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ЄВРОПЕЙСЬКА
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА
РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ
TWINNING
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Костянтин ВАЩЕНКО
Голова Національного агентства України
з питань державної служби

У

країні на шляху до європейської інтеграції
належить пройти нелегкий шлях з проведення
важливих реформ. Для нас європейська
інтеграція є не лише основним напрямом зовнішньої
політики, а й важливим стимулом для масштабних
внутрішньодержавних перетворень.
Європейські інструменти відкривають для України
нові можливості, пропонуючи велику кількість
шляхів для реалізації поставлених цілей та
виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно
до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони.
Національне агентство України з питань державної
служби докладає усіх зусиль для забезпечення
ефективного впровадження інструментів 
Twinning,
TAIEX та програми SIGMA в Україні.
З повагою

Костянтин ВАЩЕНКО

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

SIGMA

Creating Change Together

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОФІС
ПРОГРАМИ TWINNING В УКРАЇНІ
4

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОФІСУ:
інформування органів державної влади України щодо можливості
залучення та використання інструмента Twinning;
надання підтримки українським органам державної влади у
підготовці проектних пропозицій Twinning та перевірка їх на
відповідність необхідним стандартам;
надання підтримки органу-бенефіціару та рамковим експертам
шляхом ґрунтовного роз’яснення особливостей впровадження
інструмента Twinning в Україні та процесу підготовки детального
технічного завдання (Twinning Fiche);
участь у засіданні з відбору проектних пропозицій від країн-членів
ЄС у ролі спостерігача з метою ефективної реалізації проектів
Twinning;
надання консультативної підтримки у підготовці Twinningконтракту для подальшого погодження Представництвом ЄС в
Україні та Європейською Комісією;
здійснення перевірки готовності органу-бенефіціара до
реалізації проекту Twinning та надання експертних висновків за
результатами моніторингу;
сприяння реалізації проекту Twinning шляхом налагодження
партнерських стосунків між адміністраціями органів-бенефіціарів
та країнами-членами ЄС;
здійснення загальної координації щодо підготовки та реалізації
проекту Twinning шляхом участі у щоквартальних засіданнях
наглядового комітету, погодження квартальних та підсумкових
проектів, організації зустрічей постійних радників проекту та
проведення тренінгів для представників органів державної влади
та бенефіціарів проектів Twinning;
забезпечення ведення єдиного реєстру проектів Twinning.
Указом Президента України
від 06/10/2005 № 1424 «Питання
забезпечення впровадження
програм Twinning в Україні»
функції координатора підготовки
та реалізації програми Twinning
в Україні покладені на
Національне агентство України
з питань державної служби.

Наказом Нацдержслужби
від 27/09/2013 № 169 «Про
діяльність Адміністративного
офісу Програми Twinning»
функції Адміністративного офісу
програми Twinning покладено
на Центр адаптації державної
служби до стандартів
Європейського Союзу.

Адміністративний офіс
програми Twinning
створений з метою
інформування органів
державної влади
щодо можливості
використання інструментів
інституціональної
розбудови Twinning і TAIEX
та координації процесу їх
імплементації.

Для підвищення обізнаності
(поінформованості) органів
державної влади про інструменти
інституціональної розбудови
Адміністративний офіс
організовує та проводить
такі заходи:
щорічні зустрічі контактних осіб
органів-бенефіціарів проектів
Twinning і TAIEX;
зустрічі постійних радників
проектів;
зустрічі партнерів постійних
радників проектів Twinning;
зустрічі постійних радників
проектів Twinning та їх
партнерів;
Щорічні регіональні
конференції з питань
інституціональної розбудови.
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Динаміка кількості проектів у Робочому плані проектів Twinning (2006—01/11/2016)
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Сфери залучення інструменту Twinning (за кількістю проектів)

Станом на 01/11/2016 Робочий план проектів Twinning налічує 61 проект (39 —
завершено, 10 — на стадії реалізації та 13 — на різних стадіях підготовки).
45 органів державної влади залучені до співпраці в рамках Twinning.
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З моменту впровадження реалізовано
699 заходів TAIEX, з них 131 — з ініціативи
Європейської Комісії, 568 — за ініціативи України,
участь у реалізованих заходах взяли 15225
представників органів державної влади України
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Заходи ТАІЕХ за секторами

Щорічні регіональні конференції з питань інституційної розбудови

З 2007 року Національним агентством України з
питань державної служби та Адміністративним офісом
програми Twinning започатковано проведення щорічних
регіональних конференцій з питань інституціональної
розбудови.
Метою конференцій є посилення співробітництва між
країнами ініціативи ЄС «Східне партнерство», утворення
професійної мережі державних службовців цих країн з
метою обміну досвідом, найкращими практиками у сфері
адміністративної та інституціональної реформи шляхом
використання інструментів інституціональної розбудови.

ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ

ЩОРІЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
РОЗБУДОВИ — ПОТУЖНИЙ ІМПУЛЬС
ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ
КРАЇНАМИ ІНІЦІАТИВИ ЄС «СХІДНЕ
ДАЙДЖЕСТПАРТНЕРСТВО»
КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ

Щ

орічні зустрічі щодо розгляду питань інституційної розбудови мають формат конференцій і це не є випадково. Дієслово «confer»
окрім значення «радитись» означає також і «порівнювати, співставляти», а порівняння — є одним з ключових
факторів наукового пізнання.
Під час Щорічних конференцій з питань інституційної
розбудови представники країн «Східного партнерства»
дискутують, обговорюють та обмінюються результатами
впровадження інструментів інституційної розбудови.
Адже кожна країна має свій унікальний досвід, кращі
практики та підходи до вирішення подібних проблематичних ситуацій. Саме дискусія дозволяє визначити подальші
напрями впровадження європейських інструментів.
Цьогорічна Шоста регіональна конференція з питань
інституційної розбудови згуртувала українських та закордонних фахівців з метою подальшого укріплення
професійної спільноти для обговорення актуальних питань та особливостей впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX та програм SIGMA
і CIB, а також обміну досвідом щодо здійснення реформ
у сфері державної служби.
Поширення у 2005 році інструменту інституційної
розбудови Twinning на країни TACIS створило додаткові
передумови для спільної інноваційної діяльності найближчих сусідів Європейського Союзу. З невеликим часовим інтервалом інструмент Twinning поступово впроваджувався в країнах колишнього Радянського Союзу:
2006 рік — Україна, Азербайджан та Молдова, 2007 рік
— Грузія та Вірменія. Для посилення і розвитку співробітництва, обміну досвідом у сфері інституційного розвитку та вироблення спільного бачення впровадження інструментів інституційної розбудови Нацдержслужба
України започаткувала проведення щорічних конференцій. Перший такий захід було проведено у Києві 17 —
18 грудня 2007 року. Тоді окрім країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», участь у конференції взяли та представили свій досвід також країна-член ЄС Латвія, кандидат
до вступу до ЄС Туреччина і країна на яку поширюється
Європейська політика сусідства Марокко.
На той час основний акцент у конференції було зроблено на Twinning, оскільки Україна мала першою досвід
серед країн TACIS щодо:

•
започаткування інструменту Twinning;
•
підписання перших Twinning контрактів;
•
практичної реалізації перших проектів Twinning.
У 2007 році Україна вперше була визнана лідером серед країн Європейської політики сусідства щодо кількості
проектів Twinning в Робочому плані (30 проектів Twinning
на різних стадіях підготовки та імплементації). З тих пір,
Україна зберігає таку ж тенденцію і, враховуючи спільну
історичну, економічну та культурну спадщину, Україна ділитися унікальним для країн-сусідів практичним досвідом
використання інструментів інституційної розбудови.
Проведення Щорічних конференцій з питань інституційної розбудови вже стало гарною традицією.
Шосту щорічну регіональну конференцію з питань
інституційної розбудови було проведено 8 — 9 листопада 2012 року в місті Київ. Особливістю було те, що цьогорічна конференція відбулася у рамках тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність».
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підготовку
та у майбутньому
нів державної
Угоди про влади.
Асоціацію Україна — ЄС. У зв’язку з цим учас- державної служби у країнах «Східного партнерства» та
Конференцію
відкрили
Голова
Нацдержслужби
ники обговорили
можливі
варіанти
залучення Укратехнічної сприяє впровадженню нових підходів до її функціонуїни, допомоги
директорЄС на
Адміністративного
офісу програми
вання, а також удосконаленню управління людськими
регіональному рівні.
TwinningДругий
в Україні
В’ячеслав
Толкованов;
керівник
пердень
конференції,
враховуючи
те, що
конфе- ресурсами на державній службі.
шогоренція
відділу
програм допомоги
«Врядування
та права «ДеОтже, наслідком цьогорічної конференції стало підвідбувалася
у рамках тематичної
платформи
людини»
Представництва
Європейського
Союзу в Україмократія,
належне врядування
та стабільність»,
був при- вищення ефективності у використанні інструментів інсвячений питанням модернізації державної служби
у країнах ініціативи ЄС «Східне
партнерство».
вісник державної
служби україни № 3/2011
Експерт відомої на весь світ Програми підтримки
вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA) розповіли про основні особливості проведення реформи
державної служби. У свою чергу представники країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» презентували досвід
щодо реформування державної служби у своїх країнах.
На завершення другого дня конференції експерти проекту Twinning для Нацдержслужби України «Підтримка
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ституційної розбудови під час євроінтеграційних процесів шляхом обміну досвідом щодо їх впровадження
у країнах-учасницях ініціативи ЄС «Східне партнерство», посилення співробітництва та розширення професійної мережі державних службовців у згаданих країнах. А нові знання та досвід, які іноземні та українські
учасники одержали під час конференції, дозволять
краще використати механізми допомоги ЄС — інструменти інституційної розбудови з метою сприяння розвитку країн-учасниць.
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ні Александру Альбу; завідувач відділу торгівельноекономічного, секторального та транскордонного співробітництва з ЄС Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України Леонід Пирожков; директор Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації
міжнародної технічної допомоги Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Олена Кучеренко.
«Впевнений, що цьогорічна конференція надасть новий імпульс у впровадженні інструментів інституційної
розбудови через пропагування кращих практик, будуть
вісник державної служби україни № 3/2011

вісник державної служби україни № 3/2011

вироблені нові практичні рішення спільних проблем, які
постають перед нашими країнами під час підготовки
і впровадження проектів Тwinning, заходів TAIEX та програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ). Переконаний, що знання та досвід, які учасники одержать під
час обговорень, допоможуть ефективніше використовувати допомогу Європейського Союзу, що сприятиме розвитку країн-учасниць заходу», — зазначив у своєму виступі
Голова Нацдержслужби України В’ячеслав Толкованов.
У ході першого дня конференції В’ячеслав Толкованов, як директор Адміністративного офісу в Україні,
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2006

02—03/03/2006
Міжнародний семінар
«Актуальні питання
Twinning в Україні»
Під час семінару, який відбувся
у Києві, Європейська Комісія
офіційно започаткувала
інструмент Twinning в Україні.
Протягом заходу були розглянуті
питання впровадження в Україні
інструменту інституціональної
розбудови Twinning, зокрема
правила, процедури і практики
застосування інструменту
Twinning в країнах-партнерах.

