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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

Привітання голови обласної державної адміністрації Михайла
ПАПІЄВА та заступника голови обласної ради Валентина
МАНІЛІЧА з нагоди 20-ї річниці незалежності України
Дорогі буковинці! Від щирого серця вітаємо
вас з Днем незалежності України! Цьогоріч календар новітньої української історії відраховує вже 20ту річницю незалежності нашої держави. Безумовно, ці роки стали для всіх нас випробовуванням на
зрілість та стійкість, на терпіння та толерантність.
Довелося йти важким шляхом соціально-економічних перетворень, створювати нові державні інститути та стандарти життя. Однак ми не сумніваємося в тому, що у нас досить досвіду, працездатності та
бажання побудувати таку державу, про яку мріяло
не одне покоління українців, якою пишатимуться наші нащадки. Дорогі краяни! Нехай гордо
майорить наш синьо-жовтий прапор, а святкові дні сповнять нас почуттями патріотизму та
радості від усвідомлення власної причетності до розбудови України, адже саме ми, громадяни
України, утверджуємо державну незалежність – творимо її сучасність та майбуття. Бажаємо вам
здоров’я, щастя та благополуччя, тепла та затишку в рідних оселях, а незалежній Україні, рідній
Буковині – процвітання!

Президент України нагородив буковинців з
нагоди ювілею незалежності України

Указом від 21
серпня цього року
«Про відзначення
державними
нагородами України
з нагоди 20-ої річниці незалежності
України» за значний
особистий внесок у становлення незалежності
України, утвердження її суверенітету та міжнародного авторитету, заслуги у державотворчій, соціально-економічній, науково-технічній, культурно-освітній діяльності, Президент
України Віктор Янукович нагородив орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня генерального директора товариства «Родничок» Івана Семенюка.
Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено майстра художньої вишивки Олену Гасюк.
Почесні звання «Народна артистка України»
присвоєно актрисі Чернівецького академічного
2

обласного музично-драматичного театру імені
Ольги Кобилянської Тамарі Кільчицькій, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України» – проректорові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктору історичних наук Тамарі Марусик,
«Заслужений лікар України” – начальникові
обласної комунальної установи «Чернівецький
обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної
війни» Манолію Мігайчуку, «Заслужений працівник культури України» – виконавцеві народних пісень аматорського колективу «Ізвораш»,
учительці Ропчанської загальноосвітньої школи Сторожинецького району Вікторії Костинян, «Заслужений працівник освіти України»
– викладачеві Чернівецького індустріального
коледжу Тетяні Антонюк, «Заслужений раціоналізатор України» – інженерові Чернівецького акціонерного товариства «Денисівка»
Антону Торчинському.
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Михайло ПАПІЄВ,
голова Чернівецької обласної державної
адміністрації

У БУКОВИНИ ДОСТОЙНЕ
МАЙБУТНЄ!
(Тези виступу на урочистих
зборах з нагоди 20-ої річниці
незалежності України )
У своїй новітній історії Україна здолала чи не найвідповідальніший період становлення.
За два десятиліття інтегрувалася в світовий політичний, економічний, гуманітарний,
культурний простір.
Сьогодні Україна впевнено йде шляхом
цивілізованого демократичного розвитку і
суспільного прогресу. У нас створюються
умови для сталого поступального розвитку. Глава держави Віктор Янукович, український уряд взяли курс на модернізацію
країни, її оновлення. Започаткували глибокі
реформи, без здійснення яких Україна опиниться на задвірках успішного світу.
Це амбітні плани держави – увійти до
клубу країн-лідерів Європи. Амбітні, але
реальні. Вони продиктовані часом і новими
викликами історії. Вони зрозумілі владі, бізнесу і, щонайважливіше, суспільству. Лише
спільність прагнень і об’єднання зусиль дозволять досягти поставленої мети. Це – аксіома.
Згадаймо, Україна у своїй давнішій історії була успішною. Князь Володимир хрестив киян як керманич держави, що простягалася від Чорного до Балтійського морів, від
Закарпаття до Сіверського Донця. Союзу з
тією давньою Україною шукали і Візантія,
і європейські держави, і мусульманський
світ.
Мабуть, з тих давніх часів прийшло до
нас усвідомлення, що можемо самі визначати свою долю, можемо бути рівними серед
рівних народів світу.
Головне, що змінилось за два десятиліт№ 3 / 2011

тя незалежності України – це люди. Вони
по справжньому відчули себе вільними. Розкріпаченими. Десь на генетичному рівні згадали своє прадідівське відчуття господаря
своєї землі.
У цьому сенсі згадую слова відомого
економіста Ернандо де Сото: “Коли люди
відчують смак незалежності і повірять у
плодотворність своїх зусиль, вони зможуть
повірити в себе і в економічну свободу”. Буковинські люди повірили.
У нас – підприємливий народ. Буковинці з тих, хто звик давати собі раду сам. Завдяки цьому вони вистояли в складні часи
народження новітньої України. Не стали чекати, поки хтось вирішить їхні проблеми, а
стали власноруч будувати своє нове життя.
Тут нікого не треба було вчити бізнесу.
Значним чином завдяки цьому Чернівецька
область знайшла своє місце серед інших регіонів незалежної країни і впевнено творить
своє успішне майбутнє.
Тому крайова влада своє завдання бачить у тому, щоб не стільки поліпшувати
життя буковинців, а в тому, щоб, створювати умови для його покращення. Передовсім,
умови для розвитку власної ініціативи, підприємництва. Актуальні слова Миколи Азарова на нещодавньому засіданні Уряду: “Головний зміст нашої роботи в модернізації
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В ювілейний день народження України, в селі Молодія на Глибоччині голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв разом з учнями, педагогами і громадою села урочисто відкрили нову школу
країни – це створення умов для економічної
свободи вітчизняного товаровиробника”.
Для мене, органів виконавчої влади області – це одне з ключових завдань. Водночас, під нашою опікою ті мешканці краю, які
потребують соціальної допомоги держави.
Це – спільна праця. Маємо усвідомити,
що Буковину, Україну будує кожен з нас – якою
б мовою він не розмовляв, до якого б храму
не ходив, яким би політичним поглядам не
симпатизував.
У всіх нас одна доля і одна Батьківщина. Для поміркованих, з почуттям власної
гідності буковинців ці пріоритети, переконаний, зрозумілі і прийнятні.
Поділяє їх нова генерація краю. У цьому
я ще раз переконався під час недавньої зустрічі з представниками молодого покоління Буковини – ровесниками незалежності.
Зізнаюся: це вселяє впевненість у правильності обраного шляху і додає снаги.
Наша область найменша за площею і
населенням в Україні. Її доля в загальному
обсязі національного валового продукту –
менше одного відсотка. Питання: який сенс
нам змагатися з іншими регіонами в сферах,
в яких можливості нашого краю обмежені
об’єктивно? На мій погляд, жодного.
Водночас, Буковина має сильні сторони
і унікальну привабливість, які мають стати
базою нашого поступу. Буковина, переконаний, може бути цікавою світові.
Яскравий приклад. Включення ЮНЕСКО головного корпусу Чернівецького наці4

онального університету ім.. Ю. Федьковича,
колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації до світової культурної спадщини – колосальний загальнонаціональний
і європейський успіх. І він не випадковий.
Оскільки цілком вписується в алгоритм
стратегії розвитку області, в основі якої –
ідеологія успіху. Цей приклад переконливо
свідчить про інтеграцію України в світовий
гуманітарний простір.
Не забуваймо: Буковина є “воротами
України в Євросоюз”. У цьому контексті потенційні транспортні можливості регіону
дозволяють з транзиту зробити товар. Водночас, реалізація транзитного потенціалу
як товару забезпечить прорив у цілій низці
ключових для краю сфер життєдіяльності.
Тому влада краю приділяє транскордонному
співробітництву, регіональному європейському партнерству особливу увагу. І ці зусилля, переконаний, дадуть свої позитивні
результати.
Дорога до успіху Буковини лежить і через будівництво Дністровської ГАЕС. Якщо
впродовж трьох років буде введено в дію три
гідроагрегати, ця ГАЕС стане найбільшою в
Європі, після зведення всіх семи агрегатів
– найбільшою гідроакумулюючою станцією
світу.
Завдяки цьому Чернівецька область буде
позиціонуватися як технологічно розвинутий індустріальний енергетичний регіон.
Принагідно згадаю сьогодні і про співпрацю крайової влади з Міністерством енер-
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гетики та вугільної промисловості України,
з яким у цьому році налагоджено партнерські стосунки. Які, до речі, вже дають реальні результати для області.
Так, місто Чернівці до жовтня матиме
другу гілку газопроводу, а в недалекій перспективі – ще один водогін. У регіоні загалом з’явиться 21 новий об’єкт газопостачання, тобто буковинські села матимуть газ. До
початку нинішнього навчального року школи області отримали 30 “шкільних автобусів”. Ніколи ще за роки незалежності такої
кількості “шкільних автобусів” Буковина не
отримувала. Обласна дитяча лікарня у цьому році отримає найсучасніше медичне обладнання. Це конкретні приклади співпраці
з міністерством енергетики та вугілля. Саме
тому від імені буковинців хочу висловити вдячність нашим партнерам і міністрові
Юрію Бойку – за розуміння проблем регіону
і сприяння у їх вирішенні.
Серед найбільш знакових подій, приурочених ювілею незалежності України –

відкриття двох сучасних, без перебільшень,
красивих нових шкіл в Глибоцькому і Сторожинецькому районах. Таким навчальним
закладам, як в Молодії і Кам’яній, може позаздрити і столиця. Для дітей тут створені
найкращі умови для навчання і дозвілля.
Для мене це ще одне свідчення того, що
в цих селах та Буковини загалом, є достойне майбутнє. Бо капіталовкладення в освіту,
на моє переконання, це інвестиції в майбутнє. Як і створення умов для якісної охорони
здоров’я жителів краю, розвитку культури і
спорту.
Знаю, що наш край стане самодостатньою прикордонною європейською областю
України з сучасною інфраструктурою, соціально орієнтованим, інтелектуальним і рекреаційним регіоном з високим рівнем споживання, технологій і послуг. Компонентами
успіху Буковини є чисте довкілля, органічна
сільгосппродукція, екологічно безпечні високотехнологічні виробництва, сучасні інформаційні технології.
oda.cv.ua
СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

Чернівці мають очолити ходу регіонів України до Європи

Голова обласної державної адміністрації
Михайло Папієв 8 жовтня взяв участь в урочистому святкуванні Дня міста Чернівців.
Цьогорічне святкування розпочалося на сходах
древньої Ратуші. Звертаючись до чернівчан та
гостей міста, Михайло Папієв відзначив, що,
без перебільшень, Чернівці – одне із найкрасивіших міст України і Європи.
Історія була прихильна до нашого міста.
Вона дарувала йому мудрих правителів і видатних зодчих. Завдяки прикордонню Чернівці
стали культурним “котлом, в якому варилися
№ 3 / 2011

всі нації Європи”, де місцеві традиції зустрілися
з європейськими цінностями, насамперед – толерантності і взаєморозуміння. Сьогодні процес
послідовного зближення інтересів Євросоюзу
і України знову зумовлює євроінтеграційну
роль Чернівців і Буковини. В цьому, – зазначив Михайло Папієв, історична місія нашого
краю. Чернівці, – підкреслив керівник крайової влади, – здатні очолити рух регіонів нашої
держави до Європи.
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
ВИЖНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

З метою гідного відзначення 20-ї річниці
незалежності України у Вижницькому районі
були проведені наступні заходи:
- у місті Вижниця відбулися урочисті збори та святковий концерт з нагоди 20-ї річниці
незалежності України за участю громадських
діячів, депутатів місцевих рад, представників
виконавчої влади та місцевого самоврядування, діячів освіти і культури;
- в населених пунктах району відбулися
урочисті збори, святкові концерти та спортивні
змагання, приурочені знаменній даті за участю
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ветеранських,
громадських, релігійних організацій;
- відбулося покладання вінків і квітів до
пам’ятників Т. Шевченку, борцям за незалежність, пам’ятних знаків, присвячених визначним історичним датам у становленні Української державності.;
- виготовлено та встановлено прапорці;
- забезпечено напередодні та під час
відзначення 20-ї річниці незалежної України
стабільної роботи служб комунального господарства, енергозбереження, громадського
транспорту, підприємств громадського харчування та торгівлі, додаткових заходів щодо
благоустрою населених пунктів, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників
та місць поховань осіб, що загинули у боротьбі
за свободу і незалежність України;
- 23.08.2011р. в районному центрі та на6

селених пунктах відбулася Церемонія підняття Державного Прапора України;
- проведення релігійними організаціями
в усіх храмах району молебнів за Україну та
український народ;
- у кожному населеному пункті району з
21 по 28 серпня проведено святкові заходи з
нагоди 20-ї річниці незалежності України та
масові гуляння;
- у бібліотеках району організовано тематичні, книжкові виставки, читацькі конференції, огляди літератури з нагоди 20–ї річниці
незалежності України;
- проведено в таборах відпочину святкові лінійки, святкові вечори, тематичні години,
присвячені 20-й річниці незалежності України;
- організовано документальну виставку
архівних матеріалів та документів Державного
архіву Вижницького району, приурочену Дню
незалежності України;
- проведено огляд-конкурс художньої самодіяльності будинків культури району;
- проведено виставку-продаж товарів народного споживання (сільського господарства,
харчової, промислової та ін. продукції), а також виробів народного мистецтва з кожного
населеного пункту району;
- проведено демонстрацію відеосюжету
про Вижницький край;
- у м. Вижниця 24 серпня організовано та
проведено районне свято «Людина 20-тиліття»
з нагоди 20-ї річниці незалежності України з
врученням спільних грамот районної державної адміністрації та районної ради, почесних
відзнак «За заслуги перед Вижниччиною» кращим 20-ти жителям району різних галузей народного господарства та мистецтва;
- організовано «Вечірні розваги» (концерт молодих виконавців, дискотека, феєрверк);
- проведено фінал сільських ігор серед
молоді;
Заступник голови Вижницької райдержадміністрації Т.ТИРОН
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
ГЕРЦАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

24 серпня в Герцаївському районі було
проведено низку святкових заходів, приурочених 20-ій річниці Незалежності України.
Зокрема, на стадіоні м. Герца було організовано святкову ярмарку-продаж, на якій всі охочі
мали можливість придбати за гуртовими цінами продукцію місцевих товаровиробників. Тут
же було проведено урочисту частину свята, під
час якої жителів району з річницею Незалежності привітали голова райдержадміністрації
Віктор Кришмару, голова районної ради Іван
Чорней та герцаївський міський голова Василь
Скрипкару. Десяти кращим представникам
різних сфер життєдіяльності району з нагоди
свята було вручено почесні грамоти. Зі своєю
показовою програмою перед мешканцями району виступили спортсмени клубу карате-до
«Максимум», вихованці районної художньої
школи організували з нагоди свята художню
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виставку своїх робіт. Справжньою родзинкою
святкування став фестиваль народних традицій та обрядів «У джерел», під час якого кожен
населений пункт району презентував жителям
району свої найкращі традиції, обряди, вироби
народних умільців, особливості кухні, а також
яскраві фольклорно-хореографічні номери. Голова райдержадміністрації Віктор Кришмару
подякував аматорам та народним умільцям за
те що зберігають, примножують та передають
з покоління в покоління багаті народні звичаї
та традиції, якими здавна славилась Герцаївщина. Для кожного з художніх аматорських колективів, які взяли участь у святі, організатори
підготували святкові подарунки.
Завідувач сектору з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю
апарату Герцаївської райдержадміністрації
Віра ЦИРДЯ
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
ГЛИБОЦЬКОМУ РАЙОНІ
На Глибоччині святкування Дня незалежності
вилилося у велелюдне свято
Кілька тисяч жителів селища та сіл ра- Микола Георгійович подякував керівникам
йону, гостей з’їхалися на селищний стаді- підприємств, установ, організацій за плідну
он у вишиванках, щоб разом відсвяткувати роботу на благо нашої держави, на процвіголовне свято країни – 20-у річницю Неза- тання рідної Глибоччини. Також з вітальлежності України. Вщент заповнені трибуни ним словом до присутніх звернулися головітали трудові колективи підприва районної ради Валерій Ротар,
перший заступник голоємств, установ, організацій, селищної та
ви райдержадміні«Незалежна Україна
сільських рад, які
страції
Георгій
відбулася остаточно і безповоротно.
урочистою ходою
Галиць.
Серед
Вона живе, існує не тільки у зовнішній атри- запрошених на
пройшли
повз
бутиці, а повноцінно і повнокровно»
них. Кожна сільсвяткуванні переська рада представбувала делегація з
м. Ботошан (Румунія) на
ляла себе в національних
чолі з Денуц Хуцу, консул Румунії
костюмах, в міні-постановках з танцями та співом у супроводі духових та на- в Україні Татіана Попа, які також привітали
присутніх з головним державним святом.
родних інструментів.
По завершенню урочистої частини розЦе дійство супроводжувалося розповіддю диктора про здобутки за роки незалеж- почалася акція «З Україною в серці». Цей заності сільських рад та трудових колективів. вершальний етап об’єднав вишиті рушники
Із захопленням зустріли зведений духо- всіх громад району в один великий рушник
як символ єдності та дружби. Кожна мисткивий оркестр музикантів району.
Увага всіх була прикута до лімузину, на ня отримала пам’ятний сувенір.
Свої пісні подарував присутнім Михайякому виїхала дівчина-українка, яка запросила господарів та гостей на сцену.
ло Грицкан.
З вітальною промовою перед присутніОпісля розпочався фольклорний фесми виступив голова райдержадміністрації тиваль «Невичерпні скарби кодрів барвисМикола Загарюк, який зазначив: «Незалежна тих» на якому виступили народні аматорські
Україна відбулася остаточно і безповорот- фольклорні колективи з усього району. Бурхно. Вона живе, існує не тільки у зовнішній ливими оплесками вітали колектив «Кордиатрибутиці, а повноцінно і повнокровно.» лянка» з м. Ботошан (Румунія).
На
завершення
с вя т ку ва н н я
відбулися народні гуляння.
А справжньою
прикрасою
дійства став
святковий
фейєверк.
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
ЗАСТАВНІВСЬКОМУ РАЙОНІ

