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Аналітична записка

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ

КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ МІСТА КИЄВА

В аналітичній записці розглянуто основні питання розвитку людського

потенціалу комунального сектору економіки міста Києва, його впливу на

життєдіяльність столиці, комфортність проживання мешканців та формування

позитивного іміджу міської влади як показника її авторитетності та успішності.

Розроблено пропозиції прикладного характеру щодо основного змісту

програми дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), спрямованих на оновлення пріоритетів стратегічних

документів у цій сфері, які матимуть позитивний вплив на ефективність

діяльності комунального сектору економіки міста Києва.

Ідентифікація проблеми, обґрунтування необхідності її вирішення та

нагальності розв’язання

В процесі реформи децентралізації влади увага органів місцевого

самоврядування максимально зосереджується на потребах конкретної

особистості. Вона спрямована на вирішення нагальних проблем повсякденного

життя мешканців і мешканок територіальної громади та покращення сфери

публічних послуг. В основу такої політики закладено положення Європейської

хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних

відносин у цій сфері.

Органи місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства,

створюють систему життєзабезпечення міста, надання широкого спектру послуг

місцевій громаді на основі права комунальної власності, використовуючи

потенціал комунальних підприємств. Комунальний сектор економіки, відповідно

до змісту ст. 24 Господарського кодексу України, є частиною господарського

комплексу України, у якому здійснюють свою діяльність суб’єкти, що діють на

основі лише комунальної власності, а також суб’єкти, у статутному фонді яких
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частка комунальної власності перевищує п’ятдесят відсотків чи становить

величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального

впливу на господарську діяльність цих суб’єктів1.

Одним із ключових ресурсів юридичних осіб комунальної форми власності

є людський потенціал. В умовах інноваційних змін в економіці процеси як

професійного розвитку людських ресурсів, так і соціального розвитку на засадах

гуманістичного підходу, синергізму і синтелектики набувають особливого

значення. Відповідно до Глобального індексу інновацій2, основою української

інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал, тобто знання та

навички людей, які дають їм змогу створювати цінність у світовій економічній

системі.

На національному рівні знання та навички людей, їх здатність до

подальшого навчання визнані найціннішим ресурсом, а розвиток людського

капіталу – одна з оперативних цілей Державної стратегії регіонального розвитку

на 2021–2027 роки3.

Як багатогалузевий комплекс комунальний сектор міського господарства

акумулює значний кадровий потенціал, що забезпечує утримання та розвиток

міської інфраструктури, задовольняє першочергові життєві потреби населення,

надає містянам, підприємствам та організаціям необхідні комунальні послуги.

Він має відповідати сучасним трендам розвитку людського капіталу, де

ключовим орієнтиром політики їх формування стає концепція навчання протягом

життя. Передбачається, що навчання не завершується з отриманням формальної

кваліфікації за умови виконання в повному обсязі затвердженої програми

відповідного закладу освіти, а супроводжує людину на робочому місці і в побуті.

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text;

2 ВОІВ: оприлюднено глобальний інноваційний індекс 2020 року. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-gii-2020-02192020;

1 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text#Text;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF%23Text
https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-gii-2020-02192020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text%23Text
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Насамперед ідеться про належний професійний рівень, розвинуті навички

клієнтоорієнтованості і комунікативної компетентності, використання

гендерночутливих інструментів і практик, розуміння місії галузі, почуття

співпричетності до системи якісного життєзабезпечення столиці та комфортного

життя мешканців міста. Володіння таким інструментарієм – це сучасний виклик,

насамперед, для надавачів послуг.

Зазначене підкреслює нагальність постійної уваги міської влади щодо

системного розвитку кадрового потенціалу юридичних осіб комунальної форми

власності.

Разом з тим у місті Києві, як столичному мегаполісі, не сформована

політика конкретних дій щодо розвитку людського потенціалу комунального

сектору економіки, що є основною проблемою, яка має значний вплив на

ефективність його діяльності та життєдіяльність міста в цілому.

Аналіз проблеми

Підвищення ефективності функціонування комунального господарства та

забезпечення мешканців столиці широким спектром необхідних публічних

послуг відповідної якості є одним із пріоритетних завдань соціально-економічної

діяльності міста Києва.