05/2006

Затверджено перші Скасовано адміністративні бар‘єри
для впровадження проектів Twinning
Twinning fiches
Перші проекти були
підготовлені у галузі
транспорту (Державна
служба України з нагляду
за забезпеченням
безпеки авіації) та
електроенергетики
(Національна
комісія регулювання
електроенергетики
України).

Марко МАЦЦОКІ-АЛЕМАННІ
керівник підрозділу Twinning Генерального директорату
«Євродопомога»

«Twinning — головний інструмент, який
використовувався країнами-кандидатами на
членство в Європейському Союзі. Я можу сказати,
що 80 % роботи з підготовки відповідних країн до
членства в ЄС було зроблено через Twinning.
Отже, перш за все це — ефективний інструмент,
що підтвердив свою дієвість на практиці.
І дуже символічно, що зараз Україна починає його
використовувати».
«Бюрократ» : інформаційний бюлетень. — № 1-3(12-14). — 2006.

Міжнародний семінар
«Актуальні питання Twinning в Україні»
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19/07/2006

Постановою Кабінету Міністрів України № 1000
«Деякі питання обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави», скасовано
дію Інструкції про порядок охорони державної
таємниці, а також іншої інформації з обмеженим
доступом, що є власністю держави, під час
прийому іноземних делегацій, груп та окремих
іноземців і проведення роботи з ними, яка
перешкоджала перебуванню громадян державчленів Європейського Союзу, залучених до
підготовки та реалізації проектів Twinning, в
органах державної влади України.

24/07/2006
Створено Робочу групу з питань
координації впровадження інструменту
Twinning
Робочу групу створено спільним наказом Головдержслужби
та Міністерства економіки № 265/249 за погодженням з
Європейською Комісією, з метою розгляду питань, пов’язаних
з координацією процесу підготовки та реалізації проектів
Twinning, із загальним процесом підготовки програм
технічної допомоги ЄС.До складу робочої групи увійшли
представники Головдержслужби, Міністерства економіки,
Міністерства закордонних справ та Представництва
Європейської Комісії в Україні.
21/02/2005 спеціальною Радою зі співробітництва
прийнято План дій Європейської політики сусідства
(План дій Україна — ЄС), за яким традиційні інструменти
допомоги продовжували працювати, але пропонувалися і
нові, такі як обмін досвідом між державними службовцями у
рамках інструменту інституціональної розбудови Twinning
та цільові консультації та обмін інформацією стосовно
законодавства Європейського Союзу, національного
законодавства та інституціональної/ адміністративної
практики у рамках інструменту TAIEX.

Під час семінару-тренінгу, організованого
спільно з Генеральним директоратом ЄК з
питань розширення та Представництвом
Європейської Комісії в Україні для
структурних підрозділів центральних
органів виконавчої влади України,
відповідальних за питання підготовки та
реалізації проектів Twinning, відбулося
офіційне впровадження інструменту
інституціональної розбудови TAIEX в Україні.

2006

Перші семінари ТАІЕХ в Україні
23 та 27—28 листопада 2006 року вперше в Україні проведено за
короткостроковою програмою TAIEX семінари на тему: «Поводження
з відходами упаковки в країнах ЄС та Україні» (Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України) та «Впровадження
директив Нового підходу в Україні» (Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики).

09—12/2006
Семінари ТАІЕХ в Україні
Протягом вересня — грудня 2006 року було
проведено десять заходів TAIEX у сферах:
цивільної авіації;
ветеринарної медицини;
охорони навколишнього середовища;
внутрішніх справ;
прав інтелектуальної власності;
аграрної політики;
технічного регулювання.

Офіційне рішення Ради ЄС 206/62/EC, ухвалене у лютому
2006 року, створило правові засади для розширення
дії програми TAIEX на країни Європейської політики
сусідства з метою допомоги країнам-партнерам краще
зрозуміти норми і стандарти ЄС

05—10/04/2006

05/07/2006

Ініційовано проведення оцінки шести Оприлюднено звіт
сфер державного управління в Україні програми
за базовими показниками SIGMA
Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження
№ 196-р «Про підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством
Великої Британії у справах міжнародного розвитку,
Шведською агенцією міжнародного розвитку та
Представництвом Європейської Комісії в Україні, Молдові
та Білорусії стосовно проведення оцінки державного
управління в Україні за базовими показниками SIGMA»
та № 186-р «Про утворення Координаційної ради з
організації проведення оцінки державного управління за
базовими показниками SIGMA».

Звіт програми SIGMA щодо
проведеної оцінки системи
врядування в Україні
оприлюднено на міжнародній
конференції «Стратегія
адміністративної реформи:
рекомендації SIGMA Урядові
України», яка відбулась
05 липня 2006 року.
СІГМА
Підтримка вдосконалення врядування та менедженту
Спільна ініціатива ОЕСР та Європейського Союзу
за переважної фінансової підтримки ЄС

Результати оцінювання державного управління в
Україні, проведеного у березні 2006 року програмою
SIGMA на прохання Уряду України та за фінансової
підтримки DFID та SIDA, а також за згоди
Європейської Комісії.
Оцінювання було проведено у тому ж обсязі та за
методологією, що й у країнах�кандидатах до вступу
до ЄС.

Український переклад здійснено Центром сприяння
інституційному розвитку державної служби при
Головному управлінні державної служби України

SIGMA March 2006 UKRAINE: GOVERNANCE ASSESSMENT

Офіційне впровадження
інструменту ТАІЕХ

СІГМА Березень 2006 УКРАЇНА: ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ

22/11/2006

23—28/11/2006

SIGMA
Support for Improvement
in Governance and Management

Σ

March 2006

UKRAINE
GOVERNANCE
ASSESSMENT

СІГМА
Підтримка вдосконалення
врядування та менеджменту

Березень 2006 року

УКРАЇНА
ОЦІНЮВАННЯ
СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ

Остаточний звіт за результатами оцінювання державного
управління в Україні, проведеного програмою SIGMA
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2007

Заходи проведені Адміністративним офісом програми Twinning
для представників центральних органів виконавчої влади з питань
ефективного впровадження інструменту інституціональної розбудови
Twinning, у тому числі реалізації постанови Кабінету Міністрів України
від 07.02.2007 № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з
підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні».

Кабінет Міністрів України постановою
№ 154 затвердив Порядок організації
роботи з підготовки та реалізації
проектів Twinning в Україні.

Унормовано порядок
реалізації проектів Twinning

07/02/2007

Методично-навчальний семінар
щодо реалізації проектів Twinning

Семінартренінг

24/04/2007

06/07/2007

13/04/2007   
Поліпшено координацію процесу інституціональної розбудови
Постановою Кабінету Міністрів України № 625 включено Начальника Головдержслужби до
складу заступників Голови Української частини Комітету з питань інституціональної розбудови
та реалізації в Україні програм Twinning, TAIEX та SIGMA та директора Адміністративного офісу
програми Twinning до складу членів Української частини Комітету.

05/03/2007
Підписання першого контракту Twinning
Першим в Україні став контракт Twinning «НКРЕ – посилення
регуляторної та юридичної складової регулювання енергетичного
сектору» (партнери: Національна комісія регулювання
електроенергетики України – Італія в консорціумі з Австрією та
Чеською Республікою).
Також 5 березня підписано Спільну декларацію проекту Twinning
«Гармонізація процедур законодавства та забезпечення їх виконання
в авіаційному секторі» (партнери: Державна авіаційна адміністрація –
Франція в консорціумі з Польщею).

Контракт Twinning «Гармонізація процедур
законодавства та забезпечення їх
виконання в авіаційному секторі»
Підписання першого в Україні
контракту Twinning
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Презентація досвіду України

10—11/2007

Україна ініціювала проведення Щорічної конференції країн Чорноморського
регіону з питань інструменту Twinning (Азербайджан, Вірменія, Грузія,
Молдова та Україна).
Таке рішення ухвалено з огляду на перший досвід України серед країн
Tacic у започаткуванні програми Twinning, підписання перших Twinningконтрактів та початок практичної реалізації перших проектів Twinning, з
метою посилення та розвитку співробітництва між згаданими країнами,
обміну досвідом у сфері інституціонального розвитку, вироблення спільного
бачення найкращого використання інструментів інституціональної
розбудови Twinning, TAIEX та SIGMA у найближчому майбутньому та
розроблення пропозицій для Європейської Комісії і національних урядів
щодо удосконалення підходів та процедур використання інструментів
інституціонального розвитку.

27/10/2007
У 2007 році розпочалася практична реалізація
шести перших проектів Twinning:
«НКРЕ – посилення регуляторної та
юридичної складової регулювання
енергетичного сектору»
(Національна комісія регулювання
електроенергетики України);
«Гармонізація процедур законодавства
та забезпечення їх виконання в
авіаційному секторі» (Державна
авіаційна адміністрація України);
«Допомога у впровадженні нової
системи державного внутрішнього
фінансового контролю» (Головне
контрольно-ревізійне управління
України);
«Посилення стандартизації, ринкового
контролю, метрології та правової
метрології, оцінки відповідності
та споживчої політики в Україні»
(Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики);
«Підтримка України у сфері космосу»
(Національне космічне агентство
України);
«Посилення впровадження
конкурентного законодавства України»
(Антимонопольний комітет України).

Зустріч RTA
Зустріч постійних технічних
радників проектів Twinning
(RTA) відбулася у місті
Новгород-Сіверський.

17—18/12/2007
Започатковано проведення
щорічних конференцій
з питань інституційної
розбудови

Щорічна конференція країн Чорноморського регіону з питань інструменту Twinning
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2007

Враховуючи досягнення, Україна була
запрошена Європейською Комісією
презентувати свій досвід використання
інструменту Twinning на впроваджувальні
семінари з питань інструменту Twinning
у Молдові (24—25/10/2006), Вірменії
(27/11/2007) та Грузії (29—30/11/2007).

26/04/2007

2007

Уряд посилив
увагу до ТАІЕХ

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 238-р
Українські бенефіціари ініціювали проведення у
співробітництво у рамках інструменту інституціональної 2007 році 14 заходів ТАІЕХ.
розбудови TAIEX затверджене серед заходів щодо
Значно зросла заінтересованість
виконання у 2007 році Плану дій Україна – ЄС.

Під час Щорічних зустрічей
з питань впровадження
інструментів інституціонального
розвитку Twinning та TAIEX,
які відбулися 31/05—
01/06/2007, було відзначено
першість України серед
країн Європейської політики
сусідства щодо впровадження
інструментів Twinning та TAIEX.
Зокрема, це стосувалося
кількості проектів Twinning
в Індикативному списку
(27 проектів на різних стадіях) та
участі представників українських
органів-бенефіціарів у заходах
TAIEX (237 представників).

