Паспорт проекту
Назва проекту

“Консультаційний фонд впровадження реформ”

Донор

Федеральне міністерство економічної співпраці (ФРН)

Виконавець проекту

Німецьке товариство міжнародного співробітництва /
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Партнери проекту




Національна академія державного управління при Президентові
України та її регіональні інститути;
урядові і неурядові організації Федеративної Республіки
Німеччина та їх представництва в Україні

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

9 вересня 2015 року – 31 грудня 2016 року

Основні напрями
(компоненти)
проекту



Співробітництво щодо імплементації положень Стратегії сталого
розвитку
“Україна – 2020” з метою виконання міжнародних
зобов’язань відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС








спільна розробка та запровадження стандартів підготовки
бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю “Публічне
управління та адмінстірування” з урахуванням німецького досвіду у
підготовці управлінців для різних рівнів адміністрацій;
організація та проведення професійного навчання державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
підвищення їх кваліфікації;
обмін досвідом та інформацією з питань методології та розвитку
інституту державної служби, підготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
організація та проведення тренінгів (в тому числі виїзних) та інших
заходів з метою належного впровадження законодавства про
державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;
організація спільних комунікативних заходів (круглих столів,
тренінгів, семінарів, відеоконференцій, науково-практичних
конференцій) з підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування;
експертні зустрічі та консультації між представниками Національної
академії та Німецького товариства міжнародного співробітництва







Цільова аудиторія




Керівники/
координатори
проекту

(GIZ);
організація зустрічей, стажувань, навчальних візитів, експертних
місій представників
Національної академії та Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з метою обміну
досвідом, обговорення перспектив та напрямів двостороннього
співробітництва. викладання лекцій, участі у семінарах, здійснення
консультативної та експертної роботи;
обмін нормативними документами національного законодавства,
професійною інформацією та методиками, з питань реалізації
державної політики у сфері державної служби;
експертна допомога під час впровадження нових редакцій Законів
України “Про Державну службу” та “Про службу в органах
місцевого самоврядування”;
методична, консультативна та експертна допомога з розробки
навчальних та тренінгових програм, ситуативних прикладів (кейсстаді);
розробка та видання спільних методичних посібників з розробка
ситуативних вправ (кейс-стаді)
слухачі, аспіранти, докторанти, адміністративний та науковопедагогічний персонал Національної академії;
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування,
які бажають отримати інформацію, консультацію, методичну
допомогу та експертний супровід у здійсненні співпраці з
німецькими партнерами у сфері публічного адміністрування

Від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ):
Крістіан ДЬОРІНГ – керівник проекту “Консультаційний фонд
впровадження реформ” Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) в Україні.
Ольга МІЦКЕВИЧ – спеціаліст з питань державних фінансів проекту
GIZ “Підтримка реформи управління державними фінансами”.
Від Національної академії:
Світлана ГЛАДКОВА – начальник управління
міжнародних зв’язків Національної академії

забезпечення

Очікувані
результати проекту

Професійна підтримка та підвищення кваліфікації співробітників,
взаємний обмін делегаціями з метою обміну досвідом, підвищення
ефективності діяльності у сфері державної служби

Додаткова
інформація

09 вересня 2015 року було підписано Протокол про наміри між
Національною академією державного управління при Президентові
України та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH по Проекту 2014.2518.01-001 “Консультаційний фонд
впровадження реформ”