Оскільки в матеріалах Головного управління статистики у місті Києві

комунальний сектор економіки окремо не представлений, опрацьовано дані

офіційного інтернет-порталу «Київаудит». На основі проведеного дослідження

суб’єкти господарювання комунального сектору економіки згруповано за видами

економічної діяльності (секціями КВЕД-2010), кількістю та підпорядкуванням

(місто, район).
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Міською владою суб’єктам комунальної форми власності делеговано

повноваження із надання публічних послуг для забезпечення якісного сервісу

мешканцям столиці.

Запропоновано показник «потужність мережі доступних видів послуг» (P),

який характеризує загальну кількість послуг, що надаються суб'єктами

господарювання комунальної форми власності населенню. Для обрахування

показника використано формулу:

,

де n – кількість комунальних підприємств, установ, організацій;
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pi – комунальне підприємство (установа, організація);

ki – кількість видів послуг, що надаються комунальним підприємством

(установою, організацією) pi .
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Таким чином, на сьогодні в столиці діє понад 1,5 тис. комунальних

підприємств, установ та організацій4, які забезпечують населення мережею

з 2,5 тис. доступних публічних послуг. Суб’єкти господарювання комунальної

форми власності надають житлово-комунальні послуги, здійснюють діяльність

щодо розвитку та утримання міської інфраструктури, об’єктів природного та

водного фонду, дорожньої та транспортної інфраструктури, управління

комунальним майном, забезпечують населення столиці послугами у галузі

охорони здоров’я, освіти, культури, соціального забезпечення та соціальної

допомоги, фізичної культури, благоустрою території та ін.

Визначальною умовою результативного функціонування міського

комунального господарства є поєднання оптимального забезпечення

інструментів державного регулювання і сучасних підходів в управлінській

діяльності на місцях, де на порядок денний виходить питання розвитку та

раціонального використання потенціалу людських ресурсів. У суб’єктах

господарювання комунальної форми власності працює понад 100 тис. осіб (без

урахування працівників, що задіяні у галузі освіти (секції "Р" КВЕД – 2010))5*.

5* Кількість працівників галузі освіти (секції "Р" КВЕД – 2010) не врахована у зв’язку з відсутністю
в повній мірі даних на офіційному інтернет-порталі «Київаудит»

4 Офіційний інтернет-портал «Київаудит». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/index.nsf/(documents)/5310571A9BB47F59C2257DA000727FEA;

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/index.nsf/(documents)/5310571A9BB47F59C2257DA000727FEA
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Представлена інформація характеризує наявний стан комунального сектору

економіки щодо кількості юридичних осіб комунальної форми власності в

м. Києві, чисельності їх персоналу та публічних послуг, де ключова роль

належить людським ресурсам.

Аналіз трендів розвитку людських ресурсів на державному та міському

рівні, матеріалів дослідження комунальної науково-дослідної установи
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«Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»6, що

базується на результатах анкетування, проведеного серед комунальних

підприємств, установ та організацій міста Києва стосовно розвитку персоналу,

виявив нагальні питання, які є похідними від основної проблеми і впливають на

ефективність їх діяльності.

Основними з них є такі, що свідчать про відсутність:

- стратегії міської влади щодо розвитку людських ресурсів

комунального сектору економіки з урахуванням сучасних підходів і ефективних

практик;

- алгоритму конкретних дій розвитку людських ресурсів на

підприємстві (в установі, організації), що базується на аналізі відповідності

професійного рівня працівників основним напрямам стратегічного розвитку

суб’єкта господарювання, їх компетентності та здатності адаптуватись до нових

умов;

- єдиних вимог до комунальних підприємств щодо врегулювання

відповідно до чинного законодавства питання підвищення кваліфікації

в установчих документах та документах внутрішньо-розпорядчого характеру, що

призводить до їх багатоваріантності за формою та змістом чи до відсутності

таких документів;

- володіння керівником підприємства і менеджером по роботі

з персоналом основами управління процесами інтелектокористування та

розвитку м’яких навичок персоналу як запорукою успішної та продуктивної

роботи з колегами, що перетворюють технічного працівника на інтерактивного

члена команди, частину професійної спільноти;

- системного бачення Київським міським центром перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій процесу