20 річницю незалежності України урочисто відзначили в усіх населених пунктах району, у тому числі і Заставні. Представники організацій, установ, підприємств, гості зібралися
біля райдержадміністрації, де формувалася
святкова колона. Учасники зібрання пройшлися центральними вулицями райцентру.
Із 20-ю річницею з Дня проголошення незалежності України громадськість щиро привітав керівник виконавчої гілки влади району
В. Копчук, який зазначив, що 24 серпня 1991
року ввійде в історію, як день народження
нової держави. Упродовж століть багатьом
українцям доводилося боротися за її волю, незалежність, а нинішньому поколінню випала
почесна місія — її розбудовувати. Усіх присутніх щиро здоровив із найщасливішим днем нашої держави. Побажав здоров’я міцного, щастя земного, миру і злагоди.
— На зламі ХХ століття Україна отримала свою незалежність, — наголосив керуючий
справами райради М.Богуцький. — Незалежна
держава — досягнення нації. Вірю у вас, заставнівчани, вірю в Україну... Також Михайло Миколайович назвав тих патріотів, які не
шкодували свого життя, щоб побачити Україну вільною. Відрадно й те, що до когорти цих
сміливих людей, патріотів належать і мешканці Заставнівщини — Д.Шевчук, І.Пітик.
До привітань приєднався і міський голова
Я. Цуркан, який зауважив, що для держави 20
років — малий відрізок часу. Потрібно зробити усе від нас залежне, щоб розбудувати свій
край, рідну землю, отчий дім, і працювати так,
щоб нам дякували нащадки. Слава Україні!
Слава державному прапору! Героям слава!
№ 3 / 2011

Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації В. Барабащук виконав
пісню «Слава Україні». У небо, на повітряних
кульках, злітає символічна «20», яка символізує, що Україна славно прожила ці роки. Попереду ще багато звитяжної праці, щоб утвердити авторитет, могутність держави на світовій
арені...
Чимало земляків, з нагоди ювілейної дати,
за сумлінну багаторічну працю отримали заслужені нагороди.
Заставнівчани, гості із захопленням знайомилися з виробами окремих населених
пунктів, представники яких різносторонньо
представили свою маленьку батьківщину через вишивки, вироби декоративно-ужиткового
мистецтва і, звісно, наїдки, які вправно готують дбайливі господині. Свої маленькі презентації зробили територіальні громади Ржавинців, Репужинців, Мосорівки, Самушина,
Миткова, Вербівців. За журівським вердиктом перше місце посіли репужинчани (голова І.Остафійчук, друге — ржавинчани (голова
Б.Садовий), а третє — вербовівчани (голова
О.Литинський) і баламутівчани (голова В.Лучик). Серед пекарів найкращою була С.Терида (с.Чуньків). Вироби, які випікаються на її
підприємстві, знають вимогливі споживачі.
Вони — смачні, апетитні і, головне, приваблюють споживацький гаманець.
У цей день очі глядачів зваблювала квіткова виставка. З квіток майстерно виклали торт,
герб України та інше. Члени журі, яке очолювала керівник апарату райдержадміністрації
М.Леваніна, довго радилися, перш ніж оголосити своє рішення.
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На центральному майдані тривали конкурси малюнків на асфальті, у цікавих естафетах
змагалися найменші заставнівчани, тривали
спортивні змагання, показові виступи представників окремих секцій та інше.
Працівники бібліотеки підготували книжкові виставки — «Україно моя, Україно, я для
тебе у світі живу», «У творчість серце перелито» (представили твори головного редактора
газети «Буковина» В.Михайловського, якого
вшанували на святі), «Творчий доробок бібліотеки» (вміщені видання, унікальні праці
за 20 років незалежності). Учасники художньої самодіяльності показали цікаву концертну програму. Глядачі спостерігали за учасни-

ками шоу-програми «Кумири і кумирчики».
Щиро аплодували «Потапу», «Насті Каменських» (А.Климус, В.Сливко), «Н.Корольовій»
(Х.Павчак), «Стасу Шурінсу» і «Еріці» (В.Лейко, С.Чуньківський). Учасники представляли
дитячі установи райцентру. Окремі з них виступали у супроводі танцювальних колективів.
Маленькі зірочки, які вдало відобразили своїх
улюблених виконавців, з рук міського голови
Я.Цуркана отримали призи.
Завершилося свято традиційним феєрверком. У місті ще довго лунала запальна
музика — тривали народні гуляння.
За матеріалами районної газети «Голос краю»

20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
КЕЛЬМЕНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ
З 21 по 27 серпня 2011 року в усіх населених пунктах району відбулися передсвяткові
ярмарки-продажі місцевих товаровиробників.
23 серпня поточного року в райцентрі
відбулося урочисте дійство з нагоди підняття Державного Прапора України за участю
керівників місцевої влади та начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Михайла Бауера. У районному Будинку народної творчості та дозвілля,
населених пунктах району цього ж дня організовано проведення урочистих заходів,
святкових концертів за участю представників
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, трудових колективів, депутатів місцевих рад, політичних і громадських організацій, під час яких покладалися кошики квітів
до пам’ятників Т. Шевченку, загиблим воїнам
односельчанам та пам’ятних знаків. Організовано виставки виробів майстрів декоративноприкладного мистецтва району «Святковий
розмай», робіт учнів Кельменецької художньої школи «Ми діти твої, Україно». Відбувся
гала-концерт переможців районного фестивалю самодіяльної народної творчості «Родинний дивограй», який протягом п’яти місяців
крокував населеними пунктами району і при10

свячувався знаменній даті нашої держави.
24 серпня 2011 року проведено районне свято обжинків «Любов до рідної землі» за
участю делегацій населених пунктів району,
представників трудових колективів, органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, сільськогосподарських підприємств району. Проведено півфінальну гру з футболу на
кубок району між командами сіл Путрино та
Дністрівка. Відбулася концертно-розважальна програма «Сузір’я молодих талантів Кельменеччини», масові гуляння.
Протягом серпня цього року в бібліотечних закладах району оформлено цикл
тематично-ілюстрованих виставок «Українська державність – історія і сучасність»,
«Моя Україна – вільна держава». Проведено
літературно-мистецьку світлину «Ти одна і
неподільна – Україно моя вільна», урок національної святині «О рідна Україно! На тебе
нині дивляться віки». Оформлено книжкові
виставки «Горнусь до тебе, Україно», організовано бібліографічні огляди, присвячені
20-й річниці незалежності України. Проведено уроки державності «Це моя Україна день
новий зустрічає», конкурс читців «Я – людина. Ми родина. Гімн наш – Україна».
Перший заступник голови районної державної
адміністрації В.КАРАПЧІЄВСЬКА
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
КІЦМАНСЬКОМУ РАЙОНІ
День народження своєї Батьківщини
українці святкували всенародно, з гордістю в
серці за рідну землю та подвиг тих українців,
які вибороли незалежність своєї держави.
Насиченим на події цей день видався і на
Кіцманщині. З нагоди 20-ї річниці незалежності України на міському стадіоні Кіцманя
відбулося театралізоване дійство під назвою
«З Україною в серці». У святкових заходах
взяли участь не тільки кіцманчани, а й гості з інших регіонів України та з-за кордону.
Численною була делегація з дружнього Бєльського повіту Республіки Польща. Зокрема,
привітати жителів Кіцманщини приїхали староста Бєльського повіту Анжей Плонка, депутати з цього повіту та керівники Бескітського
туристичного комплексу. У рамках співпраці
між нашим районом та Бєльським повітом
гості з Польщі подарували Кіцманській ЦРЛ

своєму виступі районний керманич зазначив,
що Божою милістю до народу України стало
здобуття у 1991 році незалежності мирним
шляхом, без кровопролиття. Олег Миколайович закликав присутніх до консолідації
суспільства навколо ідеї державності та соборності, яка допоможе вибудувати міцну та
заможну Батьківщину. Також слово надали
гостям з Польщі та Німеччини.
Після святкових вітань спільними Грамотами районної ради та райдержадміністрації
представники влади району за високі трудові здобутки відзначили шанованих жителів
району. Почесні грамоти від обласної влади
вручив начальник головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області Михайло Романів.
Святкові заходи продовжились біля наметів місцевих рад району. Виставки народної

автомобіль швидкої допомоги Фіат. Також серед гостей свята був голова державної адміністрації повіту Колонія з Німеччини Вернер
Штурмеф.
Під час урочистої частини з привітальними словами виступили голова Кіцманської
районної державної адміністрації Олег Унгурян, голова районної ради Василь Ящук, міський голова Сергій Булега. У своєму виступі
Олег Унгурян згадав про одвічні прагнення
багатьох поколінь українців жити у вільній
країні, відзначив постійну подвижницьку
працю багатьох людей, які трудяться над розвитком рідного краю та району, зауважив, що
нині українці святкують не лише чергову річницю незалежності України, а й утвердження
держави, яка стоїть на шляху демократичного
розвитку. Українці довели світу і самим собі,
що є цивілізованою європейською нацією. У

творчості, які підготували до 20-ї річниці Незалежності України народні умільці зі всього Кіцманського району приковували погляд
гостей своїм українським колоритом. Чого
тут тільки не було: квіти, короваї та пиріжки,
смачні страви української кухні, солом’яноколосяні дідухи, композиції в національному
стилі, вишиванки, картини та багато іншого. І
всю смакоту можна було не тільки побачити,
а й скуштувати, чим і скористалися чисельні
відвідувачі.
Протягом дня на стадіоні проходили
спортивні змагання, працювали заклади громадського харчування, виїзна торгівля. Ввечері відбувся святковий концерт за участю
народних аматорських колективів, вокально-інструментальних ансамблів. А на завершення Дня незалежності відбувся святковий
феєрверк.
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
НОВОСЕЛИЦЬКОМУ РАЙОНІ

У районному будинку культури за участю представників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, політичних партій,
громадських організацій, трудових колективів,
громадськості міста, делегацій від населених
пунктів району відбулися урочисті з нагоди 20ої річниці Незалежності України.
Присутніх напередодні найбільшого національного свята привітали голова райдержадміністрації Георгій Нікітович, голова районної
ради Деомид Шова, міський голова Марія Нікорич.
Пан Нікітович у своєму виступі акцентував увагу на досягненнях району за роки суверенітету в економіці, сільському господарстві,
освіті, культурі, медицині, соціальному захисті,
спорті, молодіжній політиці та інших галузях
соціально-економічного розвитку.
«Підбиваючи підсумки пройденого, хочеться сказати, що чимало вже зроблено для
розбудови Новоселиччини, та ще більше вагомих справ треба зробити» – зауважив голова
райдержадміністрації та подякував новосельчанам за підтримку один одного, активне розуміння загальної мети.
Очільники району вручили спільні грамоти
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райдержадміністрації і районної ради, цінні подарунки славним краянам.
Вперше вручено районну літературно-мистецьку премію імені Степана Сабадаша за значні досягнення у галузі культури і мистецтва діячам, які прославили Новоселиччину.
Завершилися урочистості святковим концертом Буковинського заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Чернівецької обласної філармонії.
У рамках святкування 20-ї річниці незалежності України, відбулось урочисте відкриття Маршинецького музею історії села.
За ініціативою депутата районної ради, голови агрофірми ФГ «Ніва АВК» Олексія Керцоя
та згідно з рішенням сесії сільської ради для музею було виділено приміщення та створено громадську раду музею.
За рахунок коштів Олексія Георгійовича
зроблено капітальний ремонт приміщення, виготовлено під замовлення вітрини для розміщення експонатів та стенди.
Основними напрямками Маршинецького
музею історії села є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича
робота.
У музеї були розподілені експонати на такі
розділи: «Церкви Святого Миколая», «Наша
школа», «Творчість селян», «Культура села»,
«Маршинці протягом 1619-2011 рр.», «Голови сільської ради», «Гордість села», «Земля в
душі наших селян». Одним з найцікавіших експонатів став макет Миколаївської церкви, яка є
пам’яткою архітектури села.
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
ПУТИЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Для належної організації святкування
головами райдержадміністрації та районної
ради було прийнято спільне розпорядження
11 квітня 2011 р № 26 «Про відзначення
в Путильському районі 20-ї річниці незалежності України», яким затверджено склад
організаційного комітету та заходи з підготовки та відзначення свята в районі.
У центральній районній бібліотеці, сільських бібліотеках-філіалах протягом серпня
проведено книжкові виставки, присвячені
історії становлення держави та культурного
її розвитку, розбудові демократичної держави
та громадянського суспільства в Україні.
У храмах району 21серпня пройшли
молитви за Незалежну Україну.
У районному будинку культури селища
23 серпня відбулися урочисті збори та святковий концерт, в якому взяли участь керівники органів виконавчої і представницької влад
району, місцевого самоврядування, представники політичних партій, громадських органі-

зацій, підприємств, установ,
організацій, ветерани війни і
праці, жителі селища.
З нагоди державного
свята кращим працівникам
підприємств, установ, організацій району, громадським діячам вручено грамоти районної державної адміністрації та районної ради,
грошові премії.
Відділом у справах молоді та спорту
райдержадміністрації проведено спортивні
заходи в селищі та селах району.
У рамках відзначення 20-ї річниці незалежності України в селищі Путила за
участю першого заступника голови облдержадміністрації Г.Галиця, голови райдержадміністрації В.Сафроняка, голови райради
Д.Ославського, представників обласних та
районних служб відбулося урочисте відкриття реконструйованого гуртожитку медичних
працівників.

20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
ХОТИНСЬКОМУ РАЙОНІ

На території Державного історико-архітектурного заповідника “Хотинська фортеця” відбулися урочистості, присвяченні 20ій річниці незалежності України. У рамках
підготовки до свята спеціально був виготовлений “символічний вінок Незалежності”,
довжина якого у розгорнутому вигляді складає 20 метрів. Участь у його створенні взяли
усі територіальні громади району. Під час
проведення урочистостей було організовано
виставкове містечко, де демонструвались народні звичаї та традиції територіальних громад Хотинщини.
Учасники дійства отримали змогу відчути колорит буковинських звичаїв, скуштувати традиційних національних та місцевих
страв, ознайомитись з виробами майстрів
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народних промислів тощо. Для найменших
відвідувачів свята відділом у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації був
організований конкурс малюнку на асфальті “Моя країна святкує День народження”.
Особливу увагу гостей та учасників свята
привернула акція “Зав’яжи свою стрічку Незалежності”, під час якої усі охочі отримали
змогу зав’язати стрічку національних кольорів на символічній кованій “двадцятці”, виготовленій умільцями міста. Все це дійство
супроводжувалося виступами аматорських
та фольклорних колективів району. Завершилися урочистості покладанням “символічного вінка Незалежності” керівництвом району
до підніжжя пам’ятника Петру Конашевичу
Сагайдачному.
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20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

