Паспорт проекту
Назва проекту

“Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ)

Донор проекту

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Виконавець
проекту
Основні партнери
та бенефіціари
проекту

Міжнародна благодійна організація “Фонд Східна Європа”

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

19 грудня 2014 року – 18 грудня 2019 року

Основні напрями
(компоненти)
проекту

Співпраця в рамках Програми USAID ЛЕВ здійснюватиметься за
наступними напрямами.

Державна регуляторна служба України,
Національна академія державного управління при Президентові
України

Програма USAID ЛЕВ має на меті покращити діловий клімат
шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі малого та
середнього бізнесу на регіональному та середньому рівнях.
Програма об’єднує зусилля активних та орієнтованих на реформи
представників приватного, громадського і державного секторів,
визначає адміністративні та регуляторні бар’єри, що стимулюють
розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, сприяє їх
подоланню шляхом розробки та впровадження необхідних
законодавчих ініціатив та регуляторних процедур, а також
підтримує розвиток бізнес асоціацій, які є рушійною силою на
шляху впровадження ефективних реформ

Державна регуляторна служба України:
 надає методичне керівництво в розробці та рекомендації щодо
наповнюваності навчальної програми з питань регуляторної
політики;
 здійснює оцінку навчальної програми з точки зору відповідності
до діючого законодавства з питань регуляторної політики;
 надає рекомендації щодо аудиторії, на яку буде поширена
зазначена програма.
Національна академія державного управління при Президентові
України:
 забезпечує розробку навчальної програми з питань регуляторної
політики у відповідності з рекомендаціями Державної
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регуляторної служби України;
забезпечує впровадження навчальної програми в навчальні
плани інститутів Національної академії.

Міжнародна благодійна організація “Фонд Східна Європа”:
 забезпечує експертну та технічну підтримку співпраці в межах
коштів, виділених на забезпечення Програми USAID ЛЕВ

регіони
Програми
USAID
ЛЕВ:
Вінницька,
Цільова аудиторія Цільові
Дніпропетровська,
Львівська,
Тернопільська
та
Херсонська
області
проекту
Керівники/
координатори
проекту

Від Державної регуляторної служби України:
Ксенія ЛЯПІНА – Голова Державної регуляторної служби України.
Від Міжнародної благодійної організації “Фонд Східна Європа”:
Віктор ЛЯХ – президент Міжнародної благодійної організації “Фонд
Східна Європа”.
Від Національної академії
Президентові України:

державного

управління

при

Володимир МОРОЗ – доцент кафедри управління національним
господарством та економічної політики Національної академії
Очікувані
результати
проекту











Додаткова
інформація

розробка навчальної програми з питань регуляторної політики,
включаючи питання застосування інструменту аналізу
регуляторного впливу – М-Тест. Навчальна програма має бути
адаптована до відповідної категорії слухачів (працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
представників бізнес-середовища);
запровадження навчальної програми в навчальні плани
інститутів Національної академії, а саме Інституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів, Інституту вищих керівних кадрів,
Інституту державної служби та місцевого самоврядування,
Інституту «Вища школа державного управління», регіональних
інститутів державного управління Національної академії (Львів,
Одеса, Дніпро, Харків), а також центрів підвищення кваліфікації,
яким Національна академії надає науково-методологічну
підтримку;
створення он-лайн курсу з питань регуляторної політики та
аналізу регуляторного впливу для цілей дистанційної освіти та
максимального поширення знань із зазначеної тематики серед
усіх зацікавлених осіб;
спільна розробка тренінгової програми «Тренінг для тренерів»,
спрямованої на підготовку категорії фахівців-експертів з питань
регуляторної політики, та організація навчальних заходів за цією
програмою;
організація окремих заходів навчально-тренінгового характеру з
питань регуляторної політики та інструментів аналізу
регуляторного впливу для різних категорій слухачів та учасників

10 березня 2016 року підписано Меморандум про співробітництво
між Державною регуляторною службою України, Національною
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академією державного управління при Президентові України та
Міжнародною благодійною організацією “Фонд Східна Європа”
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