підвищення кваліфікації керівників та працівників комунальних установ міста

6 Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка та впровадження системи безперервного підвищення
кваліфікації, в тому числі дистанційно». Державний реєстраційний номер 0119U103297,
УДК: 316.334.2, 314:330.12, 314.17;
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з акцентом на визначення їхньої місії та місця в стратегічному розвитку міста

Києва;

- механізмів мотивації та заохочення як керівників, так і працівників

комунальних установ до діяльності з професійного розвитку;

- системного аналізу ефективності й результативності програмних дій

щодо розвитку людських ресурсів комунальних підприємств, як ключового

інструменту, що допомагає керівникам приймати своєчасні виважені

управлінські рішення, а персоналу, який надає послуги, відстежувати прогрес

у досягненні основних завдань із забезпечення життєдіяльності міста.

Вирішення зазначеного потребує оперативного управлінського втручання

на міському рівні.

Загрози та ризики за відсутності вирішення проблеми

За відсутності вирішення виявленої основної проблеми і похідних від неї

питань можуть виникнути загрози щодо появи різних видів кадрових ризиків.

Такими ризиками, зокрема, можуть стати:

- неузгодженість щодо завдань і шляхів реалізації стратегій розвитку

міста Києва, підприємства та дій персоналу щодо їх ефективного виконання;

- незбалансованість системи управління персоналом;

- неякісний процес відбору персоналу та управління ним;

- низький рівень лояльності персоналу, незадоволеність працею

і відповідне негативне ставлення до її виконання;

- недостатня кваліфікація персоналу відповідно до сучасних вимог та

відсутність системи підвищення його кваліфікації;

- іміджеві ризики, зокрема, пов’язані з недостатнім рівнем розуміння

та реалізації місії підприємства щодо вчасного та якісного надання публічних

послуг населенню.

Відсутність вирішення зазначеного в подальшому призведе до зниження

рівня прийнятності, гендерної чутливості, соціальної справедливості та якості

у наданні послуг населенню, що негативно вплине на забезпечення комфортних

умов життя містян та формування позитивного іміджу міської влади в цілому.
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Сучасний стан законодавчої та інституційної бази

На даний час існує ряд нормативно-правових актів, які є підставою для

прийняття міською владою управлінських рішень щодо послідовного системного

підходу до формування та розвитку людського ресурсу як визначального чинника

ефективності комунального сектору економіки.

Так, згідно з ч. 1 ст. 143 Конституції України7, п.п. 1, 3 ст. 8 Господарського

кодексу України8 територіальні громади та утворені ними органи місцевого

самоврядування реалізують свої самоврядні функції через комунальні суб’єкти

господарювання.

Управління комунальним сектором економіки міська рада здійснює через

систему організаційно-господарських повноважень суб’єктів господарювання

у вирішенні питань місцевого значення.

Зважаючи на сучасні світові тенденції щодо пріоритетності питання

стосовно людського капіталу як важливої складової економічного зростання,

варто звернути увагу на Конвенцію про професійну орієнтацію та професійну

підготовку в галузі розвитку людських ресурсів №142 Міжнародної організації

праці9 (далі – МОП), ратифіковану Україною 3 травня 1979 року. Конвенцією

у ст. 1 встановлено, що «кожний член організації ухвалює та розвиває всебічні

9 Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів
№142 Міжнародної організації праці – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_057#Text;

8 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text#Text;

7 Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_057%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80%23Text
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й скоординовані політику і програми професійної орієнтації та професійної

підготовки». Також МОП 17 червня 2004 року напрацьовано Рекомендацію №195

про розвиток людських ресурсів10, де зазначено, що «освіта, підготовка кадрів і

безперервне навчання роблять суттєвий внесок в забезпечення інтересів окремих

громадян, підприємств, економіки і суспільства в цілому…». МОП закликала

«уряди, роботодавців і працівників знову підтвердити свою прихильність

процесу безперервного навчання: уряди – за допомогою інвестування коштів і

створення умов для подальшого розвитку освіти і підготовки кадрів на всіх

рівнях; підприємства – за допомогою забезпечення підготовки своїх найманих

працівників; і окремих громадян – за допомогою використання можливостей, що

надаються в галузі освіти, підготовки кадрів і безперервного навчання».