20-ТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У
СТОРОЖИНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ
На честь Дня
незалежності України на центральному стадіоні міста
Сторожинця відбулося
районне
свято «Всім серцем
любіть Україну свою». У святкуванні взяли
участь голова райдержадміністрації Франц
Федорович, голова райради Петро Брижак та
міський голова Микола Карлійчук. В якості
поважного гостя на святкування річниці незалежності в Сторожинецькому районі прибув
начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола
Олексюк.
Із вітальним словом до присутніх звернувся голова районної державної адміністрації
Франц Федорович. Керівник району зазначив
про чималі досягнення Сторожинецького району за 20 років незалежності України та нагородив спільними грамотами і грошовими винагородами райдержадміністрації та райради
почесних сторожинчан, які зробили вагомий
внесок у розбудову та збагачення краю.
У рамках урочистої програми відбулося
театралізоване представлення населених пунктів району, кожен з яких здійснив оформлен-
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ня свого авто у притаманному тільки їхньому
селу стилі. Перед глядачами з’являлися дереворуби, ковалі, мисливці, бджолярі, писанкарі
та музики.
Особливого патріотизму святу додав виступ дітей Сторожинеччини – біля 400 чоловік
із жовто-блакитними кульками вони склали
державний прапор України та одночасно випустили двоколор у небесну блакить з побажаннями щастя та процвітання нашої Батьківщини.
Насичена програма заходу вмістила в собі
всі сторони життя Підгір’я. Гості та жителі
краю могли насолодитися як творами декоративно-прикладного мистецтва, так і спортивними турнірами, співами, танцями, чудовою
буковинською кухнею. Свої найкращі роботи
до річниці незалежності підготували учні Сторожинецької художньої школи, гуртків центру
дитячої та юнацької творчості, шкіл району.
На втіху вболівальників цього дня відбувся районний турнір з волейболу серед жіночих команд, районний турнір з тенісу, а також фінал
Кубку району з футболу.
Ввечері, на центральній площі міста відбувся святковий концерт, народні гуляння, ігри
та феєрверк на честь 20-ої річниці Дня незалежності України.
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Анатолій БЛИЗНЮК,
міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Я КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ
СПИСАННЯ БОРГІВ
- Пане Анатолію, як справи з ліквідацією різниці в тарифах на послуги ЖКГ, про
яку неодноразово говорив Президент?
- Урядом затверджено єдину методологію
формування цінової політики, підготовлено
рішення про компенсацію частини витрат по
маловодних регіонах. Вода буде скрізь коштувати стільки, скільки це економічно обґрунтовано, а ось витрати на вимушене перекидання води компенсують водоканалам з
держбюджету, на це в 2012 році планується
виділити 800 млн. грн. Для користувачів однакової ціни води не буде, але там, де було
дуже дорого, вода істотно подешевшає. Це
компенсується субсидіями. Жоден пенсіонер
не повинен платити за комунальні послуги
більше, ніж 10% від своїх доходів, а працюючий – більше 15%.
- Як проводитиметься вирівнювання на
прикладі конкретного міста чи міст?
- Якщо взяти всі регіони, подивитися на
собівартість і відпускну ціну, тобто тариф, то
виходить два абсолютно різні варіанти. Адже
місто може стояти на Дніпрі і брати воду за 5
км від міста, очищати її і пускати в водоканал.
А, наприклад, Донбас не має такої можливості. Вода береться з Дніпра, по Харківській області йде в Сіверський Донець і по спеціальному каналу потрапляє на греблю. Там вона
піднімається на висоту 260 метрів на Донецький кряж. І потім ця вода, яку підняли на
висоту 260 м, тече через всю область до Маріуполя, а там подається ще й на 9-й поверх.
У Маріуполі тонна води коштує 1,96 грн., і це
пройшовши такий шлях. Обладнання, яке качає воду на кряж, було поставлено ще в 50-х
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роках. У собівартості води на електроенергію припадає 60%. Тому Президент говорить:
чому через це мають страждати люди? Ми
плануємо прибрати ці піки в ціноутворенні і
за рахунок держави компенсувати витрати на
підйом води, щоб наблизити до умов того міста, яке стоїть на Дніпрі.
- Реконструкція тепломереж, економія
тепла, утеплення будинків. Як будуть вирішуватися ці проблеми?
- Потрібна державна підтримка, щоб
зменшувати тепловтрати, ставити сучасні економні котли, замінювати газ для підприємств
ЖКГ альтернативними видами палива. Але
люди повинні зрозуміти, що якщо їх будинок
побудований ще при соціалізмі, то 40% тепла
(і грошей, сплачених за нього) вилітає через
щілини, і скільки не топи, буде холодно. Ми
намагаємося вводити ідеологію: рахуй, заощаджуй, плати менше. Це означає, що мешканці, об’єднавшись в колектив власників, повинні підрахувати, скільки треба витратити,
щоб зробити вентильований навісний фасад
і утеплити вікна. За свій рахунок люди цього
зробити не можуть, кажуть: допомагай нам,
держава, і допомога прийде. У результаті будинок бере вдвічі менше теплоносія, значить,
і мешканці платять у 2 рази менше.
- Яким чином будуватиметься політика по стягненню боргів з населення за комунальні послуги? Чи будуть повертатися до
ідеї пені? Або ж безнадійні борги спишуть?
- Я категорично проти списання боргів.
Тому що один платить, інший горілку п’є і не
платить, а ми будемо його стимулювати списанням? Якщо так вчинити, то 50% тих, хто
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розраховується за комунальні послуги, припинить платити. Мовляв, через три роки мені
теж пробачать. Говорите, термін позовної
давності по боргах – три роки? Ідіть у суд і
списуйте свої борги через суд. Пеня потрібна,
тільки вибудувати систему треба розумно.
- Як просувається проект, що стосується соціального житла, коли держава забезпечить частину платежів за квартири
для черговиків? Коли ця програма запрацює
в достатніх обсягах, щоб люди це реально
відчули?
- Уже в поточному році ми плануємо повністю вирішити питання забезпечення житлом інвалідів ВВВ I групи, які перебували на
квартирній черзі станом на 1 січня 2010 р. Також на 2012 рік держава планує виділити 500
млн грн. на будівництво соцжитла для дітейсиріт (приблизно 2000 квартир). Це не дуже
багато, але побудувати в кожному регіоні по
100-квартирному будинку для сиріт – краще, ніж нічого не робити. Плюс в регіонах в
містах будемо працювати з ліквідації довгобудів. Що стосується не комерційного житла,
яке видається, наприклад, молодим сім’ям,
то житло за ціною 4000 грн. за кв. м – це реальність. Прийнятий закон про дерегуляцію
процесів будівництва, якщо раніше від подачі
заявки до початку будівництва проходило 415
днів, то сьогодні – це 90 днів: 60 днів на виділення земельних ділянок, 30 днів – на видачу
дозволу на будівництво. Надання майданчиків, на яких є вся інженерна інфраструктура
(підготовлена за рахунок держави чи місцевої
влади), теж здешевлює будівництво. Сьогодні
ми говоримо про принципи відносин: держава бере на себе певні зобов’язання, при цьому
забудовник отримує певні обов’язки. Зокрема, не здав будинок вчасно – штраф.
- До ідеї Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) відношення
людей суперечливе. Адже у своїй масі власники квартир нічого не виграють, лише
отримують купу проблем у вигляді необхідності самим займатися ремонтом будинку, вивезенням сміття і т. д. А також
необхідність боротися із злодійкуватими
головами ОСББ та сусідами, алкоголіками,
дармоїдами, хуліганами, які не платять за
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квартиру і на яких немає управи. Яким ви
бачите майбутнє проекту з ОСББ і взагалі
організації служб утримання будинків?
- В Україні як мінімум 40% населення
живуть в індивідуальному житлі і самі вирішують свої проблеми. А ті 60%, що визирають з 9-го поверху, частенько чекають, коли
їм відремонтують дах, утеплять під’їзд. Хоча
закон визначив: якщо в будинку більше 50%
квартир приватизовано, такий будинок підлягає зняттю з державного обліку і передачі
в ОСББ. Звичайно, багато хто цього не хоче.
ОСББ – це не вигадка, це світова практика.
Його можна назвати як завгодно, але по суті
воно нічим не відрізняється від кооперативних будинків, які були при СРСР. Ми будемо
допомагати об’єднанням співвласників, всіляко стимулювати інвесторів для забезпечення ефективної роботи. Треба йти до людей і
розповідати їм правду. Але треба і змінювати
закон, щоб ОСББ мав право виселити неплатника. Упевнений, здорові ініціативи підтримає і суспільство, і влада.
- Що буде з тарифами на газ, електрику та комунальні послуги?
- Скажіть, а ви хочете, щоб у вас щороку
підвищувалася зарплата? А ще краще раз на
квартал або раз на місяць. Чому двірник та
інші працівники ЖКГ не можуть розраховувати на те, щоб їм теж піднімали зарплату?
Тарифи повинні збільшуватися, відповідно
до рівня інфляції. Є ціна товару: ви ж не питаєте, прийшовши на ринок, який тариф на м’ясо або капусту, а цікавитеся ціною. Послуги
ЖКГ – це теж товар, інше питання, що вони
повинні бути якісними.
- Тож будуть підвищені тарифи найближчим часом, чи ні?
- Сьогодні на різних рівнях встановлюються тарифи, які покривають собівартість
надання послуг від 65% до 100%. Відповідно, держава вживає заходів і компенсує різницю. Крім того, в різних регіонах тарифи, наприклад, на воду відрізняються в 10 раз, а на
тепло – в 6-7 разів. На ліквідації саме таких
перекосів акцентував нашу увагу Президент
України. Поки з цим не буде наведений порядок, говорити про зростання тарифів некоректно.
видання «Сегодня»
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Вадим КОПИЛОВ,
перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

ПРО РИНОК ЗЕРНА В
УКРАЇНІ
У Міністерстві економічного розвитку вважають, що експортні мита на зерно, запроваджені в
червні, себе виправдали, і не виключають продовження терміну їх дії до кінця маркетингового
року. Про ситуацію на аграрному ринку України розповів Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов.
- Вадиме Анатолійовичу, Уряд не планує скасовувати мита на експорт зерна,
введені до кінця 2011 року. Чи можливий
варіант продовження їх дії до кінця маркетингового року – до липня 2012-го?
- Міністерство аграрної політики ініціювало скасування мит, однак Кабінет Міністрів відхилив цю пропозицію. Для дії мит
до кінця року є всі економічні підстави. Ми
очікуємо зростання цін на зерно на світових
ринках. Що ж стосується продовження дії
мит до кінця маркетингового року, то це питання буде обговорюватися. Передумови для
збільшення тимчасового терміну також є.
На думку Мінекономрозвитку, це необхідно
зробити і рішення потрібно прийняти якомога швидше, щоб бізнес міг займатися довгостроковим плануванням.
- З’явилася інформація про можливе
введення мит на соняшникову олію і рапс.
Це відбудеться?
- Поки ми не вводимо мита на експорт
соняшникової олії. Але пропозиція була, вона
стосувалася і ріпаку, і сої. Думаю, коли ухвалюватиметься рішення щодо продовження
мит на зерно до кінця маркетингового року,
вирішиться і це питання. На ріпак вже немає
сенсу вводити мито в цьому маркетинговому
році, оскільки його вже вивезли. Це культура, яка повинна бути дуже швидко зібрана,
реалізована і перероблена. Соя залишається під питанням, як і соняшникова олія. Тут
буде грати роль кон’юнктура ринку.
- Наскільки виправдало себе введення
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мит на експорт зерна?
- Якщо говорити про 2010-11 маркетинговий рік, то ми стримували зростання цін на
зерно на внутрішньому ринку. У поточному
році, думаю, буде той же ефект. Крім того,
мита є додатковим джерелом надходжень до
бюджету.
- Ряд експертів відзначали, що введення мита стало причиною фактичного
припинення експорту зерна. Чи так це?
- Дійсно, було відзначене деяке гальмування експорту. Але це відбулося після появи інформації про можливе скасування мит.
Експортери зайняли вичікувальну позицію.
Але коли стало ясно, що скасування не буде,
процес пожвавився. Приміром, тільки 31
серпня було «затаможено» 600 тисяч тонн
зерна, а за весь місяць – 1 мільйон тонн.
- Проблеми з експортом зерна не пов’язані з тим, що Росія демпінгує на ринку?
- Не думаю. Світовий ринок зерна достатній для того, щоб спожити і російське,
і українське зерно. Дійсно, в липні був ціновий спад, але в серпні ситуація вирівнялася.
При цьому російські експортери продають
зерно за цінами, нижче діючих на ринку, але
це їх проблема. Українське зерно буде спожито в повному обсязі. Цього року експорт
планується на рівні 24 мільйонів тонн. Ми
зараз продаємо зерно дорожче, ніж російські
експортери, і у нас його купують.
- Хто буде основним покупцем українського зерна в цьому році?
- Вважаю, що цього року експорт зерна
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буде розподілений між нашими традиційними споживачами приблизно в тій же пропорції, що і в 2008-2009 маркетинговому році.
Тоді в країни ЄС ми експортували до 5 мільйонів тонн, 2 мільйони – в Єгипет, майже 1
мільйон – в Туніс, 2 мільйони – в Іран, 1 – у
Бангладеш, 1,5 – в Ізраїль, 1,35 – в Корею,
1,13 – в Філіппіни, 2,6 – у Саудівську Аравію. Крім того, зараз ми ведемо переговори
про постачання зерна в Японію.
- Чи розглядається потенціал ринку
Лівії, враховуючи, що ця країна вже планує
закуповувати зерно в Росії?
- Треба віддати належне російським дипломатам, які дуже оперативно спрацювали
в цьому напрямку. Лівія закупить лише 500

тисяч тонн зерна в Росії. Думаю, потенціал
цієї країни дозволить придбати зерно і у нас.
До слова, нашим дипломатам дано доручення вести переговори з усіма потенційними
імпортерами зерна.
- З огляду на досить великий урожай
в цьому році – близько 50 млн. тонн, чи не
виникне проблем з його зберіганням?
- Не думаю, що можуть бути проблеми.
У нас є сертифіковані елеватори на 31 мільйон тонн зерна, на 23 мільйони тонн – несертифіковані, тобто, технологія зберігання
трохи гірша. Закласти на зберігання можна
54000000 тонн. Так що, у нас цілком вистачає потужностей.
Офіційний сайт Міністерства,
інформагенство «УНІАН»

СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

«Лідерство в державному управлінні»

В Одесі відбулися щорічні Рішельєвські
академічні читання «Лідерство в державному управлінні». Захід провели Національне
агентство з питань державної служби спільно з Одеською обласною державною адміністрацією та обласною радою, Національним
університетом «Одеська юридична академія»
у співпраці з Національною академією наук
України та Національною академією державного управління при Президентові України.
За підсумками обговорення проблем розвитку лідерства в системі державного управління учасники читань ухвалили рекомендації,
де, зокрема, констатовано, що сьогодні напрями розвитку кадрового потенціалу державного управління, і зокрема, щодо забезпечення
лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, не повною
мірою відповідають сучасним вимогам трансформаційних процесів в державі.
«З метою ефективної модернізації державного управління необхідне реформування
державної служби, концептуальними засадами
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якого є зростання професіоналізації, прозорості, адміністративної культури та правової захищеності державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування, та розвиток їх
лідерського потенціалу для забезпечення впровадження реформ, проголошених Президентом
України», – йдеться у документі.
Експерти, які брали участь у Рішельєвських читаннях, визначили основні проблеми,
які перешкоджають розвитку лідерства на державній службі. Насамперед, йдеться про недосконалість законодавчої бази, яка недостатньо
враховує кращі вітчизняний та міжнародний
досвід у сфері розвитку людського потенціалу,
у сфері державного управління; недостатнє запровадження кращих практик управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування; невідповідність
ролі і статусу кадрових підрозділів державних
органів влади та місцевого самоврядування новим потребам та викликам сьогодення; відсутність професійної мережі вищих керівних кадрів державного управління та недосконалість
і низький рівень ефективності системи професійної підготовки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування.
Учасниками читань внесено детальні пропозиції щодо підсилення кадрового потенціалу
державної служби.
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Микола ПОЄДИНОК,
Голова Державної інспекції сільського
господарства України

ПРАВИЛА ЦИВІЛІЗОВАНОГО
РИНКУ

(продовження, початок у №2 2011р.)
- А як ви ставитеся до зберігання зерна
в рукавах?
- Як один із варіантів зберігання може
бути. В десятки разів дешевше, ніж на елеваторі. До речі, за дорученням міністра аграрної
політики та продовольства ми опрацювали це
питання при цьому вивчивши досвід інших
держав. У результаті цього року нами була
розроблена Інструкцію з технології зберігання
зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів. Саме в цьому документі ми намагалися прописати всі обов’язкові елементи контролю.
Це хороша технологія, хоча не всі її підтримують, але ще раз наголошую: це один із
варіантів тимчасового зберігання зерна.
Знаєте, в Європі, коли дізнаються, що в
нас елеватори по 150 тис. тонн, дуже дивуються. Аграрії в Європі користуються маленькими елеваторами. У них система планування та
споживання відпрацьована протягом останніх
40 років і передбачає концентрацію виробництва навколо елеватора. Все сформовано під
замовлення, для конкретного споживача. У нас
така система може з’явитися років через 5–8.
- Повернемося до функцій контролю.
Поясніть, будь ласка, чи інспекція відстежує попит-пропозицію на ринку продовольства, контролює баланси?
- Якщо розшифрувати термін “контроль”,
то в нашому випадку це означає, насамперед,
проведення моніторингу, організацію ринку якісної сільгосппродукції. Я маю на увазі
фізичних та юридичних осіб, які є прямими
учасниками виробництва, продажу та переробки продовольства. Зокрема, мова йде про
комплексний, а в подальшому вибірковий
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контроль.
Також це організація моніторингу ринку, формування балансів основних товарів,
надання пропозицій щодо раціонального використання земель сільськогосподарського
призначення, дотримання сівозміни, використання якісного насіння, виробництво продукції. Більше того, опосередковано ми контролюємо питання використання хімічних або
біологічних добрив. Ми маємо можливість
контролювати всю продукцію сільського господарства, яка раніше не була охоплена контролем. Наше завдання — вберегти споживача
від недбайливих учасників цього ринку. На
жаль, час від часу учасники ринку АПК діють
не за загально прийнятими нормами та правилами. Кожен з учасників робить на ринку
те, що йому заманеться. Ми всі добре знаємо,
що є різні інтенсивні способи виробництва із
залученням відповідних біологічних і технологічних процесів. Наразі ці моменти в сільському господарстві поки що неврегульовані.
Наше завдання як органу, який відповідає за
агропромисловий ринок загалом, полягає в
тому, аби організовано формувати продовольчий цивілізований ринок. А якщо ще точніше:
то в рамках політики держави та Мінагропроду, допомагати формувати цивілізований
аграрний ринок.
- Тобто, тепер інспекція відповідає за
формування балансів продовольства?
- Якщо бути точним, то ведення моніторингу і декларування майже усіх товарів
агропромислового комплексу, за винятком
м’ясної та молочної продукції (ця сфера відноситься до компетенції ветеринарної служби), є сферою де здійснюватиме контроль та
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нагляд Держсільгоспінспекція. Крім того, пи- них, що соняшник по соняшнику — це можтання імпорту та експорту, також входитимуть ливо. Питання в іншому: як проконтролюдо нашої компетенції. Але для повноцінного вати дотримання рекомендацій?
- Насамперед, обсяги виробництва будуть
здійснення нами цих функцій потрібно внести низку змін та доповнень до чинного зако- обумовлюватися програмами — регіональнинодавства, оскільки деякі напрямки на даний ми чи національними, крім того це буде врегумомент поки що знаходяться в компетенції ін- льовано законодавством.
Наприклад, в ЄС вже встановлені відпоших органів. Це потрібно для того, щоб не відвідні
стягнення за такі дії.
булося дублювання функцій, наприклад ДержЩодо контролю у нас, то будуть певні адстандарту та інших контролюючих органів, з
нашою інспекцією. І разом з тим, нам це допо- міністративні санкції, які допоможуть регулюможе уникнути ситуації, коли декілька органів вати ситуацію на ринку, щоб не було, як я вже
займається одним питанням, але конкретно казав, соняшника по соняшнику і щоб сівозмівизначеного законодавством відповідального на відбувалася цивілізовано.
Звичайно, переробники можуть заявити,
немає, що в результаті впливає і на ефективне
що їх права обмежуються, адже всі знають, що
вирішення завдань.
Ми плануємо запровадити систему мето- наразі ми є провідним виробником олії у світі.
дичних рекомендацій. До цієї системи моніто- Ми пропонуємо працювати над використанрингу входитимуть всі сфери агропромисло- ням провідних технологій і ростом врожайності, а паралельно пам’ятати
вого комплексу, в тому числі й
і про раціональне
участь у формуванні
На жаль, органічні дов и ко р и с т а н н я
балансів
оснобрива
сьогодні
майже
не
використовуються,
земля
земельного ревних видів провиснажується.
сурсу.
довольства.
- Велику кіль- Ви на початкість земель орендують
ку заявили про контроль
агрохолдинги. Як їх контролювати?
при дотриманні сівозміни…
Так, як і всіх інших. Вони такі ж учасни- Справа в тому, що останні 15–20 років
ки
ринку,
як і звичайний фермер, у якого 100
сільгоспвиробники вирощують ту продукцію,
яка вигідна з точки зору заробітку. Наприклад, гектарів. ЄС, зокрема, дуже чітко регламентує
виробництво соняшнику. Дійшло до того, що все — навіть обсяги виробництва, тому що
багато господарств сіють соняшник по соняш- європейці чудово розуміють, наскільки цінна
нику. А ця рослина виснажує земельні ресур- земля, на якій вони живуть.
Можна вирощувати ті ж обсяги на менси, не дає можливості після неї отримувати з
ших площах. Європа має врожайність пшеінших культур той урожай, який можливий.
На жаль, органічні добрива сьогодні май- ниці 70–80 центнерів з гектара. Тому для них
же не використовуються, земля виснажується. наші 25 центнерів — не є показовими.
Хоча так, погоджуюся, що наші технолоІ слід пам’ятати, що земля все ж таки є дергії
і
забезпечення
господарств значною мірою
жавним ресурсом. Так вона передана в користування кожному громадянину України. Але застарілі. Низький рівень ресурсного забезпенераціональні власники землі її наразі висна- чення, низький рівень кредитування. Ситуація
жують. Ми можемо довикористовуватися до в агрохолдингів краща, у цих компаній фактого, що користі з наших родючих чорноземів тично відсутні проблеми з ресурсом.
Але правила повинні бути для всіх однане буде ніякої… На мою думку, питання сівозміни дуже важливе і з часом воно буде повніс- ковими, прописаними державою. Власне, над
цим ми і працюємо під егідою Міагропроду,
тю контрольованим.
- Але до сьогодні влада не зуміла переко- який робить все необхідне для допомоги в
нати аграріїв не сіяти забагато соняшнику. ефективному розвитку АПК як технологічно,
Більше того, вже є висновки багатьох вче- так і розвиваючи соціальні сфери села.
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Георгій НІКІТОВИЧ,
голова Новоселицької районної
державної адміністрації

