Паспорт проекту
Назва проекту

“Децентралізація
влади:
розвиток
потенціалу
регіональних еліт” / “Décentralisation du pouvoir :
développement du potentiel des élites régionales”

Донор проекту

Міністерство закордонних
Французької Республіки

Виконавець
проекту

Національна школа управління Французької Республіки (ENA),
Національна академія державного управління при Президентові
України

Основні партнери

справ

і

міжнародного

розвитку

Партнери з французького боку:
• Посольство Франції в Україні
• Генеральна дирекція адміністрації та державної служби
(DGAFP)
• Регіональні інститути управління (IRA)
• Національний центр територіальної публічної служби,
Національний інститут територіальних досліджень (CNFPTINET)
• Асоціація мерів Франції
• Об’єднання французьких місцевих громад (Cités Unies
France)
Партнери з українського боку:
• Національне агентство України з питань державної служби
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Основні
бенефіціари
проекту
Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

Регіональні, місцеві органи влади та органи місцевого
самоврядування;
слухачі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
1 жовтня 2015 року – 31 грудня 2016 року
•
•
•

експертний супровід реформи децентралізації в Україні;
підготовка навчальних програм для представників держави в
регіонах (префектів та працівників секретаріатів префектів),
голів громад та працівників виконавчих органів громад;
підготовка управлінських кадрів на регіональному та місцевому
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рівнях для роботи в нових умовах децентралізації влади
Основні напрями
(компоненти)
проекту

Проект складається з 3-х компонентів:
Блок 1: Цикл “Територіальна публічна служба”
(децентралізація).
Блок 2: Цикл “Підготовка корпусу префектів та працівників
секретаріатів префектів” (деконцентрація).
Блок 3: Цикл “Контроль за місцевими бюджетами”.
Кожен компонент проекту містить у собі кілька етапів:
 етап вивчення досвіду, на якому даються оцінка потреб та
початкові рекомендації;
 етап навчання, який передбачає навчальні семінари для голів
територіальних громад та префектів, інших цільових груп;
 навчальні візити до Франції;
 модулі з підготовки тренерів;
 етап підсумків і рекомендацій, який включає написання звітів,
підготовку презентацій та організацію підсумкового круглого
столу

Цільова аудиторія
проекту

а) на рівні представників держави на територіях:
 представники держави в регіонах і департаментах (областях і
районах);
 управлінські кадри (директори, керівники, уповноважені)
територіальних служб
б) на рівні територіальних громад:
 голови громад;
 управлінські кадри (директори, керівники, уповноважені)
виконавчих органів громад

Керівники/
координатори
проекту

Від Національної школи управління (ENA) Французької Республіки:
Клодін ЖЮСТАФРЕ – начальник відділу європейських справ
департаменту міжнародних зв’язків Національної школи управління
Французької Республіки;
Клавдія БАДУЛЕСКУ – відповідальна за проекти відділу
європейських
справ
департаменту
міжнародних
зв’язків
Національної школи управління Французької Республіки.
Від Національної академії:
Світлана ГЛАДКОВА – начальник управління
міжнародних зв’язків Національної академії.

забезпечення

Від Посольства Франції в Україні:
Фредерік де ТУШЕ – перший радник Посольство Франції в Україні
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Очікувані
результати
проекту

За підсумками проведення циклу місій з вивчення та обміну
досвідом, розробки модулів з професійної підготовки в Україні і
Франції, відповідного комплексу навчальних заходів та стажувань
очікується:
 внесення змін у навчальні програми з урахуванням програми
реформ;
 підготовка кадрів, здатних працювати в умовах децентралізації
та збільшеної автономії

Додаткова
інформація

7 липня 2015 року підписано Угоду про співробітництво між
Національною школою управління (ENA), Французька Республіка та
Національною академією державного управління при Президентові
України.
6 – 10 липня 2015 року відбувся навчальний візит делегації
Національної академії до Національної школи управління (ENA),
Французька Республіка. Основними результатами візиту стали:
підписання нової угоди про співробітництво, обмін досвідом щодо
діяльності закладів у навчальній сфері; проведення зустрічей в
навчальних закладах Франції – потенційних партнерах Національної
академії; розробка проекту з підготовки управлінських кадрів
3 – 4 грудня 2015 року відбулася низка заходів, зокрема круглі столи
“Децентралізація: законодавчі рамки та практика функціонування
інституту префектів” та “Децентралізація: новий досвід
територіального врядування” у рамках проекту трьохстороннього
співробітництва “Децентралізація влади: розвиток потенціалу
регіональних еліт” за підтримки Посольства Франції в Україні та
Офісу Ради Європи
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