Освіті дорослих та розвитку людських ресурсів підприємств в Україні

присвячено низку нормативно-правових актів, а саме закони України «Про

освіту»11, «Про професійний розвиток працівників»12, «Про зайнятість

населення»13, «Про колективні договори і угоди»14, ряд постанов та наказів

Кабінету Міністрів України.

Також «забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» передбачено

пп. 4 п. 1 Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на

період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року №722/201915.

15 Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня
2019 року № 722/2019. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text;

14 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01 липня 1993 року № 3356-XII – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text;

13 Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17;

12 Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI -
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17;

11 Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII. - [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text;

10 Рекомендація №195 про розвиток людських ресурсів – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_532#Text;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_532%23Text
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У м. Києві питанню розвитку людських ресурсів приділено увагу

в Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року16, а саме: підвищення кваліфікації

робочої сили визначено завданням 1.3 сектору 1.3 «Ринок праці». У той час як

міська цільова програма «Управління об’єктами комунальної власності

територіальної громади міста Києва на 2019–2021 роки», затверджена рішенням

Київської міської ради від 20 грудня 2018 року №547/659817, стосується лише

майнових питань.

Існуюча вітчизняна та європейська практика вирішення зазначеної

проблеми

В окремих регіонах України на сьогодні існують приклади щодо визнання

питань розвитку людських ресурсів як стратегічних цілей місцевого розвитку,

зокрема, і в комунальному секторі економіки. Так, у Херсонській області

реалізується обласна програма «Розвиток людського капіталу Херсонської

області на 2017–2024 роки»18. Стратегія розвитку міста Чернігова до 2020 року19,

Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 203020 містять стратегічні цілі,

спрямовані на розвиток людських ресурсів міст. Забезпечення міського

господарства кваліфікованими кадрами передбачають Програма навчання

посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та

закладів Львівської міської ради на 2020 рік21, Програма підвищення

21 Ухвала Львівської міської ради № 6117 від 26.12.2019 «Про затвердження Програми навчання
посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської
міської ради на 2020 рік». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

20 Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://surl.li/wxia;

19 Стратегія розвитку міста Чернігова до 2020 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.chernigiv-rada.gov.ua/filesstatic/rozvitok/Strategiya%202020_12-05-2017_10-31.pdf;

18 Обласна програма «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017–2024 роки». –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://surl.li/wxhy;

17 Рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року № 547/6598 про затвердження міської
цільової програми «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва
на 2019–2021 роки». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BA41725A45742209C225838B006DF37F?OpenDo
cument;

16 Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року (нова редакція). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2017/7/28/Strategy2025new.pdf;

http://surl.li/wxia
https://www.chernigiv-rada.gov.ua/filesstatic/rozvitok/Strategiya%202020_12-05-2017_10-31.pdf
http://surl.li/wxhy
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BA41725A45742209C225838B006DF37F?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BA41725A45742209C225838B006DF37F?OpenDocument
https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2017/7/28/Strategy2025new.pdf
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ефективності роботи органів місцевого самоврядування і комунальних

підприємств Вінницької міської територіальної громади на 2021–2023 роки22

(далі – Програма). Зокрема, в Програмі м. Вінниці передбачені навчальні заходи

«Якісний сервіс» щодо стандартів обслуговування клієнтів та надання якісних

послуг населенню, в яких беруть участь працівники комунальних підприємств,

як цільова група Програми.

У країнах Європейського Союзу акцентується увага на поняттях м’яких

навичок (soft skills) персоналу, які відмінні від спеціальних вузькопрофесійних

навичок (hard skills). М’які навички називають універсальними або

функціональними компетенціями, а факт володіння ними – функціональною

грамотністю (functional literacy). Сучасні роботодавці розраховують на те, що

кандидат на певну посаду матиме: здатність креативно мислити й управляти

часом, навички комунікації, нетворкінгу, керування проектами,

командоутворення та ін. ЮНЕСКО та Європейська комісія встановили

мінімальний рівень такої грамотності, необхідний кожному для професійної

самореалізації.23

Довідково. Європейським Союзом сформована Платформа Skills Match, в якій каталогізується 36 різних
навичок міжособистісного спілкування і відповідних їм професій з максимальним фінансуванням в розмірі
998268 євро. Свої зусилля об’єднали сім партнерів: eGovlab Stockholm University (Швеція), Eurecat (Іспанія), DM
Metrix (Ірландія), Universidad de Alcalá (Іспанія), Everis (Іспания), Міланский політехнічний фонд (Італія)
і Трініті-коледж на чолі з eGovlab Стокгольмським університетом, які мають значний досвід у напрямку спільної
творчості, структури навичок і технічних інновацій24.