МИ ВСІ ЩОДЕННО ВНОСИМО
СВІЙ ВКЛАД В РОЗБУДОВУ
УКРАЇНИ
Святкування 20-річного ювілею Незалежності дає нам привід для того, щоб ще раз відверто і вимогливо оцінити пройдене, обговорити напрямки та перспективи подальшого
розвитку.
Наш Новоселицький район – це невеличка частина нашої держави, але ми всі,
щоденно вносимо свій посильний вклад в
розбудову України. Сьогодні 20-ту річницю
незалежності ми зустрічаємо з певними трудовими досягненнями та здобутками.
Районною владою проводиться цілий ряд
заходів, націлених на покращення економіки‚
життя і добробуту людей. За роки незалежності закріпилися позитивні тенденції розвитку району у різноманітних сферах життя.
Ми живемо у хліборобному краї, де важливим є стан справ у агропромисловому комплексі. За роки самостійності діяльність всіх
служб агропромислового комплексу району
була спрямована на забезпечення виконання
завдань розвитку сільськогосподарського виробництва району, створення ринкової інфраструктури на селі, забезпечення населення
краю необхідними продуктами харчування.
У процесі реформування аграрного сектору власниками права на земельну частку
(пай) стали 27394 громадян, з яких 2090 осіб
стали засновниками новостворених сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності, 7121 особа скористались
правом вільного виходу з колективних господарств і ведуть власне товарне виробництво,
решта власників земельних паїв віддали свої
земельні паї в оренду сільськогосподарським
підприємствам та інвесторам і отримують
відповідну плату за землю згідно із укладеними угодами.
Отримали майнові свідоцтва 86,5% влас№ 3 / 2011

ників майнових паїв. За період реформування 30395 чол. отримали майно в натурі на загальну суму 39,8 млн. грн.
Сільгоспвиробництвом в районі займаються 15 агроформувань та 132 фермерські
господарства.
У нас склались сприятливі умови для
вирощування зернових і технічних культур,
картоплі та овочів, плодово-ягідної продукції
і виробництва кормів для тваринництва.
Проаналізувавши отримані результати
праці, можна впевнено сказати, що працівники сільського господарства отримали гарні
показники.
В 2011 році по всіх категоріях господарств валовий збір ранніх зернових і зернобобових культур складає 29648 тонн зерна,
що на 6,28 тис.тонн більше ніж в 2010 році.
В середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 36,3 ц/га, що більше на 9,7 ц/га ніж
в 2010 році.
Говорячи про реалії та перспективи розвитку сфери агропромислового комплексу
району, не можна оминути увагою й тваринницьку галузь. Останнім часом створено
сприятливі умови для стабілізації і розвитку
тваринництва у сільсьгосподарських товаровиробників всіх форм власності.
Так за 7 місяців 2011 року вироблено
молока – 2520 т, надій на корову складає –
2347 кг молока, реалізовано м’яса – 3663 т,
що більше на 1087 т ніж у 2010 році. Також
збільшився середньодобовий приріст молодняку у порівнянні з минулим роком.
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З метою відтворення, збереження та поліпшення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин працюють племрепродуктори з розведення великої рогатої худоби
в господарствах ТОВ «Агрофірма ім. Суворова», племзавод з розведення м’ясної породи ВРХ в ДП “Рокитне”, 2 племрепродуктори
з розведення свиней у ТОВ «Агрофірма ім.
Суворова» й СТОВ «Котелево», племзавод
СТОВ «Тарасовецька птахофабрика».
Для розведення та вирощування овець
Буковинського типу Асканійської м’ясо-вовнової породи працюють племрепродуктори на базі господарств ПП «Сервіс-СВС»,
ФГ «Мак-Агро», ФГ «Дана», а з розведення
овець каракульської породи – ФГ “Берестецький вівчарик”, ФГ «Вівчарик».
Однією з найперспективніших галузей
рослинництва, яка динамічно розвивається
в останні роки, є садівництво. Починаючи з
2003 року, в районі посаджено 667 га молодого інтенсивного саду, за 2011 рік – 31 га,
що в подальшому дозволить збільшити валове виробництво плодово-ягідної продукції.
Для забезпечення господарств саджанцями,
в районі паспортизовані 10 господарств з
виробництва елітного та репродукційного садивного матеріалу. Найбільшу площу закладено в таких господарствах, як
ФГ “Гаука” (80 га), ФГ “Сокіл” (69 га), ФГ
“Придністровське-2” (68 га), ПП “Ліголь
Чемпіон” (53 га), ФГ “Чемпіон Агро” (51 га)
та інші.
На даний час основна частина молодих
садів вступає в плодоношення і настає потреба в створенні бази для зберігання та переробки плодів. У цьому напрямку вкладаються інвестиції, збудовані фруктосховища
з регулюючим газовим середовищем в ФГ
“МАКосад” – ємкість 700 тонн, ФГ “Гаука”
– ємкість 1800 тонн, ФГ “Агро-Голд” – ємкість 800 тонн та ФГ “Сокіл” – ємкість 600
тонн. Для розвитку садівництва діє державна
програма часткового відшкодування понесених витрат на закладання молодих садів та
нагляд за ними.
Незважаючи на скрутні економічні умови, які складалися на початку дев’яностих,
відбулись позитивні зміни і в промисловому
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секторі.
Завдячуючи зваженій економічній політиці та вмілому керівництву вдалось зберегти виробництво продукції на ДП «М’ясо
Буковини», ПрАТ «Мамалигівський гіпсовий
завод», СК «Новоселицький», філії «Новоселицький райавтодор», ТОВ «Припрутська
ПМК-152», ПрАТ «Агроспецмонтаж» та інших підприємствах.
За роки незалежності було створено ряд
нових підприємств, які забезпечують значні
обсяги виробництва: ТОВ «Роднічок», СТОВ
«Тарасівецька птахофабрика», ТОВ «Свіженька», ПВП «Новоселицька меблева фабрика №1», ПП «Тиша», ПП «Черленівський
цегельний завод», ПП «Котелево-цегла».
Слід відзначити роботу ПрАТ «Побут».
Завдяки керівництву даного підприємства в
районі збережена мережа надання побутових
послуг. До речі, така мережа в Чернівецькій
області збереглась тільки в Новоселицькому
районі.
І хоча є позитивні тенденції в промисловості, не можна не сказати і про негатив, який
серйозно позначився на соціально-економічному стані району. Це відсутність виробництва на ВАТ «Новоселицькому лікеро-горілчаному заводі» та ДП «Екосир»
Кращих результатів досягнуто в будівництві. За роки незалежності побудовано ряд закладів охорони здоров’я, освіти та культури.
Повністю завершено будівництво підвідних
газопроводів. Ведуться будівельні роботи на
низці об’єктів, зокрема на очисних спорудах
м. Новоселиця.
Окрім того розроблені проектно-кошторисні документації на будівництво, ремонт,
реконструкцію ще ряду важливих об’єктів
соціально-культурного призначення: це водогін в м. Новоселиця, Припрутська ЗОШ,
Будинок культури в с.Маршинці, сільського
клубу в с.Кошуляни, спортивний зал РФОК
«Колос» та ряду інших.
Хочеться наголосити на тому, що у нас
налагоджена співпраця з сусідніми державами. Так в рамках транскордонного співробітництва Україна-Румунія-Молдова в районі
розпочалась реалізація транскордонних проектів: «Підвищення безпеки життєдіяльності
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населення в долині річки Прут на прикордонній території з Румунією та республікою
Молдова», «Транскордонне співробітництво
для зменшення впливу відходів на навколишнє середовище в Україні, Молдові та Румунії». Успішно пройшла реалізація І фази проекту ООН «Місцевий розвиток орієнтований
на громаду» та розпочалась підготовка до ІІ
фази.
Значна увага в районі приділяється розвитку соціальної сфери. Діяльність органів
соціального захисту протягом двадцяти років
Незалежності спрямовувалися на підвищення рівня життя всіх верств населення шляхом
розвитку та повнішого використання трудового потенціалу, поліпшення ситуації на ринку праці, стимулювання малого та середнього
бізнесу, легалізації “тіньової діяльності.”
Якщо в 2001 році заборгованість з виплати заробітної плати становила 2 млн. 200 тис.
грн то станом на 1 серпня 2011 року заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах немає.
Проводиться планомірна робота щодо
підвищення доходів від трудової діяльності.
Покращено соціальний захист незахищених
верств населення, суттєво збільшено виплати
допомоги при народженні дитини. Так, виплата на першу дитину сягає 25 тис.грн., на
другу – 50 тис.грн., на третю –100 тис.грн.
Адресну соціальну допомогу в районі отримує майже 5 тисяч сімей. З державного бюджету на їх підтримку було спрямовано протягом 2010 року 38 млн. 737,3 тис. грн., що
на 10 млн. більше, ніж в 2009 році, станом
на 1.08.2011 профінансовано 26 млн. 867 тис.
грн.
Затримок, скарг щодо призначень, як
і заборгованості з виплат допомог немає. В
районі житловими субсидіями скористалися
1800 сімей. На їх виплату район отримав з
бюджету 355 тис. грн.
Турбота про ветеранів війни і праці –
один із пріоритетних напрямків роботи соціального захисту населення. В районі проживає понад 16 тисяч пільговиків, із них 4500
– ветеранів війни, понад 3000 ветеранів праці, 640 багатодітних сімей. На фінансування
пільг з державного бюджету в 2010 році було
№ 3 / 2011

виділено 4 млн. 756,7 тис. грн., за січень-липень 2011 року – 4 млн. 726 тис.грн.
З державного бюджету на виконання
програм, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою з початку року виділено 164,6 тис.
грн. Особлива увага приділяється потребам
інвалідів, зокрема санаторно-курортному лікуванню, направленню на навчання для здобуття професії.
28 квітня 2011 року після завершення
ремонтних робіт розпочав свою діяльність
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
розташований в с. Костичани. Нині там проходять реабілітацію 8 дітей-інвалідів.
В 2010 році 2 інваліди Великої Вітчизняної війни I групи, в 2011– 1 інвалід І групи
одержали автомобілі “Славута” .
Громадянам, які постраждали від минулорічного стихійного лиха, виплачено компенсацію на майже 8 млн грн.
Приділяється особлива увага розвитку
освітньої галузі в районі. За роки суверенітету освітня мережа реорганізовувалась,
відновлювалась, удосконалювалась та проходила всі етапи реформ, які відбувалися на
освітянській ниві держави.
Протягом цього часу 14 загальноосвітніх
шкіл І-ІІ та І-ІІІ ступенів реорганізовані у навчально-виховні комплекси, що сприяло відновленню дошкільного навчання у селах Динівці, Слобода, Рингач, Строїнці, Котелеве,
Чорнівка, Жилівка, Припруття, Щербинці.
У 2003 році побудовано корпус початкової
школи НВК с.Котелево, у 2006 році – навчальний корпус Магалянської ЗОШ, у 2008 році
добудовано корпус В Новоселицької гімназії,
у 2009 році побудовано дитячий навчальний
заклад с. Бояни та здійснено реконструкцію
ДНЗ с.Чорнівка, розпочато будівництво Острицького ДНЗ, на даний час здійснюється
будівництво корпусу В Магальської ЗОШ та
Рідківської ЗОШ.
Проведено реконструкцію п’ятнадцяти
котелень з переводом з твердого палива на
природний газ, реконструкцію двох котелень
з переведенням з твердого палива на електроопалення, капітальний ремонт котелень та
будівель у 19 закладах освіти.
Продовження у №4 2011 р.

БУКОВИНСЬКИЙ ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

23

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ігор ЧЕБАН,
начальник Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського
господарства України

БУКОВИНСЬКИХ ЛІСІВ СТАЄ ЩОРОКУ НА
50-60 ГЕКТАРІВ БІЛЬШЕ!
Важко у це віриться, але факт залишається фактом, – стверджує 36-літній Ігор ЧЕБАН –
наймолодший начальник обласного управління лісового та мисливського господарства в
Україні. На новій посаді він близько року. Та це не завадило йому вивести буковинських
лісівників на 5-е місце в Україні за показниками діяльності. І це при тому, що своє завдання Ігор Дмитрович, як потомственний лісівник, вбачає у тому, щоби без шкоди для
зеленого друга забезпечити потреби народного господарства.
- Ліс нині рубають всі – і у нас, і за кордоном. Навіть до пралісів Амазонки добралися. Не виняток і Буковина, де чути цюкіт
сокир і шуми потужних електропил. Але тут
маємо одне «але». І, слава Богу, що воно є.
Бо інакше ми жили б серед пеньків. Та про
все попорядку.
...В Україні та ще у 6-ти країнах східної Європи діє регіональна програма ENPIFLEG, яку реалізують Світовий банк,
Міжнародний союз охорони природи та
Всесвітній фонд дикої природи. Їхні експерти, проаналізувавши чинне українське
законодавство, що регулює рубки лісу, та
вивчивши, як воно реалізується на місцях,
прийшли до сумного висновку: вибіркові
санітарні рубки (ВСР), які проконтролювати практично неможливо, стали узаконеним
способом здійснення дрібних розкрадань
деревини в особливо великих розмірах. І за
прикладом далеко ходити на треба: Карпатський спецлісгосп АПК (агропромислового
комплексу) заготовляє 70% деревини саме
у такий спосіб, тоді як рубками головного
користування, які суворо контролюються, –
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лише 30%. У Путильському ж лісгоспі, який
розташувався поруч з Карпатським, але належить до держуправління, ці цифри з точністю до навпаки. Спеціалісти останнього
постійно відновлюють ліс, тоді як «апековці» не посадили жодного деревця.
Чому так? Справа, мабуть, у підпорядкуванні та пріоритетах. Хоча, на жаль, Державна агенція лісових ресурсів, створена
у ході адмінреформи на базі Держкомлісгоспу України, стала структурним підрозділом саме міністерства агропромислового
комплексу. І це аж ніяк не радує, бо мало
би бути навпаки. Тож сподівання лише на
свідомість самих лісівників. А вони у нас
на Буковині одні з кращих. Переважна більшість – потомственні. Так було, так є і, дай
Боже, щоби не змінилося й у майбутньому.
Бо, коли ти виріс у лісі, то вже просто не
зможеш дивитися на свого зеленого друга
тільки очима споживача...
– Ігоре Дмитровичу, тож які показники по управлінню щодо вибірково санітарних рубок?
– Ми цим не зловживаємо. Переконаю
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цифрами: з початку роки нами заготовлено виватися.
Загалом же лісова галузь області три800 тисяч кубів деревини. З них 600 тисяч
– рубками головного користування і лише 43 мається на трьох «китах» – раціонально нетисячі – вибірково санітарними. Значну увагу виснажливому лісокористуванні, наближеприділяємо рубкам догляду. Для нас вони ному до природи відновленні лісів, якому
взагалі збиткові, але саме завдяки їм форму- допомагають рівномірно-поступові рубки,
ємо нові корінні деревостани – ялицевобу- та вирощування високопродуктивних насакові. Щоправда, цією працею скористають- джень.
ся вже наступні покоління. І вони її оцінять.
– Держава практично кинула на приБо ми намагаємося уникати прорахунків, зволяще лісовідновну роботу… Як із цим
принайні
таких,
зараз? Щось зміякі нам діснилося на
За
показником
заповідності
Буковина
талися у
краще?
посідає
перше
місце
в
Україні
спадок від
– На
радянської
жаль,
ні.
системи.
Що
На ведення лісомаю на увазі? Після другої світової війни вого господарства держава виділяє нам, як
Радянський Союз потребував для відбудо- і раніше, 8% від потреб. У перекладі, так
ви зруйнованого господарства дуже багато би мовити, на гроші – це означає, що ми
деревини. Вирубувалися значні площі, а на можемо спрямувати на підтримку і розвемісці зрубаних дерев садили похідну поро- дення лісових насаджень 132 тис. грн. Тоді
ду – швидкоростучу ялину звичайну, яка, як управління витрачає на ведення лісоводозріваючи, всихає через 40-60 років. Та ще го господарства щороку по 40 млн. грн без
й сприяє розвитку короїда (кореневої губ- зарплати! Ми ці кошти заробляємо. І осноки), що потребує додаткових санітарних за- вний акцент робимо на збільшенні продукходів. Та попри таку ситуацію нинішнього тивності виходу деревини з одного гектара.
року ми загалом відмовилися від суцільПротягом останніх років послідовно
них санітарних рубок, які найбільше й ви- здійснюємо стратегічну програму будівникористовуються для зловживань. Зрештою, цтва лісових доріг господарського признаостанніх я просто не допущу. За 30 хвилин чення. Цьогоріч буде здано в експлуатацію
ми збираємо всю лісову охорону в будь-якій 17 км нових лісових магістралей. Уже заточці краю!
провадили передовий метод електронного
Охороняти ж нам є що, адже за показни- обліку деревини. А ще нам вдалося залучиком заповідності Буковина посідає в Україні ти інвестиції для переробки низькосортної
перше місце: 40 відсотків усіх її лісів є за- деревини. Завод вартістю 5 млн. грн буде
казниками і заповідниками. Та й щодо лісис- закладений у Сторожинецькому районі.
тості Чернівецька область теж серед лідерів:
33% території краю зайняті лісами, тоді як в УкраїПротягом останнього року суттєво зросла й сені цей показник становить
редня зарплата по галузі. Нині вона становить 2515
лише 13%. А починали ми
з 29%. Протягом останніх гривень. Утім, є спеціалісти, що отримують і 5-6
тисяч гривень.
років приріст лісів щоро– Усе залежить від виробітку, – наголошує кеку становив у середньому
рівник. – Але люди стали працювати краще, коли
50-60 гектарів. Зупинятися
на цьому не збираємося, бо відчули матеріальний стимул. Продуктивність праколи лісистість у гірських
ці сягнула 148%, а зарплатня
районах зашкалює, то у
піднялася до 136%!
степових – ще є куди роз№ 3 / 2011
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Юлія ЯКІВЧЕК,
начальник Чернівецького обласного Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

