологічний та соціолого-експертний моніторинг стану адмі-
ністративної реформи й реформування місцевого самоврядування. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ  
КОНСАЛТИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Консультаційна діяльність (консалтинг) є одним з важливих елементів 
соціально-економічної системи, її управлінською складовою, як для суспільства 
в цілому, так і для державних органів та органів місцевого самоврядування.

Однією з основних причин запровадження консультаційної діяльності є відсут-
ність навичок своєчасно й адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у жорсткий 
період	економічних	умов,	що	диктують	нові	форми	і	методи	роботи.	Перехідний	пе-
ріод у нашій країні проходить в умовах, коли зміна командно-адміністративного 
типу управління супроводжується динамічними соціально-політичними змінами. 
У цьому випадку зміни в управлінських системах є вимушеними. 

Актуальність	 обраної	 теми	 обумовлена	 необхідністю	 впровадження	 кон-
сультування у владні структури: надання їм консультаційної допомоги як зо-
внішніми незалежними фахівцями, так і впровадженням та розвитком внутріш-
нього консультування. Комплексний розгляд і системний підхід у цьому питан-
ні пов’язаний з тим, що орган державної влади та місцевого самоврядування ви-
ступають не тільки реципієнтом, а й надавачами консультаційних послуг. 

Консультаційна діяльність у самому широкому розумінні розглядається як 
один із видів інтелектуальної діяльності, заснованої на інноваційному аналізі 
перспектив суспільного розвитку і наданні рекомендацій щодо запровадження 
прогресивних змін.

Виникнення консалтингу як самостійної професії пов’язане з науковим роз-
витком теорії управління, засновниками якої були такі видатні вчені як Фреде-
рік	Тейлор	(F.Taylor),	Генрі	Гантт	(H.Gantt),	Гаррінгтон	Емерсон	(H.Emerson).	Вод-
ночас теорії управління притаманне ускладнення її методів. Загострення конку-
ренції в умовах активізації росту промисловості спричинило появу так званого 
четвертого фактору виробництва – інформативності. Тому необхідність швид-
кого впровадження теоретичних і практичних досліджень в будь-якій сфері ста-
ло передумовою появи і подальшого розвитку консалтингу. Його представники 
мали достатньо великий досвід вирішення різноманітних проблем і готові на ко-
мерційній основі поділитися ним.

Поява	 консультаційних	 послуг	 припадає	 на	 другу	 половину	 XIX	 століття.	
Консалтингова діяльність зародилася у середині 20-х років ХХ століття і носила 
епізодичний, безсистемний характер. 
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Започаткування консалтингового бізнесу було пов’язано з бажанням колиш-
ніх успішних підприємств і керівників, які за різних причин відійшли від справ, 
передати свій досвід іншим компаніям. Так було створено першу консалтингову 
фірму (“Служба ділових досліджень”), яка з’явилась на початку ХХ століття у Чи-
каго і пропонувала клієнтам проведення робіт з підвищення ефективності функ-
ціонування промислових підприємств. [2, с. 12].

У	 той	 час	 з’явились	 перші	 професійні	 консультанти:	 Тоуерс	 Перрі	 (T.Perry)	
та	Гаррінгтон	Емерсон	 (H.Emerson).	Вони	заснували	перші	консалтингові	фірми,	
які займалися питаннями управління людськими ресурсами, маркетингом, фі-
нансами	тощо.	У	1925	р.	Джемм	О.МакКинси	(D.McKinsey)	і	Ендрю	Томас	Карни	
(A.T.Kearney)	у	партнерських	стосунках	заснували	компанію,	яка	стала	основою	
двох	великих	компаній	–	консалтинговим	фірмам	“McKinsey	&	Co”	і	“А.Т.Kearney”.

У 20-30 роки послугами консалтингових компаній користувалися великі про-
мислові фірми, з’явився попит на консультування в державному секторі і військово-
промисловому комплексі, що зіграло значну роль під час Другої світової війни.

Далі відбулося становлення консалтингу, як професії та прибуткового бізне-
су. Більшість консалтингових компаній стали спеціалізованими.

З початку 60-х років ХХ століття консультуванням почали займатися фір-
ми	“Великої	Вісімки”:	Arthur	Andersen;	Arthur	Young;	Coopers	&	Lybrand;	Deloitte	
Hackings	&	Sells;	Ernst	&	Whinny;	Peat,	Marwick;	Price	Waterhouse;	Touché	Ross.	У	
подальшому деякі з перерахованих фірм об’єдналися й утворили “Велику шіст-
ку”:	Arthur	Andersen;	Ernst	&	Young;	Coopers	&	Lybrand;	Deloitte	&	Touché;	KPMG;	
Price	Waterhouse.	Далі	відбулося	злиття	у	Price	Waterhouse	та	Coopers	&	Lybrand.	
На сьогодні існує “Велика п’ятірка” [10].

У	травні	1987	року	в	Парижі	відбулася	Всесвітня	конференція	консультантів	
з управління. У ній взяли участь консультанти з 231 консалтингової фірми з Ве-
ликобританії,	США,	Аргентини,	Австралії,	Бельгії,	Бразилії,	Голландії,	Данії,	Ка-
нади, Китаю, ФРН, Фінляндії, Франції, Ісландії, Індії, Ірландії, Італії, Японії, Мо-
нако,	Норвегії,	Португалії,	Іспанії,	Швеції,	Швейцарії	та	Філіппін.	Ця	конферен-
ція відкрила нову еру у розвитку консалтингу як бізнесу і професії [10].

Багатий досвід у сфері консультаційної діяльності на сучасному етапі мають 
США,	Японія,	Англія,	Франція.	У	теперішній	час	консультування	має	свою	влас-
ну стратегію і сформований ринок послуг. Структура консультаційних інститу-
тів має суспільне визнання у світі, постійно зростає і розширюється, водночас 
продовжуючи науковий розвиток.

У	науковій	праці	“Ефективність	державного	управління”	за	редакцією	Бат-
чикова	С.А,	Глазьєва	С.Ю.	[11]	консультування	спільно	із	стратегічним	управлін-
ням, інформаційними технологіями розглядаються як нові організаційні техно-
логії підвищення ефективності державного управління. На сьогодні у світі нако-
пичений значний і цікавий досвід співробітництва між державою й недержавни-
ми консалтинговими організаціями, організаційного оформлення партнерських 
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відносин між ними. Така практика існує як на центральному, так і на місцевому 
рівнях державної влади.

Науковці виокремлюють таких основних виробників консалтингового про-
дукту, тобто суб’єктів консультаційного впливу:

  консалтингові транснаціональні корпорації (“Велика п’ятірка”: Price 
Waterhouse,	KPMG,	Ernst	&	Young,	Artur	Andersen,	Deloitte	&	Touché),	які	мають	
розгалужену мережу регіональних представництв, об’єднаних єдиною корпора-
тивною стратегію та культурою;

- великі багатофункціональні фірми, в яких працює близько сотні про-
фесіональних консультантів, котрі спеціалізуються на обслуговуванні великих 
компаній та пропонують увесь спектр послуг у вирішенні найскладніших про-
блем. Як правило, такі фірми займаються також і дослідницькою діяльністю, що 
дозволяє їм постійно удосконалювати пропонований продукт;

- вузькоспеціалізовані фірми, які зазвичай надають консалтингові послу-
ги дрібним і середнім фірмам. Вони пропонують свої послуги в обмеженому сек-
торі консультування в певному територіальному просторі, що дозволяє досягти 
високої якості обслуговування.

- університети, навчальні центри, які, проводячи базову підготовку спеці-
алістів, здійснюють тренінги, заохочуючи до отримання консалтингових знань 
та їх подальшого використання;

- окремі консультанти – висококваліфіковані спеціалісти, які мають до-
свід роботи і, як правило, виступають або в ролі експертів з будь-яких проблем, 
або постійних консультантів невеликих фірм.

У нашій країні потреба в консалтингових послугах виникла тільки у  90-х роках 
ХХ століття внаслідок розвитку процесів роздержавлення, появі нових форм влас-
ності, нових організаційних форм суб’єктів господарювання у незалежній Україні 
тощо. Нові, насамперед економічні, реалії вимагали нових методів управління, вирі-
шення правових, фінансових та інших питань. Саме тому керівники, які не були фа-
хівцями з питань управління, були змушені звертатися до структур, здатних здій-
снити аналіз проблем управління й надати рекомендації щодо його удосконалення.

Консалтинг здійснюється шляхом надання консультаційних послуг. Багато 
наукових	праць	присвячено	цим	питанням.	Російські	вчені	Іванов	М.,	Шустерман	
Д.М. [5, с. 33] говорять про можливість виділення понад ста їх видів, які розрізню-
ються підходами, формами роботи і кінцевим результатом консультування. 

Дослідники	Ванеєва	І.В.,	Шарбаєва	Я.О.	[1,	с.	11]	вказують	на	переплетення	
консалтингових та інших видів професійних послуг, внаслідок чого науковця-
ми	розглядаються	різні	підходи	до	їх	класифікації.	Але	враховуючи	вищезазна-
чене, автори говорять про можливість виділення двох основних видів класифі-
кації консультаційної діяльності:

1) предметна класифікація – з точки зору предмету консультування;
Схематично це  відображено на рис. 1:
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Рис. 1.1 Види консалтингу за предметом діяльності
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2) методологічна класифікація – з точки зору методів консультування, що 
пов’язана, в першу чергу, з цілями й особистою методикою кожного консультанта. Роз-
різняють проектне процес не та навчальне консультування.

Досліджуючи особливості розвитку консультування на регіональному і місцево-
му	рівні,	Молодцов	О.В.	[8],	Саханенко	С.Є.	[9],	Виноградов	В.	[3]	вказують	на	те,	що	му-
ніципальний консалтинг не набув широкого поширення і не став предметом науко-
вих досліджень.

