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Бенефіціари
(цільова група)
проекту
Партнери проекту

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування






Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
комунального господарства України,
Секретаріат Кабінету Міністрів України,
Національна
академія
державного
управління
при
Президентові України,
Академія муніципального управління

Терміни
впровадження
проекту

2007-2015 рр.

Мета проекту

Проект спрямований на досягнення трьох основних цілей:
поліпшення комунальних послуг шляхом більшої інтеграції груп
та асоціацій громади; упорядкування та поліпшення процесу
інтеграції послуг, що надаються громаді, у систему місцевої влади;
запровадження проаналізованого досвіду та найкращої практики
від
впровадження
проекту
у
пілотних
регіонах
на
загальнонаціональному рівні в ході децентралізації.

Основні напрями
(компоненти)
проекту

Проект реалізується у три фази:
перша фаза - 2007-2009,
друга фаза - 2010 -2012,
третя фаза - 2013-2015 роки.
Перша фаза:
створення моделі впровадження
децентралізованим шляхом

послуг

для

населення

Друга фаза:
1. Подальше впровадження напрацьованих моделей та досвіду в
інших регіонах України, підтримка реформи місцевого
самоврядування та реформи адміністративно-територіального
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устрою, інтеграція позитивного досвіду проекту у діяльність
органів влади всіх рівнів, сприяння створенню практичної та
методично-навчальної бази для просування процесу реформ.
2. Впровадження відповідних навчальних курсів на базі
Національної академії державного управління при Президентові
України та Академії муніципального управління для посадових
осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців та
депутатів місцевих рад.
3. Запровадження та підтримка механізмів ефективного управління
досвідом – посилення експертних мереж та мереж практиків, вебпорталу; ресурсного центру тощо.
Керівники/
координатори
проекту

Оксана ГАРНЕЦЬ, керівник проекту DESPRO: тел.. 044-270-5521,e-mail: o.garnets@despro.org.ua

Робочий план
проекту



розробка та реалізація спільних науково-практичних, освітніх
програм з питань державного управління, місцевого
самоврядування, управління знаннями;



надання консультативно-практичної допомоги науковопедагогічним кадрам НАДУ, які здійснюють науковий пошук
у розробці навчальних модулів;



проведення спільних науково-практичних конференцій,
круглих столів, робочих нарад, а також запрошення
провідних науково-педагогічних кадрів на аналогічні заходи,
що організовуються однією із сторін;



розробка порталу знань з метою забезпечення інформаційної
підтримки співробітництва та використання по закінченні
проекту;



розробка методичних посібників;



допомога в розробці та інституалізації дистанційних курсів в
межах магістерських програм та програм з підвищення
кваліфікації НАДУ;



створення та підтримка спільнот практиків для забезпечення
обміну досвідом та знаходження нових рішень в системі
навчання державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, наданні публічних послуг та для залучення
зацікавлених сторін до розробки публічної політики.

Володимир ВАКУЛЕНКО, завідувач кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом
Національної академії державного управління при Президентові
України, тел. +380 44 4568277, e-mail: mistoua@gmail.com

Очікувані/досягнуті 1. Створення та підтримка веб-порталу міжрегіональної
інформаційно-освітньої мережі «Ефективна держава» для
результати
об’єднання інформаційних ресурсів Національної академії,
проекту
регіональних інститутів державного управління та інших
навчальних закладів, які надають освітні послуги в галузі
державного управління, абезпечення системності процесів
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створення, аналізу, збереження та поширення інформаційних
ресурсів та знань у секторі державного управління та місцевого
самоврядування.
2. Розробка та впровадження в Національній академії державного
управління при Президентові України, місцевих навчальних
закладах, навчальних модулів, що базуються на найкращій
практиці стосовно методів, підходів та певних принципів
функціонування системи децентралізації (наприклад, принцип
належного управління, підхід прозорості прав людини тощо).
Додаткова
інформація

18.11.2011 р. відбулося підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між проектом та Національною академією
державного управління при Президентові України та додаток до
Меморандуму щодо передачі НАДУ у користування програмного
забезпечення (на суму 9000 гривень) та відповідні ліцензії для
створення Інтернет-порталу Міжрегіональної інформаційноосвітньої мережі «Ефективна держава».
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