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круглого столу
«Реформування органів виконавчої влади
України у контексті європейської інтеграції»
(зал №____ в приміщенні Харківського управління Офісу великих платників податків
Державної фіскальної служби України за адресою м. Харків, вул.Благовіщенська, 30)
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14.00 – 14.10
14.10 – 14.20

14.20 –14.40

14.40 –15.00

15.00 –15.20

15.20-16.30

16.30-17.00

Привітання учасників круглого столу від начальника Управління
Феденко Галини Михайлівни
Привітання учасників круглого столу від завідувача кафедри права та
європейської інтеграції, канд.юрид.наук, доц. Величко Лариси
Юріївни
Доповідь доцента кафедри права та європейської інтеграції,
к.держ.упр., доц. Мирної Надії Володимирівни
Аcquis communautaire як складова Копенгагенських критеріїв
Доповідь доцента кафедри права та європейської інтеграції, к.ю.н.,
доц. Рогової Олени Геннадіївни
Механізми імплементації вимог європейського права в
законодавство України
Доповідь доцента кафедри права та європейської інтеграції,
к.держ.упр., доц. Клімової Світлани Миколаївни
Адаптація законодавства України про принципи публічного
управління до законодавства ЄС
Дискусія
Учасники:
заступник
начальника
юридичного
відділу
Управління
Ковальчук Т.О.
начальник відділу заступник начальника Управління Любічев
В.О.
начальних юридичного відділу Управління Черніченко І.Ю.
начальник відділу податкового супроводження підприємств
машинобудування Управління Красна С.Ю.
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Євсюкова Тетяна
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Лизлова Юлія
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Птущенко
Катерина
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Парадовська
Вікторія
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Ракоїд Інна
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Сліпченко Олексій
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Солодун Анастасія
студент ІІІ курсу, групи МД-15 ХарРІ НАДУ Волобуєва Світлана
підбиття підсумків
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РЕЗОЛЮЦІЯ
круглого столу на тему:

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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Ми, учасники круглого столу «Реформування органів виконавчої влади України у
контексті європейської інтеграції»,
усвідомлюючи необхідність утвердження в українському суспільстві свідомої
підтримки членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський
економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх
реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного,
успішного і прозорого суспільства,
розуміючи недостатній рівень свідомої підтримки широким загалом українського
суспільства процесу європейської інтеграції,
ґрунтуючись на специфічності здійснення процесу внутрішніх реформ в органах
Державної фіскальної служби України,
враховуючи досвід, напрацьований Харківським управлінням Офісу великих платників
податків Державної фіскальної служби України,
беручи до уваги наукові рекомендації кращих фахівців-науковців ХарРІ НАДУ при
Президентові України,
керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р.
№ 779-р «Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на
2018- 2021 роки»,
з метою належної комунікації у сфері європейської інтеграції
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продовжувати взаємодію між Харківським управлінням Офісу великих платників
податків Державної фіскальної служби України та Харківським регіональним
інститутом державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України.
2. Вважати за доцільне ввести такий формат взаємодії:
- проведення круглих столів з актуальних питань – 1 раз/півріччя;
- проведення науково-практичних семінарів – 1 раз/півріччя.
3. Довести досвід рекомендації цього круглого столу до громадськості.
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Рекомендації
Європейський вибір України зумовлює необхідність розроблення і втілення у життя
дієвих механізмів входження в адміністративно – правовий простір Європейського
Союзу. Реалізація визначеного курсу пов’язана з виконанням вимог ЄС, однією з
яких є розвиток адміністративного права і принципів публічного управління
відповідно до Копенгагенських і Мадридських критеріїв членства. Провідна роль у
цьому процесі належить реформуванню органів виконавчої влади України у
контексті європейської інтеграції, що в кінцевому підсумку має сприяти
запровадженню системи урядування в нашій державі за європейським зразком.
Необхідність уведення в систему національного адміністративного права
європейських принципів управління ще раз підкреслюють положення Указу
Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» та Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018- 2021 роки, яку схвалено
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 779-р
Запропоновано рекомендації для вдосконалення системи органів влади в Україні, а
саме:
– при реформуванні системи публічного управління варто керуватися європейськими
стандартами й вимогами, а також копенгагенськими та мадридськими критеріями;
– система публічного управління в результаті адаптації принципів публічного
управління до європейських стандартів має бути наближена до систем, що існують в
європейських країнах;
– результатом реформування публічного управління має бути запровадження в
Україні децентралізованої, прозорої та відповідальної перед громадянами країни
системи органів публічної влади.