26/11/2007

у заходах TAIEX

«Сторони погодилися з необхідністю викорис
тання нових можливостей, що відкриваються в
рамках Європейського інструменту сусідства та
партнерства, відзначивши позитивну динаміку у
запровадженні інструментів інституціональної
розбудови Twinning і TAIEX. З цією метою має бути
проведена окрема зустріч для визначення заходів,
які необхідно вжити сторонам для повноцінного
використання можливостей Європейського
інструменту сусідства та партнерства,
залучення України до участі в тематичних
програмах Співтовариства, а також отримання
інформації щодо майбутньої децентралізації
зовнішньої допомоги ЄС країні».
Робочі висновки Дев’ятого засідання Комітету
з питань співробітництва між Україною та ЄС, 31/01/2007

№ 8�9 (43�44) від 20/07/2007

2007

Ініційовано можливість
впровадження програми Додаткова оцінка системи
врядування України
SIGMA
Відповідно до ноти Європейської
Комісії № AIDCO/A6/OV/ft D(2007) 25128
для України та інших країн, на
які поширюється Європейська
політика сусідства, з 2008 року
відкрито можливість використання
програми SIGMA з метою зміцнення
інституціональних рамок останніх
та забезпечення платформи для їх
економічного розвитку.
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Протягом 2007 року
898 представників органів
влади стали бенефіціарами
46 заходів TAIEX (як за
кордоном, так і в Україні) у
таких сферах:
свобода, безпека та
юстиція (12 заходів);
внутрішній ринок
(16 заходів);
транспорт, навколишнє
середовище та
енергетика (11 заходів);
сільське господарство
та безпека харчових
продуктів (7 заходів).

Екпертами програми SIGMA проведено
додаткову оцінку 6 сфер державного
управління за базовими показниками SIGMA:
планування та координація державної
політики;
державна служба;
зовнішній аудит;
внутрішній фінансовий контроль;
управління видатками державного
бюджету;
управління державними закупівлями.

Σ
ОЦІНКА ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
За матеріалами оцінювання SIGMA1
Доповнення. Лютий 2007 р.
Вступ
На прохання Уряду України та за фінансової під�
тримки DFID (Міністерства міжнародного розвитку
Сполученого Королівства Великої Британії) і SIDA
(Швецького агентства з міжнародного розвитку), а
також за згоди Європейської Комісії, на початку
2006 р. SIGMA провела оцінку державного управ�
ління (governance) в Україні. Оцінка була здійснена
відповідно до повноважень, методології та основних
показників SIGMA, що зазвичай використовуються
для оцінки державного управління у країнах�
кандидатах до вступу до ЄС. Остаточний звіт був
підготовлений у березні 2006 р., а його основні
висновки представлені на семінарі, що відбувся у
Києві у липні 2006 р.
Головним управлінням державної служби України
(надалі – Головдержслужба) для виконання рекомен�
дацій SIGMA було створено три робочі групи з під�
групами, які проаналізували рекомендації SIGMA та
запропонували декілька практичних пропозицій у
різних сферах. Ці пропозиції на сьогодні знаходять�
ся на доопрацюванні. На цей час не спостерігається
очевидних результатів діяльності робочих груп.

Планується, що рекомендації SIGMA щодо реформи
державної служби будуть включені до Програми
розвитку державної служби на 2005–2010 рр., зміни
до якої мають бути подані на розгляд Кабінету Мі�
ністрів України у першій половині 2007 р. Що стосу�
ється системи управління державними витратами,
державного внутрішнього контролю та зовнішнього
аудиту, то згідно з дорученням Міністра Кабінету Мі�
ністрів від 09.12.2006 № 56656/30/1�05 відповідні
рекомендації мають бути врахованими Міністерст�
вом економіки, Міністерством фінансів, Головною
контрольно�ревізійною службою України та Мініс�
терством закордонних справ України згідно з їхньою
компетенцією. По рекомендаціях стосовно держав�
них закупівель робоча група підготувала коментарі
щодо політики у даній сфері та план імплементації.
Цей документ присвячено розгляду основних
змін, що відбулися з моменту проведення оцінки.
Слід зауважити, що цей період є замалим для здійс�
нення будь�яких значних трансформацій. Крім того,
політична ситуація та серйозні проблеми, пов’язані зі
зміною уряду, жодним чином не сприяли створенню
бажаного імпульсу та досягненню політико�со�
ціального консенсусу стосовно реформ.

Цей документ був розроблений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Думки, які в ньому висловлюються, не можуть вважатися такими, що
відображають офіційну думку Європейського Союзу, і не обов’язково відображають думки OEСР та її країн�членів або країн�бенефіціарів, які беруть
участь у Програмі SIGMA.

1

SIGMA — Спільна ініціатива Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу,
що, в основному, фінансується ЄС, — „Підтримка вдоско�
налення врядування та менеджменту”.

Презентація досвіду України

05—06/2008

Зміни до Порядку організації роботи з підготовки
та реалізації проектів Twinning в Україні внесені
постановою Кабінету Міністрів України № 868.

Запроваджено системний підхід
до щорічного програмування та
регулярного моніторингу проектів

Навчальний
семінар
«Імпле
ментація та
моніторинг
проектів
Twinning»

Робочий документ

Проект фінансується
Європейським Союзом

Київ, жовтень 2009 р.

Проект виконується
консорціумом Human Dynamics

21/11/2008

Відкриття проекту ЄС «Впровадження
інструменту Twinning в Україні» (ІТО)
Проект технічної допомоги фінансувався Європейською
Комісією у рамках програми Тасіс та мав на меті
підтримку спроможності України ефективніше
використати допомогу ЄС, зокрема інструмент Twinning.
У рамках проекту, зокрема, впроваджено навчальний
курс «Twinning англійською / професійні уміння»,
спрямований на поглиблення мовно-комунікативних
навичок державних службовців для підготовки до
впровадження проектів Twinning.
Закриття проекту відбулося 21/01/2010.

БЕЗКОШТОВНО

Постановою Кабінету Міністрів
України від 04/06/2008 №528
Центр сприяння інституційному
розвитку державної служби
перейменовано у Центр
адаптації державної служби
до стандартів Європейського
Союзу, розширено його
повноваження. Метою цих змін
стало насамперед посилення
інституціональних реформ у
державному секторі, організації
роботи з ефективного викорис
тання в Україні інструментів
інституціональної розбудови ЄС
Twinning, TAIEX, SIGMA.

ПОСІБНИК
із внутрішнього моніторингу
проектів Twinning в Україні

01/10/2008

15/08/2008
28/02/2008

Програма технічної допомоги ЄС Тасіс в Україні

2008

Україна презентувала свій досвід щодо
використання інструменту Twinning у Єгипті
(участь у щорічній конференції «Інструменти
розбудови інституціональної спроможності»,
13— 14/05/2008) та Марокко (участь у
міжнародній конференції з нагоди закриття
чотирьох проектів Twinning, 13/06/2008)

№ 19-20 (72-73) від 08/11/2008

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

БЮРОКРАТ
ОНОВЛЕНИЙ ЦЕНТР —
ВІДПОВІДЬ НА НОВІ ВИКЛИКИ

П

остановою Кабінету Міністрів України від
4 червня 2008 р. № 528 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби
перейменовано у Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, розширено
його повноваження. Метою цих змін є посилення
інституційних реформ у державному секторі через
адаптацію інституту державної служби в Україні до
стандартів Європейського Союзу.
Цією постановою затверджено Положення про
Центр адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу. Ним на Центр покладено
виконання низки додаткових завдань, зокрема:
1)
участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій
діяльності у сфері державного управління, адаптації
до стандартів ЄС, використання в Україні інституціональних інструментів;
2)
наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів
у зазначеній сфері;
3)підвищення професійного рівня посадових осіб
місцевого самоврядування, насамперед тих, що займають посади І—IV категорій, інших фахівців;
4)
консультаційна підтримка органів державної
влади і органів місцевого самоврядування, поширення правової,
наукової та іншої інформації
щодо державного управління,
адаптації
до стандартів
ЄС, зокрема використання
в
Україні
інституціональних
інструментів;

www.center.gov.ua

Зміст номера:

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
І БІЗНЕС:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ТА ВЗАЄМОДІЯ
38-ма СЕСІЯ КОМІТЕТУ З
ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО

5) участь у здійсУПРАВЛІННЯ ОЕСР
ненні
співробітництва між Україною і ЄС,
СПІЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ
к о н с у л ьта ц і й н о - м е У РАМКАХ ОЧЕС
тодологічне забезпеТА ПЛАНИ УКРАЇНИ
чення і моніторинг у
межах своїх повноНОВИНИ ДЕРЖАВНОЇ
важень діяльності орСЛУЖБИ
ганів виконавчої влади
з виконання зобов’язань, взятих на
себе Україною
перед ЄС та
між на родними
організаціями;
6)
сприяння Головдержслужбі у виконанні
нею
своїх завдань
і функцій з використання в
Україні інституціональних інструментів.
Пріоритетами у діяльності Центру є участь у
реформуванні публічної адміністрації, наближення її до стандартів Європейського Союзу, удосконалення механізму використання в Україні інституціональних інструментів Європейського Союзу
Twinning, TAIEX і SIGMA, підвищення професійного
рівня державних службовців, поліпшення роботи
з інформування суспільства з питань європейської
інтеграції, посилення якості та розширення спектру
наукових досліджень і практичних розробок,
спрямованих на удосконалення державної служби
та державного управління.
Детальна інформація про діяльність Центру
розміщена на офіційному веб-сайті, що можна
відвідати за адресою www.center.gov.ua.

Семінар-тренінг
«Підвищення якості
підготовки та імплементації
проектів Twinning в Україні»
Методичне забезпечення
реалізації проектів
За підтримки проекту TACIS «Впровадження
інструменту Twinning в Україні» розроблено
детальне практичне керівництво з використання
інструменту Twinning в Україні, Методичні
рекомендації з використання інструменту Twinning
в Україні (затверджені наказом Головдержслужби від
01/07/2008 № 175), керівництво з внутрішніх процедур
для Адміністративного офісу програми Twinning,
проект керівництва з моніторингу проектів Twinning
в Україні, практичні рекомендації для постійних
радників проектів Twinning, Положення про
здійснення моніторингу підготовки проектів Twinning
в Україні (затверджено наказом Головдержслужби від
11/07/2008 № 191 та зареєстровано в Міністерстві
юстиції 29/09/2008 за № 907/15598).

Засідання Координаційної ради з питань координації впровадження
інструменту Twinning, 08/06/2008
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Досягнення проектів Twinning

2008

Проект Twinning «Гармонізація процедур законодавства та забезпечення їх виконання в авіаційному секторі»,
запроваджений Державною авіаційною адміністрацією при Міністерстві транспорту та зв’язку України у співпраці
з Управлінням цивільної авіації Міністерства транспорту, інфраструктури, туризму та моря Франції, Управлінням
цивільної авіації Республіки Польща, передбачав гармонізацію законодавства України з безпеки цивільної
авіації з вимогами Об’єднаної авіаційної адміністрації Європейського Союзу, а також забезпечення виконання
гармонізованих законодавчих процедур авіаційним сектором України у контексті створення
Спільного авіаційного простору з ЄС.
Дворічний проект Twinning для Національної комісії регулювання електроенергетики України мав на меті
розроблення ефективної соціальної схеми тарифів на споживання електроенергії для населення. Найбільшим
здобутком проекту стала розробка і впровадження системи моніторингу показників якості послуг з
електропостачання.
Проект Twinning «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань, законодавчої метрології, оцінки
відповідності та споживчої політики в Україні», започаткований Європейською Комісією в Україні одним із перших,
став логічним продовженням співпраці між Україною та ЄС щодо створення сприятливих умов для інтеграції
України до внутрішнього ринку ЄС шляхом приведення регуляторної та адміністративної практики у відповідність
із міжнародними та європейськими стандартами. Його головна мета — підтримати реалізацію завдань Плану
дій Україна — ЄС та Плану дій щодо підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислової продукції (АСАА). Ця угода дає можливість розширити товарообіг між Україною та ЄС шляхом
скасування додаткового тестування чи сертифікації продукції і взаємного визнання оцінки відповідності низки
товарів, сприяє загальному підвищенню якості продукції в Україні.