Молодцов О.В. [8] зазначає, що формування муніципального консалтингу є 
масштабним процесом, який має охоплювати комплекс питань, пов’язаних з прове-
денням системних реформ на місцевому рівні – адміністративної, адміністративно-
територіальної, муніципальної, а також удосконалення державної регіональної полі-
тики. Незаперечною є думка автора про те, що інститут консультування може розви-
ватися лише за умов досить високого рівня ринкових відносин та сформованого попи-
ту	на	консультації.	Автор	розглядає	муніципальний	консалтинг,	зазначаючи,	що	саме	
цей вид консультування отримав визнання у країнах з розвинутим інститутом місце-
вого самоврядування та ринковою економікою.

На	думку	Саханенка	С.Є.	[9],	консалтинг	є	одним	з	чинників	підвищення	ефек-
тивності управління сучасним містом. Він поділяє консультаційну діяльність органів 
і посадових осіб місцевого самоврядування за певними напрямки: передвиборче кон-
сультування; консультування з питань взаємодії органів місцевого самоврядування з 
органами державної влади; консультування проектів і програм місцевого самовряду-
вання, що мають важливе суспільно-політичне значення.

Виноградов	В.	розглядає	муніципальний	консалтинг	з	точки	зору	розвитку	Європей-
ської	Хартії	міст	[3].	Автор	говорить	про	нього	як	сукупності	трьох	складових	–	ідеології,	
методики та тренінгу, підтверджує корисність для місцевих керівників усіх рівнів, полі-
тичних лідерів, громадських інститутів, інших, хто має вплив на місцеве самоврядування.

У науковій думці існує велика кількість дефініцій консультаційної діяльності. Од-
нак можна виділити два основні підходи її визначення.

У першому випадку використовується широкий функціональний погляд на консуль-
тування. Фріц Стееле (F. Steele) розуміє під процесом консультування: “будь-яку форму на-
дання допомоги відносно змісту, процесу або структури завдання або серії завдань, при якій 
консультант сам не відповідає за виконання задачі, але допомагає тим, хто відповідає за це” [4].

Другий підхід розглядає консультування як особливу професійну службу і ви-
діляє	ряд	характеристик,	які	йому	притаманні.	Згідно	з	концепцією	Леррі	Грейнеру	
(L.Grainer)	і	Роберта	Метцгера	(R.Metzger)	“консультування	–	це	консультативна	служ-
ба, яка працює за контрактом і надає послуги організаціям через спеціально навче-
них і кваліфікованих осіб, які допомагають організації-замовнику виявити управлін-
ські проблеми, проаналізувати їх, дають рекомендації щодо вирішенням цих проблем 
і сприяють, при необхідності, виконанню рішень”.

Продовжуючи	 думку	 представників	 різних	 підходів	 до	 консультаційної	 діяль-
ності, М.Кубр [6, с. 16 37] розглядає її як метод удосконалення практики управління, 
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в тому числі і для державних інститутів. Водночас, зазначений автор вважає, що кон-
сультування перетворилося на професію. 

Консультування як метод і консультування як професія є доповнюючими елемен-
тами однієї системи. Мілан Кубр [6, с. 8 14] пропонує еклектичний підхід до консульта-
ційної діяльності, що дає узагальнену і зважену картину його проблем, можливість ви-
користання різноманітних методів, стилів та прийомів, їх переваги і недоліки. 

Західні теоретики консультування виділяють такі його характерні риси [7, с. 17 19]:
По	перше,	консультанти	надають	професійну	допомогу	керівним	кадрам.	Висо-

кокваліфіковані консультанти, працюючи у багатьох організаціях і використовуючи 
надбаний досвід, можуть надавати допомогу клієнтам в різноманітних ситуаціях. 

По	друге,	консультанти	переважно	дають	поради.	Це	означає,	що	вони	–	тільки	
радники і не мають безпосереднього впливу на прийняття рішень про зміни і впрова-
дження їх у життя. Консультанти відповідають за якість і завершеність поради, у той 
час як клієнти несуть всю відповідальність, яка витікає з прийняття поради.

І по третє, консультування – незалежна служба. Тільки незалежний консультант 
об’єктивно оцінює будь-яку ситуацію, пропонує рекомендації стосовно того, що потрібно 
зробити клієнту, не замислюючись над тим, як це могло б вплинути на його власні інтереси. 
Консультант повинен бути незалежним: фінансово, адміністративно, політично, емоційно. 
Усе вищезазначене вимагає високих вимог до якості та ефективності консалтингових послуг.

Проаналізувавши	вищезазначені	риси,	пропонуємо	власну	модель	ознак	консуль-
таційної діяльності в органах влади та місцевого самоврядування:

 

Консультаційна 
діяльність в 

державних органах 

Відносна 
незалежність 

консультантів: 
адміністративна, 

фінансова емоційна 

Орієнтування на 
створення докорінно 

нової ситуації 

Урахування умов 
зовнішнього середовища: 
політичних, економічних, 

фінансових 

Залежність результатів 
від успішного 

співробітництва об’єкта 
та суб’єкта 

Тепер щодо визначення. Муніципальний консалтинг   професійна діяльність, предметом 
якої є консультації з вирішення різноманітних питань, що виникають у сфері реалізації повно-
важень органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів муніципальної сфери діяльності [8].

Логіка	організації	консультаційної	діяльності	зводиться	до	послідовного	здій-

Рис. 2.1 Ознакова модель консультаційної діяльності в державних органах
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снення консультаційного процесу, що являє собою спільну працю консультанта та 
клієнта, є відповідною завершеною системою з початоком (встановлення консуль-
таційних відносин, початок роботи) і кінець (завершення консультування). 

На підставі вивчення різноманітних підходів до проведення процесу кон-
сультування з урахуванням найбільш характерних рис, пропонуємо таку техно-
логічну схему консультаційного процесу в державному управлінняні:

 

I – підготовка до консультування 

II - діагностика 

III – розробка консультаційних альтернатив 

IV – впровадження альтернатив 

Попередня оцінка 
впровадження 
нововведень 

Планування 
процесу 

консультування 

Попередній розгляд 
проблеми 

Попередня й 
поточна 

діагностика 

Загальна і спеціальна 
діагностика 

Аналіз і синтез 
факторів 

Визначення 
завдання 

консультування 

Представлення 
альтернативних шляхів 

вирішення 

Забезпечення прозорості 
альтернатив 

Вибір альтернатив 

Планування 
заходів по 

впровадженню 

Впровадження з 
урахуванням 

можливих змін 

Навчання Прогноз і 
планування 

подальших дій 

Підписання 
контракту на 

консультування 

Рис. 3 Технологічна схема консультаційного процесу в державному управлінні
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Стосовно державного управління та місцевого самоврядування, доречним 
є моделювання консультаційного супроводу процесу підготовки, прийняття 
й аналізу виконання управлінського рішення, який пов’язаний з відповідним 
нормативно-правовим	актом	(НПА)	(рис.4.)

 

Процес підготовки, прийняття й аналізу виконання 
управлінського рішення 

До початку 
консультаційного 

процесу і 
прийняття НПА 

До початку 
консультаційного 

процесу, після 
прийняття НПА 

У процесі 
впровадження 

НПА 

Після 
завершення 

процесу 
впровадження 

Управлінське 
консультування – 
стратегічне 
планування, 
структурно-
функціональне 
забезпечення; 
Юридичне – 
експертиза НПА; 
Фінансове – 
мат.забезпечення; 
IT – створення бази 
даних; 
HR – формування 
команди; 
Якості – розробка 
стандартів якості; 
PR – консультації з 
громадськістю; 
Безпека – захист 
інформації. 

Управлінське 
консультування 
– врахування 
можливих змін; 
Фінансове – 
матеріальне 
забезпечення; 
PR – 
інформування 
громадськості. 

Управлінське – 
стратегічне 
управління 
впровадження; 
Фінансове – 
управління 
фінансовими 
потоками; 
PR – інформування 
громадськості; 
Якості – 
використання 
стандартів якості; 
IT – використання 
інформаційних 
технологій; 
Навчання 
персоналу. 

Управлінське – 
проведення 
аналізу та 
оцінки; 
Фінансове – 
економічна 
ефективність 
впровадження; 
Юридичне – 
аналіз 
впровадження 
НПА; 
Якості – 
оцінка якості. 
PR – 
інформування 
громадськості. 

Питання	консультування	в	органах	державного	управління	та	місцевого	само-
врядування	привертає	в	Україні	все	більшу	увагу	управлінців	та	науковців.	Подаль-
ші їх дослідження безумовно матиме теоретичне і практичне значення для функці-
онування системи управління державою та територіальними громадами.

Рис. 4 Модель консультаційного супроводу процесу підготовки, прийняття й 
аналізу виконання управлінського рішення
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Тетяна НЕСТОРЕНКО                        м. Бердянськ
к. е. н. доц., зав кафедри економіки 
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІО-
НАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Одна з основних задач органів місцевого самоврядування та виконавчої вла-
ди – створювати умови, які максимально сприяють діяльності бізнес-структур 
різного масштабу та різної форми власності. Бізнес не тільки має розраховувати 
на те, що ці структури будуть надавати необхідні йому послуги, але і має повне 
право вимагати цього.

На рівень та динаміку розвитку бізнесу суттєво впливають стан інституціо-
нальної інфраструктури як в цілому в країні, так і на місцевому рівні. 

Інституціональна інфраструктура представляє собою сукупність інститутів, не-
обхідних	для	управління	економікою	і	суспільним	життям.	Це	організації	і	заклади	
законодавчої, судової та виконавчої влади, які забезпечують ефективні умови госпо-
дарювання і повсякденного життя. Тому органи місцевого самоврядування та вико-
навчої влади є невід’ємною частиною інституціональної інфраструктури. 