Серед сучасних європейських практик щодо розвитку людських ресурсів,

які також можуть бути корисними в роботі з персоналом комунального сектору

економіки, слід звернути увагу на використання стандартизованої системи

Великобританії «Інвестори в людей» (ІІР). Вона забезпечує алгоритм підвищення

24 Skills Match. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://platform.eskillsmatch.eu/;

23 Soft skills: універсальні навички європейського рівня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://studway.com.ua/soft-skills/;

22 Рішення Вінницької міської ради № 76 від 24.12.2020 «Про виконання «Програми підвищення
ефективності роботи органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств міста на
2018–2020 рр.» та затвердження «Програми підвищення ефективності роботи органів місцевого
самоврядування і комунальних підприємств Вінницької міської територіальної громади на
2021–2023 роки» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://surl.li/wxhv;

https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/4DB983EC313B495DC22584E3004E906B
?OpenDocument;

http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf
http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf
https://platform.eskillsmatch.eu/
https://studway.com.ua/soft-skills/
http://surl.li/wxhv
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/4DB983EC313B495DC22584E3004E906B?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/4DB983EC313B495DC22584E3004E906B?OpenDocument
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професійного рівня персоналу та його конкурентоспроможності відповідно до

стратегічних цілей підприємства на 5–8 років та постійної уваги керівництва до

рівня професійних компетенцій працівника під час його безпосередньої роботи.

Основний зміст алгоритму полягає в наступному:

- чіткому розумінні співробітниками місії організації та її значення для

кожного з них;

- усвідомленні кожним працівником стратегічної спрямованості

організації та своєї ролі у сприянні щоденному успіху організації загалом;

- підтримці довгострокового кар’єрного розвитку персоналу, його

готовності до майбутніх ролей;

- оцінці та розумінні працівниками значення для них роботи в

організації з точки зору професійних знань;

- створенні комфортних умов щодо можливості для всього персоналу

активно вносити свої пропозиції у майбутні плани під час регулярних робочих

зустрічей, що дозволяє співробітникам обговорювати актуальні питання,

пов’язані з поточним планом, та розглядати довгострокові стратегічні цілі

розвитку і діяльності організації;

- впровадженні щоденних робочих практик щодо активної підтримки

здобуття і поліпшення працівниками своїх вмінь та знань, професійного

зростання всього персоналу, його навчання і розвитку з метою сприяння успіху

організації;

- підтримці першим керівником зв’язків із керівниками середньої

ланки та співробітниками організації щодо навчання, розвитку всього персоналу

та його заохочення;

- активній участі співробітників і керівників у тренінгах та інших

формах підвищення кваліфікації для отримання широкого спектру інформації та

ін.25

Стандарт ІІР активно поширюється і в інші країни, оскільки сприяє високій

конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку.

25 Investors in People. Assessment Report. ICC Ukraine 30th-31th May 2008 // Матеріали Українського
Національного Комітету Міжнародної торгової палати України;
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Разом з тим, під час підготовки аналітичної записки, не виявлено окремих

документів щодо розвитку людських ресурсів комунального сектору економіки.

Висновки, пропозиції та їх обґрунтування

У сучасній економіці поряд із структурними змінами спостерігається

зниження частки виробничого сектора й зростання сектора послуг. Важливою

складовою є послуги, що надаються місцевими органами влади через

підпорядковані їм комунальні підприємства, організації та установи м. Києва

(далі – комунальні підприємства). У цих умовах саме людські ресурси стають

одним із важливих елементів ефективного управління господарською діяльністю

у комунальному секторі економіки. Інтенсивний економічний розвиток висуває

специфічні вимоги до формування людських ресурсів. Ключовим орієнтиром

такої політики стає концепція навчання протягом усього життя.

Прийняття міською владою виважених оперативних управлінських рішень

щодо розвитку людського потенціалу комунального сектору економіки міста та

вирішення проблемних питань у цій сфері матимуть прямий вплив на

підвищення рівня його ефективної діяльності, покращення життєдіяльності

столиці та комфортного проживання її мешканців.