25—26/09/2008
Старт співпраці з програмою SIGMA
Під час Другої щорічної конференції країн
Чорноморського регіону з питань інструменту
Twinning представлено можливості співпраці з
програмою SIGMA.

Боб БОНВІТТ
керівник програми SIGMA

«Якщо говорити про роль SIGMA, то перше — це допомагати. І це те, де ми
стараємося підтримувати національні програми з реформ. Я справді хочу чітко
розрізнити SIGMA від інших проектів, які реалізуються через Twinning. У нас немає
спільних цілей щодо результатів. Ми вважаємо, що це робота країн-бенефіціарів.
Наша головна мета в тому, щоб стати друзями, стати людьми, з якими можна
зв’язатися будь-коли, коли потрібно.. аби допомогти країнам рухатись вперед».
З виступу щодо представлення можливостей програми SIGMA (25—26/09/2008)
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Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13/09/2002 № 1371 «Про
порядок участі центральних
органів виконавчої влади
у діяльності міжнародних
організацій, членом яких є
Україна» Нацдержслужба є
відповідальним центральним
органом виконавчої влади за
виконання зобов’язань, зокрема
фінансових, які випливають із
членства України у Комітеті з
питань державного управління
ОЕСР.
З 2008 року Нацдержслужба
бере участь у зазначеному
Комітеті як постійний
спостерігач.

07/02/2008

Під головуванням Віце-прем’єрміністра України Григорія Немирі
відбулася урядова нарада з питань
використання європейського інструменту
інституціональної розбудови TAIEX в Україні
за участі заступників керівників органів
державної влади, відповідальних за питання
європейської інтеграції.

20/02/2008

На засіданні Комітету
Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції
розглядалися питання
використання інструментів
інституціональної розбудови,
зокрема TAIEX.

На 13% порівняно з 2007 роком
зросла кількість ініційованих та
проведених Україною заходів TAIEX

09/04/2008
Унормовано використання
ТАІЕХ
Постановою Кабінету Міністрів України
№ 316 затверджено Порядок підготовки
та виконання плану залучення
зовнішньої допомоги Європейської
Комісії у рамках TAIEX. Зазначеним актом
запроваджено систему координації,
програмування й моніторингу
актуальності застосування інструменту
інституціональної розбудови TAIEX.

№ 13�14 (66�67) від 26/07/2008

ПЕРШІ КРОКИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ
У РАМКАХ TAIEX

Урядова нарада з питань використання інструменту
інституціональної розбудови TAIEX в Україні

Протягом 2008 року 362 представники
українських органів державної влади
стали бенефіціарами 30 заходів TAIEX за
кордоном і в Україні, що проводилися в
таких сферах:
свобода, безпека та юстиція
(5 заходів);
внутрішній ринок (10 заходів);
транспорт, навколишнє
природне середовище та
енергетика (7 заходів);
безпека харчових продуктів
(8 заходів).

На Щорічних зборах з питань
використання інструментів
інституціональної розбудови
Twinning та TAIEX, які
проводилися у травні 2008
року в Брюсселі Генеральними
директоратами Європейської
Комісії з питань розширення та
«ЄвроДопомога», відзначено,
що Україна вже другий рік
поспіль посідає перше місце
за кількістю учасників заходів
TAIEX, друге місце за кількістю
ініційованих заходів та друге
місце за кількістю заходів, що
відбулися в країні-ініціаторі.

З метою унормування використання інструменту
TAIEX в Україні та вироблення системного підходу до
програмування зазначеного інструменту, постановою
Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року
№ 316 було затверджено Порядок підготовки та вико�
нання плану залучення зовнішньої допомоги Євро�
пейської Комісії у рамках TAIEX, що сприятиме більш
ефективному використанню TAIEX у контексті цілей
Уряду (у випуску „Бюрократа” № 4 (57) від 19 квітня
2008 року надавалися роз’яснення щодо Порядку).
Згідно з Порядком Головному управлінню держав�
ної служби України доручено забезпечувати надання
TAIEX являє собою потужний матеріальний та ін�
телектуальний ресурс для невідкладного вирішення
через систему державної служби секторних питань,
що стосуються розроблення та впровадження норм
законодавства, необхідних для ефективного еконо�
мічного співробітництва між Україною та ЄС.
Мета технічного сприяння TAIEX для країн, на які
Європейська Комісія поширює Європейську полі�
тику сусідства, — допомогти країнам — партнерам
краще розібратися у нормах і стандартах ЄС.
Незважаючи на короткі строки дії цього інстру�
менту в Україні (у вересні 2007 року завершився
перший рік, як наша країна почала активно
впроваджувати TAIEX), Європейська сторона вже
вдруге поспіль визнала лідерство України серед
країн, на які поширюється Європейська політика
сусідства, за кількістю представників органів —
бенефіціарів, що взяли участь у заходах TAIEX
(впродовж 2006 року — 237 українських пред�
ставників та впродовж 2007 року — 866).
Україна і надалі демонструє свою високу актив�
ність у впровадженні та залученні інструменту
TAIEX. З початку року (січень — червень 2008 року)
близько 300 державних службовців взяли участь у
15 заходах TAIEX як в Україні, так і поза її межами.

роз’яснень з питань застосування TAIEX, готувати та
подавати на розгляд і затвердження Української части�
ни Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (УЧК) проект Плану
залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у
рамках TAIEX, здійснювати моніторинг застосування
цього інструменту.
На виконання Порядку Головдержслужба України у
квітні та червні 2008 року за участі посадовців Пред�
ставництва Європейської Комісії в Україні та експертів
Українсько�Європейського дорадчого центру з питань
законодавства (UEPLAC) провела два семінари�
навчання з питань застосування TAIEX для контактних
осіб центральних органів виконавчої влади України, у
ході яких було роз’яснено Порядок та надано практичні
рекомендації щодо підготовки пропозицій до проекту
Плану залучення зовнішньої допомоги Європейської
Комісії у рамках TAIEX на II півріччя 2008 року.
У ході підготовки проекту цього (травень — ли�
пень) Головдержслужба України отримала пропозиції
від 45 із 62 центральних органів виконавчої влади,
Національного банку України та Державного казна�
чейства України.
18 липня 2008 року на Двадцять другому засіданні
Української частини Комітету з питань співробітництва

Висвітлення здобутків та можливостей
інструментів інституціональної розбудови
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2008

TAIEX у центрі уваги Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України

Затверджено План
на ІІ півріччя 2008 року

18/07/2008

2008

04—06/2008
Підготовка Плану
на ІІ півріччя 2008 року
09/04 та 06/06/2008 за участі
посадовців Представництва
Європейської Комісії в Україні
та експертів УкраїнськоЄвропейського дорадчого центру
з питань законодавства (UEPLAC)
проведено два семінаринавчання з питань застосування
TAIEX, під час яких роз’яснено
Порядок та надано практичні
рекомендації щодо підготовки
пропозицій до проекту Плану
залучення зовнішньої допомоги
Європейської Комісії у рамках
TAIEX на II півріччя 2008 року.

До Плану залучення зовнішньої допомоги
Європейської Комісії у рамках TAIEX на II
півріччя 2008 року увійшли 166 пропозицій
від 46 органів державної влади

Семінар-нарада з питань
виконання Плану

25/07/2008

Розлянуто питання якісної підготовки
аплікаційних форм TAIEX органами
державної влади.

Досягнення заходів ТАІЕХ
З ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України в рамках інструменту ТАІЕХ 25/11/2008 проведено
семінар щодо вивчення досвіду ЄС з питань техногенних аварій.
Актуальність заходу зумовлена необхідністю термінової експертизи
щодо шляхів ліквідації наслідків екологічної катастрофи у Керченській
протоці. Рекомендації, надані експертами ЄС під час семінару,
допомогли українській стороні своєчасно визначити оптимальні кроки
для ліквідації цих наслідків.
У рамках ТАІЕХ 23—24 /06/2008 проведено семінар з питань боротьби
з торгівлею людьми, участь в якому взяли представники органів
державної влади та громадських організацій України. Головною
метою заходу став розвиток механізмів міжнародної координації
щодо запобігання торгівлі людьми, покращення співпраці з метою
кримінального переслідування осіб, причетних до цього виду злочину,
а також співробітництво щодо захисту та реінтеграції потерпілих у
суспільство. За результатами обговорення учасники семінару з’ясували
шляхи удосконалення чинного законодавства України у сфері протидії
торгівлі людьми та практики його застосування.
Адміністративний офіс спільно з Національним агентством України з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу опрацював пропозиції органів державної
влади до заходів TAIEX з питань навчання персоналу, залученого
до підготовки Євро-2012, та підготував відповідний план, до якого
включено вісім заходів TAIEX.

Семінар-навчання з питань застосування
TAIEX, 06/06/2008, м. Київ
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Семінар-тренінг «Підтримка
впровадження інструменту
Twinning в Україні: належне
ініціювання та підготовка
проектів Twinning».

11/02/2009

Під час Щорічних зборів з питань
інструментів інституціональної
розбудови «Інституціональні
дні», які відбулися в м. Брюссель,
Бельгія, висвітлені основні
досягнення та проблемні питання,
що виникають під час реалізації
проектів Twinning в Україні.

Презентовано досвід
України

11—12/06/2009

09/07/2009

Учасники робочої групи з підготовки логічної
матриці проекту Twinning під час семінарутренінгу «Підтримка впровадження інструменту
Twinning в Україні: належне ініціювання та
підготовка проектів Twinning», 11/02/2009

«Кабінети чиновників можна назвати
«серцем» євроінтеграції: там готують
закони, розподіляють кошти,
контролюють виконання рішень.
Якщо Україна колись стане членом
Європейського Союзу, саме чиновники
будуть розпоряджатися мільярдами
євродопомоги. І філософія європейців
проста: зміни ефективність державних
служб — зміниш ефективність держави...
Twinning не вигадує нових проблем.
Європейські чиновники приїздять і
радять, як розв’язати завдання, яке
занесене в план стратегічного розвитку
державної установи».
Туз Ірина. ЄС допомагає Україні реформувати
бюрократію // Радіо Свобода. — 20/04/2009.

Семінар
«Посилення якості
використання
інструменту
інституціональної
розбудови Twinning
в Україні: стан та
перспективи»

Презентація досвіду України під час Щорічних зборів
з питань інструментів інституціональної розбудови

		

14—16/10/2009

Семінар «Зміцнення установ,
що реалізують проекти»
Захід проведений спільно з Комітетом з
питань європейської інтеграції Польщі
за сприяння Координаційного бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції
та проекту Tacis «Впровадження інструменту
Twinning в Україні».

