Паспорт проекту
Назва проекту

“Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного
розвитку для публічних службовців”

Донор проекту

Федеральне
міністерство
економічного
розвитку
співробітництва Німеччини,
Німецьке товариства міжнародного співробітництва (GIZ)

Виконавець
проекту

Регіональний фонд Східного партнерства зі зміцнення реформи
публічного адміністрування

Основні партнери
та бенефіціари
проекту

Партнери та установи-виконавці в країнах-учасницях (установи, які
відповідають за планування та впровадження заходів з професійного
розвитку публічних службовців та які вже співпрацюють з наявними
проектами технічної допомоги):
- У Грузії: Урядова адміністрація, Бюро з питань державної
служби Грузії;
- У Молдові: Державна Канцелярія, Академія публічного
адміністрування;
- В Україні: Національне агентство України з питань
державної служби, регіональні центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, Національна академія
державного управління при Президентові України та її
регіональні інститути державного управління

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

Грудень 2018 року – січень 2020 року

Основні напрями
(компоненти)
проекту

 Постійний нетворкінг;
 всебічний аналіз потреб;
 спільна розробка концепції;
 обмін досвідом, передача знань.
Актуальними є заходи з розбудови спроможності на теми
управління та лідерства, цінностей та етики державної служби,
комунікації та запровадження сучасних тренінгових систем

та

Метою проекту є підтримка професійного розвитку публічних
службовців у Грузії, Молдові та в Україні шляхом регулярного
обміну знаннями та досвідом між закладами національного рівня,
що займаються підвищенням кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, а також шляхом заходів,
спрямованих на підвищення спроможності у розробці сучасних
навчальних підходів. У центрі уваги заходів – нетворкінг, діалог на
регіональному рівні та обмін досвідом з урахуванням досягнень та
викликів в галузі професійного вдосконалення публічних
службовців у трьох країнах-учасницях
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Цільова аудиторія Представники державної служби та установ, що займаються
професійним розвитком публічних службовців
проекту
Керівники/
координатори
проекту

Від Національної академії
Президентові України:

державного

управління

при

Очікувані
результати
проекту

Проект стане платформою для:
- безперервного обміну знаннями між установами Грузії,
Молдови та України;
- обміну досвідом впровадження реформ та рішеннями та
визначення спільних тем та проектів змін;
- обміну практиками, які мають спільну пріоритетність;
- спільного впровадження проектів змін та роботи над
визначеними темами;
- діалогу для обговорення нових підходів та рішень в галузі
професійного розвитку публічних службовців, нових
навчальних програм та моделей навчання та підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб в
органах місцевого самоврядування;
- створення спільнот практиків

Додаткова
інформація

З метою започаткування співробітництва 3-6 грудня 2018 року в м.
Берліні (ФРН) відбувся перший спільний Круглий стіл за участю
установ-партнерів

В.С.Куйбіда – президент Національної академії
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