При	визначенні	ролі	інституціональної	інфраструктури	в	забезпеченні	узго-
дженого розвитку на місцевому рівні можна також основуватися на підході 
Р.Йохимсена, згідно з яким інфраструктура представляє собою сукупність ма-
теріальних, інституціональних та індивідуальних умов, які є в наявності у тери-
торіального утворення і які відповідають вирівнюванню доходів, що пов’язані з 
рівною продуктивністю факторів, та дозволяють при оптимальному розміщенні 
ресурсів забезпечити повну інтеграцію і високий рівень господарської діяльнос-
ті.	При	цьому	інституціональна	інфраструктура	визначає	норми	і	правила	пове-
дінки взаємопов’язаних господарських суб’єктів, інститутів влади та громадян. 
Функції інституціональної інфраструктури полягають в тому, щоб виробити та-
кій внутрішній правопорядок, який діє в умовних рамках певного господарчого 
організму, щоб результати господарчої діяльності давали можливість усім учас-
ника процесу оптимально розвиватися та забезпечували їх ефективність.  

Інституціональна інфраструктура розвитку бізнесу стає самостійним факто-
ром комплексного соціально-економічного розвитку території [1].

В розвинутих країнах в інституціональну інфраструктуру економіки вхо-
дять економічне законодавство, державні і громадські організації, які контролю-
ють дотримання законів та неформальних правил поведінки [2].

В ринковій економіці інституціональна інфраструктура на місцевому рівні 
визначає норми, правила поведінки і взаємодії економічних суб’єктів, інститу-
тів управління та регулювання локального рівня і окремих членів суспільства, а 
також організації, які реалізують дану поведінку і взаємодію в реальній еконо-
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міці (рис.1). Тому від якості та спектру надаваних послуг органами місцевого са-
моврядування багато в чому залежить інвестиційний клімат в муніципальному 
утворенні та життєвий рівень мешканців громади та його динаміка.

Рис.1. Складові інституціональної інфраструктури

Суттєвим кроком на шляху покращення стану інституціональної інфраструк-
тури є розвиток інформаційної інфраструктури міста за рахунок впровадження 
електронного урядування.

Роль електронного урядування на місцевому рівні полягає у стимулюванні 
взаємодії між громадянами, бізнесом, органами місцевого самоврядування та ви-
конавчої влади, включаючи процеси місцевого управління та розробки політики.

Поняття	"електронне	урядування"	містить	три	основні	складові:	
доступ громадян, організацій та державних службовців відповідно до рівня їх 

компетентності до будь-якої інформації, у тому числі оперативної, якою володіють, 
збирають або генерують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. У 
цьому аспекті єдиний веб-портал місцевої влади є тим інструментом, який забез-
печує такий доступ із будь-якої точки в будь-який час;

збір, обробка і аналіз інформації на основі максимальної автоматизації всіх 
процесів та процедур в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, вве-
дення електронного документообігу, створення баз даних тощо; 

надання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування своїх по-
слуг	громадянам,	підприємствам	та	організаціям	в	он-лайновому	режимі.	Цей	на-
прям передбачає можливість подавати в електронному вигляді всю звітність та ін-
формацію про себе (як нову, так і змінену), направляти звернення та запити (на-

 Інституціональна 
інфраструктура 

Норми, правила Організації 

Формальні 

Неформальні 

Органи управління та 
самоуправління 

Господарчі посередницькі 
організації 

Організації сприяння 
підприємницької діяльності 
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приклад, для реєстрації/перереєстрації, отримання довідок, роз’яснень тощо). І 
тут знову інструментом має виступати єдиний веб-портал, на якому розміщують-
ся відповідні форми для заповнення [3].

Однією з умов впровадження електронного урядування є доступність Інтер-
нет для користувачів. Незважаючи на невисокий рівень користування Інтернет на-
селенням України, впровадження та розвиток електронного урядування в нашій 
країні має значний потенціал зростання його ефективності. 

За даними Державного комітету зв’язку та інформатизації, чисельність 
інтернет-аудиторії	в	Україні	в	листопаді	2008	р.	становила	10	млн.	осіб.	Послугою	
доступу до Інтернет в Україні сьогодні можуть користуватися 55% родин або 21,6% 
населення країни [4].

Географія	 розподілу	 користувачів	 Інтернет	 в	 листопаді	 2008	 р.	 показує,	що	 в	
основному українські користувачі Інтернет живуть в столиці і в крупних містах, – на 
8	регіонів	України	прийшлося	близько	90%	українських	користувачів	Інтернет.	При	
цьому зі значним відривом від інших регіонів лідирує Київ (58,94% від всіх користу-
вачів Інтернет в Україні); за ним слідує Одеса (6,57%), Дніпропетровськ (5,53%), До-
нецьк	(5,10%),	Харків	(4,48%),	Львів	(3,78%),	Запоріжжя	(2,47%),	Крим	(2,71%).

На	інші	регіони	України	прийшлося	близько	10%	користувачів	Інтернет.	Аут-
сайдерами	за	рівнем	проникнення	Інтернет	в	Україні	стали	міста	Луцьк	(0,16%	ко-
ристувачів), Житомир (0,19%) та Чернівці (0,18%) [4].

Проте	досвід	розвинених	країнах	дозволяє	зробити	висновок	про	подальше	
зростання кількості користувачів Інтернет в Україні. Тому відносно невисокий 
відсоток користувачів Інтернет серед загальної кількості українців не може ста-
ти виправданням низькому рівню використання можливостей Інтернет у наданні 
державними та місцевими органами влади послуг. Для тих, у кого немає  безпосе-
реднього доступу до Інтернет, місцева влада на базі "єдиного вікна" може створи-
ти Інтернет-кіоски.  

Таким чином, суть електронного урядування на місцевому рівні полягає в пе-
рекладі муніципальних послуг у режим он-лайн, що вже саме по собі припускає 
мінімізацію особистого контакту між громадянином і чиновником. В певній мірі 
цю	проблему	рішає	функціонування	"Єдиного	офісу".	

Так, у м. Бердянськ Запорізької області з 2006 р. діє такий підрозділ в структу-
рі	виконавчого	комітету.	"Єдиний	офіс"	виконує	три	основні	функції:

консультативна і методологічна допомога господарчим суб’єктам з питань ве-
дення господарчої діяльності;

надання послуг дозвільного характеру;
надання послуг реєстраційного характеру закладам та організаціям міста і т.п.
Проте	одержати	ці	послуги	можна	лише	за	умови	фізичної	присутності	в	"Єди-

ному офісі". На сайті органів місцевого самоврядування та виконавчої влади м. 
Бердянськ наведено лише перелік послуг. І навіть не передбачена можливість наді-
слання запиту інтересантів електронною поштою.
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В даному дослідженні, яке не претендує на вичерпаність, методом випадкових 
чисел було обрано і проаналізовано веб-сторінки трьох міст України та її найближ-
чих	сусідів	–	Росії	та	Польщі.	Мета	аналізу	полягала	у	визначенні,	наскільки	теперіш-
ній стан електронного урядування відповідає інтересам громадян та бізнесу (табл.1).

Аналіз	показав,	що	переважна	більшість	веб-сторінок	органів	місцевого	самовря-
дування та виконавчої влади українських та російських міст побудована у вигляді звіт-
ності про проведену роботу. До речі, така звітність не завжди є актуальною та повною. 

Таблиця 1
Результати вибіркового порівняння веб-сторінок органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування

Міста
Органи виконавчої влади Органи місцевого самоврядування

Наявність 
зв’язку

Послуги для біз-
несу та грома-
дян он-лайн

Наявність 
зв’язку

Актуальність ін-
формації про ді-
яльність органу

Україна
Харків +/– – +/– +
Запоріжжя +/– – +/– +

Бердянськ +/– – +/–  – 
(березень 2008)

Росія

Новосибірськ +/– +/– +/– +

Воронеж +/– +/– +/– +
Анапа – +/– – –
Польща
Познань + + + +
Вроцлав + + + +
Конін + + + +

Наприклад, за 2006-2008 рр. на сайті органів місцевого самоврядування та 
виконавчої влади м. Бердянська було опубліковано тільки 56 рішень, прийнятих 
на 13-ти сесіях міської ради. За той час проведено було більше 40 сесій, на кожній 
з	яких	приймалося	до	50	рішень.	Цей	факт	можна	пояснити	зацікавленістю	вла-
ди у приховуванні від мешканців міста певних рішень, прийнятих депутатами. 
Приховується	 інформація	про	виділення	земельних	ділянок	мешканцям	міста,	
які є депутатами міськради або їх родичами, передачу їм у користування об’єктів 
комунальної	власності	та	ін.	Після	виборів	нового	мера	м.	Бердянськ	в	березні	
2008 р. сторінка сайта з рішеннями сесій депутатів зовсім не обновлювалася.

Ступінь взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади дослі-
джуваних українських та російських міст обмежується тільки можливістю мешкан-



66

ців	міста	написати	лист	до	мера	(Харків,	Бердянськ,	Новосибірськ,	Воронеж,	Анапа)	
або працівникам відділів та служб (Новосибірськ,  Воронеж, Запоріжжя).   

До того ж від імені харківського мера дописувача чесно попереджують, що 
існує можливість, що він не отримає відповідь по електронній пошті. 

По-іншому	 організовані	 вев-сторінки	 польських	міст.	Органи	міського	 са-
моврядування	Польщі,	як	і	інших	країн	Європейського	Союзу,	усвідомлюють	не-
обхідність скорочення витрат та економії коштів шляхом аналізування реаль-
них потреб громадян і бізнесу та комп’ютеризації простих і часто використову-
ваних	послуг.	Потреби	 бізнесу	 та	 громадян	 виступають	найважливішими	 сти-
мулами	покращання	електронних	послуг.	Підвищена	увага	міст	до	запитів	гро-
мадян свідчить, що міське самоврядування все більше схиляється до розгляду 
електронного уряду з точки зору кінцевих користувачів, на відміну від попере-
днього підходу, коли акцентувалася увага на скороченні витрат та відповідності 
законодавчим вимогам.