Досягнення проектів Twinning
У рамках проекту для НКРЕ розроблено проект Закону України
«Про Національну комісію регулювання електроенергетики», в
якому враховано найкращі європейські практики функціонування
незалежних регуляторів та вітчизняний досвід енергетичної сфери,
впроваджено методики моніторингу якості електроенергії та
адекватний механізм ціноутворення на електроенергію, який би
враховував соціальний захист населення. Вдале впровадження
цього проекту сприяло ініціюванню другого проекту Twinning у
сфері регулювання газового сектору.
Рекомендації експертів у рамках проекту для ГоловКРУ знайшли
своє відображення у затвердженій у березні 2009 року Стратегії
розвитку державної контрольно-ревізійної служби на період
до 2015 року і Плані заходів із забезпечення і підвищення якості
контрольно-ревізійної роботи.
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2009

У 2008 році Україна вчергове стала лідером
серед країн, на які Європейська Комісія
поширює Європейську політику сусідства,
щодо кількості класичних проектів Twinning
на стадії реалізації, у тому числі завершених.

За результатами заходу,
проведеного за участі
представників Генерального
директорату Європейської
Комісії з питань розширення,
переглянуто механізм розгляду
Європейською стороною заявок
TAIEX від органів державної
влади України.

Cемінар-нарада щодо Семінар-нарада щодо стану залучення
впровадження ТАІЕХ зовнішньої допомоги Європейської

2009

03/02/2009

Комісії у рамках інструменту TAIEX у
2008 році та огляду перспектив
на 2009 рік

29/05/2009

Протягом 2009 року відбулося
47 заходів ТАІЕХ за участі 827
представників органів державної
влади, серед яких 31 захід – з
ініціативи України, 16 заходів — з
ініціативи Європейської Комісії,
зокрема за сферами:
свобода, безпека та юстиція (7);
внутрішній ринок (24);
транспорт, навколишнє
середовище та енергетика (10);
сільське господарство та
безпека харчових продуктів (6).

06/07/2009

Україна визнана
лідером серед країн,
на які Європейська
Комісія поширює
Європейську політику
сусідства, щодо
кількості учасників
заходів ТАІЕХ
(протягом 2006–2008
років 1397 державних
службовців України
взяли участь у 88
заходах ТАІЕХ).

22—29/07/2009

Індивідуальні консультації
Семінар щодо вивчення
джерел законодавства ЄС Затверджено План
Представникам робочих груп органів
залучення зовнішньої
державної влади роз‘яснено порядок
У семінарі з питань використання допомоги ЄК у рамках TAIEX
заповнення аплікаційних форм ТАІЕХ та
інструменту ТАІЕХ органами
на II півріччя 2009 року
порядок організації заходів ТАІЕХ.
державної влади України щодо
вивчення джерел законодавства
ЄС (aquis communautaire)
участь взяли контактні особи
з питань застосування ТАІЕХ у
центральних органах виконавчої
влади, керівники кадрових
служб обласних, Київської,
Севастопольської міських
державних адміністрацій.

Семінар з питань вивчення джерел
законодавства ЄС (aquis communautaire),
29/05/2009
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Досягнення заходів ТАІЕХ
19—23/01/2009 року в Державному комітеті лісового господарства
України відбулась експертна місія ТАІЕХ «Особливості проведення
національної інвентаризації лісів» Експерти з країн–членів ЄС
представили досвід проведення національної інвентаризації лісів
у країнах – членах ЄС, Росії та країнах Північної Америки, чітко
окресливши переваги та недоліки різних моделей національних лісових
інвентаризацій. Українській стороні були надані рекомендації щодо
початкового етапу розгортання національної інвентаризації лісів.
02—03/02/2009 в Національному агентстві України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
проведено семінар «Популяризація питань енергоефективності та
енергозбереження серед населення та на підприємствах», під час
якого розглянуто питання популяризації енергоефективності та
енергозбереження серед населення та на підприємствах, презентовано
досвід у сфері енергозбереження в країнах – членах ЄС. Крім того,
розглянуто питання розвитку високоефективних технологій та реалізації
науково-дослідних та технічних проектів у сфері енергоефективності.

Спільно з Представництвом Європейського Союзу
в Україні проведено консультації з керівництвом
програми SIGMA щодо можливостей визначення
потреб у підтримці реформ у сфері управління
державними фінансами із застосуванням так
званого секторного підходу (sector-wide approach)
та залученням до такої оцінки Державного
казначейства, Рахункової палати та Головного
контрольно-ревізійного управління.
Перша місія експертів SIGMA з оцінки управління
державними фінансами відбулася 16—18/12/2009.

Місія експертів SIGMA

Оцінка управління державними
фінансами

27—30/04/2009

06/2009

26/03/2009
Круглий стіл за участю
експертів SIGMA з питань
запобігання корупції
Обговорено проект Закону України
«Про доброчесну поведінку осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави, органів
місцевого самоврядування».

05—06/2009

Бюрократ : інформаційний
бюлетень. —
№ 7-8 (84-85). — 2009.

Експертиза законопроекту
щодо запобігання
конфлікту інтересів
Експертами програми SIGMA проведена
експертиза проекту Закону України «Про
конфлікт інтересів у діяльності публічних
службовців» (реєстр. № 4420).

Жуліо НАБАЇШ

2009

07/05/2009 під час саміту,
що відбувся у м. Прага
(Чеська Республіка),
державами-членами ЄС та
представниками Республіки
Вірменія, Азербайджанської
Республіки, Республіки
Білорусь, Грузії, Республіки
Молдова та України
прийнято рішення щодо
започаткування ініціативи ЄС
«Східне партнерство», з метою
впровадження політичної
асоціації та економічної
інтеграції між ЄС та його
східними партнерами.

Метою місії стало проведення оцінки
поточного стану законодавства
у сфері державних закупівель,
обговорення та узгодження надання
експертної допомоги Україні у
сфері реформування державних
закупівель. Експертами проведено
робочі зустрічі з представниками
Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Міністерства економіки,
Світового банку та Представництва
Європейської Комісії в Україні.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

Жуліо НАБАЇШ

КРАЩЕ ЗАПОБІГАТИ КОРУПЦІЇ,
ніж карати правопорушників
Жуліо НАБАЇШ,
старший
експерт програми
SIGMA (Підтримка вдосконалення
врядування та
ме недж менту),
фахівець з оцінювання державної
служби та адмініст ративного
права. Програма
SIGMA — це
цінний інструмент та інтелектуальний ресурс для реалізації реформи
державного управління. Висновки програми є вагомими для Європейської Комісії щодо відповідності системи державного управління країни-бенефіціара вимогам, необхідним для членства в ЄС.
— Скажіть, з вашого досвіду, чи можливо в принципі подолати корупцію і як цього досягти?
Подолання корупції — це, звісно, дуже широке пи
тання. Для цього потрібна низка послідовних кроків,
і, звісно, це не є завданням для окремої інституції.
Подолання корупції починається з рівня толе
рантності суспільства. Тобто, коли суспільство
сприймає дрібні прояви корупції, то воно залишить
ся байдужим і до масштабних зловживань. Тут варто
навести приклад Рудольфа Джуліані — колишнього
мера НьюЙорка. Коли він був призначений на поса
ду, місто мало дуже високий рівень криміналу. І саме
подолання цієї ситуації стало одним із основних
завдань нового мера. Він зміг це зробити, і коли у
нього запитали, як це вдалося, він відповів, що по
чав з покарання за найменші провини: порушення
правил дорожнього руху, хуліганство, псування стін
у під‘їздах тощо. І він досяг поставлених цілей.
Подолання корупції — це подібна річ: це і осві
та, і законодавство, і комунікації, і перевірки, до
брочесність стосується норм права, прозорості та
відкритості, а також покарання, коли це справді
необхідно. Проте кращий вихід — це запобігання
корупції, зосередження уваги лише на покаранні
не сприятиме розв‘язанню проблеми.
Для державної служби, я думаю, головне пи
тання — це добір персоналу: коли наймають про
фесіоналів, які відкриті до змін, знають свої права і
обов’язки і дотримуються їх, то чимало проблем зни

кають самі собою. Наступний механізм запобігання
корупції — це підвищення кваліфікації, тренінги, що
допоможуть уникнути ситуацій конфлікту інтересів.
Далі — це питання менеджменту: державна служба
повинна бути відкритою, управлінські рішення ма
ють бути зрозумілими і прозорими для громадськос
ті, і повинна існувати можливість апелювання у разі
незгоди з прийнятими рішеннями. Також це питання
юридичної системи, її спроможності розслідувати
прояви корупції, правильність їх розслідування. Це
торкається честі, достоїнства, іміджу людини, її про
фесійних здібностей, це вкрай болючі аспекти.
— Хто повинен бути відповідальним за боротьбу з корупцією, з огляду на різні варіанти
розв‘язання цієї проблеми?
Як свідчить світова практика, вирішення проб
леми через утворення нових органів влади не є
успішним, це породжує ще більше проблем. Кра
щим розв‘язанням є надання повноважень і ресур
сів уже наявним органам, які опікуються цим пи
танням і виконують свої завдання щодо подолання
корупції. Зазвичай такі органи не мають достатньо
ресурсів і спроможності, тому виникає необхідність
внутрішньої та зовнішньої допомоги цим органам.
— Наскільки ґрунтовна нормативно-правова
база сприятиме розв‘язанню проблеми?
Досконала нормативноправова база в питанні
конфлікту інтересів — це фундаментальне питання у
подоланні корупції. Але тут виникає питання якості
законів, їх адаптації, можливості виконання задекла
рованих норм. Закон повинен впроваджуватися тіль
ки за можливості його імплементації. І навіть за цих
умов він не вирішить усієї проблеми. Лише коли усі
інші доступні методи у подоланні корупції не розв‘я
зують проблеми, лише тоді варто ставити завдання
розроблення та прийняття нового законодавства.
— На вашу думку, розроблені Головдержслужбою
України законопроекти щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесної поведінки сприятимуть подоланню корупції на державній службі?
Моє враження, що одна Головдержслужба не має
достатньо повноважень для вирішення усієї проб
леми конфлікту інтересів, але якщо вона візьме на
себе завдання переосмислення проблеми, побудо
ви моделі та шляхів розв‘язання цього питання —
це буде хорошою практикою і важливою передумо
вою подолання корупції.

№ 7-8 (84-85) від 09/05/2009

старший експерт програми SIGMA

«Подолання корупції — це, звісно, дуже широке питання.
Для цього потрібна низка послідовних кроків, і, звісно,
це не є завданням для окремої інституції...
Круглий стіл з обговорення проекту Закону України „Про
доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, органів місцевого самоврядування”,
організований спільно з Радою Європи, 26/03/2009, Київ

Подолання корупції починається з рівня толерантності
суспільства. Тобто, коли суспільство сприймає дрібні
прояви корупції, то воно залишиться байдужим і до
масштабних зловживань».
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Українсько-європейські
переговори щодо ідентифікації
пріоритетів співпраці між
Україною та ЄС у рамках
Національної індикативної
програми на 2011—2013 роки,
у тому числі Річної програми
дій на 2011 рік у рамках місії
представників Генерального
директорату Європейської
Комісії «ЄвроДопомога».

