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1. Дактилоскопічні обліки зараз ведуться у двох департаментах МВС 
України, що можна вважати нераціональним через дублювання паперових 
картотек обсягом у мільйони дактилокарт та деяких комп’ютерних баз 
даних. Доцільно зосередити таку систему в одному департаменті МВС.  

2. Доцільно підняти статус АІДС до загальнодержавного рівня в 
Україні, як це зроблено у багатьох країнах.  

3. Зарубіжний досвід свідчить, що на автоматизований 
дактилоскопічний облік доцільно, крім злочинців, також ставити: 

 – певні категорії іноземців, які в’їжджають на територію України; 
 – військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, прикордонної служби, 

національної гвардії, МНС, службова діяльність яких пов’язана з ризиком 
для життя.  

4. Багато країн світу виконують фіксацію відбитків пальців за 
допомогою електронних дактилоскопічних сканерів, що забезпечує 
максимально високу якість кодування. Доцільно впровадити дактосканери 
в Україні.  
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В УПРАВЛІННІ 

СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ РЕГІОНУ 
 
Забезпечення ефективного розвитку соціальної сфери, вирішення 

існуючих соціальних проблем, диспропорцій у соціальному розвитку 
різних регіонів, територій є одним із важливих напрямів розвитку та 
забезпечення стабільності нашої держави. Як засвідчив досвід управління 
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соціальною сферою за час незалежності нашої держави та досвід 
провідних країн світу, для вирішення цих питань слід внести суттєві 
корективи до існуючої соціальної політики, використовуючи при цьому 
сучасні підходи і механізми публічного управління, залучаючи всі 
зацікавлені сторони до розробки і реалізації як стратегій, планів та заходів 
щодо управління розвитком соціальної сфери регіону.  

Управління розвитком соціальної сфери регіону здійснюється: на 
державному рівні – в рамках державної соціальної та регіональної 
політик; на регіональному рівні – в рамках стратегії регіонального 
розвитку та реалізації вищезазначених державних політик (причому у 
процесі задіяні як регіональні органи державної влади, так і органи 
місцевого самоврядування); на місцевому рівні – в рамках 
вищезазначених державних політик та регіональної стратегії та на основі 
стратегій, планів і програм розвитку місцевих територіальних громад.  

Проблеми чинного механізму управління у соціальній сфері 
полягають у неузгодженості основних груп інтересів суб’єктів такої 
діяльності, тобто інтереси територіальних рівнів управління вступають у 
протиріччя з цілями і завданнями відповідних державних органів 
управління. Особливо гостро це проявляється при визначенні 
довгострокових перспектив розвитку регіону. Управління соціальною 
сферою регіону пов’язане з виконанням безлічі функцій, розв’язуванням 
конкретних аналітичних та організаційних завдань, обробленням великих 
за обсягом і складних за структурою потоків інформації. Оскільки 
соціальна сфера є специфічною сферою зв’язків і стосунків, управління 
неюповинне здійснюватися з урахуванням умов тачинників, які 
забезпечують відтворення, розвиток, удосконалення взаємодіючих 
громадських груп і індивідів [2, с. 170].  

Враховуючи зміни, що відбуваються у суспільному житті нашої 
держави та в системі державного управління, зокрема розвиток інститутів 
громадянського суспільства, демократизацію та децентралізацію 
управління, а також зважаючи на значимість соціальної сфери, питань 
соціального розвитку для функціонування і розвитку держави в цілому, 
слід вишукувати сучасні дієві підходи, методи та інструменти управління, 
що здатні забезпечити ефективність управлінського впливу і позитивну 
динаміку розвитку, зокрема і в соціальній сфері, в сучасних умовах. При 
цьому, задля використання всіх наявних на регіональному рівні ресурсів 
для соціального розвитку, слід залучати до цього процесу всі зацікавлені 
сторони, всі суспільні сектори (влада, бізнес, громадськість), 
забезпечуючи їх ефективну співпрацю та взаємовигідну взаємодію.  

Серед переваг співробітництва держави з приватними та 
громадськими організаціями у соціальній сфері в цілому та у сфері 
надання соціальних послуг виділяють те, що недержавні організації: 
краще обізнані з потребами та проблемами отримувачів соціальних 
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послуг,знають шляхи їх задоволення і вирішення; швидше реагують на 
потреби отримувачів соціальних послуг і більш гнучкішеїх 
надають;незабюрократизовані в роботі, незаангажовані номенклатурою, 
інструкціямита спроможні виносити на розгляд органів державної влади і 
органів місцевогосамоврядування важливі політичні питання;можуть 
привносити додаткові ресурси, генерувати альтернативні 
джерелафінансування, поєднувати державне фінансування з благодійними 
фондами таздійснювати моніторинг і контроль за використаними 
коштами;мають значний потенціал для інновацій [1, с. 126].  

Загалом, роль громадського сектору у управлінні соціальною сферою 
регіону в сучасних умовах має полягати, в першу чергу, у прийнятті 
активної участі у визначенні пріоритетів соціального розвитку регіону, 
розробці й реалізації Стратегії і програм регіонального розвитку. Окрім 
того, важливими напрямами участі громадського сектору в управлінні 
функціонуванням і розвитком соціальної сфери є ініціація та просування 
певних важливих для розвитку громади ініціатив, розробка і реалізація 
проектів місцевого розвитку з вирішення різноманітних проблем 
соціальної сфери в регіоні, пошук альтернативних джерел фінансування 
для програм та проектів розвитку соціальної сфери регіону.  

Для реалізації громадським сектором визначених функцій та 
напрямків діяльності важливим є створення дієвого правового поля у цій 
сфері, проведення навчальних, освітніх заходів та надання консультацій 
як представникам громадського сектору, так і органів влади та місцевого 
самоврядування щодо можливостей та правових основ такої діяльності, 
проведення заходів щодо подальшого формування та активізації 
інститутів громадянського суспільства у державі.  
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