Наприклад, у невеличкому (78,8 тис. жителів) місті Конін, Велькопольське во-
єводство, на веб-сторінці представлені процедури, які можна здійснити он-лайн: 
заявити про початок господарчої діяльності (DG-1); заявити про зміни у госпо-
дарчій діяльності (DG-2) та заявити про відмову від господарчої діяльності (DG-3). 

Крім	аналогічних	процедур,	на	веб-сторінках	Познані	та	Вроцлава	пропону-
ються електронні форми різних документів.

Завдяки впровадженню електронного урядування можна в більшій або в мен-
шій мірі вирішити проблему корупції. Корупція на сьогоднішній день є одним з 
основних джерел неефективності держави на усіх рівнях, в тому числі і н місцевому. 

Коррупціогенна ситуація характеризується наступними умовами:
1) наявністю у чиновника дискреційних повноважень – можливості виби-

рати між різними варіантами поведінки на свій розсуд [5]. Найбільш части-
ми випадками дискреційних повноважень є можливість збільшення терміну 
розгляду питання, визначення санкцій, що накладаються за правопорушення, 
необов’язковість здійснення тієї чи іншої дії (наприклад, чиновник може зажа-
дати	додаткову	інформацію).	При	розгляді	питання	в	індивідуальному	порядку	
громадянин може забезпечити сприятливе для себе рішення "за додаткову пла-
ту". Джерелом дискреційних повноважень чиновників є недостатня регламента-
ція адміністративних процедур, причому це може мати місце як "по недогляду" 
законодавця, так і свідомо, з метою всебічного обліку обставин з боку чиновника;

2) наявністю особистого контакту між чиновником і громадянином. Хоч 
сучасні технічні засоби надають нові можливості для передачі "винагороди" 
чиновнику, безпосередній контакт є незмінним атрибутом установлення ко-
рупційного зв’язку. У той же час, у майбутньому можливий розвиток "віртуаль-
них корупційних мереж";

3) закритістю процедур і, як наслідок, можливість безкарного опортуністич-
ної поведінки чиновника [6].
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Високий антикорупційний потенціал електронного уряду зв’язаний з тим, 
що використання ІКТ в управлінні на всіх рівнях, в тому числі і на місцевому, 
дозволяє мінімізувати самі умови виникнення корупції.

По	мірі	реалізації	проектів	електронного	урядування:
відбувається скорочення кількості контактів громадянина і представників 

держави (принцип "єдиного вікна" припускає надання всіх необхідних держав-
них послуг в одному місці);

міняється характер цих контактів – "місцем зустрічі" чиновника і громадя-
нина всі частіше стає веб-портал.

ІКТ мають величезний потенціал, який може бути використаний для по-
ліпшення процесів надання муніципальних послуг, посилення прозорості і 
підзвітності, забезпечення інформаційних потоків і формування знань у різ-
них сферах розвитку.

Яких результатів можна очікувати від упровадження системи електронного 
місцевого	урядування?	Передусім	зазначимо,	що	вони	будуть	різними	для	трьох	
сегментів територіальної громади – органів влади та місцевого самоврядування, 
бізнесу та мешканців міста, району чи місцевості. 

Для місцевої влади система електронного урядування – це: 
удосконалення системи управління, оптимізація структури державного апа-

рату, значне зниження фінансових і матеріальних витрат на його утримання; 
єдиний захищений простір інформаційних ресурсів та документообігу між 

усіма органами виконавчої влади і місцевого самоврядування; 
введення системи постійного контролю над ситуацією та розвитком регіону 

в цілому і окремих районів за всіма параметрами життєдіяльності міста, регіо-
ну або місцевості; 

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіону; 
введення дієвої системи внутрішнього контролю з боку керівництва над ро-

ботою органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх підрозділів та 
окремих посадових осіб; 

доступ державних службовців у режимі реального часу до необхідної інфор-
мації в межах їх компетенції, можливість підвищувати кваліфікацію без відри-
ву від місця роботи; 

об’єднання інформаційних ресурсів і послуг органів виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування з метою зміцнення місцевого інформаційного простору; 

збільшення довіри до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 
і держави в цілому з боку мешканців та суб’єктів підприємницької діяльності; 

більш ефективна взаємодія і співробітництво з державними органами зару-
біжних країн та міжнародних неурядових організацій. 

Для бізнесу система електронного урядування – це:
підтримка економічної діяльності місцевих підприємців, що дозволить ефек-

тивно інтегруватися в загальнонаціональний і світовий економічний простір; 
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створення єдиної платформи регіону для просування інвестиційних та 
інноваційних проектів; 

значне зменшення бюрократизації і рівня корупції шляхом переведення дер-
жавних послуг, що мають вартісне вираження, у систему державних мережевих 
(он-лайнових) послуг (реєстрація та перереєстрація компаній, надання статис-
тичних даних, подання звітності, митне декларування тощо); 

вільний доступ до об’єктивної, достовірної і оперативної інформа-
ції про діяльність органів влади та місцевого самоврядування і прийня-
ті ними рішення; 

можливість проходження всіх процедур звітності в податкові та інші орга-
ни влади в он-лайновому режимі за допомогою єдиного інтерфейсу спілкування; 

публічні, відкриті процедури проведення державних закупівель і конкурсів; 
контроль над роботою органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван-

ня і окремих посадових осіб. 
Запровадження системи електронного урядування матиме такі позитивні 

наслідки для мешканців міста: 
створення інтерфейсу спілкування громадянина з органами виконавчої вла-

ди та місцевого самоврядування; 
надання в он-лайновому режимі всіх державних послуг (реєстрація за міс-

цем проживання, замовлення довідок та інших особистих документів, реєстра-
ція автомобіля тощо);

доступ до необхідної інформації, у тому числі до матеріалів громадських бібліотек; 
можливість здобуття освіти шляхом он-лайнового дистанційного навчання; 
отримання невідкладної та планової медичної допомоги і консультацій че-

рез електронне спілкування; 
вільний доступ до об’єктивної та достовірної інформації про діяльність ор-

ганів виконавчої влади і місцевого самоврядування та прийняті ними рішення; 
контроль над роботою органів виконавчої влади і місцевого самоврядуван-

ня та окремих посадових осіб; 
пошук роботи, у тому числі в органах виконавчої влади та місцевого само-

врядування через відкриті кадрові конкурси на заміщення вакантних посад; 
можливість брати активну участь у суспільно-політичному житті міста, ра-

йону або місцевості [3].
Таким чином, бізнес в Україні, як і в інших країнах, у своїй повсякденній ді-

яльності потребує послуг державних структур. Застосування передового світо-
вого досвіду в організації он-лайнового режиму роботи органів управління та 
самоуправління дозволить суттєво прискорити бізнес-процеси та стимулювати 
соціально-економічний розвиток. 

Впровадження системи електронного урядування може здійснюватися як звер-
ху	вниз,	так	і	знизу	вверх.	Але	для	того,	щоб	така	система	реальна	працювала,	а	не	
імітувалася її діяльність, необхідне бажання представників влади.
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Іван ОСАДЦА        м. Чернівці
к.політ.н., доц. кафедри міжнародної інформації ЧНУ

МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У  
ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перехід	України	до	ринкових	відносин,	подальше	розгортання	державотвор-
чих процесів, проведення соціально-економічних реформ, розширення міжнарод-
ного співробітництва, розвиток демократизації суспільства в Україні в умовах по-
стійних зрушень у науково-технологічній сфері на рубежі ХХІ ст. вимагає поси-
лення вимог до рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування. На 
сучасному етапі переходу від індустріального до інформаційного суспільства у 
всіх провідних державах світу ступінь використання інформаційного простору та 
інформаційних технологій стає безпосереднім чинником економічного зростання, 
забезпечення обороноздатності країни, соціально-політичної стабільності та роз-
витку демократичних засад в управлінні державою.

В зарубіжних країнах, які мають багатолітній досвід взаємодії органів вла-
ди з громадськістю, ці технології вже набули подальшого розвитку. Зараз на їх-
ній основі формуються нові форми та засоби залучення громадськості до спіль-
ного з владою вирішення існуючих проблем.

На сьогоднішній день сформувалося нове уявлення про головний фактор мо-
гутності	держави.	Згідно	з	таким	уявленням,	цим	фактором	для	держави	в	XXI	
ст. стає інформація, здатність держави мати у своєму розпорядженні найсучасні-
ші інформаційні технології і засоби, що дозволяють ефективно обробляти, збе-
рігати, передавати й розповсюджувати необхідну інформацію. Володіння держа-
вою такою здатністю – шлях до подальшого нарощування на нових засадах своєї 
економічної міцності. В своїх роботах висвітлювали проблематику інформацій-
ного	суспільства	вітчизняні	науковці	В.	Брижко,	В.	Голубєв,	М.	Швець	та	зару-
біжні	дослідники	В.	Афанасьєв,	Д.	Белл,	Н.	Вінер,	Л.	Землянова,	М.	Мазурта	інші.	
Роботи	В.	Гавловського,	Р.	Калюжного,	В.	Цимбалюка	містять	результати	дослі-
джень сукупності засобів і методів отримання, обробки, аналізу, збереження ін-
формації про стан розвитку регіонів та територіальних громад, обміну такою ін-
формацією між державним, регіональним та місцевим рівнями влади з викорис-
танням сучасних технічних засобів і програмного забезпечення, прогнозування 
розвитку територій на основі створеної інформаційної бази в умовах розвитку 
інформаційного суспільства та інформатизації управління, а також ролі регіо-
нальних інформаційних систем і стану національного сегменту мережі Інтернет.

Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю через інфор-
маційні ресурси є важливим інструментом налагодження партнерських сто-
сунків	між	ними,	 покращення	 діяльності	 самої	місцевої	 влади.	Це	 передбачає	
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не тільки надання, а й обмін інформацією. Для реалізації цього необхідний від-
повідний рівень інформаційних технологій та забезпечення ними всіх задіяних 
сторін, тобто, як органів місцевої влади, так і широкого кола громадськості.