У 2010 році Україна вчергове стала
лідером за кількістю класичних
проектів Twinning на стадії реалізації,
у тому числі завершених, серед країн,
на які Європейська Комісія поширює
Європейську політику сусідства.

Вперше в Україні проведено
інформаційний захід для
представників посольств
країн-членів ЄС, під час
якого представлено технічне
завдання проекту Twinning
«Підтримка розвитку
державної служби в Україні».

Представлено проект
у сфері державної
служби

Відкриття нового офісу
Адміністративного офісу
програми Twinning

14/12/2010

03/08/2010

2010

Експерти міністерств
09/09/2010
закордонних справ
та фінансів Польщі
представили свій досвід Семінар «Практичні питання
і власне бачення шляхів впровадження інструменту
поліпшення роботи з
Twinning в Польщі та Україні»
інструментом Twinning.

16/02/2010
Семінар-тренінг щодо
програмування Twinning
Семінар-тренінг «Програмування
інструменту Twinning у 2010 році: принципи,
пріоритети та процедури» проведений для
представників органів державної влади,
відповідальних за впровадження Порядку
денного асоціації Україна — ЄС.

Семінар-тренінг «Програмування інструменту
Twinning у 2010 році: принципи, пріоритети та
процедури», 16/02/2010
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10/09/2010
Українсько-польський семінар
з питань децентралізованої моделі
управління зовнішньою допомогою ЄС

Досягнення проектів Twinning
Пропозиції, підготовлені в рамках проекту Twinning для Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики були
використанні для доопрацювання проекту Закону України «Про засади
функціонування ринку природного газу» (прийнятий 08/07/2010).
Прийнятий 13/05/2010 Верховною Радою України проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність» був
розроблений за підтримки європейських експертів в рамках проекту
Twinning для Державного космічного агентства України.
У рамках проекту Twinning для Національного банку України із
залученням експертів розроблено Положення про управління
витратами в системі Національного банку, яке було затверджене
Постановою Правління Національного банку України від 13/12/2010
№ 540. Крім того, під час реалізації проекту розпочато впровадження
нової комунікаційної політики, спрямованої на підвищення прозорості
Нацбанку та створено єдину електронну систему інформаційної роботи
серед підрозділів, які відповідають за зв’язки з громадськістю.

Перший семінар
ТАІЕХ на
регіональному рівні
(м. Івано-Франківськ)

Лютий 2010

Захід «Управління кризовими
явищами в продовольчій сфері»
присвячений питанням ролі і
завдань ключових державних
установ та з роботі Системи
негайного інформування з питань
харчових продуктів та кормів у
Європейському Союзі.

Представники органів-бенефіціарів презентували
свій досвід роботи з ТАІЕХ та надали пропозиції
щодо покращення його впровадження. У ході
проведення заходу було переглянуто механізм
регулювання використання інструменту ТАІЕХ на
законодавчому рівні.

Перший семінар ТАІЕХ
для країн Східного
партнерства

28—29/04/2010

Нарада з питань залучення TAIEX

27/10/2010

19-20/07/2010

22—25/03/2010

Семінар ТАІЕХ з питань запобігання проявам
корупції та конфлікту інтересів на публічній службі

Практичні семінари
Для контактних осіб організовано семінари
щодо механізму використання інструменту
інституціональної розбудови Європейського
Союзу ТАІЕХ (aquis communautaire).
Україна вчергове визнана лідером серед
країн Європейської політики сусідства
щодо кількості проведених заходів ТАІЕХ
та залучених до участі у них представників
органів державної влади.

У 2010 році озроблено
та впроваджено
Інформаційну базу
даних ТАІЕХ

Досягнення заходів ТАІЕХ
25/01/2016 Проведений Державною комісією цінних паперів та
фондового ринку семінар «Процедура створення та реорганізації
акціонерних товариств, випуск цінних паперів під час реорганізації»
сприяв формуванню повного та цілісного уявлення про процедуру
реорганізації акціонерних товариств у країнах — членах ЄС
15—16/11/2010 Семінар «Оцінка та переоцінка безпеки
приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних
відходів» проведений у листопаді Державним комітетом ядерного
регулювання України у рамках реалізації Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження з радіоактивними відходами
14—18/06/2010 Підсумком навчальної поїздки «Обмін та вивчення
досвіду країн-членів ЄС щодо запровадження економічної мотивації
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів,
використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії»
стало оновлення Плану дій між Національним агентством України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів та Австрійським енергетичним агентством.
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2010

Впродовж 2010 року
2749 державних
службовців України взяли
участь у 92 заходах TAIEX
(з них 76 були ініційовані
Україною).

Метою місії стало
проведення
оцінки державного
управління у сфері
державних фінансів,
включаючи бюджетну
політику, фінансовий
менеджмент і
контроль, внутрішній
і зовнішній аудит. Звіт
за результатами оцінки
отримано 26/08/2010.

Зустріч у рамках
місії керівника
програми SIGMA
Боба Бонвітта,
18/06/2010

Під час зустрічей керівника
програми SIGMA Боб Бонвітта
та експерта Жуліо Набаїша з
представниками центральних
органів виконавчої влади України
були визначені основні напрями
співробітництва з програмою SIGMA
на 2010—2011 роки.

Експертна місія

2010

Зустрічі з експертами

06—09/04/2010

18/06 та 06/07/2010

11—14/05/2010

26/05—01/06/2010

Експертна місія
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Місія експерта Педера
Блумберга та радника
з права Георга Казана
з метою надання
рекомендацій щодо
доопрацювання
Закону України «Про
здійснення державних
закупівель».

Експерти SIGMA взяли участь у 4-ому
міжнародному семінарі із питань
внутрішнього аудиту PEM PAL (м. Ялта),
присвяченому проблемі внутрішнього
аудиту у рамках реформування системи
державного внутрішнього фінансового
контролю, а також провели круглий
стіл з представниками Центральних
підрозділів гармонізації (ЦПГ) України.

Обговорено проект звіту програми SIGMA у
сферах управління державними фінансами,
внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту.

Круглий стіл з обговорення
проекту звіту

26/07/2010

21/09/2010
Експертиза проектів
Надані коментарі до проектів законів
«Про адміністративні послуги» та «Про
адміністративно-процедурний кодекс».

19/10/2010
Експертна місія
Метою місії стала оцінка законодавства України
у сфері державних закупівель щодо проведення
закупівель товарів і послуг підприємствами
оборонно-промислового комплексу.
У рамках серії «Бібліотека молодого державного
службовця» забезпечено переклад рекомендацій
програми SIGMA з питань децентралізації
державного управління, фінансового аудиту за
раціональним використанням бюджетних коштів,
професійної етики державних службовців. Ці
посібники доповнили 4 переклади, здійснені у 2008
році з питань координації державної політики та
процесу її формування, розмежування політичних
і адміністративних посад, електронного
урядування, євроінтеграції та державних закупівель.

Досягнення проектів Twinning
Рекомендації, розроблені у рамках проекту
Twinning для Національної академії державного
управління при Президентові України знайшли
своє відображення у таких документах:

•

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 28/11/2011 № 1198-р «Про
схвалення Концепції реформування
системи підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад»;

Заключне обговорення проекту Концепції
стратегії реформування системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців в Україні

Указ Президента України від 09/12/2011
№ 1110/2011 «Питання реформування
Національної академії державного
управління при Президентові України».

04/2011
Моніторингова місія
Незалежні експерти, відібрані
Європейською Комісією, провели
всебічну оцінку ефективності
імплементації інструменту
Twinning за напрямами: торгівля
та промисловість; правосуддя та
внутрішні справи; фінансова система.

20/09/2011

26/12/2011
05/09/2011

Практичний семінартренінг
«Етапи підготовки
Обговорення підготовки проекту
та
впровадження
проектів
у сфері державної служби
Twinning
в
Україні»
Зустріч присвячена
питанням підготовки
контракту проекту
Twinning «Підтримка
розвитку державної служби
в Україні», бенефіціаром
якого виступає
Нацдержслужба.

Заходи в рамках реалізації Twinning:
засідання Робочої групи з питань
координації впровадження
інструменту (06/06/2011);
Інформаційний буклет
9 засідань з відбору пропозицій з питань інституціональної розбудови
країн - членів ЄС щодо подальшої
співпраці;
8 моніторингових місій в
органах-бенефіціарах проектів;
участь у Наглядових Радах
проектів Twinning (25 заходів);
офіційні відкриття та закриття
проектів Twinning (загалом 10
проектів).
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Простір для розвитку

Закриття проекту Twinning,
24/06/2011

Ханс РАЙН
перший секретар Європейської Комісії

«Ми зараз аналізуємо ситуацію
в Україні і дійсно бачимо значне
просування вперед».
третє засідання Наглядового комітету
з реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги Твіннінг «Підтримка
та посилення безпеки вантажних і
пасажирських автомобільних перевезень в
Україні», 21/07/2009
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2011

•

Захід відбувся у рамках
проекту Twinning
«Підтримка розвитку та
вдосконалення системи
підготовки державних
службовців в Україні».

Леся ШАФРАНСЬКА
представник Державного агентства земельних ресурсів України

«До участі в семінарі, окрім фахівців центрального апарату
Держземагентства, ми запросили представників регіональних
управлінь, громадських організацій, науковців та аспірантів. Учасники
заходу скористалися шансом озвучити питання, які турбують
їх та землевласників і землекористувачів на місцях, і отримати
обґрунтовані відповіді від європейських експертів практиків. Іншим
досягненням семінару можна вважати доопрацювання проекту Закону
України «Про ринок земель» [схвалений у першому читанні 09/12/2011]».
Бюрократ : інформаційний бюлетень. — № 19—20 (144—145) . — 2011.

Обговорено
залучення ТАІЕХ
для професійних
асоціацій

11/04/2011

Сформована база даних
самоврядних професійних
асоціацій та проведений
для них семінар з питань
залучення зовнішньої
допомоги Європейської
Комісії у рамках TAIEX.

Представників новостворених центральних
органів виконавчої влади України ознайомлено з
можливостями залучення інструменту ТАІЕХ.

Практичні семінари

17—20/10/2011

2011

25/02/2011
Семінар щодо залучення ТАІЕХ на регіональному рівні
Державних службовців Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
ознайомлено з інструментами міжнародної технічної допомоги та співпраці
Twinning і TAIEX, можливостями їх використання у регіонах.
За підсумками заходу регіоном залучено інструмент ТАІЕХ та 14—15/11/2011
проведено семінар «Вивчення досвіду європейських країн щодо розвитку
Cемінар ТАІЕХ «Реформування системи надання соціальних
туризму в приморських зонах».

послуг для населення» 06—07/10/2011, м. Полтава

Місії програми SIGMA
Проведено дослідження у сфері
оцінки потреб та вироблення
пропозицій щодо посилення
спроможності органів виконавчої
влади у зв’язку з виконанням
Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом.
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07/11/2011
Коментарі до
законопроекту
Отримано коментарі
експертів SIGMA до
проекту Закону України
«Про державну службу».

04/11/2011
Підсумковий звіт
Отримано підсумковий звіт
експертів SIGMA «Оцінка
системи управління
державними фінансами
України» за результатами
місії у 2010 році.