Враховуючи результати здійсненого аналізу, вважаємо за доцільне

запропонувати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській

державній адміністрації) розглянути питання щодо створення постійно діючої

Міської платформи розвитку людських ресурсів суб’єктів комунальної

форми власності м. Києва (далі – Платформа) з використанням кращих

вітчизняних та європейських практик, інструментарію компетентністного

підходу, синтелектики, розвитку soft skills персоналу та ін. Такий план дій

забезпечить необхідні умови для системної роботи в цьому напрямку, зростання

професійної компетентності працівників, що в свою чергу сприятиме

підвищенню рівня прийнятності, гендерної чутливості, соціальної

справедливості та якості у наданні публічних послуг населенню столиці,

створенню конкурентних переваг та вищої ефективності розвитку міського

господарства.
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Платформа може передбачати наступні напрями діяльності:

1. Організаційно-координаційний

з роз’яснення та впровадження нових підходів міської влади щодо розвитку

людських ресурсів комунальних підприємств, який буде спрямований на:

- усвідомлення керівниками та працівниками комунальних

підприємств нагальної потреби в удосконаленні роботи з кадрами;

- посилення відповідальності керівників комунальних підприємств за

організацію системної роботи щодо професійного розвитку персоналу;

- забезпечення координації та контролю діяльності всіх учасників

процесу щодо розвитку кадрового потенціалу комунальних підприємств.

Для досягнення результатів рекомендуються такі дії:

- організаційне сприяння в проведенні робочих зустрічей

з представниками всіх зацікавлених сторін щодо обговорення нового алгоритму

дій влади з розвитку персоналу комунальних підприємств;

- врегулювання на нормативному рівні обов’язковості встановлення

вимоги щодо внесення питання професійного розвитку працівників до

середньострокових стратегічних планів розвитку комунальних підприємств та

закріплення даного питання у колективних договорах;

- визначення координатора та співкоординаторів у структурі

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) та підрозділів (фахівців) у комунальних підприємствах міста Києва

з питань розвитку персоналу;

- координація роботи щодо забезпечення системності, плановості,

безперервності, обов’язковості підвищення професійного рівня та навчання

впродовж життя як для керівників, так і для працівників комунальних

підприємств;

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації

фахівців із розвитку персоналу суб’єктів комунальної форми власності, здатних
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реалізовувати підбір, підготовку та розвиток працівників, враховуючи місію,

стратегічні завдання підприємства та професійні і особистісні якості персоналу;

- розроблення та введення в дію системи мотивації керівників

комунальних підприємств з метою ефективного запровадження підвищення

кваліфікації персоналу;

- визначення джерел фінансування заходів щодо міської програми дій

розвитку людських ресурсів комунального сектору економіки, механізмів

мотивації та заохочення як керівників, так і працівників комунальних

підприємств щодо діяльності з професійного розвитку.

2. Організаційно-методична підтримка

діяльності комунальних підприємств щодо розвитку людських ресурсів,

спрямована на сприяння міської влади у реалізації організаційно-методичних

заходів щодо забезпечення системної та безперервної роботи з кадрами

комунальних підприємств, створення єдиного простору для постійного обміну

досвідом, використання у практичній роботі сучасних європейських та

вітчизняних практик розвитку та управління людськими ресурсами, а саме:

● проведення консультативних заходів з основних питань щодо

розвитку персоналу з урахуванням стратегічних цілей розвитку міста;

● сприяння щодо:

- забезпечення науково-методичного супроводу запровадження та

вдосконалення системи безперервного підвищення кваліфікації кадрів

комунальних підприємств, в тому числі дистанційно шляхом залучення до цієї

роботи наукових та освітніх установ міста;

- запровадження Київським міським центром перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств і організацій системної роботи щодо

підвищення кваліфікації керівників та працівників комунальних установ міста,

що базуватиметься на розвитку їх компетенцій з акцентом на визначенні місії

комунальних установ та їх місця в стратегічному розвитку міста Києва.
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3. Інформаційна підтримка

сприятиме обізнаності та використанню найбільш вагомих сучасних тенденцій

в роботі з розвитку персоналу і спрямований на ознайомлення представників всіх

зацікавлених сторін з актуальними матеріалами щодо:

- змін у законодавстві;

- кращих європейських та вітчизняних практик реалізації системи

підвищення кваліфікації,

- практичних питань організації підвищення кваліфікації кадрів.