На сучасному етапі проблема полягає у тому, що не всі органи місцевого са-
моврядування мають свої інформаційні ресурси, у багатьох селах та селищах ще 
взагалі не має доступу до системи Internet [6, с. 135]. Хоча саме така форма вза-
ємодії з громадськістю стає все більш ефективною – це необхідна умова інфор-
маційного, а отже, демократичного суспільства. У процесі переходу до інформа-
ційного суспільства формується технологічна домінанта, що проявляється у ма-
совому	розвитку	та	використанні	інформаційно-комунікативних	технологій.	Ця	
домінанта не тільки забезпечує постійне зростання продуктивності праці, а й 
веде до появи принципово нових форм соціальної та економічної діяльності.

Ефективна	діяльність	системи	місцевого	самоврядування	можлива	за	умови	
запровадження широких інформаційних зв’язків між органами місцевого само-
врядування, державними управлінськими структурами і населенням.

Стан формування та використання інформаційних ресурсів місцевими ор-
ганами влади свідчить про необхідність запровадження науково обґрунтованої 
послідовності та системності щодо удосконалення управління інформаційними 
ресурсами на рівні місцевого самоврядування. Зокрема, до цього часу відсут-
ній комплексний підхід до правового вирішення питань розвитку інформацій-
ної інфраструктури на рівні територіальних громад, у вітчизняному законодав-
стві не з’явились документи, що мають регламентувати та координувати процес 
формування правових засад побудови, ефективного функціонування та розви-
тку системи управління інформаційними ресурсами в країні, а також модерніза-
ції інформаційної інфраструктури на місцевому рівні. Фрагментарно ці питан-
ня порушуються в таких системоутворюючих нормативних актах чинного наці-
онального законодавства з регулювання соціальних інформаційних відносин як 
Конституція	України,	Закони	України	“Про	інформацію”,	“Про	захист	інформа-
ції	 в	 автоматизованих	 системах”,	 “Про	національну	програму	 інформатизації”,	
“Про	концепцію	національної	програми	інформатизації”	та	інших,	які	створюють	
певні умови для розвитку їх положень в системі підзаконних актів.

При	розробці	стратегії	 і	програм	інтегрування	у	європейський	та	світовий	
інформаційний простори від України вимагається дотримуватися низки базо-
вих	вимог	в	цій	сфері.	Правильно	побудована	стратегія	інформаційної	політики	
держави може значно допомогти Україні досягти відповідного результату з най-
меншими втратами та у найкоротший термін. Зокрема, на шляху до інтеграції в 
європейський та євроатлантичний простір, Україні потрібно буде привести своє 
законодавство до стандартів цих організацій [2, с. 24].

Система конституційно-правових засад місцевого самоврядування, яка 
склалася	в	Україні	на	сьогодні,	визначена	Конституцією,	Європейською	Хартією	
Місцевого	Самоврядування	та	Законом	“Про	місцеве	 самоврядування	в	Украї-
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ні”. Вона покликана забезпечити функціонування дієздатного, ефективного міс-
цевого самоврядування. 

Аналізуючи	основні	принципи	Європейської	хартїї,	можна	дійти	висновку,	
що вона є дуже важливим елементом гарантій прав громад на самоврядування 
і слугує інструментом демократизації всіх країн, що намагаються стати члена-
ми	Європейського	Співтовариства.	Суспільство,	яке	відповідає	цим	вимогам	на-
зивається “інформаційним суспільством”. “Останніми роками розвинені країни 
швидко	рухаються	до	інформаційного	суспільства...	Людство	вже	ввійшло	у	но-
вий етап розвитку, коли інформація стала однією з основних цінностей управ-
ління суспільними процесами” [4, с. 134-135].

Для покращення ситуації з інформуванням населення місцевій владі не по-
трібно докорінно змінювати ті інформаційні технології, що вже існують, нато-
мість, модернізувати їх у таких напрямах:
- систематизувати дані з метою спрощення їх використання;
- організувати взаємодію між інформаційними системами різних підрозділів;
- обробляти різні дані, не втрачаючи їх змісту і взаємозв’язків;
- надавати дані для перегляду у легкозрозумілій формі для виявлення їх точ-

ного і повного змісту;
- документувати дані у повному обсязі і у прозорий спосіб;
- оцифровувати наявну інформацію [1, с. 88].

Впровадження Інтернет-технологій відкриває сучасному управлінцю нові 
можливості порівняно із загальноприйнятими засобами масової інформації та 
комунікації.	Це:	
- можливість систематичного інформування населення про діяльність місце-

вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохо-
ронних органів;

- надання доступу до світових баз даних і інформаційних ресурсів;
- можливість зв’язку і вільного спілкування з колегами, однодумцями, ство-

рення громадських організацій;
- обговорення дискусійних питань із проблем, які мають широкий резонанс 

серед населення з метою формування громадської думки з питань кадрової 
політики, особливо з проблем соціально-економічних реформацій на дер-
жавному і місцевому рівнях;

- свобода розповсюдження інформації в поєднанні з перевагами всіх інших засобів 
масової інформації – зручність сприйняття повідомлення, властива читанню га-
зет, можливість спілкування в діалоговому режимі, як по радіо або телефону;

- можливість створення засад для дистанційного навчання й підвищен-
ня кваліфікації;

- пошук нових відносин та їх зміцнення, співпраця місцевих органів держав-
ної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з зарубіжними 
партнерами [3, с. 155].
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Можливості використання Інтернет в органах державного управління та 
місцевого самоврядування є багатогранним.

На жаль, сьогодні ще дуже мало пророблені психологічні, методологічні, органі-
заційні питання використання Інтернет-технологій в державному управлінні та міс-
цевому самоврядуванні. Тому вкрай бажаним є формулювання чіткої державної по-
літики, здійснення державної фінансової підтримки комплексних досліджень.

Наявність всього 3 з 11 сайтів районних рад області свідчить про низький рі-
вень інтернетизації районних органів влади, тобто потреба в створення інфор-
маційних порталів, веб-сторінок на Буковині надзвичайно актуальна.

На дуже низькому рівні розвитку знаходиться у Чернівцях і технологіч-
на сфера, а саме надання послуг у сфері комп’ютерів, мереж та Інтернету. Для 
їх ефективнішого розвитку потрібно залучати перш за все зарубіжні інвестиції, 
державні кошти, адже, за кордоном вже давно користуються більш передовими 
технологіями порівняно з нашими [5, с. 80].

За останніми уточненими даними Чернівецька область знаходиться на 
останніх позиціях у списку регіонів України за кількістю користувачів Інтерне-
ту.	Поряд	 з	низькими	технічними	можливостями	 інтернет-провайдерів	 та	опе-
раторів існує також проблема високої вартості надання таких послуг та невідпо-
відності ціна-якість. В такій ситуації можуть допомогти іноземні інвестиції у ви-
гляді впровадження нових технологій у наданні послуг у цій сфері.

Зважаючи на досвід провідних країн розвиненої демократії, слід констатувати, 
що саме за впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій майбутнє, 
особливо це відіграє важливу роль для ефективного функціонування органів міс-
цевого самоврядування з метою задоволення потреб територіальних громад.

Українське село сьогодні є відірваним від сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, мало комп’ютеризоване, неспроможне отримати до-
ступ до всесвітньої мережі Інтернет, а мешканець цього села нездатний отримати 
потрібну йому інформацію у своїй сільській раді. В контексті вище сказаного, вар-
то звернути увагу на важливість створення такого роду інформаційних порталів 
в	кожному	регіоні	України.	Перший	крок	зроблено	в	Чернівецькій	області,	а	її	ін-
формаційний портал уже встиг набути широкої популярності серед жителів неве-
личких населених пунктів Буковини. Кожен мешканець регіону зможе ближче по-
знайомитися з сучасними Інтернет-технологіями через такого роду проекти.

Серед	переваг	даного	проекту	слід	відмітити	наступне.	По-перше,	Буковина	є	
багатонаціональним регіоном, а це накладає певний відбиток на становлення і роз-
виток місцевого самоврядування в регіоні. Інформаційний портал повинен спри-
яти	налагодження	більш	тісних	зв’язків	між	етнічними	громадами	краю.	По-друге,	
надзвичайно позитивним моментом у питанні впровадження на Буковині дано-
го проекту є можливість доступу до публічної інформації населення краю, причо-
му	в	online-режимі.	По-третє,	враховуючи	туристичний	потенціал	краю,	можна	з	
впевненістю констатувати, що наявність такого інформаційного порталу сприяти-
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ме налагодженню туристичного бізнесу на Буковині. Свіжа і чітка інформація на 
порталі завжди виявиться доречною для туриста, що забажає відвідати Буковину. 
Звісно, це не всі позитивні моменти створення інформаційного порталу.