Досягнення проектів Twinning

Результати впровадження інструменту:
Посилення спроможності у законодавчій
сфері: підготовлені в рамках проекту для
Національної комісії регулювання електроенергетики пропозиції використані для
доопрацювання проекту Закону України «Про
засади функціонування ринку природного
газу» (прийнято 08.07.2010, реєстр. № 2467-VI ).
Посилення інституційної спроможності:
У Державній авіаційній службі України
розроблено внутрішні процедури, керівництва
для введення об’єднаних авіаційних правил в
авіаційну галузь України.

Проект Twinning «Розробка
статистичних методологій в Україні
відповідно до стандартів ЄС» (бенефіціар
Державна служба статистики України)
було визнано одним з 4 найуспішніших
проектів Twinning 2012 року серед країн
Європейського інструменту сусідства і
партнерства

Посилення спроможності персоналу:
У рамках проекту Twinning для Національної
академії
державного
управління
при
Президентові України проведено навчання для
тренерів, розроблено зміст чотирьох пілотних
2-денних семінарів.
Міжнародне співробітництво:
Національним агентством з акредитації
України налагоджено відносини з Європейською агенцією з акредитації (EA) (European
Cooperation for Accreditation) та вперше НААУ
стало учасником комітетів EA.

Twinning – (англ. twin – близнюк) інструмент
інституційної розбудови, у рамках якого
відбувається співпраця на рівні державних
службовців аналогічних органів державної
влади країн-членів ЄС та України з метою
впровадження
елементів
державного
управління,
необхідних
для
адаптації
національного законодавства до норм та
стандартів ЄС
Починаючи з 2011 року спостерігається
позитивна тенденція до збільшення кількості
проектів на стадії імплементації. У 2012 році
вже офіційно відкрито 4 проекти та планується
відкриття ще 5 проектів до кінця року.
10

TAIEX – (Technical Assistance Information
Exchange)
–
інструмент
інституційної
розбудови, що забезпечує підвищення
професійної
спроможності
державних
службовців та надання короткострокової
технічної допомоги з конкретних питань
наближення національного законодавства до
норм і стандартів ЄС

9

9

8

Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу
Адміністративний офіс програми Twinning
Контактна інформація:
вул. Прорізна, 15, Київ 01601, Україна

6

pao@center.gov.ua
www.nads.gov.ua
www.center.gov.ua
www.twinning.com.ua
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TWINNING

Посилення інституційної спроможності:
У Державній авіаційній службі України
розроблено внутрішні процедури, керівництва
для введення об’єднаних авіаційних правил в
авіаційну галузь України.
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при
Президентові України проведено навчання для
тренерів, розроблено зміст чотирьох пілотних
2-денних семінарів.
Міжнародне співробітництво:
Національним агентством з акредитації
України налагоджено відносини з Європейською агенцією з акредитації (EA) (European
Cooperation for Accreditation) та вперше НААУ
стало учасником комітетів EA.

Twinning – (англ. twin – близнюк) інструмент
інституційної розбудови, у рамках якого
відбувається співпраця на рівні державних
службовців аналогічних органів державної
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Починаючи з 2011 року спостерігається
позитивна тенденція до збільшення кількості
проектів на стадії імплементації. У 2012 році
вже офіційно відкрито 4 проекти та планується
відкриття ще 5 проектів до кінця року.
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Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу

Адміністративний офіс програми Twinning
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+38044 279 29 26, +38044 278 36 44
pao@center.gov.ua
www.nads.gov.ua
www.center.gov.ua
www.twinning.com.ua
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Контактна інформація:
вул. Прорізна, 15, Київ 01601, Україна
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6

Twinning та ТАІЕХ
в Україні

Національне агентство України з питань
державної служби

Міжвідомчим наказом
Національного агентства
України з питань державної
служби та Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України № 120/702
створено Робочу групу з питань
координації впровадження
інструменту Twinning
(Координаційну групу).
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СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА
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Зустріч партнерів
Офіційне відкриття проекту Визначено порядок
«Підтримка розвитку
перебування іноземців в Україні постійних радників
державної служби в Україні»
Проект спрямований на посилення
інституціональної спроможності
Нацдержслужби керувати процесом
реформування державної служби.
Протягом року проведено:
30 наглядових рад проектів
7 офіційних відкриттів проектів
та 3 закриття проектів
38 зустрічей з рамковими
експертами
2 засідання з відбору
пропозицій країн-членів ЄС

Постановою Кабінету Міністрів України
№ 251 затверджено Порядок оформлення,
виготовлення і видачі посвідки на тимча
сове проживання іноземцям, які прибули в
Україну на тимчасове проживання.

2 зустрічі з експертами
з моніторингу та оцінки
реалізації проектів Twinning
6 моніторингових місій в
органах державної влади
84 зустрічі з представниками
органів-бенефіціарів та
іноземними експертами

Ірина БЕРНШТАЙН
постійний радник проекту Twinning для Держстату

«Співпрацю в рамках Twinning можна
охарактеризувати як унікальну можливість
обміну думками, досвідом та знаннями».
Бюрократ. — № 4—6 (149—151). — 2012.
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Результати впровадження інструменту:
Посилення спроможності у законодавчій
сфері: підготовлені в рамках проекту для
Національної комісії регулювання електроенергетики пропозиції використані для
доопрацювання проекту Закону України «Про
засади функціонування ринку природного
газу» (прийнято 08.07.2010, реєстр. № 2467-VI ).

Семінар «Впровадження інструменту Twinning в
Україні: особливості, етапи підготовки проектів,
практичні аспекти реалізації проекті в Україні
спрямований на покращення якості співпраці
між партнерами від української сторони та
представників від країн-членів ЄС. Під час заходу
проведено практичне заняття у форматі робочих
груп щодо підготовки пропозицій для залучення
допомоги в рамках інструменту Twinning.

23/03/2012
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Twinning та ТАІЕХ
в Україні

Національне агентство України з питань
державної служби

Досягнення заходів ТАІЕХ
Аналіз стану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX у 2006 – 2012 рр.. свідчить про зростання динаміки використання цього інструменту. Більше того, Україну визнано лідером серед
країн Європейської політики сусідства щодо використання цього інструменту.
Впродовж 2006 – І півріччя 2012 років 7759 український державний службовець взяв участь у 338 заходах,
організованих в рамках інструменту ТАІЕХ (із них 86 заходів відбулися з ініціативи Європейської Комісії, 252 – з
ініціативи України). Зазначимо, що найбільше залучали
цей вид допомоги у сфері внутрішнього ринку.

№2 / 2012
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ

ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ
ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ
Результати першого
року діяльності
У РАМКАХ
ТАІЕХ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

С

Анотація. Розкрито особливості та стан впровадження інструменту інституційної розбудови Європейської Комісії TAIEX в
Україні, перспективи розширення його застосування.
Ключові слова: інструмент ТАІЕХ, зовнішня допомога Європейської Комісії, законодавство Європейського Союзу, заходи ТАІЕХ, країни-бенефіціари, обмін досвідом, інституційний розвиток.
Аннотация. Раскрываются особенности и состояние внедрения инструмента институционального развития Европейской Комиссии ТАІЕХ в Украине, перспективы расширения его
использования.
Ключевые слова: инструмент ТАІЕХ, внешняя помощь Европейской Комиссии, законодательство Европейского Союзу,
мероприятия ТАІЕХ, страны-бенефициары, обмен опытом, институциональное развитие, TAIEХ.
Annotation. The key aspects and current state of implementation
of the TAIEX institutional building instrument of the European
Commission in Ukraine, the perspectives of the increasing it's use
are considered
Keywords: TAIEX instrument, European Commission external
assistance, European Union legislation, TAIEX events, beneﬁciarycountries, exchange of the experience, institutional development.
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Національною комісією з питань регулювання зв’язку України
впроваджено послуги перенесення абонентських номерів та
користування персональними номерами на телекомунікаційній
мережі загального користування України відповідно до
Директиви 2009/136/ЄК Європейського Парламенту.

У 2012 році Україна
залишається лідером
серед країн Європейської
політики сусідства щодо
кількості державних
службовців, що взяли
участь у заходах ТАІЕХ.

Індивідуальні
консультації

Семінар «Інформаційнокомунікаційні технології в побудові
ефективної системи менеджменту
З представниками робочих
персоналу на державній службі»
груп органів державної
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1929 учасників

«Президентський кадровий резерв
покликаний сприяти вдосконаленню
державної політики в Україні» с. 4

TAIEX є важливим інструментом технічної допомоги короткострокового характеру, який сприяє зближенню національного законодавства та норм Європейського Союзу і
створює можливість для адаптації законодавства ЄС (acquis
communautaire). Таким чином, саме мобільність TAIEX стала
одним із вирішальних факторів вибору цього інструменту (від
подання заявки до надання допомоги (організації заходу) пройшло близько трьох місяців.
Євгенія ДАНТАНГ,
начальник відділу міжнародного співробітництва
Державної реєстраційної служби України
Стрімкий розвиток фондового ринку зумовлює виникнення різноманітних питань, які необхідно швидко вирішувати.
Тому НКЦПФР залучилась до зовнішньої допомоги в рамках
ТАІЕХ.
Позитивною рисою інструменту є те, що аплікаційні форми
погоджується Європейською Комісією досить швидко, регулятор має можливість обирати експертів, в яких він зацікавлений,
а також можливість обрати форму проведення заходів (семінар,
експертну місію чи навчальну поїздку).
Вікторія ПЛАХОТНЮК,
Головний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Так, визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій країнбенефіціарів ініціативного підходу і самостійного визначення своїх потреб, та мобільність, що дає змогу використовувати його для вирішення нагальних питань.
Інструмент ТАІЕХ забезпечує функціонування спрощеного механізму передачі та обміну передовим
досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами – членами Європейського Союзу, налагодження «мережевих»
зв’язків з європейськими партнерами, сприяння розв’язанню конкретних практичних проблем розвитку та інтеграції країни-бенефіціара до ЄС, а також посилює інституційну спроможність органів державної влади.
Механізм використання інструменту TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів ЄС таких заходів:
— експертні місії (відрядження 1-2 експертів з
країн-членів ЄС до України на короткий термін (до
1 тижня));
— навчальні візити до країн-членів ЄС (до 1 тижня, максимум 3 представники від України);
— семінари та робочі зустрічі в Україні;
— участь представників України у заходах TAIEX
за кордоном.
Варто зазначити, що зовнішню допомогу у рамках
ТАІЕХ широко залучають не лише центральні органи
виконавчої влади (які є основною цільовою групою бенефіціарів зазначеного інструменту), а й громадські організації. Сьогодні також маємо позитивний досвід як подання пропозицій щодо залучення допомоги ТАІЕХ, так і
проведення заходів у рамках зазначеного інструменту
на регіональному рівні.
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Висвітлення питання використання інструменту ТАІЕХ
в журналі Національного агентства України з питань
державної служби «Вісник державної служби»

17/04—25/06/2012 26/10/2012

влади обговорено
підготовку пропозицій до
проекту Плану залучення
зовнішньої допомоги
Європейської Комісії у
рамках TAIEX.