УСИНОВЛЕННЯ – НЕ МАГАЗИН,
ДИТИНА – НЕ ТОВАР!
29 дітей усиновили буковинці цього року. На батьків чекають ще 392 малюка.
Про опікунство та усиновлення.
– Що потрібно знати подружжю, яке
хоче усиновити дитину?
– Усиновлення – найкраща форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. Бо вони стають
повноправними членами сім’ї. Держава заохочує цей процес – усиновителі отримують
допомогу, як при народженні, а також – декретну відпустку.
Але не кожну сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, можна усиновити. Не підпадають під це діти, батьки
яких перебувають у місцях позбавлення волі,
або якщо батьки не можуть виконувати своїх
обов’язків у зв’язку з тривалою хворобою, чи
коли діти відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав. Саме тому із 1294 дітей лише 392 дитини перебувають на обліку
з усиновлення.
Усиновлювачам треба звернутися до
служб у справах дітей за місцем проживання.
З ними проведуть співбесіду і дадуть перелік
документів, які необхідно зібрати. Щоправда, декому не подобається складна процедура, але ж це не магазин, де купують товар!
Ми маємо знати, куди потрапляє дитина, яка
вже один раз осиротіла.
Коли подружжя збере документи, проводиться акт обстеження умов проживання
усиновлювачів і тільки після цього майбутніх батьків ставлять на облік усиновлення. Із
пакетом документів людина може звернутися
до будь-якої служби, навіть в іншу область.
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Пошук дитини може зайняти як місяць, так
і рік. Щоправда, після року документи треба
поновлювати.
Кандидати на усиновлення мають право
додатково провести медичні обстеження дитини. Це робиться в її інтересах, щоби вона
потім знову не залишилася самотньою. Але
у нас, дякувати Богу, від 2007 року випадків
розусиновлень не було.
Головне для усиновлювача – довідка про
стан здоров’я: він не повинен перебувати на
обліку у нарколога та психіатра. Не повинен
також притягатися до кримінальної відповідальності за певними статтями.
– Як щодо віку?
– Обмежень у віці немає. Хоча, з якого
боку дивитися… Це дає право родичам не
брати під опіку осиротілу дитину, а усиновлювати, що розширює права жінок старшого
віку. Та чи не осиротіє дитина раніше часу?
Зустрічаємося і з проблемою, коли усиновлювачі втратили власну дитину. Ми намагаємося їх переорієнтувати, аби вони усиновили дитинку тільки протилежної статі. Бо
батьки будуть порівнювати дитину із своєю
втраченою.
– Якщо у дитини, яку хочуть усиновити, є братик чи сестричка?
– Наша служба слідкує за тим, аби не розривалися родинні стосунки. Але, як виняток,
органи опіки можуть дати дозвіл на усиновлення. Наприклад, коли сестричка (братик)
вже знаходиться в сім’ї або хвора, і потребує
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Щороку 30 вересня в Україні відзначають Де́ нь усиновлення. Свято збігається із днем християнського свята Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
спеціальних інтернатних закладів.
– Яких дітей бажають виховувати буковинські родини?
– Найчастіше люди беруть зовсім маленьких. Майбутні батьки хочуть, аби малюк
вважав їх рідними. Деякі усиновлювачі навіть імітують вагітність… Тож малюків, народжених після 2008 року, на обліку немає.
Та намагаємось переконувати людей брати і
старших дітей. На щастя, бувають випадки,
коли люди приходять з категоричним наміром усиновити маленьку дитину, а в процесі
розмови усиновлюють і шестирічних. А нещодавно молода пара усиновила дитину, в
якої були проблеми з мовленням. Інша сім’я,
яка не мала власних дітей, усиновила одразу
двох. Важливо, аби усиновлювач відчув, що
це саме його дитина.
– Хто найчастіше бере під опіку сиріт?
– Здебільшого родичі. Найчастіше, за
статистикою, – бабусі і дідусі. Родичам теж
потрібно зібрати відповідні документи. Але
якщо це стороння людина, вона повинна
обов’язково пройти навчання, яке проводить
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. Повинні пройти навчання й батькивихователі, і прийомні батьки. Без цього їх
просто не візьмуть на облік.
– Ходять чутки про закриття інтернатів…
– Нині в країні прийнято багато законо-

проектів, спрямованих на влаштування дітей
у сім’ї. Таким чином ми забезпечимо конституційне право дітей на виховання в сім’ї,
виконаємо міжнародні акти, в тому числі й
конвенцію ООН про права дитини. А такий
кардинальний крок як закриття інтернатів,
вважаю передчасним. Реформування інтернатних закладів повинне відбуватися поступово.
Мова швидше йде про розукрупнення таких закладів. І Буковина не виключення. Так,
Оршівський дитячий будинок – інтернатний
заклад нової форми, куди дітей влаштовують за
родинним принципом. Тут діти ходять до звичайної школи. Але з кожним роком кількість
дітей, яких влаштовують у сім’ї, більшає!
Будинки сімейного типу і прийомні сім’ї
– це, фактично, соціальне замовлення держави. Дітей беруть на виховання до повноліття
або до 23 років, якщо вони навчаються. Далі
доросла людина вибуває із сім’ї. Та буковинці
– чуйні люди, тож у нас здебільшого діти залишаються назавжди...
– Чи перевіряють ці сім’ї потім? Кажуть, що діти скаржаться на те, що їх беруть як робочу силу…
– Обов’язково перевіряємо: і в якому стані
діти, і в яких умовах вони живуть. І не тільки
тих, кого беруть під опіку, а й тих, кого усиновили. Звичайно, зберігаючи анонімність. Поки
що скарг не виявили.
Любов Плахіна, «Версії»
СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

ЧНУ імені Юрія Федьковича відсвяткував 136-ту річницю
Свою 136-ту річницю з дня заснування відсвяткував
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Традиційно до цієї дати підбивають підсумки за рік.
Головною подією року для Чернівецького національного
університету стало зарахування його центрального корпусу
до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це дало можливість залучити додаткові кошти з державного бюджету на
необхідні ремонтні роботи. Як відзначив голова облдержадміністрації Михайло Папієв, такого серйозного фінансування університет не отримував, мабуть, за останні 50 років.
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Віктор БАЧИНСЬКИЙ,
начальник бюро судмедекспертизи,
професор кафедри патоморфології
та судової медицини Буковинського
державного медичного університету, доктор медичних наук, Заслужений лікар України

РОБОТА У МОРЗІ: ЦІКАВО, АЛЕ СУМНО
Восени – мотоциклісти, влітку – утопленики. Такий вплив сезонності на роботу судмедекспертів. Розповісти про їхні робочі будні ми попросили начальника бюро судмедекспертизи, професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України Віктора
Теодосовича БАЧИНСЬКОГО.
– Побутує думка, що у морзі займаються тільки розтином померлих... Розкажіть
про роботу бюро.
– Загалом про роботу нашої структури
ніхто нічого не знає. Але судово-медична експертиза лише на 15% займається розтинами.
Для порівняння: якщо ми проводимо до 3 тис.
розтинів на рік, то живих людей приймаємо
близько 22 тис. Щодня – близько 40 осіб. У
нас є і «постійні клієнти» – жертви сімейних
скандалів, які звертаються до нас систематично. Маємо велику лабораторію з дослідження
речових доказів, до якої входять 5 відділень:
судово-медичної криміналістики, судово-медичної гістології, судово-медичної цитології,
судово-медичної імунології, спеціалісти якої,
наприклад, досліджують суху кров, групову належність – людська чи тваринна тощо,
та відділення судово-медичної токсикології.
Там скрізь працюють лікарі, які мають певний профіль. Наприклад, судово-медичний
експерт-токсиколог досліджує речові докази
біологічного походження, що перебувають у
людині, скажімо, чи є отруйні або наркотичні
речовини у крові, сечі, м’язах.
– Коли помирає близька людина, рідні
часто розгублюються, бо не знають, як діяти в такій ситуації…
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– Якщо людина померла в стаціонарі лікарні і немає скарг родичів на неправильне
лікування, то у цьому випадку головний лікар
підписує історію хвороби і відправляє до патанатомії, де відбувається перевірка, чи правильно був встановлений діагноз. У випадку,
коли родичі скаржаться, головний лікар зобов’язаний звернутися до органів міліції за
місцем знаходження лікувального закладу і
відправити тіло та історію хвороби до нас – у
судмедекспертизу.
Якщо ж людина непрацездатного віку за 3
дні до смерті обстежувалася лікарями, померла вдома, наприклад, від хронічної хвороби,
то лікарське свідоцтво про смерть має право
видати поліклініка за місцем проживання.
Коли людина помирає раптово, на вулиці,
та ще й працездатного віку, потрібно викликати міліцію (швидка в такому випадку тільки
констатує смерть). На місце НП виїжджає судово-медичний експерт і нашим спеціальним
транспортом направляється в обласне бюро
судово-медичної експертизи. На основі розтину видається лікарське свідоцтво про смерть.
– Не завжди родичі покійного згодні на
розтин через релігійні переконання. Як чините у таких випадках?
– Якщо родичі проти ростину, ми зверта-
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– Від чого люди помирають найчастіше?
– 50% смертей – ненасильницькі, від
хвороб. Перше місце посідають серцевосудинні захворювання (ішемії, інфаркємося до прокуратури. І вже прокурор, після
ти), друге – легенева патологія, кишкові
того, як родичі надають медичні документи, інфекції тощо.
вирішує, чи можна видати свідоцтво за зоНайперша причина від насильницької
внішнім дослідженням на основі цих доку- смерті – передозування етиловим алкоголем.
ментів. Якщо ознаки насильницької смер- Далі йдуть травми та суїциди.
ті відсутні, то розтин не проводимо. Але це
– Чоловіків помирає більше?
окремі випадки, їх буває 1-2 на рік. Адже ніх– 75% померлих – чоловіки. 25% - жінки.
то не хоче брати на себе відповідальність за У середньому, на жаль, це люди працездатновбивство… Наприклад, людина лежить дома го віку, від 35 до 60 років. Жіночий організм
хвора, ордер на квартиру оформлений на неї. витриваліший та й шкідливим звичкам жінки
Де гарантія, що якийсь корисливий родич не менше піддаються.
прикладе подушку до обличчя немічної бабці
– Чи впливає на кількість смертей почи дідуся?
года та пора року?
Одне слово, порадив би родичам слідку– Сезонність у судово-медичній експервати за своїми близькими, аби потім не вини- тизі має велике значення! Тільки трохи покало проблем і тяганини з документами! Лю- теплішає – «ідуть» мотоциклісти, а в спеку
дина у похилому віці повинна постійно бути – утопленики. Якщо сильний вітер чи повний
під наглядом лікаря. Раз на місяць треба ви- місяць – обов’язково стаються самогубства.
кликати лікаря для огляду.
Взимку – сезон переохолоджень та отруєнь
– Іноді з телебачення ми чуємо про чор- чадним газом…
ний ринок людських органів. Чи можливо
На жаль, стається й таке, що просто не
це на Буковині?
можливо зрозуміти. Наприклад, був випадок,
– Аби займатися трансплантацією ор- коли дитина хотіла комп’ютер. Але батьки не
ганів, повинна бути стерильна операційна, мали змоги його придбати. І 14-річна дівчина
надсучасні лабораторії, які перевіряють біо- повісилась…
логічну сумісність тканин, а також відповідні
– Які нагальні проблеми хвилюють
холодильники, контейнери. Без таких умов бюро нині?
органи пересадити не можливо.
Проблеми є: попереду «Євро 2012», тож
– За кордоном практикують заповіда- усі кошти йдуть туди. А нам не вистачає на
ння власних органів після смерті іншим лю- капітальні і поточні ремонти, на придбання
дям. У нас таке можливе?
обладнання і транспортних засобів. Та, незва– На Буковині така практика не можлива. жаючи на те, що ми працюємо в старих приХоча це треба було б уже давно зробити. Тран- міщеннях – скрізь порядок. У морзі під час
сплантація можлива лише у кількох регіонах роботи навіть запаху ніхто не відчуває – конУкраїни, наприклад, у Запоріжжі, Києві...
диціонери, все обкладено плиткою, чисті столи, інструментарій... Намагаюсь
У бюро судово-медичної експертизи трудяться
зберегти здоров’я працівників.
245 працівників, з них – 57 лікарів. Для аналізу є все
Адже, наприклад, у Дніпропенеобхідне обладнання. Нещодавно для відділення сутровську певний відсоток експердово-медичної токсикології придбали газоворідинний
тів хворіє на туберкульоз. У нас
хроматограф за 250 тис. грн. З його допомогою ми
– жодного хворого експерта! Як
проводимо якісний і кількісний аналіз отруйних реби скрутно не було, але всім прачовин: встановлюємо, наприклад, яка саме отруйна
цівникам видаємо молоко, матеріречовина є в організмі, яка її кількість.
альну допомогу на оздоровлення.
Зазвичай на Буковині за рік скоюється
30 – 40 убивств. Найбільша кількість вбивств
за рік становила 76. Для порівняння:
у Донецьку кожні дві години вбивство.
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Оксана КРИВСЬКА,
в.о. юрисконсульта Державного управління охорони навколишнього природного середовища

ЕКОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ
БУКОВИНИ – ПРОБЛЕМА, ЩО ПОТРЕБУЄ
НЕВІДКЛАДНИХ СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ
Проблема збереження довкілля території Чернівецької області вже не перший рік залишається однією з найактуальніших. Державне управління охорони навколишнього природного
середовища в Чернівецькій області б’є на сполох, оскільки згідно із наявною в Держуправлінні інформацією про стан поводження з твердими побутовими відходами, влада на місцях
майже самоусунулась від виконання вимог Закону України «Про відходи».
Стаття 20 цього Закону чітко описує повноваження місцевих районних державних
адміністрацій у сфері поводження з відходами. До того ж у статті 21 цього ж нормативно-правового акту із своїми повноваженнями може ознайомитися кожен міський,
селищний, сільський голова краю, до яких,
зокрема, належить вирішення питань щодо
розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів
для захоронення відходів, здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй
території тощо.
У ході вивчення даного питання Держуправлінням встановлено, що, приміром
у Новоселицькому районі, є сільські ради,
територія яких знаходиться у зонах ризику підтоплень, отже виникають проблеми з
отриманням дозволів на розміщення сміттєзвалищ. На території тієї ж Чернівецької
області існують прецеденти укладання договорів про вивезення сміття на відповідні полігони сусідніх сільських рад, місце розташування яких дозволяє збереження великої
кількості твердих побутових відходів без ризику завдання шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людей, тому, при бажанні
керівника місцевої влади, питання розміщення сміття, так чи інакше, вирішується без по30

рушень при цьому норм природоохоронного
законодавства.
Важко переоцінити значення рівня сумління, культурного розвитку керівників та
населення, адже і від рівня свідомості навіть
найменшого буковинця у значній мірі залежить екологічне благополуччя Чернівецької
області.
Всім відомі заходи, що мають назву
«збори громадян» чи «сходка села». На наше
глибоке переконання такі зібрання повинні
відбуватися якомога частіше і, при необхідності, обов’язково слід залучати компетентних представників природоохоронної галузі.
Прикро констатувати, що у більшості районів області, незважаючи на те, що майже
всі сільські ради визначились з місцями організованого захоронення відходів (для цього
виділені земельні ділянки) кількість стихійних смітників не зменшується. Основними
причинами, як показує вивчення ситуації, є
відсутність чіткої системи (організації) збору і захоронення відходів, недотримання вимог екологічної безпеки і санітарних правил
при облаштуванні і експлуатації організованих полігонів і сміттєзвалищ (відсутння обваловка, огорожа, несвоєчасне компостування, незручні під’їздні шляхи, не призначено
відповідального за їх експлуатацію, а якщо і
призначено то тільки на папері тощо).
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Зі свого боку Державне управління охорони навколишнього природного середовища
гарантує всебічне сприяння у межах наданої
нам компетенції будь-кому, хто звернеться за
допомогою у раціоналізації використання відходів, вжитті необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих
технологій тощо. Також нами проводяться
організаційні заходи з виділення коштів з
фондів охорони навколишнього природного
середовища на облаштування сільських, селищних та міських сміттєзвалищ і закупівлю
техніки. Для цього владі на місцях необхідно підготувати запит про виділення коштів
з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища для здійснення природоохоронних заходів, графік реалізації відповідного природоохоронного заходу, встановлених зразків, а також кошториси.
Не залишається осторонь проблем, що
стосуються утилізації та переробки сміття в
Україні і столична влада. Зокрема, нещодавно Міністр екології та природних ресурсів
Микола Злочевський погодив Організацію з

розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО, Японія) проекти, які
в найближчій перспективі будуть реалізовуватись в рамках Кіотського протоколу. На
зустрічі з Міністром президент НЕДО Хідео
Хато відзначив, що особливу підтримку матимуть проекти будівництва нових потужностей
із переробки сміття.
Підсумовуючи вищенаведене, залишається констатувати, що виключно спільними
зусиллями центральної, обласної та районної
влад, всіх і кожного мешканця України, доклавши максимум зусиль для впорядкування
нашого загального дому, можливо навести
чистоту та порядок, запобігти надзвичайним
ситуаціям екологічного, природничого і епідеміологічного характерів, створити сприятливі умови для нашого проживання та проживання майбутніх поколінь.
За додатковою консультацією можна звертатися за контактною інформацією,
яка розміщена на офіційному веб-ресурсі
Держуправління за електронною адресою
http://www.eco-bukovina.com.ua.
СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

«Участь регіональних органів виконавчої влади та інститутів
місцевого самоврядування в процесах європейської інтеграції»

Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації та Науково-дослідницьким інститутом Європейської
інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ ім.
Ю. Федьковича за участі Управління державної
служби Головдержслужби України у Чернівецькій області проведено круглий стіл «Участь
регіональних органів виконавчої влади та інститутів місцевого самоврядування в процесах європейської інтеграції: управлінські аспекти».
Присутні обговорювали два питання, винесені на порядок денний:
Нормативно-правові основи забезпечення євроінтеграційного курсу України;
Здобутки та завдання місцевих органів влади в реалізації стратегічного курсу Української держави.
З імпульсною доповіддю виступив завідувач кафедри політології та державного управління, директор Науково-дослідницького інсти№ 3 / 2011

туту Європейської інтеграції та регіональних
досліджень Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, професор Анатолій Круглашов. Він зауважив, що безперечно
здобутки у напрямку європейської інтеграції
України є, але, на превеликий жаль, їх менше,
ніж похибок і недоопрацювань на цьому шляху. Виступ пана Круглашова надав імпульсу подальшому бурхливому обговоренню.
Наприкінці заходу усі його учасники зійшлися на тому, що стратегія Європейської інтеграції України потребує створення більш чіткого механізму реалізації, як на центральному,
так і регіональному рівнях, особливу увагу приділяючи перейманню європейських цінностей.
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ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Ірина НІМІЖАН,
заступник начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів, легалізації об’єднань громадян, систематизації законодавства, правової
роботи та освіти Головного управління юстиції
у Чернівецькій області

ПРО АНТИКОРУПЦІЙНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
Із набуттям чинності 1 липня 2011 року Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011р. № 3206 (далі –Закон № 3206), запрацювали заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції.
Зокрема, до них статтями 6-10 Закону
віднесено обмеження щодо: використання
службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків (пожертв), роботи близьких осіб,
а також обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування.
До заходів, покликаних боротися з корупцією, віднесено також антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів,
яку має здійснювати Мін’юст; установлення
кодексу поведінки осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування; недопустимість конфлікту
інтересів; спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування та заходи фінансового контролю (які запрацюють з 01.01.2012 року); забезпечення прозорості інформації, а також
заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
Заходи щодо виявлення, припинення та
розслідування корупційних правопорушень
здійснюватимуться спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, до
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яких Законом віднесено органи прокуратури,
спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України,
якщо інше не передбачено законом.
Слід зазначити, що 01.07.2011 року
також набув чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207,
яким внесено чимало змін, які стосуються антикорупційних аспектів кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності.
Зокрема, у Кодексі України про адміністративні правопорушення з’явилася глава
13-А «Адміністративні корупційні правопорушення».
Крім того, оновлена редакція статті 257
КпАП передбачає, що протокол про вчинення
адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем
вчинення корупційного правопорушення.
У разі вчинення корупційного правопо-
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рушення службовою особою, яка працює в
апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції
для визначення підсудності.
Особа, яка склала протокол про вчинення
адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду
надсилає прокурору, органу державної влади,
органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де
працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого
правопорушення та норми закону, яку порушено.
При цьому, частина друга статті 250
КпАП передбачає, що при провадженні у
справах про адміністративні правопорушення, передбачених статтями 172-2 – 172-9 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою.
Запроваджено повістку особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, яка повинна вручатися не пізніш як за три
доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи (ст.
277-2 КпАП).
Строк розгляду адміністративних справ
про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа,
щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно
ухиляється від явки до суду або з поважних
причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у
відпустці тощо).
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк
з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади,
органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації,
державному чи виборному органу, власнику

юридичної особи або уповноваженому ним
органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством
від виконання функцій держави, якщо інше
не передбачено законом, а також усунення
причин та умов, що сприяли вчиненню цього
правопорушення (ч. 7 ст. 285 КпАП).
Важливо пам’ятати, що адміністративне
стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом
трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше
одного року з дня його вчинення (ч. 3 ст. 38
КпАП).
Законом № 3206 передбачено, що відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили,
притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного
стягнення заносяться до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.
Стаття 22 Закону № 3206 передбачає особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Так, особа щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності,
підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше
не передбачено Конституцією і законами
України.
Особа, щодо якої складено протокол про
адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією
і законами України, може бути відсторонена
від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до
закінчення розгляду справи судом.

Важливо пам’ятати, що адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня
виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення (ч. 3 ст. 38 КпАП).
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У разі закриття провадження у справі про
адміністративне корупційне правопорушення
у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень
особі відшкодовується середній заробіток за
час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким
відстороненням.
Дострокове припинення повноважень
особи на виборній посаді, припинення повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що здійснюється за рішенням Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, звільнення військової посадової особи з військової служби у зв’язку
з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових
повноважень у випадках, передбачених частиною першою статті 22 цього Закону, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами України.
Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані
з порушенням обмежень, передбачених цим
Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання
органом державної влади, органом місцевого
самоврядування, підприємством, установою,
організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше
не передбачено законом.
Про звільнення особи з посади у зв’яз-

ку з притягненням до відповідальності за
корупційне правопорушення, пов’язане з
порушенням обмежень, передбачених цим
Законом, керівник органу державної влади,
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк
письмово повідомляє суд, який постановив
обвинувальний вирок або прийняв постанову
про накладення адміністративного стягнення
за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.
З метою виявлення причин та умов, що
сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого
суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до
відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється
до цієї діяльності, встановлюється виключно
за вмотивованим рішенням суду, якщо інше
не передбачено законом.
Збитки, шкода, завдані державі внаслідок
вчинення корупційного правопорушення, підлягають відшкодуванню в установленому законом порядку.
СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

Буковинських підприємців переконують у необхідності
дотримуватися вимог чинного законодавства про оплату праці
Боротьба із зарплатою “в конвертах”
– серед найважливіших завдань податкової
служби краю. Підприємцю, який використовує працю найманих осіб, слід знати, що із
прийняттям Податковому кодексу у податкової служби з’явився такий інструмент, як
фактична перевірка. Вона дає право перевіряти все, що пов’язано з виконанням трудового законодавства – наявність належного
оформлення трудових відносин, з’ясування
34

питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату
праці, відомості про оплату праці працівника, без попередження. Раніше про проведення подібних перевірок слід було повідомляти суб’єктів господарювання за 10 днів.
Таким чином, умови для виплати зарплати
“в конвертах” стають дедалі не вигіднішими для роботодавців.
Прес-служба ОДА
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Василь МАКОВІЙЧУК,
начальник Кіцманського районного
управління юстиції

КОРУПЦІОНЕРІВ – ДО ЄДИНОГО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПОРУШНИКІВ
ЗАКОНУ
З 1 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206- VI. Він містить низку новел, впровадження яких дозволить побудувати ефективну систему запобігання та протидії корупції.
Як свідчить назва та зміст закону, пріоритетного значення набуває превентивний
підхід до подолання корупції, що є істотною
відмінністю від домінуючого раніше репресивного характеру законодавства, за якого
основна увага приділялася питанням відповідальності за корупційні правопорушення.
Тож, як зазвичай кажуть лікарі «Хворобі
краще запобігти, ніж потім боротися з її наслідками».
Отже зупинимося на найважливіших
положеннях нового закону.
Першочергово, Закон України «Про
засади запобігання та протидії корупції»
значно розширив перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення
– антикорупційне законодавство поширюється не лише на державних службовців, а
й на осіб, які працюють на державу, але не
наділені таким статусом. Це дозволяє докорінно змінити ситуацію із високим рівнем
зловживання у зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема, таких, як освіта та
медицина.
Крім того, за корупційні правопорушення тепер можна притягнути до відповідальності посадових осіб іноземних держав та
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міжнародних інституцій, а також представників приватного сектору.
Закон встановлює також низку обмежень
щодо використання службового становища
(заборона з метою одержання вигоди неправомірно сприяти фізичним або юридичним
особам у здійсненні ними діяльності; неправомірно сприяти у призначенні особи на
ту чи іншу посаду; втручатися в діяльність
інших органів державної влади; надавати не
передбачені законодавством переваги).
Також передбачені обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності. Зокрема, публічним службовцям
заборонено займатися іншою оплачуваною
чи підприємницькою діяльністю (за винятком окремих видів діяльності), входити до
складу керівних органів підприємств чи організацій, що мають на меті одержання прибутку.
Власне кажучи, саме ці обмеження не
можна назвати принципово новими, однак
їхній перелік та формулювання у новому законі є більш чіткими, ґрунтовними та деталізованими.
Варто відзначити, що закон приділяє
значну увагу вдосконаленню механізму до-
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бору на публічну службу. Важливим елементом цієї процедури є спеціальна перевірка
претендентів на службу. Її результати будуть
визначальними при вирішенні питання щодо
призначення особи на посаду.
Закон встановлює норми, спрямовані на
запобігання конфлікту інтересів. Так, державні службовці повинні не допускати будьяке виникнення конфлікту інтересів, а у разі
його наявності – невідкладно повідомити
про це безпосереднього керівника.
Новелою українського антикорупційного законодавства є обмеження щодо осіб,
які припинили публічну службу. Таким особам забороняється протягом року з дня припинення служби укладати трудові угоди чи
угоди у сфері підприємницької діяльності з
підприємствами, установами чи організаціями, стосовно яких відповідна особа здійснювала контрольні чи наглядові повноваження,
приймала управлінські рішення. Також колишнім службовцям упродовж зазначеного
проміжку часу забороняється поширювати
інформацію, яка стала відома у зв’язку із
виконанням службових обов’язків, а також
представляти інтереси осіб у справах, в яких
стороною виступає орган, в якому працювала дана особа.

Закон не залишає поза увагою актуальне
питання фінансового контролю за доходами
публічних службовців, а також за їх витратами, зберігаючи існуючий на сьогодні загальний порядок здійснення такого контролю шляхом щорічного декларування.
Передбачається також викорінити практику фінансування державних органів за рахунок тих чи інших фізичних та юридичних
осіб. Бо таке, з дозволу сказати, спонсорство
не сприяє забезпеченню принципу об’єктивності в роботі цих органів.
Запорукою успіху в запобіганні та протидії корупції є формування в населення
ставлення нетерпимості до її проявів. Тому
законом передбачено широке залучення громадськості до заходів у сфері подолання корупції.
Закон також чітко розмежовує адміністративну та кримінальну відповідальності
за корупційні правопорушення. Та встановлює обов’язкове звільнення з роботи осіб,
які притягнуті до відповідальності за вчинення таких правопорушень.
Важливим стримуючим від вчинення
корупційних діянь фактором є запровадження Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення.
СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

На засіданні постійної комісії обласної ради

Відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього
природного середовища, природокористування
та земельних відносин (голова комісії – депутат
Василь ТКАЧУК). Члени комісії розглянули питання про внесення змін до обласного бюджету
на 2011 рік, обговорили проект Тимчасового
положення про порядок продажу земельних
ділянок державної та комунальної власності
та права на їх оренду на земельних аукціонах
на території Чернівецької області.Члени профільної постійної комісії крайового парламенту
обговорили Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
в 2011 році за рахунок перевиконання дохідної
частини фонду, розглянули зміни до Переліку
36

природоохоронних заходів за рахунок залишку
коштів станом на 01.01.2011 року. На засіданні постійної депутатської комісії йшлося також
про використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Депутати розглянули низку клопотань щодо
отримання спеціальних дозволів на користування надрами. З усіх питань, розглянутих на
засіданні постійної комісії обласної ради, прийнято відповідні висновки щодо їх внесення на
розгляд чергової сесії крайового парламенту.
Прес-служба обласної ради
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Ігор НЕЗБОРЕЦЬКИЙ,
начальник
управління
охорони
здоров’я
Чернівецької міської ради, заслужений лікар
України, заступник голови постійно діючої
комісії міської ради з охорони здоров’я та
соціального захисту населення

РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ – ЦЕ
ДОСТУПНЕ ТА ЯКІСНЕ ЛІКУВАННЯ
– Ігоре Володимировичу, Вас нещодавно призначили на посаду начальника
управління охорони здоров’я у місті Чернівці. Уже відчули, які проблеми в галузі
охорони здоров’я турбують мешканців
міста першочергово?
– Бюджет міста Чернівці становить 650
млн. грн, з них 116 млн. грн. надходить у
медичну галузь. Відносно це багато, але
84% коштів від цієї суми іде на зарплату. А
решта суми використовується для закупівлі
обладнання та модернізації лікувальних закладів, поточних та капітальних ремонтів.
– Які пріоритетні напрямки і проблеми в медицині міста?
– Пріоритетними вважаю напрямки материнства-дитинства, профілактику та діагностику різних захворювань, лікування і
надання допомоги пенсіонерам, інвалідам
великої вітчизняної війни, афганцям, соціально незахищеним верствам населення та
іншим.
Нині одна з нагальних проблем – добудова хірургічного корпусу дитячої клінічної
міської лікарні на вул. Буковинській. На
його будівництво вже витрачено 42 млн. грн.
Але для завершення будівництва та закупівлю медичного обладнання для лікарні потрібно ще близько 15 млн. грн. Губернатор
краю Михайло Папієв узяв під особистий
контроль завершення будівництва корпусу,
тож за його допомоги найближчим часом у
місто має надійти 5 млн. грн на ці потреби.
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Таким чином здійснюється багаторічна
мрія чернівецької громади та буковинської
влади – будівництво надсучасної дитячої лікарні.
– Ваша думка щодо благодійних внесків, які добровільно-примусово повинні
сплачувати пацієнти у лікувальних закладах? Можна це назвати «корупцією під
прикриттям»?
– Незважаючи на наші зусилля та бажання для досягнення мети, потрібні чималі кошти… Збір благодійних внесків у деяких комунальних установах міста не можна
трактувати, як корупційні дії. Це, швидше,
намагання вирішити деякі прогалини у повноцінному фінансуванні лікувальних закладів. Але ми намагаємося від такої практики відходити.
– А страхова медицини? Як, до речі,
Ви до неї ставитеся?
– Думаю, за страховою медициною майбутнє. Адже багато країн взяли її на озброєння й успішно використовують. Існує ряд
моделей страхової медицини. Але чи можуть
вони застосовуватися в наших умовах, при
відсутності виробництва і довіри людей, –
покаже час. Отже, це ще один напрямок роботи, починаючи від державних законодавчих актів і закінчуючи роз’ясненням переваг
для населення. У Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях уже діють так
звані пілотні проекти з реформування медицини. Вони передбачають створення пер-
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винних медико-санітарних центрів – своє- створення на базі одного з лікувальних зарідних лікувально-діагностичних закладів, кладів університетської клініки.
які надаватимуть первинну допомогу паціПеред міським управлінням охороєнтам. З рештою проблем пацієнти будуть ни здоров’я нині стоїть нагальне завдання
скеровані до лікувальних закладів з вищим – розробити і реалізувати цільову програрівнем надання медичної
му із закупівлі і оснащендопомоги. Але таку
ня лікувальних та
У галузі охорони здоров’я
практику тільки
діагностичних
міста працює близько 4 700 осіб. У 16 медичних
започатковують, комунальних закладах Чернівців – 1077 лікарів і 1828 закладів міста
тому оцінюварентген обладмедсестер, функціонують 3 комунальні аптеки.
ти і приймати
нанням. Це дорішення, чи підхосить складно, бо
дять Буковині такі мовартість одного рентген
делі розвитку медичної галузі, ще
апарату коливається в межах 1 млн.
рано. Крім того, в кожному регіоні свої осо- грн. Зате такі цифрові апарати майже не
бливості.
шкідливі для здоров’я людини. Наслідком
– Які завдання ставите перед собою цього напрямку є розширення профілаксьогодні?
тичних оглядів та обстеження населення з
– Покращити медичне обслуговування, метою виявлення туберкульозу.
зробити його доступнішим, соціально оріНаразі місто має ряд медичнозначимих
єнтованим. Зрештою, це і є мета реформу- проблем, тож програма, яку нині розроблявання та оптимізації медичної галузі. На- ємо, є універсальною, бо передбачає постумагатимемося акумулювати виділені нашій пове їх вирішення. Зокрема, йдеться і про
галузі кошти на пріоритетні напрямки роз- поступову заміну автопарку швидкої медичвитку медицини. Розбудовуватимемо кому- ної допомоги.
нальну медицину міста, керуючись загальноДумаю, невдовзі чернівчани відчують
державними програмами та законодавчими позитивні зміни у медичній сфері нашого
актами. Планується тісна співпраця з Голо- міста. Крім того, надалі регулярно інформувним управлінням охорони здоров’я ОДА та ватимемо чернівецьку громаду про плани та
Буковинським державним університетом, розвиток нашої медичної галузі.
СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

Обговорення нового антикорупційного законодавства
Закон України
“Про засади запобігання протидії проявам корупції”, який
набрав чинності 1
липня
нинішнього
року, суттєво відрізняється від попереднього. Принаймні, таку думку
висловили учасники міжрегіональної відеоконференції „Запобігання та протидія корупційним
діянням в контексті нового антикорупційного
законодавства України”.
На відеоконференції обговорювалися 3
ключових питання:
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1. Основні новели чинного антикорупційного законодавства.
2. Врегулювання конфлікту інтересів під
час проходження державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування.
3. Окремі проблемні аспекти практичного
застосування антикорупційного законодавства.
Захід було організовано Чернівецьким
регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації, Київським міським
центром перепідготовки та підвищення кваліфікації та Сектором запобігання та протидії проявам корупції апарату Чернівецької
облдержадміністрації.
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Тетяна КОШКЕР,
заступник начальника Чернівецького
міського управління юстиції

ПРАВООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО
ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: ШЛЯХИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ

Усе в житті людини починається зі сприйняття світу очима дитини. Саме тому важливо,
коли вона знає свої права з дитинства. Усі ми різні, але рівні у своїх правах. Кожна дитина становить надзвичайну цінність не лише для своїх батьків, а й для всього світу, саме
тому, що вона унікальна й другої такої немає і не буде.
Міжнародне співтовариство вже кілька
десятиліть працює над тим, щоби створити дітям усього світу якнайкращі умови життя та
всебічного повноцінного розвитку. Наслідком
цієї праці став ряд важливих міжнародних документів, які стосуються прав дитини, забезпечення її виживання, захисту, розвитку.
Весь комплекс міжнародних правових
стандартів захисту і забезпечення благополуччя дітей охоплює міжнародний правозахисний
документ, який ратифікували практично всі
країни світу – Конвенція ООН про права дитини – комплексна угода, яка зобов’язує держави, котрі її ратифікували, вжити заходів щодо
забезпечення та захисту прав дітей.
Її називають «Велика хартія вільностей
для дітей», світова конституція прав дитини.
Найважливішим аспектом Конвенції
ООН про права дитини є визначення дитини
як людської істоти віком до 18 років (якщо за
законом, застосованим до даної особи, вона
не досягає повноліття раніше) (стаття 1). При
цьому кожна дитина незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних
або інших переконань, майнового стану, стану
здоров’я та народження дитини, її батьків чи
законних опікунів або яких-небудь інших обставин має рівні права з усіма іншими дітьми
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(стаття 2). Створення широких можливостей
щодо захисту прав дітей передбачено статтею
3 Конвенції, яка проголошує, що в усіх діях
щодо дітей, незалежно від того, здійснюються
вони державними чи приватними установами,
судами чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
Конвенція закріплює нове сприйняття дітей. Дитина визначається тут як суб’єкт права,
здатний формулювати й висловлювати думки,
брати участь в ухваленні рішень і впливати на
події, бути партнером у процесах соціальних
перетворень і побудові демократії.
Права дитини потребують особливого захисту не тільки з боку міжнародної спільноти
а й нашої держави, що передбачено міжнародними документами та національним законодавством України.
Досить тривалий час дитину розглядали як другорядний матеріал, з якого повинна
утворитися повноцінна людина. До думок дитини не прислухались, бо вважали їх незрілими та нераціональними. Дорослі мали повну
владу над дітьми, а дітям нічого не залишалось, як сприймати все це як належне, бо необізнаність населення про права та обов’язки
дітей, необізнаність самих дітей завжди зали-
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шалась і залишається актуальною проблемою
нашого суспільства.
Вперше законодавець приділив увагу правовому регулюванню становища дітей як особливої групи населення у часи Київської Русі.
Так, у тексті Руської правди містились норми,
що захищали права дітей у спадкуванні. Тривалий час сімейні правовідносини у Київській
Русі регулювались церковним правом, у тому
числі й конфлікти між батьками і дітьми.
Однак правові норми щодо дітей, закріплені у писемних правових пам’ятках Київської Русі, розглядали дитину виключно як
суб’єкт майнових і немайнових прав, що
сьогодні регулюється цивільним та сімейним
правом. Водночас правові норми, що врегульовували становище дітей, носили становий
характер, що повністю відповідало тогочасним стандартам права в цілому. Отже, у праві Київської Русі становище дітей як окремої
категорії населення врегульовувалось недостатньо, виключно в контексті спадкових чи
сімейних прав або обов’язків.
На початку ХХ століття подальше нормативне закріплення прав дитини відбулося
у законодавстві Західноукраїнської Народної
Республіки.
Право на освіту, суб’єктом якого виступали в першу чергу діти, гарантувалось та
регулювалось досить детально державними
установами; зокрема, мову викладання у закладах освіти визначав уряд.
Таким чином, держава створила необхідні умови для здійснення права дітей на освіту,
нормативно закріпила створення національних шкіл, гарантувавши права національним
меншинам.
Державна турбота про дітей виявлялась
у фінансовій підтримці урядом ЗУНР певних
категорій населення. Державна підтримка
була системним явищем для тогочасних українських земель у складі різних державних
утворень.
На сучасному етапі турбота про майбутні
покоління є одним з найголовніших завдань
держави, проблеми, пов’язані з правами дітей, вирішуються на найвищому конституційному рівні. Можемо стверджувати, що процес
становлення прав дитини в Україні як об’єкта
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конституційно-правового регулювання – тривалий і складний, а процес визнання дитини
носієм прав, свобод, обов’язків людини й громадянина незавершений й досі триває, а тому
потребує подальшого вивчення.
В Україні йде інтенсивний процес формування національного законодавства та механізмів щодо реалізації державної політики
у сфері прав дітей. Було прийнято ряд нормативних документів, спрямованих на виконання зобов’язань нашої держави щодо Конвенції ООН про права дитини.
Законодавство України про охорону дитинства ґрунтується на Конституції України,
Конвенції ООН про права дитини ( 1989 р.),
міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
а також інших нормативно-правових актах,
що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Нормативно-правові документи, прийняті
в Україні, спрямовані на реальне поліпшення
становища дітей, захист їх прав, максимальну
реалізацію положень Конвенції.
Національна програма правової освіти
населення, затверджена Указом Президента
України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001
визначила основні завдання правової освіти
на сучасному етапі, що сприяє конкретизації
та деталізації правовиховної діяльності.
Одним із завдань Програми правової
освіти є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей
в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН
про права дитини. Зусилля, які докладаються
державою, не є вичерпними і достатньо скоординованими, внаслідок чого становище дітей в Україні продовжує бути складним. Для
покращення даної ситуації був прийнятий Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період
до 2016 року. Дія цього Закону направлена на
переосмислення основних функцій сучасної
правової освіти молоді, адже дитина не тільки
готується стати громадянином-патріотом, а й
живе своїм життям сьогодні. Від суспільства,
школи, сім’ї залежить, чи буде повноцінним
життя кожного з дитинства, якою вступить
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дитина в наступні етапи життя.
Рівень правового виховання дітей та молоді, формування правової свідомості та правової культури – один із важливих критеріїв
і передумов побудови демократичної, соціальної, правової держави та громадянського
суспільства в Україні. Права дітей – одна з
найбільш наболілих проблем нашого суспільства. За даними опитування Українського
Інституту соціальних досліджень, рівень правової культури та знання дітьми своїх прав і
обов’язків досить низький. Діти погано знаються на законах, які її захищають. Батькам
також бракує елементарної обізнаності щодо
прав своїх дітей, обов’язків і відповідальності у багатьох життєвих ситуаціях.
У нашій країні створено чимало організацій, які займаються питаннями правоосвітньої
та правовиховної роботи з дітьми і молоддю.
Зокрема, створені міжвідомчі координаційнометодичні ради з правової освіти населення
які стали правовим гарантом захисту інтересів дітей від усіх форм посягання, правовим
«лікнепом», центром підтримки дітей і батьків (в цілому сім’ї), координаційним центром
всіх структур, які займаються питаннями дітей і молоді.
Вони беруть активну участь у захисті дітей від усіх форм насильства, із захисту їх
прав, честі і гідності. Для забезпечення виконання основних положень Національної програми правової освіти населення взаємодіють
зі службами у справах неповнолітніх, органами юстиції, органами опіки і піклування,
навчальними закладами, закладами культури
тощо.
За ініціативи Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, утвореної при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради,
та підтримки Чернівецького управління освіти міської ради, міського управління юстиції,
служби у справах дітей міської ради, відділу
кримінальної міліції у справах неповнолітніх
тощо, у перший день навчального року проводиться урок права в навчальних закладах м.
Чернівці.
Метою та завданням таких уроків є ознайомлення учнів з міжнародними стандартами
№ 3 / 2011

прав дитини: Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, продовження формування правових знань школярів,
виховання громадянських рис і переконань,
дотримання законів України.
У рекомендаціях ООН, Ради Європи підкреслюється, що правам людини краще всього навчатися в демократичних умовах, де гарантована свобода самовираження для всіх
учасників навчально-виховного процесу, де
панують чесність, справедливість, доброта.
На уроках права відкриваються додаткові можливості для уточнення, конкретизації таких важливих понять: мораль, право,
законність, відповідальність, права людини,
гідність, честь, державницька позиція, патріотизм, загальнолюдські та особисті цінності,
громадянське суспільство тощо.
Знання дитиною свої природних, соціальних прав – складова частина правової культури школяра, громадянина. Школярі повинні
усвідомлювати необхідність захисту своїх
прав, знати механізм цього захисту.
У процесі проведення уроку права використовуються різноманітні методи, прийоми
навчання, модифікування їх застосування відповідно до вікових та індивідуальних особливостей школярів.
Є зрозумілою гостра необхідність широкого публічного обговорення прав дитини та
систематичного обов’язкового глибокого вивчення широким загалом батьків і дітей положень про кожне з прав дитини. Ще більш
гостро виникає потреба в спеціальному навчанні і контролі зі знання положень з прав
дитини для відповідальних осіб, що за професією покликані контролювати дотримання
цих прав. Хотілося б наблизити той час, коли
кожне з положень прав дитини та щоденний
контроль за дотриманням прав дитини в Україні стане нормою і для батьків, і для вчителів,
і для працівників органів місцевого самоврядування і для кожної конкретної дитини.
Майбутнє кожної людини і людства в цілому, потенційно залежить від підростаючого
покоління, тому забезпечення прав дітей та
їх правовий захист безумовно є основним завданням сучасності, у вирішенні якої має бути
зацікавленим усе світове співтовариство.
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Прагнення українського народу до розуміння того, що відбувається у владі, політичних колах, соціальній та духовній сферах суспільства має вагомі підстави, бо саме за Конституцією
України народ – основне джерело влади.
Демократичне реформування управління в українському суспільстві, паралельно із
численними позитивними моментами переживає цілу низку проблемних станів. Що є
найстрашнішим – це розколотість людського суспільства, починаючи з континентів,
закінчуючи національним та регіональним.
Керуюча політико-владна еліта здійснює
грандіозні корпоративні скандали, проявляє
несправедливість до свого народу, бездумно
експлуатує земні надра, що стало основою
не тільки тривоги, але й основою для роздумів про подальше існування суспільства
та народу. Все це ставить перед людським
суспільством проблему глибокого аналізу
взаємодії еліти і влади, еліти і суспільства,
еліти і власного народу.
Проблема України на 20-й рік незалежності полягає у тому, що велика кількість можновладців так і не набула якості
еліти. Майже тотальна заангажованість
можновладців, великих власників, керівників різного ґатунку з індивідуальними,
корпоративними, власними корисливими
інтересами, що спричиняє фатальний для
суспільства феномен корупції, яка стала неспростованою очевидністю сучасного українського буття. Це засвідчує, що номінальна
українська еліта на сьогодні є квазиелітою,
нездатною виконувати свою суспільну
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функцію [1 с.143].
Політичні програми, що їх виробляють
учасники антисуспільного змагання за владу (які на сьогодні створили замкнену корпорацію утримувачів влади в країні – «можновладці»), мають по суті антиполітичний
характер легітимізації панування сил, ворожих громадянській спільності, майбутньому громадянського суспільства в Україні.
Зазначимо, що це зло є у всіх сьогодні наявних кольорів політичного спектра України (184 партії). Логіка їх діяльності немає
принципових відмінностей. Так, з аналізу
стану справ, що мають місце в сучасному
глобалізованому світі та українському суспільстві, на зміну старій, пострадянській
інертній, корпоративній та й помаранчевій
еліті, повинна прийти нова професійна, інноваційно мисляча, патріотична, державна
еліта, здатна взяти на себе відповідальність
за демократизацію системи управління, за
національно-державний розвиток на основі знань та інноваційних технологій. В такий спосіб можна реалізовувати суспільну
потребу, закодовану у книгах буття (Біблії,
Корані, Торі, «Нагірній проповіді Спасителя»), де сформовані ідеї функцій еліти, як
суспільного феномену, що має розвиватися
за законами добра, правди професійності та
відповідальності. Саме цього не вистачає
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для демократизації сучасного управління в
Україні.
Не здатна еліта утримуватись на реальному інтересі людей, українська політиковладна еліта утримує себе на ілюзорній картині діяльності. Вона визнає не громадян, а
депутатів: навіює, підтримує та експлуатує
штучну систему цінностей, замість того,
щоб бути обслуговувачем реальних суспільних потреб та долати виклики у глобалізованому світі.
Почнемо з найелементарнішого. На
початку серпня 2010 р. опубліковано дані
проведеного у квітні Інститутом соціології НАН України всеукраїнського соціологічного опитування, згідно з яким за незалежність країни проголосували би тільки
46,6% опитаних. І пішла різна інтерпретація – мовляв, кількість прихильників незалежності за 20 років зменшилася удвічі, бо
ж на референдумі 1 грудня 1991 року «за»
сказало 90,32%.
Якщо чесно проаналізувати дані, то
ніякого зменшення кількості прихильників незалежності аж удвічі з 1991 року не
відбулося. Бо насправді, «за» незалежність
тоді сказали 76% усіх дієздатних громадян
відродженої Української держави, а цифра 90,32% – це відсоток, узятий від числа
учасників голосування, які підтвердили незалежність. Інші, або не прийшли на виборчі
дільниці (близько 16% громадян), або сказали «ні», або з тих чи інших причин зіпсували
свої бюлетні (таких виявилося досить багато
– 670 тисяч осіб)… Проаналізуймо соціологічну інформацію повністю. Отже, якби референдум відбувся у квітні 2011 року, то «за»
незалежність України проголосували 46,6%
опитаних, «проти» – 27,8%, відповіли, що їм
байдуже – 11,5 %. При цьому цифра противників незалежності, за даними Інституту
соціології, практично така ж, але кількість
байдужих зросла (Сергій Грабовський. Парад самозакоханих невігласів / День, 26-27
серпня 2011. – С.7).
На місце самосвідомості та здатності
розуміння проблем про які сповіщають народові, маніпулятори ЗМІ ставлять навіювання
та маніпуляцію масовою свідомістю. Це пе№ 3 / 2011

ретворює політику на квазирелігійний феномен, світську релігію без віри та Бога, місце
яких посіли навіювання та масові сакралізовані пересуди [1, с 147]. Словом, брак моралі, духовності та відповідальності за справу,
яку виконуємо, за народ, за рідну державу
– Україну.
Суперечності сучасного глобалізованого
розвитку суспільного буття поставили на порядок дня проблему з’ясування причин поширення поведінкових збочень в середовищі
еліт та соціально-політичних негативів (корупція, бюрократичні прояви, рейдерство,
судово-кримінальні розбірки серед високопосадовців), що створюють умови неповаги
до еліти, в суспільстві пониження довіри народу не тільки до корумпованих чиновників,
але й до владних інститутів, силових структур та проявів інтересу інших держав «наводити» порядок там, де їх не запрошують.
Прикладом цього є сьогодні північно-африканський континент.
У суспільстві знань параметри інтелектуальної еліти в системі управлінської культури зростають. Справжня еліта стає одним
із головних показників успішної країни, бо
вона впливає на розвиток науки, культури,
техніки, освіти, управління, в цілому на суспільний розвиток. Тому дуже важливо, щоб
демократизацію управління в сучасному
українському суспільстві здійснювали професіонали в більшості нової генерації.
Загальнонаціональну еліту повинні
утворювати яскраві особистості, незалежно
від етнічного походження, таланти національного рівня, а також уся сукупність регіональних еліт, тому що в регіонах на даний
час з’явилося багато освічених, талановитих
молодих людей, інтелект яких потрібно використати в державних структурах.
Наголошуємо, що в кожній демократичній державі інтелектуальна еліта, меритократія, не є лише національно чистою, проте
вона національно забарвлена. В українській
державі, еліта по мірі можливості слугує
потребам усіх народів, що проживають на
території України і поповнюється представниками її громадян. Проте, має місце і частина маргіналів серед еліти, що викликає
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тривогу.
Без патріотизму, інноваційного мислення інтелектуальної еліти народ, нація втрачають своє майбутнє, бо знову вкорінюється
синдром меншовартості, підпорядкованості
сильному народу. Такою є на даний час Україна в діалозі з Росією, ЄС, США.
Отже, можемо зауважити, що в сучасній
моделі еліти України, реально реалізованій
у владних структурах, слабо представлений
прошарок справжньої інтелектуальної еліти,
яка була б пов’язана з розвитком інтелектуального потенціалу для інноваційних послуг
українського суспільства та формування інтелектуального «суспільства» для всіх громадян України, а не лише для олігархів та
їх прислужників, що має місце в сучасному
українському суспільстві.
Розглядаючи проблеми, які стримують
прогресивні зміни, можна акцентувати увагу ще на таких чинниках, як: нестабільність
розвитку суспільства, слабка підтримка науки та освіти державою, що не дає можливості розвиватись новим технологіям, соціальна
незахищеність людей науки і освіти, відтік
кращих, які добре фахово та мовно підготовлені в інші країни, це і є основою нашого
відставання від демократичних країн.
Чому саме таку маємо модель відносин
влади і народу, народу та інтелектуальної
еліти в сучасній Україні? Як засвідчують реалії в моделі 20-річного націотворення – в
Україні виявилась ціла низка проблем, які
так, чи інакше будуть негативно проявлятися
в майбутньому розвитку держави. Попередні
модернізаційні зміни були несприйняті за
формою та антинаціональні за змістом (багато зробила для себе політико-владна еліта
– близько 100 мільярдерів та мільйонерів,
в державі створилася аморальна більшість
(на думку соціолога України Є.І. Головахи) занадто бідно, злиденно виявилась вона
для українського народу, бо 70% населення
України зарахували себе до бідних і менше 10% віднесли себе до середнього класу.
Економічні зміни та політична модернізація
представленні гаслами, затримуються через
корупцію, рейдерство. Про це справедливо
зауважує Дмитро Видрін, представник су44

часної аналітичної еліти в Україні.
Він, зокрема, заявляє: «Наука підказує,
що Україна – неофеодальна країна, де колоніальну роль відіграють клани. Не можна
бути такою державою, коли ти оточений сусідами, що знаходяться на іншому етапі соціального прогресу. Тому рано чи пізно буде
антифеодальна революція [7, с.9]. Щоб цього не сталося потрібно очистити сферу влади
і суспільства. Щоб проходило очищення суспільства еволюційним шляхом, а не революційним, потрібні в Україні зміни в політиці і в
політиках, для цього слід розпочати проводити просвітницьку роботу, а не протистояння,
проводити цю роботу не тільки серед простого люду, а й в середовищі владних структур,
в середовищі еліт. І. Бекишкіна, директор
фонду «Демократичні ініціативи» зауважує,
що із 2003 року в нас були різні влади. Але
більшість людей сприймають сьогодення як
час злодіїв, шахраїв, політиканів і жебраків.
Нам бракує авторитетів, талантів і професіоналів. Впало значення робітника, селян та
інтелігенції [7, с.14]. Виникає проблемне
питання: «Чи маємо для цього можливості»? Так, кожен від простого громадянина до
високопосадовців, повинні помислити: «Що
робимо і чого домагаємося?» «Що корисного
я зробив на своєму місці для держави і для
себе?» Якщо ми не усвідомимо це завдання,
Україна залишиться на «узбіччі».
Сьогодні владна еліта почала робити порядок, але почала не із себе, а з представників минулої влади. Більш вдалим було б, щоб
і свої «захмарні» статки почистити на благо
простого люду, який трудиться на них. Збільшити дотації на освіту, науку, культуру, охорону здоров’я та соціальний захист людей,
не кидаючи народу крихти, як це робиться у
даний час.
Відомий в Україні та світі освітянин
П.Таланчук, рисуючи модель владної еліти
України, говорить: «Владна еліта має бути
прикладом активного відстоювання національно-державних інтересів, цілеспрямованості, жертовності, її головне завдання
– ефективне керування національним організмом, прийняття мудрих законів і забезпечення їх виконання» [11, с.197].
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Основа існування та взаємодії еліти й
демократичної влади полягає у забезпечені
успішності суспільства, в межах якого еліта
здобуває свій титул вибраних найкращих, а
не купує нечесним шляхом набутих чинів та
статків. Це повинно залишатися у минулому,

а ми, українці, маємо спільно розбудовувати гідне суспільство для народу України, в
якому б утвердився високий рівень управлінської культури та відповідальності за
майбутнє.
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Державній службі – магістри!

