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Формулювання місії органів державної влади

Орган Місія - Україна Місія - найкращі практики Місія - наша пропозиція

Економіка США
The mission of the
Department is to create the
conditions for economic
growth and opportunity.

Сприяти економічному
розвитку України через
створення умов для вільної
та чесної конкуренції.

Фінанси США
The U.S. Department of the
Treasury's mission is to
maintain a strong economy
and create economic and
job opportunities by
promoting the conditions
that enable economic growth
and stability at home and
abroad, strengthen national
security by combating
threats and protecting the
integrity of the financial
system, and manage the
U.S. Government’s finances
and resources effectively.

Надавати зручні послуги
особам у фіскальній сфері
та забезпечувати чесне та
прозоре використання
суспільних коштів.

Іноземні
справи

США
The U.S. Department of
State leads America’s
foreign policy through
diplomacy, advocacy, and
assistance by advancing the
interests of the American
people, their safety and
economic prosperity.

Захищати права громадян
України за її межами,
відстоювати їхні інтереси у
відносинах з іноземними
країнами та міжнародними
організаціями.



Внутрішні
справи

Сполучене Королівство
The first duty of the
government is to keep
citizens safe and the country
secure. As such, the Home
Office plays a fundamental
role in the security and
economic prosperity of the
United Kingdom.

Захищати права та безпеку
осіб всередині України,
попереджати
правопорушення та
надавати зручні
адміністративні послуги?

Оборона США
The Department of Defense
provides the military forces
needed to deter war and
ensure our nation’s security.

Забезпечувати ефективний
захист України від
зовнішнього ворогу та
попереджати війни.

Освіта США
ED's mission is to promote
student achievement and
preparation for global
competitiveness by fostering
educational excellence and
ensuring equal access.

Сприяти досягненням та
конкурентоспроможності
учнів і студентів шляхом
підвищення якості освіти та
забезпеченню доступу до
неї.

Юстиція США
To enforce the law and
defend the interests of the
United States according to
the law; to ensure public
safety against threats
foreign and domestic; to
provide federal leadership in
preventing and controlling
crime; to seek just
punishment for those guilty
of unlawful behavior; and to
ensure fair and impartial
administration of justice for
all Americans.

Захищати права і свободи
осіб, сприяти відновленню
справедливості та надавати
зручні послуги?



Інфрастр. США
The mission of the U.S.
Department of
Transportation (DOT) is to
ensure our Nation has the
safest, most efficient and
modern transportation
system in the world, which
improves the quality of life
for all American people and
communities, from rural to
urban, and increases the
productivity and
competitiveness of American
workers and businesses.

Забезпечувати зручну,
безпечну та сучасну
публічну інфраструктуру, яка
підвищує якість життя та
продуктивність бізнесу.

Екологія (Мін. захисту довкілля
та природних ресурсів
України)
https://mepr.gov.ua/cont
ent/misiya-ta-strategiya.
html

США
The mission of the US
Environmental Protection
Agency is to protect human
health and the environment.
Sweden:
- Ministry of the Environment
(no formulated mission)
- The Swedish
Environmental Protection
Agency: promotes and
coordinates actions in order
to ensure a good living
environment in collaboration
with others.
- The overall goal of
Swedish environmental
policy is to hand over to the
next generation a society in
which the major
environmental problems
have been solved, without
increasing environmental
and health problems outside
Sweden’s borders.

Забезпечити чисте та
безпечне довкілля,
збалансоване
природокористування і
збереження та відновлення
природних екосистем.

(Бонус): без збільшення
навантаження на довкілля
за межами України.
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