Виходячи з вищенаведеного, можна з впевненістю говорити про те, що актуаль-
ним питанням для всіх місцевих органів влади сьогодні є налагодження порозумін-
ня з громадськістю шляхом розробки та запровадження ефективного механізму ін-
формування про свою діяльність – від зв’язків через засоби масової інформації до 
вивчення і реалізації звернень громадян. Та не менш важливою моделлю спілкуван-
ня	з	громадськістю	є	зворотній	зв’язок,	тобто	вивчення	думки	про	дії	влади.	Ця	мо-
дель спілкування повинна реалізовуватись органами місцевого самоврядування за 
допомогою опитувань, анкетування, громадських слухань, зустрічей, розгляду звер-
нень, що дозволяє вивчити критичні зауваження, пропозиції, реалізувати їх. Також 
за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері міс-
цевого самоврядування, зокрема через інформаційні портали, які покликані зглади-
ти ту прірву між органами виконавчої влади та територіальними громадами.
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голова ГО "Фонд розвитку "Шевченків край", 
регіональний експерт акції "Прозора Україна"

АКЦІЯ "ПРОЗОРА УКРАЇНА" – ЦЕ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ

В новітній історії України тема реформ в місцевому самоврядуванні посі-
дає досить вагоме місце. На щастя, сьогодні і політики і посадовці, зрештою – пе-
ресічні мешканці українських міст і сіл чітко розуміють, що саме місцеве само-
врядування (а точніше – тільки воно) є фактичною опорою демократії в Україні. 
В умовах жорсткої політичної боротьби та конкуренції, що поглинула всі дум-
ки високопосадовців та керманичів держави, г коли для них актуальні питан-
ня життя людей, розвитку країни давно перестали бути значущими (не те що 

– визначальними) місцеве самоврядування "де-факто" відіграє роль "рятівної со-
ломинки", що утримує на плаву міста, містечка та села. З іншого боку динаміка 
розвитку місцевого самоврядування в порівнянні з попередніми роками також 
дещо загальмувалася, а головне – фактично відсутні інноваційні світоглядні ідеї, 
що могли б надати поштовх для нової хвилі змін, спроможні були б надихнути 
посадовців і громадян, дати їм надію та вказати перспективний вектор розви-
тку. Небайдужа і патріотична (в христоматійному розумінні цього слова) части-
на українського суспільства шукає ці нові шляхи. І тут, власне, існують два домі-
нантні погляди. Один спирається на твердження, що першочерговий пріоритет 
–	це	економічний	розвиток.	Прихильники	цього	погляду	вважають,	що	маємо	за	
будь-яку ціну (іноді, використовуючи навіть дуже жорсткі моделі) досягти зрос-
тання суспільного добробуту, а вже потім звертатимемо увагу на етику, мораль, 
прозорість тощо. Інша модель за першооснову визнає саме моральність, етику 
все	те,	що	прийнято	називати	"загальнолюдськими	цінностями".	Автори	ідеї	на	
чолі	з	Пшемиславом	Фенрихом	(Польща)	є	прихильниками	саме	другої	моделі	і	
вважають (причому, зовсім не безпідставно), що етичне та прозоре управління 
цілком може стати надійною основою для економічного, соціального, політично-
го та будь-якого іншого розвитку суспільства. Основним критерієм успішності, 
як для першої, так і для другої моделі, природньо вважати ефективність, яка, на 
нашу думку, тісно (а точніше -нерозривно) пов’язана з тими ж таки "загальнолюд-
ськими цінностями". Чим моральніша людина тим активніше вона працює на до-
сягнення кінцевого результату, тим глибше переймається суспільним добробу-
том, прагне більше віддавати ніж брати, повністю відкидає неправові інструмен-
ти та методи. Те саме можна сказати і про владу. Хіба можна уявити, що чинов-
ник, який сповідує принципи етичності та моралі бере хабарі? Чи допустить він, 
щоб його підлеглі брали хабарі або зверхньо ставилися до людей? Чи можна уя-
вити ситуацію, що орган влади (будь-якого рівня), де панують принципи моралі 
та відповідальності замість того, щоб вирішувати важливі для життя людей пи-
тання раптом почав би гратися в політичні ігри або плести інтриги? Таким чи-
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ном, абсолютно очевидно, що етичність, не будучи економічною категорією, на-
пряму	впливає	на	розвиток	економіки	та	суспільства	в	цілому.	Етична	влада	є	ви-
гідною з точки зору економіки, бо суспільні блага не розкрадаються, а примно-
жуються.	Етичність	–	є	основою	почуття	безпеки	і	захищеності	для	громадяни-
на. Тільки етична влада зможе забезпечити врівноважений розвиток економіки, 
дбаючи про екологію та переймаючись питаннями моралі. Тільки етична влада 
створює фундамент розвитку для наступних поколінь, а не готує для нащадків 
"сюрпризи" у вигляді знищених лісів, забруднених річок, викривлених духовних 
цінностей. Таким чином, етичність та моральність суспільства, влади, кожно-
го громадянина є визначальними категоріями для збереження того ж таки сус-
пільства та його подальшого розвитку. І це особливо актуально (навіть – критич-
но)	для	українського	суспільства	сьогодні.	Пов’язуючи	все	вище	викладене	з	пи-
таннями управління, а точніше -управління на місцевому рівні, маємо розуміти, 
що прозоре, етичне та ефективне місцеве самоврядування є цілком можливим 
і реальним через впровадження певних управлінських моделей чи технологій, 
що, апріорі, існують та застосовуються в світі. Одна з них – модель ефективного 
управління,	що	базується	на	досвіді	загальнопольської	акції	"Прозора	Польща".	
Дві	громадські	організації	–	 Інститут	демократії	 імені	Пилипа	Орлика	з	Украї-
ни	та	Фундація	Розвитку	Місцевої	Демократії	з	Польщі,	починаючи	з	2005	року,	
крок	за	кроком	адаптують	досвід	"Прозорої	Польщі"	до	україн-ських	реалій,	го-
тують фахівців-експертів, працюють з містами для запрова-дження на україн-
ських	теренах	аналогічної	 акції,	що	матиме	назву	 "Прозора	Україна".	Ці	кроки	
стали	 можливими	 завдяки	 підтримці	 з	 боку	 Урядів	 Польщі	 та	 Канади	 в	 меж-
ах	програми	Польсько-Канадської	Співпраці	для	Розвитку,	Програми	Польсько-
Американської	Фундації	 Свободи	 "Зміни	 в	 регіоні"	 (КІТА)	 та	Міністерства	 За-
кордонних	Справ	Польщі.	В	ході	реалізації	трьох	послідовних	і	взаємопо’язаних	
україно-польських проектів вдалося сформувати реальне підґрунтя для пілот-
ного етапу акції "Прозора Україна", що має охопити всі області України. До кон-
кретних результатів означених проектів можна віднести:

- ознайомлення представників місцевого самоврядування та громадськос-
ті України з моделлю етичного та ефективного управління, що базується на 6 За-
садах (далі – Модель);

- детальне вивчення українськими місцевими посадовцями досвіду поль-
ських	гмін,	щодо	впровадження	акції	"Прозора	Польща";

- адаптацію Моделі до українських реалій;
- пілотне впровадження Моделі в 5 містах України, які є різними з точ-

ки зору адміністративно-територіального устрою(один обласний центр, два міс-
та обласного значення і два міста районного значення);

- впровадження окремих завдань в понад ніж ю містах на Донеччині;
- підготовку цільової групи українських експертів (і2 експертів), що спе-

ціалізуються на конкретних Засадах та Завданнях Моделі (експерти з За-вдань);
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- підготовку бо українських експертів, що готові до впровадження Моделі 
в регіонах України (регіональні експерти);

- наявність посібника та буклету, що дають розуміння сутності Моделі, яку 
впроваджували	польські	міста	в	ході	акції	"Прозора	Польща"	та	де	описано	пер-
ший досвід українських міст на шляху впровадження Моделі;

-	 наявність	Інтернет-сторінки	(www.prozora.org),	що	працює	як	навчально-
консультативна платформа.

Посібник – є логічним продовженням та, в 
певній мірі, узагальненням того, що зробле-
но в межах україно-польської співпраці на шля-
ху підготовки до пілотування всеукраїнської ак-
ції	"Прозора	Україна",	яке	охопить	25	міст	України.	
Він підготовлений як прикладний інструмент, що 
допоможе містам та експертам при впровадженні 
акції. Умовно посібник можна поділити на з роз-
діли:

- перший – містить обґрунтування мож-
ливості та необхідності впровадження таких мо-
делей управління, що спираються на морально-
етичні принципи, а також дає теоретичні заса-
ди для розуміння філософії підходу та напрямку 
руху;

- другий – є практичною методичкою для впровадження Засад та Завдань 
акції	"Прозора	Україна";

- третій – містить коментарі та поради експертів, що ґрунтуються на 
резуль-татах попередніх проектів та має на меті допомогти містам, що впрова-
джуватимуть Завдання акції, уникнути помилок та бути свідомими труднощів.

Посібник	пропонує	чітку	технологію,	сформовані	стандарти	та	формат	і	порядок	
звітності,	на	основі	яких	буде	реалізовуватися	пілотний	етап	акції	"Прозора	Украї-
на". Міста, що виконають ці стандарти отримають відповіді сертифікати. За резуль-
татами пілотного етапу Модель буде доопрацьовано і в цій частині авторський ко-
лектив розраховує на творчий внесок кожного міста, кожного експерта, зрештою на 
Ваш	внесок,	шановний	читачу,	що	акція	"Прозора	Україна"	почала	жити	повноцін-
ним життям, вбираючи по крихті досвід кожного з міст, кожного з учасників, вдо-
сконалюючи управлінські інструменти та підходи для того, щоб етичне, ефективне 
та прозоре управління стало нормою і правилом для самоврядування України.



78

Ірина ШЕВЧУК              м. Львів
Львівський національний медичний 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ  

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Значне скорочення медичних закладів, яке спричинило незбалансованість 
суб’єктів ринку медичних послуг на різних територіальних рівнях для якісно-
го та повного задоволення потреб і попиту на медичні послуги всіх соціально-
економічних груп населення, невідповідність розміщення окремих ланок медич-
ної інфраструктури розселенню і потребам населення регіону вимагають роз-
робки заходів по удосконаленню територіальної організації як вітчизняного, так 
і	 регіональних	 ринків	 медичних	 послуг	 (РРМП).	При	 цьому,	 виникає	 необхід-
ність у зборі та обробці інформації, яка забезпечуватиме ефективність удоскона-
лення	територіальної	організації	РРМП.	Тобто	підвищується	роль	 інформацій-
ного забезпечення органів управління системою охорони здоров’я різних рівнів 
для розробки управлінських рішень та їх реалізації.