Для досягнення результатів рекомендуються такі дії:

● опрацювання питання щодо:

- створення на міському рівні інформаційного ресурсу з питань

розвитку персоналу комунальних підприємств для оперативного розміщення

нормативних актів, актуальних інформаційних матеріалів, результатів

моніторингу і оцінки якості реалізації Платформи щодо розвитку персоналу

комунального сектору економіки;

- визначення підприємства (установи), відповідального за наповнення

ресурсу актуальною, оперативною та змістовною інформацією щодо

професійного розвитку кадрів;

● сприяння у створенні інформаційних ресурсів (сторінок на сайтах,

інформаційних бордів тощо) у комунальних підприємствах для забезпечення

оперативного інформування працівників з питань роботи з персоналом і,

зокрема, організації підвищення кваліфікації на підприємстві.

4. Забезпечення контролю, оцінювання та коригування

впровадження напрямів діяльності та відповідних заходів, здійснених на базі

Платформи розвитку людських ресурсів юридичних осіб комунальної форми

власності.

Основні дії в реалізації даного напряму:
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- створення системи оцінювання роботи персоналу з використанням

ключових показників ефективності роботи юридичних осіб комунальної форми

власності відповідно до їх статутних положень;

- запровадження системного моніторингу, аналізу та оцінювання

результатів дій щодо розвитку людських ресурсів, їх впливу на ефективність

діяльності та конкурентоспроможність комунальних підприємств в системі

функціонування міського господарства, а також покращення надання ними

якісних послуг населенню;

- оперативне коригування напрямів та заходів, що здійснюються

у рамках Платформи розвитку людських ресурсів з урахуванням результатів

моніторингу та оцінювання.

Послідовна реалізація запропонованих напрямів діяльності

забезпечить:

- впровадження у комунальних підприємствах системної роботи

з розвитку персоналу, усвідомлення важливості та необхідності професійних,

кваліфікованих кадрів для успішної реалізації стратегічних напрямів розвитку та

забезпечення конкурентоспроможності комунальних підприємств;

- створення в міському комунальному секторі мережі фахівців для

забезпечення реалізації нових підходів до розвитку персоналу;

- створення інформаційного простору з питань розвитку людських

ресурсів для забезпечення всіх учасників процесу змістовною інформацією

нормативного, наукового, методичного та практичного характеру, ознайомлення з

кращими вітчизняними та світовими трендами з розвитку персоналу, обміну

досвідом;

- підвищення конкурентоспроможності комунальних підприємств,

якості надання публічних послуг населенню.

Досягнення прогнозованих результатів можливо за умов:

- постійного сприяння міської влади діяльності комунальних

підприємств щодо забезпечення системної роботи з розвитку персоналу,

зацікавленості всіх учасників процесу, від представників управлінської вертикалі
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до працівників комунальних підприємств, у створенні ефективної системи

розвитку людських ресурсів комунального сектору економіки;

- здійснення постійного аналізу ефективності заходів, що вживаються,

контролю, оцінювання та коригування запровадження заходів Платформи щодо

системної роботи з розвитку людських ресурсів юридичних осіб комунальної

форми власності.

Перспективою розвитку запропонованих напрямів діяльності може

стати розробка міської Програми розвитку людських ресурсів столиці, що

сприятиме якісній реалізації ключових програмних завдань, передбачених

програмою «Освіта Києва. 2019–2023 роки», програмами зайнятості населення

міста Києва, іншими галузевими програмами. Прогнозується, що міська

Програма розвитку людських ресурсів позитивно вплине на реалізацію

стратегічних документів розвитку столиці, дасть можливість посилити важливу

складову конкурентоспроможності міста Києва – забезпечення суб’єктів

господарювання висококваліфікованими кадрами, яких потребує інноваційний

розвиток економіки.

Таким чином, узгоджена міська політика і конкретні кроки щодо розвитку

людських ресурсів на різних рівнях та напрямах функціонування суб’єктів

комунальної форми власності столиці сприятимуть постійному розвитку

персоналу, який є одним із визначальних чинників ефективності комунального

сектору економіки міста Києва.

Науково-дослідний відділ досліджень

людського та соціального капіталу