Державний службовець – це не лише ста- кники кафедри займуть відповідні посади.
тус, але й перш за все професія, котра потребує
певних знань та навиків. У цьому переконані
майбутні магістри державної служби, які у жовтні розпочали своє навчання на кафедрі політології та державного управління ЧНУ.
Завідувач кафедри Анатолій Круглашов постійно наголошує на тому, що лише професійно
підготовлені кадри можуть ефективно управляти державою. Безперечно, важко з ним не погодитися… Але який ефект матиме професіоналізація державної служби, будемо бачити через
кілька років, коли колишні та майбутні випус№ 3 / 2011
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Микола ЯРМИСТИЙ,
директор Чернівецького регіонального
центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій

На шляху до професіоналізації державних
службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування Чернівецької області

15 років пройшло з тих пір, як в Україні була сформована система перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. На виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 року «Про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців», постанови
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року № 224 «Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій» були створені НАДУ при Президентові України та 4 філіали у Львові, Одесі, Харкові,
Дніпропетровську та регіональні центри підвищення кваліфікації.

9 вересня 1996 року розпорядженням
голови Чернівецької облдержадміністрації
(№ 536-р) був створений Чернівецький регіональний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. У листопаді 2005 року
співзасновником Центру стала і Чернівецька обласна рада відповідно до рішення XXIII сесії Чернівецької обласної ради IV скликання №192-23/05 «Про співзасновництво
Чернівецькою обласною радою Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій».
Впродовж 15 років в Центрі за різними
видами навчання підвищили кваліфікацію
18164 державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування. З них, державних
службовців облдержадміністрації та райдер46

жадміністрацій – 8622 особи; посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад – 7831 особа; державних
службовців територіальних управлінь центральних органів влади – 1711 осіб.
Протягом 1996 – 2010 років за Професійною програмою підвищили кваліфікацію
5510 осіб, за програмами постійно діючих
семінарів – 2459 осіб, за програмами короткотермінових семінарів – 10195 осіб.
Основним видом навчання в Центрі є
навчання за Професійними програмами підвищення кваліфікації. За 15 років найбільша
кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування,
які підвищували кваліфікацію за професійними програмами – це представники Хотинського, Сторожинецького та Герцаївського
районів. Хотів би окремо подякувати керівникам цих районів за співпрацю.
Підвищення кваліфікації за програмами постійно діючих семінарів передбачає
поглиблення знань та умінь службовців в
конкретно визначеній темі. Найбільшою
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навчання за Професійною програмою

популярністю користуються такі постійно
діючі семінари як: «Культура ділового мовлення та психологія спілкування», «Європейська та євроатлантична інтеграція України», «Англійська мова» (розмовний курс),
«Запобігання та протидія проявам корупції
у сфері управління», «Застосування інформаційних технологій в системі державної
служби», «Позитивний імідж державного
службовця».
У Центрі постійно ведеться робота щодо
удосконалення навчального процесу. Тільки
за останніх 7 років Центром розроблені 6
професійних програм підвищення кваліфікації, 29 програм постійно діючих семінарів, 13 тренінгів та 45 програм для короткотермінових семінарів.
На виконання листа Головдержслужби
від 08.12.03 р. №52/8408 «Про виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 13.11.03р. №26105» Центр активізував
роботу щодо впровадження інтерактивних
форм підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. З урахуванням андрогогічних підходів в 2003-2010 роках викладачами Центру були розроблені методики і
проводилися заняття методами ділових та
рольових ігор, імітаційних вправ, збільшилась кількість занять-тренінгів. Інтерактивні методи у навчальному процесі підвищення кваліфікації займають в середньому 52 %
від усіх форм проведення занять.
У 2003-2010 роках розроблені і впроваджені у навчальний процес 13 тренінгів. Серед них: «Формування практичних навичок
психологічної стійкості»; «Транскордонне
№ 3 / 2011

співробітництво»; «Організація роботи з кадрами».
Окремо слід зазначити про впровадження на базі Центру Інтернет-конференцій для
працівників місцевих органів влади Чернівецької області та службовців Київської, Кіровоградської, Луганської, Чернігівської та
Херсонської областей.
Серйозна робота проведена викладачами Центру щодо методичного забезпечення
навчального процесу: видання підручників,
навчальних та методичних посібників. За
період своєї роботи Центром було видано 29
видань.
Найбільш значними є такі видання як:
«Робота з кадрами: нормативна база, зразки
документів», «Місцеве самоврядування»,
«Основи державного управління», «Організація діяльності службовців органів публічної влади», «Управління місцевими фінансами», «Діловодство в органах влади:
теоретичні та практичні аспекти», «Теорія і
практика місцевого самоврядування в Україні» та інші. Хотілось би сьогодні відзначити,
що Чернівецький центр чи не єдиний Центр
в Україні, який власними силами підготував
навчальні посібники практично для всіх модулів Професійної програми.
Однією з складових якості підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування є підбір
та залучення до проведення занять висококваліфікованих викладачів та управлінцівпрактиків. До навчального процесу щорічно
залучаються в середньому 160 викладачів, в
т.ч.: професорів та докторів наук – 7 осіб;
кандидатів наук – 15 осіб; працівників ор-
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ганів державної виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування – 142 особи.
Важливим напрямком роботи Центру
є участь у реалізації Програми підготовки
та залучення молоді до державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного
зростання, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003
року № 1444. Особлива увага приділяється
молодим державним службовцям. Щороку керівники та спеціалісти, які працюють
на посаді державного службовця до 1 року,
проходять навчання за Професійною програмою.
Кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у віці до 35 років, які підвищували кваліфікацію у Центрі, складає близько
34% від загальної кількості слухачів. Для
обміну досвідом молодих спеціалістів щодо
державного управління, державної служби,
розвитку регіону тощо Центр розміщує на
шпальтах журналу «Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування» та сайті Центру короткі інтерв’ю
службовців.
Щороку в Центрі за програмою короткотермінового семінару підвищують кваліфікацію державні службовці – учасники II
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець». У 2010
році вперше державні службовці Чернівецької області стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». У номінації «Кращий керівник»
переміг начальник Контрольно-ревізійного
управління у Чернівецькій області Павло
Перепічка. Друге місце у номінації «Кращий спеціаліст» посіла головний спеціаліст
відділу видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження управління інформації та
зв’язків з громадськістю Чернівецької облдержадміністрації Марина Купчанко.
З 2009 року на виконання Розпорядження
Кабінету Міністрів України щодо реалізації
Концепції формування системи підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Центр
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розпочав систематичну роботу щодо підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад.
Для забезпечення організації навчального процесу на належному рівні, Центр
співпрацює з кафедрами і професорськовикладацьким складом Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича,
Буковинської державної медичної академії,
Чернівецької філії міжрегіональної Академії управління персоналом та громадськими
організаціями краю: Буковинська партнерська агенція, Буковинський політологічний
центр, Буковинські перспективи, Центр євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету ім.
Ю.Федьковича.
У реалізації міжнародних та транскордонних проектів Центр співпрацює з Фондом ім. Ф. Еберта, із Сучавською філією
Асоціації «Європейський Центр Ресурсів
та Консалтингу» (CERC), з Чернівецьким
обласним Фондом Громадських ініціатив,
Чернівецьким міським центром культурноосвітніх ініціатив «Метасвіт».
Налагоджена співпраця з Ясським Регіональним центром постійної підготовки для
місцевої публічної адміністрації (Румунія).
Важливим напрямком роботи Центру є
науково-дослідна робота. За 15 років Центр
провів більше 10 наукових досліджень з питань вдосконалення регіональної системи
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування, соціально-економічних та
політичних проблем регіону. Найбільш вагомі серед них – «Курс України на інтегра-
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урочистості з нагоди відзначення 15-ої річниці з дня заснування Центру

цію до Європейського Союзу: регіональні
виміри громадської підтримки» (2000 р.),
«Шляхи вирішення соціально-економічних
проблем сільської громади» (2002 р.), «Етнополітичний розвиток та міжетнічні взаємини в Чернівецькій області» (2002-2003 рр.),
«Кадрове забезпечення місцевих державних
адміністрацій» (2002-2003 рр.) «Професійна підготовка працівників місцевих органів
влади: потреби та умови підвищення кваліфікації» (2008-2009 рр.) та «Вивчення інтересів посадовців місцевих органів влади в
отриманні практично орієнтованих знань та
навичок» (2009-2010 рр.).
Результати наукових досліджень друкуються у фахових виданнях, окремими накладами, у журналі «Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування», розміщуються на веб-сайті Центру,
надсилаються керівникам місцевих органів
влади. Хочеться відмітити, що одним із досягнень Центру є налагодження з 2005 року
видання спеціалізованого інформаційно-аналітичного журналу «Буковинський вісник
державної служби та місцевого самоврядування». Який призначений для працівників
органів виконавчої державної влади, органів
місцевого самоврядування, науковців.
Особливу увагу Центр приділяє проведенню комунікативних заходів, у т. ч. за
міжнародною участю. Ініційовані та організовані Центром наукові та науково-практичні конференції, семінари, круглі столи створюють додаткові можливості для державних
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо підвищення свого
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професійного рівня. Лише впродовж 2005першої половини 2011 рр. Центр організував 74 наукові конференції, семінари, круглі
столи, Інтернет-конференцій. Наприклад, 22
березня 2011 року було проведено міжрегіональну відео-конференцію за міжнародною
участю «Діалог органів влади та інститутів
громадянського суспільства: досвід країн
Вишеграду для України».
У 2010 р. Центр і Кафедра політології
та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича започаткували спільне видання збірника наукових праць «Влада та управління»,
призначеного для державних службовців,
працівників органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, магістрантів
та студентів. У збірнику розміщуються наукові статті та матеріали, що розкривають
проблеми організації та діяльності органів
державного управління, органів місцевого
самоврядування, державної служби та історії державного будівництва. Редакційна
колегія збірника домагатиметься його включення у список фахових видань, затверджених ВАК України.
Працівники Центру активно співпрацюють із засобами масової інформації, беручи
участь у теле- та радіопередачах, надаючи
інтерв’ю аудіовізуальним та друкованим
ЗМІ.
Насамкінець, варто зазначити, що всі
здобутки Центру щодо підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – це
результат плідної співпраці колективу Центру та всіх інституцій області.
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Чернівецькому регіональному Центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації 15 років!

9 вересня 2011 року в малій залі Чернівецької обласної державної адміністрації
пройшли урочисті збори з нагоди відзначення 15-ої річниці створення Центру.
На зборах були присутні керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних управлінь центральних органів влади, керівники Чернівецької

Васильович виступив з доповіддю «На шляху до професіоналізації службовців місцевих
органів влади».
До привітань приєдналися Круглашов
Анатолій Миколайович – завідувач кафедри політології та державного управління
Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича, доктор політичних

обласної ради, Чернівецької міської ради та
районних м.Чернівці рад, голови райдержадміністрацій та районних рад, викладачі Центру та партнери з Румунії.
З вітальним словом виступили: Бурлака
Василь Михайлович – заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації, Моісей Аркадій Євгенович – керуючий справами
обласної ради, Михайлішин Віталій Михайлович – секретар Чернівецької міської ради.
Директор Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, магістр
державного управління Ярмистий Микола

наук, професор; Лєньков Михайло Іванович
– заступник начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України у Чернівецькій
області; Пазяк Іван Васильович – начальник організаційно-контрольного відділу
апарату облдержадміністрації; Бриндуша
Дескелеску – голова Сучавської філії Асоціації реалізаторів, видавців патронату книги
Румунії. Завершилися урочисті збори нагородженням працівників та викладачів Центру почесними грамотами обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
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«Підвищення професійного рівня службовців
місцевих органів влади: історія,
підсумки, перспективи»
ради Аркадій Євгенович Моісей, заступник
Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Євгенович Паскар.
Короткі підсумки роботи Центру за 15
років підбив його директор Микола Васильович Ярмистий в імпульсній доповіді «На
шляху до професіоналізації державної служби та посадових осіб органів місцевого самоврядування Чернівецької області».
На круглому столі звучало безліч привітань та побажань, а викладачі та працівОдним з етапів святкування 15-річни- ники Центру були нагороджені пам’ятними
ці заснування Чернівецького регіонально- грамотами.
го центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій стало проведення 9 вересня круглого столу «Підвищення професійного рівня
службовців місцевих органів влади: історія,
підсумки, перспективи».
Для обговорення були запропоновані
наступні питання:
• Чернівецький регіональний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій: 15річний досвід професійної діяльності.
• Інституційні аспекти підвищення
професійного рівня службовців регіональних та місцевих органів влади.
Захід розпочався з теплих вітальних
слів на адресу Центру з уст присутніх державних службовців, працівників органів
місцевого самоврядування, представників
громадського сектору, журналістів. Зокрема, з 15-річчям Центр привітав заступник
керівника апарату Чернівецької облдержадміністрації Петро Вікторович Рева,
керуючий справами Чернівецької обласної
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«Транскордонні аспекти підвищення професійного
рівня працівників органів місцевої влади»

У вересні на базі Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
відбувся круглий стіл «Транскордонні аспекти
підвищення професійного рівня працівників
органів місцевої влади»
На заході, в організації котрого, окрім Центру та обласної державної адміністрації певну
участь брало Управління державної служби
Головдержслужби України в Чернівецькій області, були присутні й румунські колеги. Саме
це визначило тематику питань для обговорення. На круглому столі піднімалися теми перспективи обміну досвідом між посадовими
особами місцевих органів влади Чернівецької
області та прикордонних повітів Румунії, а також потенційні можливості спільної транскордонної проектної діяльності.
На круглому столі, модератором котрого
був заступник директора Центру Сергій Гакман, велися обґрунтовані та, сподіватимемося,
результативні діалоги. З імпульсними доповідями виступили директор Центру Микола Ярмистий та заступник начальника управління
державної служби Головдержслужби України
в Чернівецькій області Михайло Леньков.
Гостя з Румунії, голова Сучавської філії
Асоціації реалізаторів, видавців патронату
книги Румунії Бриндуша Дескелеску зауважила, що на наступному етапі співпраці головне
завдання полягає у тому, аби організувати об52

мін досвідом між посадовими особами місцевих органів влади Чернівецької області та прикордонних повітів Румунії так, щоб це дійсно
було корисно для їх професійної діяльності та
не перетворилося у звичайнісінькі туристичні
поїздки.
Результатом круглого столу стало підписання Угоди про співробітництво між Центром та профспілковою організацією CEFIDEC (Центр підготовки та інновацій розвитку в
Карпатах) Ватра Дорней (Румунія).
Метою даної угоди є між інституційне
співробітництво через обмін досвідом з питань
організації навчальної та науково-теоретичної
роботи організацій.
Головними сферами співробітництва визначені:
1. Розробка, узгодження спільних міжнародних проектів та програм, що мають двосторонній інтерес і участь у їх реалізації.
2. Організація спільних відеоконференцій
щодо професійної підготовки працівників органів влади, діяльності місцевих органів влади,
взаємодії органів влади з різними інститутами
громадянського суспільства.
3. Здійснення спільних наукових досліджень
в різних галузях та публікація їх результатів.
4. Здійснення обміну досвідом між викладачами та співробітниками для організації
програм та короткострокових курсів підготовки та підвищення кваліфікації та наукового
стажування.
5. Здійснення обміну досвідом між слухачами організацій щодо вивчення кращих практик діяльності місцевих органів влади в обох
країнах.
6. Здійснення обміну делегаціями, організація зустрічей з метою узгодження річних робочих програм, періодичного підведення підсумків співробітництва Сторін.
Зі сторони Чернівецького регіонального
центру угоду підписав Микола Ярмистий, а зі
сторони профспілкової організації CEFIDEC
Денуц Унгуряну.
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