У науковій літературі територіальну організацію у найширшому розумін-
ні трактують як взаємопоєднання двох складових – територіальної та управлін-
ської структур [1, C.68]. В такому контексті найчастіше говорять про територі-
альну організацію виробництва чи навіть суспільства загалом. Територіальна 
структура тлумачиться, переважно, як склад, співвідношення і взаємне розмі-
щення різних форм територіального зосередження виробництва (концентрації 
населення і видів його діяльності) у межах досліджуваної території. Управлін-
ська структура територіальної організації – це ієрархічно впорядкована система 
законодавчих, виконавчих і господарських органів управління відповідною те-
риторією, від якої залежать стратегія і тактика людської діяльності. 

Використовуючи ці фундаментальні положення нами запропоновано тлума-
чення територіальної організації ринку медичних послуг. Територіальна організа-
ція	ринку	медичних	послуг	(ТОРМП)	–	це	система	просторового	поєднання,	взає-
морозташування суб’єктів ринку медичних послуг, об’єднаних в єдине ціле комп-
лексом організаційно-управлінських зв’язків, спрямованих на використання наяв-
них умов та медичних ресурсів регіону та забезпечення населення медичними по-
слугами.	При	цьому,	локалізація	попиту	та	пропозиції	медичних	послуг,	концен-
труючись на певній території, множинністю взаємозв’язків формує територіальну 
структуру регіонального ринку медичних послуг. Безумовно, територіальна орга-
нізація	ринку	медичних	послуг	(ТОРМП)	може	бути	демоформована,	недорозви-
нена, така, у якій відсутні окремі ланки, що вимагає її удосконалення.

Удосконалення територіальної організації ринку медичних послуг, на нашу дум-
ку, повинно стосуватися ефективних змін у його територіальній структурі та струк-
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турі	 управлінні.	 Головним	 завданням	 удосконалення	 територіальної	 організації	
ринку медичних послуг є орієнтація на збалансоване поєднання суб’єктів ринку ме-
дичних послуг на різних територіальних рівнях для якісного та повного задоволен-
ня потреб і попиту на медичні послуги всіх соціально-економічних груп населення.

Як	 зазначають	П.Луцишин,	 Д.Клімонт,	Н.Луцишин,	 особливості	 території,	
природні багатства, розселення, накопиченням минулої праці зумовлюють зна-
чну інерцію територіальної організації господарства, а тому вона змінюється до-
волі повільно. У зв’язку з цим територіальна організація господарства повинна 
будуватися на високому науковому рівні, бо помилки у ній дорого коштують і є 
практично невиправними [1, C.68]. 

Для того, щоб уникнути суттєвих помилок при удосконаленні територіаль-
ної організації ринку медичних послуг, слід здійснювати його з дотриманням на-
ступних принципів:

1. збереження ступінчастої системи розміщення медичних закладів;
2. врахування регіональних особливостей щодо попиту і пропозиції медичних послуг;
3. наукової обґрунтованості, що вимагає володіння повною і всебічною ін-

формацією в регіоні, а тому передбачає постійне здійснення моніторингу щодо 
стану та динаміки фактичної потреби населення в об’єктах медичного обслуго-
вування та їх транспортної доступності;

4. делегування значної частини управлінських функцій у регіони;
5. соціально-економічної ефективності щодо прийняття управлінських рішень.
Зазначимо, що в основу територіальної організації ринку медичних послуг в 

Україні покладено ступінчасту систему (модифікована теорія Кристаллєра), яка пе-
редбачає тверде регламентування набору й розміщення медичних установ у населе-
них пунктах. Тобто, на низовому рівні (найменші поселення чи мікрорайони в міс-
тах) повинні забезпечуватися медичні послуги першої необхідності (наприклад, у 
сільській місцевості вони надаються головним чином у фельдшерсько-акушерських 
пунктах). Із збільшенням розмірів поселень набір медичних послуг істотно зростає:

1.	 Перший	ступінь	–	медичні	послуги	першої	необхідності,	які,	як	правило,	
надають по місцю проживання, тобто в територіальних межах першого поряд-
ку: у сільській місцевості це в фельдшерсько-акушерських пунктах, у міській – в 
амбулаторно-поліклінічних закладах.

2. Другий ступінь – надання спеціалізованих медичних послуг (терапев-
тичного, хірургічного, педіатричного, акушерсько-гінекологічного характеру) у 
поліклініках і лікарнях чітко визначених районів (в конкретних територіальних 
межах другого порядку): для сільських жителів – поліклініки і лікарні у малих 
містечках чи великих сіл.

3. Третій ступінь – медичне обслуговування міських та сільських жителів 
у міських центрах спеціалізованої медичної допомоги та консультативних кабі-
нетах. Такі зони медичного обслуговування охоплюють адміністративний район 
чи кілька адміністративних районів.
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4. Четвертий ступінь – включає комплексні медичні послуги обласних ліка-
рень чи обласних консультаційних поліклінік для всіх жителів регіону.

5.	 П’ятий	ступінь	–	рідкісні	спеціалізовані	медичні	послуги,	що	надаються	
у регіональних чи загальнодержавних центрах.

Таким	 чином,	 основу	 територіальної	 організації	 РРМП	 складає	 система	
розселення, що сформувалась різними типами населених пунктів, які викону-
ють відповідні функції в процесі надання медичних послуг. Відповідно до цього 
основними	елементами	територіальної	структури	РРМП	є	пункт	медичного	об-
слуговування, центр медичного обслуговування різного рівня значення (міжна-
родного, національного, міжрегіонального, обласного, районного, місцевого), ву-
зол медичного обслуговування та район медичного обслуговування.

На сьогоднішній день ступінчаста система повинна залишатися базовою у 
територіальній	організації	РРМП,	оскільки	вона	нанизується	на	опорний	каркас	
території (поєднання постелень і магістралей) та є доволі консервативною. Од-
нак	 розвиток	 підприємницької	 діяльності	 на	 РРМП	повинен	 супроводжувати-
ся розміщенням медичних об’єктів відповідно до попиту населення, тобто з об-
ґрунтованим відходом від орієнтації на ступінчасту систему до системи, яка б за-
безпечила рентабельність виробнику медичних послуг. 

При	цьому,	 вважаємо	за	доцільне	підтримати	у	цій	 сфері	розвиток	мереж-
ної економіки, тобто сприяти збереженню доставки медичних послуг від вироб-
ника до споживача, або навпаки, доставку споживача до вузькоспеціалізованих 
послуг, надання яких пов’язане з унікальними медичними (кліматичними, міне-
ральними, природними) ресурсами. Крім того, варто говорити про формування 
кластерів у цій сфері.

Тому удосконалення територіальної організації вітчизняного і регіональних 
ринків медичних послуг має здійснюватись таким чином, щоб створилася систе-
ма, здатна забезпечити територіальну доступність медичних закладів з наймен-
шими фінансовими витратами для виробника і найменшими часовими затрата-
ми для споживача, відповідну комплексність і комфортність медичного обслуго-
вування для населення з різним рівнем доходів.

Вважаємо, що таке удосконалення повинно забезпечити:
- населенню регіону максимальний доступ до якісних медичних послуг;
- використання в повній мірі ресурсів регіональних системи охорони здоров’я;
- гнучкість роботи медичних закладів в плані пристосування до нестійких умов зо-

внішнього середовища регіональних ринків медичних послуг;
- надійність функціонування суб’єктів даних ринків.

На нашу думку, для прийняття рішення про необхідність внесення коректив у 
територіальну	структуру	РРМП	того	чи	іншого	регіону	потрібно	використовувати	
наступну систему показників: радіус медичного обслуговування населення регіону, 
щільність мережі медичних закладів, міра повноти набору комплексу закладів інф-
раструктури медичних послуг, повноту асортименту медичних послуг в регіоні.



81

Показник	територіальної	доступності	медичних	послуг	(середній	радіус	ме-
дичного обслуговування населення регіону) ми пропонуємо обчислювати за 
формулою,	яка	є	модифікацією	формули,	запропонованої	А.Мельник	[2]:

де ri– середній радіус медичного обслуговування населення i-го регіону; Si– 
площа i-го регіону; Mi– кількість медичних закладів у i-му регіоні.

За допомогою даного показника можна оцінити ефективність територі-
альної	структури	РРМП	з	позиції	доступності	медичних	послуг	для	населення.	
Адже,	досить	часто	для	того,	щоб	їх	отримати,	необхідно	долати	значні	відстані	
за допомогою спеціального медичного транспорту. Складність умов звернення і 
потрапляння населення до медичного закладу визначатимуть оптимальне зна-
чення радіусу медичного обслуговування, яке необхідно враховувати при удо-
сконаленні територіальної структури.

Хочемо наголосити на тому, що щільність медичних установ у містах є доволі ви-
сокою, тому більш вагомим є її визначення для сільських населених пунктів, а саме: 

де Si – ступінь охоплення сільських населених пунктів i-го регіону об’єктами 
медичних послуг; Ni– кількість сільських населених пунктів i-го регіону, що ма-
ють об’єкти медичних послуг; Nr– загальна кількість сільських населених пунк-
тів в i-му регіоні.

Значне скорочення медичних закладів у сільських поселеннях унеможлив-
лює його жителів отримати базовий набір медичних послуг за місцем проживан-
ня. Тому даний показник характеризуватиме територіальну доступність медич-
них закладів з найменшими фінансовими витратами для виробника і наймен-
шими часовими затратами для споживача сільської місцевості.

З метою уникнення значного дублювання медичних закладів одного і того ж 
медичного	профілю	на	РРМП	нами	пропонується	застосовувати	показник,	який	
характеризує міру повноти набору комплексу закладів інфраструктури медич-
них послуг: 

де hi– міра повноти набору комплексу закладів інфраструктури медичних 
послуг в i-му регіоні; xij– коефіцієнт наявності j-х об’єктів ринку медичних по-
слуг в i-му регіоні ( xij =	0	-	наявний,	xij =	1–	відсутній);	aj– вагова характеристика 
j-х об’єктів ринку медичних послуг.

