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Зміст
Ті процеси модернізації державного управління, які зараз тривають в
Україні, відчувають на собі потужний вплив політичної кризи, яка
проявляється у падінні довіри населення до керівництва, в очікуванні змін у
складі вищого керівництва країни та поступовим і безупинним падінням
економіки. Сьогодні є всі підстави для ствердження, що адміністративна
реформа фактично є елементом не керуючої системи, а системи, якою
керують. Не вона керує системою державного управління, а система
державного управління керує адміністративною реформою та пристосовує її
до себе.
Окремі тези зустрічі:
«Те, що сталося з нашою державою, а з нашою державою веде війну одна з
найбільш потужних держав світу, я маю на увазі Росію, внаслідок чого
Україна втратила значну частину своєї території, приблизно двадцять
відсотків свого промислового потенціалу, отже, звичайно, треба було вести
розмову з нашими світовими партнерами і пояснювати їм, що обслуговувати
такі борги, більшість грошей з яких просто не залишилася в Україні, в тому
числі інвестовані в окуповані території, просто неможливо було…»
«Ми можемо ставити оцінку «задовільно» державному управлінню і це моя,
звичайно думка. Маніпулювання людьми, ну просто кратно виросло з
використанням інтернет технологій, тому якраз критичний погляд дуже
важливий…»
«Більшість українців не готові на себе брати відповідальність. Ми готові
критикувати, але брати на себе відповідальність у межах тих повноважень,
які у нас є, на превеликий жаль, ми не готові. Давайте згадаємо будь-які
вибори, починаючи від виборів у студентську раду і закінчуючи виборами
президента. Далеко не завжди ми критично підходимо до кандидатів, далеко

не завжди ми беремо участь у цих виборах і зовсім точно ми дуже рідко
номінуємо себе на ту, чи іншу посаду з різних міркувань. На мій погляд, це
вже важливо для молоді, таку активність потрібно проявляти, треба брати
максимальну відповідальність на себе, умовно кажучи, брати управління у
свої руки. Це стосується і студентського самоврядування, це стосується
виборів президента, парламенту, місцевих органів влади. Давайте будемо
чітко розуміти, що держава – це наша справа, це наша справа керувати
державою…»
«Помилки після революції Гідності – була прийнята низка законів, яка
головну свою функцію – відновлення справедливості і покарання винних, у
тому числі у загибелі мирних людей… вони не понесли – люди, які були
винні, які мали нести покарання уникнули цього покарання, а закони про
люстрацію просто вимили з державного управління, у тому числі, з
правоохоронних органів, людей, які могли б там залишатися і працювати.
Такі помилки у подальшому були виправлені, але, на превеликий жаль, і
сьогодні у владі знаходиться достатньо багато випадкових людей…»
«Боротьба з корупцією дуже важлива. На превеликий жаль, останнім часом,
це перетворилося у дуже хороший бізнес з одного боку, і у дуже вигідний
політичний проект…»
«КПІ сьогодні має десяток зразків озброєння, а це дуже важливо для нашої
держави в умовах війни, які були розроблені з початку і до кінця, до їх
впровадження у виробництво у стінах Київської політехніки. І вони ж зараз
стоять на озброєнні наших збройних сил. Тому я впевнений, що потенціал,
який є сьогодні у нашої Альма Матер, він, звичайно, високий…»
«Ми започаткували таку стипендію якраз щоб підтримати студентів. Це
більше тисячі гривень, це стипендіальна комісія вирішує…»