(1)

(2)

(3)
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Для	визначення	повноти	асортименту	медичних	послуг	на	РРМП	в	регіоні	
пропонуємо використовувати наступну формулу:

де KPi –	коефіцієнт	повноти	медичних	послуг	на	РРМП	 i-го регіону; MPi – 
кількість медичних послуг, яке отримує населення i-го	регіону	на	РРМП;	MP – 
комплекс (кількість) медичних послуг на ринку медичних послуг України.

Чим ближчим до одиниці є значення коефіцієнту, тим повнішим є асорти-
мент	медичних	послуг	на	РРМП	в	регіоні.	Даний	показник	дасть	змогу	оцінити	
ситуацію	на	РРМП	щодо	можливої	диверсифікації	медичних	послуг.

Загальновизнано, що територіальна структура збагачена ознакою управління 
перетворюється на територіальну організацію [3, С.36], то очевидно, що удоскона-
лення територіальної організації ринку медичних послуг має доповнюватися удо-
сконаленням	 її	управлінської	структури.	Під	управлінською	структурою	терито-
ріальної організації ринку медичних послуг слід розуміти сукупність організацій-
них форм та органів управління, які ієрархічно взаємопов’язані і забезпечують ці-
леспрямований і узгоджений розвиток усіх суб’єктів ринку медичних послуг.

Ринок медичних послуг не може функціонувати відділено від системи 
охорони здоров’я, управління якою здійснюється на основі адміністративно-
командної системи управління (міністерство, обласне управління, центральна 
районна лікарня, медичний заклад), успадкованої від СРСР. Дана система втра-
чає свою цілісність за ринкової багатоукладної економіки, тому її неодмінно по-
трібно удосконалювати у відповідності з вимогами ринку і досягнень світового 
менеджменту.	При	цьому,	за	нових	умов	господарювання	(зміна	організаційно-
правового статусу медичних закладів, зміна форми власності, характер відносин 
між	суб’єктами	РРМП,	зміна	принципу	фінансових	рахунків	від	фінансування	
витрат до купівлі медичних послуг) управління набуває нового смислу, як от ре-
гулювання чи сприяння забезпеченню розвитку і функціонування різних форм 
власності на ринку медичних послуг [4]. 

Задля удосконалення управлінської структури необхідно порушувати питан-
ня щодо змін в організаційній структурі управління, методах управління (еконо-
мічні, організаційні, статистико-математичні, правові, соціально-психологічні), 
техніці управління (автоматизація управління, автоматизована обробка інформа-
ції) та кадровому забезпеченні (конкурсний відбір, гнучкість до вимог ринку).

	На	нашу	думку,	удосконалення	управлінської	структури	ТОРМП	має	базуватись	
на принципі децентралізації зі збереженням відповідальності за результати діяльнос-
ті на кожному рівні органів управління. Тобто необхідно відійти від моделі управ-
ління єдиного керівного органу (МОЗ України) до суспільно-адміністративної або 
громадсько-адміністративної, за якої частина повноважень держави передається:

(4)



83

-	на	рівні	регіонів	–	Міністерству	охорони	здоров’я	Автономної	Республіки	
Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій;

- на районному та міському рівні – районним та міським лікарням (або інші 
медичні заклади), які визначені центральними для району, міста;

- професійним самоврядним організаціям (лікарів, медсестер, медичних пси-
хологів тощо) з частковим залученням громадських організацій медичних пра-
цівників та правозахисників прав споживачів медичних послуг [4]. 

При	цьому,	має	зберігатись	управлінська	вертикаль	для	забезпечення	реалі-
зації	регіональної	політики	розвитку	РРМП,	дотримання	нормативів	у	наданні	
медичних послуг та норм у медичній галузі.

Безумовно, ефективність управління залежить від дієвості і обґрунтованос-
ті управлінських рішень влади і може оцінюватись за різними критеріями, однак 
найважливішим є зміна рівня і якості життя населення від спожитих медичних 
послуг. Для прийняття ефективних управлінських рішень виникає потреба у по-
вній, достовірній і своєчасній інформації про:

•	 потреби	населення	у	збереженні	і	примноженні	здоров’я,	
•	 попит	населення	регіону	на	медичні	послуги,
•	 рівень	достатку	різних	соціальних	груп,	
•	 ємність	регіонального	ринку	медичних	послуг,	
•	 забезпеченість	медичними	кадрами,	
•	 рівень	цін	на	медичні	послуги	в	регіоні	тощо.	
При	цьому,	така	інформація	повинна	збиратися,	оброблятися	і	передавати-

ся до органів управління найближчого вищого рівня з усіх підпорядкованих те-
риторій. Саме тому виникає необхідність у інформатизації органів влади із за-
стосування у процесі управління інформаційними технологіями, комп’ютерною 
технікою, а також розробку системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
регіональних органів влади та управління.

Крім того, необхідно удосконалити організаційну структуру обласного 
управління охорони здоров’я: в його складі важливо мати фахівців, які б займа-
лися проблемами регіонального ринку медичних послуг та відповідали за його 
розвиток. В силу сказаного, виникає необхідність у розширенні переліку завдань 
обласних управлінь охорони здоров’я ще такими:

- забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я та 
регіональної	політики	розвитку	РРМП;

- здійснення заходів спрямованих на підвищення ефективності функціо-
нування	РРМП;

- контроль за якістю медичних послуг;
- розробка механізму по запобіганню зловживань медичними працівни-

ками при наданні медичних послуг.
Відповідно до зазначених завдань фахівці обласних управлінь мають:
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- готувати і подавати пропозиції до “Стратегії розвитку регіональних ринків 
медичних послуг”;

-	 співпрацювати	 з	Асоціацією	 агенцій	 регіонального	 розвитку	 та	 з	 громад-
ськими організаціями з метою постійного відстеження громадської думки про 
функціонування	РРМП;

-	аналізувати	і	прогнозувати	кон’юнктуру	РРМП;
- формувати рекомендації щодо регулювання попиту й пропозиції медичних 

послуг у регіоні.
Таким чином, удосконалення територіальної організації ринку медичних по-

слуг є доволі актуальною проблемою сьогодення. Для її вирішення необхідно залу-
чати інвестиції, оптимізувати просторові пропорції регіонального та міжрегіональ-
ного	характеру	між	РРМП,	збалансувати	процеси	територіальної	концентрації	і	те-
риторіальної	деконцентрації	медичних	закладів	у	регіоні	тощо.	Передумовою	досяг-
нення зазначеного є наявність достовірної і якісної інформації про стан речей на ре-
гіональних	ринках	медичних	послуг.	А	тому	необхідно	створити	організаційні,	ма-
теріальні та правові передумови формування системи інформаційного забезпечен-
ня органів управління системою охорони здоров’я України. 
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РІШЕННЯ

Всеукраїнської конференції "Інформаційні технології та розвиток місце-
вого самоврядування"

15-17 грудня 2008 р.                                                                                          м. Чернівці

Конференція	проведена	Чернівецькою	обласною	радою,	Асоціацією	органів	
місцевого самоврядування Чернівецької області, громадською спілкою "Буко-
винська партнерська агенція" за підтримки Фонду сприяння місцевому самовря-
дуванню України в рамках проекту "Органи місцевого самоврядування Черні-
вецької області: Інформаційно-комунікативний прорив". 

В роботі конференції взяли участь понад 80 фахівців з 16 регіонів України, 
які розглянули питання:

•	 ефективність	діяльності	органів	місцевого	самоврядування	щодо	інфор-
маційного забезпечення діяльності територіальних громад;

•	 актуальні	завдання	підвищення	ефективності	самоврядної	діяльності	на	
основі використання інформаційних технологій;

•	 роль	електронного	урядування	в	розвитку	комунальної	інфраструктури	
територіальних громад;

•	 концептуальні	питання	формування	 інформаційного	потенціалу	місце-
вого самоврядування;

Конференція констатує:
застосування інформаційно-комунікативних технологій для ефективно-

го функціонування органів місцевого самоврядування з метою задоволення 
потреб територіальних громад є пріоритетною проблемою розвитку в Україні. 
Водночас, рівень розповсюдження та використання даних технологій в держа-
ві	с	незадовільним.	Передовий	досвід	країн	-	членів	Європейського	Союзу	пере-
конливо свідчить на користь активного використання сучасних інформаційно-
комунікативних технологій, що дозволить підвищити рівень місцевої демократії, 
забезпечити спроможність органів місцевого самоврядування оперативно реа-
гувати на актуальні запити населення та розв’язувати нагальні проблеми тери-
торіальних громад.

Конференція вирішила:
•	 Схвалити	 досвід	 реалізації	 спільного	 проекту	 Чернівецької	 обласної	

ради,	Асоціації	 органів	 місцевого	 самоврядування	Чернівецької	 області,	 Буко-
винської партнерської агенції "Органи місцевого самоврядування Чернівецької 
області: інформаційно-комунікативний прорив".

•	 Спрямувати	 матеріали	 конференції	 до	 Верховної	 Ради	 України,	 Верхо-
вної	Ради	Автономної	Республіки	Крим,	обласних	рад,	міських	рад	міст	Києва	та	
Севастополя для наступного вивчення та узагальнення.

•	 Звернутися	до	Верховної	Ради	України,	Кабінету	Міністрів	України	з	про-
позицією прискорити роботу щодо формування законодавчої та нормативно-
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правової бази впровадження електронного урядування у практику роботи орга-
нів державного управління та місцевого самоврядування. 

•	 Закликати	місцеву	владу		розглянути	можливість	унормування	практик	
електронного урядування, використання сучасних інформаційних технологій 
для забезпечення прозорості діяльності та "зворотного зв’язку" із громадянами 
нормативними актами органів місцевого самоврядування.

•	 Активізувати	зусилля	з	впровадження	практик	громадської	експертизи	
діяльності  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що 
посилить інформаційним обмін між владою та суспільством.

* * *
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ФОТОАРХІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ
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Адреса	порталу	територіальних	громад
Чернівецької області

www.gromady.cv.ua