1929 учасників

2737 учасників

Любов РУДюК-ХОПКІНС:
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Міністерством енергетики та вугільної промисловості України
проведено засідання за участю німецьких фахівців фірми
«Евонік», якими було надано консультаційну допомогу щодо
обладнання вугільних шахт України дегазаційними установками;
запущено декілька пілотних проектів щодо обладнання шахт
установками з дегазації та утилізації шахтного метану.

828 учасників

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Світлана РЕПІК,
Марина КАНАВЕЦЬ,
Практичний аспект
завідувачвикористання
сектору координації
директор Центру адаптації
заходів ТАІЕХ відділу управління
державної служби до
зовнішньої допомоги
Європейської стандартів
проектами Центру адаптації
Європейського
державної служби до стандартів
Союзу, кандидат наук з
Комісії у рамках
ТАІЕХ органами
Європейського Союзу
державного управління
державної влади с. 30

транспорт, навколишнє

ьогодні, у час реформування
всіх секторів
дерсередовище
та енергетика
– 66
жавного управління,66актуальним питанням повнутрішній
ринокдержав– 152
стає посилення спроможності
органів
ної влади для ефективного та якісного
виконання покласвобода, безпека та юстиція – 72
дених на них152
завдань в умовах здійснення євроінтеграційних перетворень.
Зовнішня допомога, що надається Європейською КоПроведені заходи ТАІЕХ за сферами
місією та координується
українського
є наразі хопротягомз 2006
— І півріччябоку,
2012 рр.
рошою підтримкою для здійснення внутрішніх реформ.
Обмін досвідом
з державними
країн-членів
Позитивна
динаміка якустановами
кількості проведених
захоЄС, в дів
якихТАІЕХ,
уже так
відбулись
євроінтеграційні
та
і кількості
залучених до процеси
них учасників
було ефективно
подолано
пов’язані
з цим виклики,
стаєдерсвідчить про
зростання
обізнаності
вітчизняних
вагомим
елементом
впровадження
реформ,
жавних
органів для
щодо
можливостей та
перевагуправвикорисління та
розвитку
служби.
тання
цього вітчизняної
інструменту державної
та зацікавленості
в проведенні
Одним
із ТАІЕХ.
інструментів реалізації таких завдань є
заходів
використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у100
рамках ТАІЕХ — одного з найбільш поширених,
90
ефективних
та доступних серед усіх можливих інструментів 80
допомоги Європейського Союзу 13
для країн Схід10
ного партнерства.
70
Інструмент технічної допомоги для обміну інформа60 заснований Генеральним директоратом Євроцією TAIEX
пейської
50 Комісії з питань розширення у 1996 році як про4
грама, 40
що покликана допомогти країнам-кандидатам в
16
76
стислі терміни вирішити питання впровадження73законо30
давства ЄС (acquis communautaire). Офіційне рішення
19
16 2006 року, створило пра42
20
206/62/EC,
ухвалене в лютому
31
вові засади
для розширення дії інструменту TAIEX на кра10
14
14
8
їни Європейської
політики
сусідства.
2
0
І півріччя
У 2006 році
Україна
першою
серед країн
Tacis
стала
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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пейської Комісії
– TAIEX (Technical Assistance Information
проведені з ініціативи державних органів України
Exchange), що забезпечило надання короткострокової
проведення
заходівнаціонального
ТАІЕХ
технічної допомогиДинаміка
з питань
наближення
за участі представників державних органів України
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Таким
уже протягом
ВІСНИК чином,
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ № 2/2012шести років поспіль державними органами в Україні успішно використовується
інструмент інституціональної розбудови ТАІЕХ.
237 учасників

АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Сучасні підходи до розуміння
державноїслужби с. 17

КОМЕНТАРІ
ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ
Інноваційні підходи прийняття
на державну службу
та її проходження с. 85

сільське господарство та
безпека харчових продуктів – 48

48

72

920 учасників

Національного агентства України
з питань державної служби с. 7

866 учасників

Головним управлінням державної податкової міліції Державної
податкової служби України ініційовано ухвалення низки рішень
щодо удосконалення напрямів співробітництва та взаємодії у
сфері фінансових (податкових) розслідувань з країнами Східної,
Західної Європи та Азії.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

368 учасників

Національним банком України удосконалено методику
проведення опитувань банків щодо зміни умов кредитування
клієнтів; удосконалено методику оцінювання результатів
опитувань банків щодо зміни умов кредитування клієнтів з
урахуванням розміру кредитного портфелю банку; розроблено
формат аналітичного звіту за результатами здійснених опитувань
банків щодо зміни умов кредитування клієнтів.

Захід дав змогу отримати досвід країн-членів
ЄС щодо підвищення ефективності діяльності
служб персоналу органів державної влади
шляхом використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у щоденній роботі.

Протягом 2012 року
відбулося 70 заходів
ТАІЕХ (за участю 1320
представників органів
державної влади),
з них 62 заходи з
ініціативи України.

Коментарі щодо
адміністративної
реформи

25/12/2012

Голова Нацдержслужби
обговорив зі старшим
радником програми SIGMA
Жуліо Набаїшем актуальні
питання впровадження
адміністративної реформи і
реформи державної служби
в Україні, зокрема новації
Закону України «Про державну
службу».

Зустріч з експертами

22/03/2012

Семінар «Новий закон «Про державну службу»:
досягнення та виклики, які необхідно подолати»
став продовженням діалогу з програмою SIGMA
щодо підготовки до впровадження нового Закону
України «Про державну службу» (від 17/11/2011
№ 4050-VI, втратив чинність на підставі нової
редакції Закону від 31/12/2015 № 889-VIII).

Семінар щодо реформи державної
служби

30/05/2012

2012

Експертами надано
коментарі до проекту
Адміністративнопроцедурного кодексу
та проекту Закону «Про
адміністративні послуги»,
оцінку загальній політичній
спрямованості цих
законів і їх відповідності
європейській практиці та
стандартам у цій сфері.

13/02/2012
Експертний висновок
щодо системи
координації процесу
європейської інтеграції
Експертами представлено можливі
варіанти удосконалення системи
координації євроінтеграційної
політики України у рамках підготовки
розпорядження Кабінету Міністрів
України «Деякі питання проведення
інституціональної реформи у
сфері виконання майбутньої Угоди
про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом».

Висвітлення питань європейської інтеграції
на сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
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Досягнення проектів Twinning
Промо-ролик, створений у рамках проекту Twinning «Сприяння вдосконаленню
системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС
України» (бенефіціар Внутрішні війська МВС України), номіновано на нагороду
Генерального директорату розвитку і співробітництва EuropeAid Європейської
Комісії у категорії «Комунікації». Цей промо-ролик яскраво відображає
результати проведеного проекту Twinning щодо поліпшення охорони
громадського порядку в Україні.
Під час семінару
«Можливості
залучення зовнішньої
допомоги у контексті
здійснення політики
у сфері європейської
інтеграції та
євроатлантичного
співробітництва»
розглянуто питання
залучення інструментів
Twinning i TAIEX

Під час засідання Робочої групи з питань
координації впровадження проектів Twinning
(TPCG) розглянуто нові проектні пропозиції
Twinning.

Зустріч
постійних
радників

Семінар для
контактних осіб

11/04/2013

Керівник управління програм допомоги
Представництва Європейського Союзу в
Україні Ендрю Расбаш відзначив надзвичайну
важливість використання інструментів
інституціональної розбудови в умовах
підготовки до підписання майбутньої Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС.

Засідання Робочої групи

17/06/2013

2013

Інформаційні матеріали з питань впровадження в Україні
інструментів інституціональної розбудови
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ ТАІЕХ В УКРАЇНІ

ІНСТРУМЕНТ TWINNING: ОКРЕМІ ПРИКЛАДИ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ

Листопад 2006 – початок офіційного впровадження інструменту ТАІЕХ в
Україні
Квітень 2008 – створено умови для запровадження системного підходу
до координації, програмування та моніторингу використання інструменту TAIEX
Лютий 2010 – проведено перший семінар ТАІЕХ на регіональному рівні
(м. Івано-Франківськ)
Квітень 2010 – вперше в Україні проведено міжнародний семінар ТАІЕХ
для країн «Східного партнерства» у сфері безпеки харчових продуктів
(співорганізатор – Мінагрополітики України)
Квітень 2011 – ознайомлення громадських організацій, зокрема самоврядних професійних асоціацій, з порядком, особливостями та можливостями застосування інструменту ТАІЕХ
Червень 2012 – Україну визнано лідером серед країн Європейського сусідства щодо кількості проведених заходів ТАІЕХ та залучених до участі у
них представників органів державної влади України

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ У
ЗАКОНОДАВЧІЙ СФЕРІ
Пропозиції, підготовлені в рамках
проекту Twinning для НКРЕ, були
використанні
для
доопрацювання
проекту Закону України «Про засади
функціонування ринку природного газу»
(Закон прийнято 8 липня 2010 року,
реєстраційний номер 2467VI)
У рамках проекту Twinning для
Мінрегіону (березень 2011 року  вересень
2012 року) підготовлено пропозиції та
рекомендації до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про питну воду та питне водо
постачання». Наразі зазначений проект
акта опрацьовується із заінтересованими
органами виконавчої влади.
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Кількість представників країн Європейської політики сусідства,
що взяли участь у заходах ТАІЕХ у 2011 році
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TAIEX,

1400

При Державному космічному агентстві
України створено Національний контактний етики для
пункт «Космос» 7 Рамкової програми ЄС з до працівни
ків.
сліджень та технологічного розвитку (РП7)

Сфери залучення інструменту Twinning

10

Впродовж 2006 – квітня
2013 років впроваджено
системний підхід до
використання цього
інструменту шляхом
формування щопіврічних
планів залучення зовніш
ньої допомоги Європей
Фінанси та внутрішній
14%
ськоїринок
Комісії у рамках
Проведені заходи ТАІЕХ за участю представників органів
TAIEX. Так, до Плану
державної влади України протягом 2006 – квітня 2013 років
Свобода, безпека та юстиція
47%
залучення зовнішньої
18%
допомоги
Транспорт та
навколишнє Європейської
52
середовище
Комісії у рамках TAIEX на
178
69
Сільське Ігосподарство
та 2013 року було
півріччя
21%
безпека харчових продуктів
включено 137 пропози
цій органів державної
81
влади, що є високим
досягненням
Проведені заходи ТАІЕХ за сферами
використання
протягом 2006 – квітня 2013 років
інструменту в Україні
16

8
2

73

81

Національне
агентство України
з питань
державної служби

TAIEX,

Освіта, наука
і техніка ; 3

31

28

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖ
НОСТІ ПЕРСОНАЛУ

У Державіаслужбі розроблено внутрішні
процедури та керівництва для введення включені тренінги для тре
об’єднаних авіаційних правил в авіаційну нерів у сфері державного
галузь України, розроблено «Дорожню управління.
карту» та введено в дію ряд внутрішніх
У рамках проекту
нормативнорозпорядчих документів.
для КРУ розроб
лено Кодекс

560

200

Зустріч контактних осіб Twinning
2012 року

У МВС за допомогою екс
пертів Twinning розроблено:
положення про Навчальний
центр внутрішніх військ; запла
новано впровадження тесто
вого варіанта практичного
курсу «Особиста безпека та
застосування сили»

ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ
У рамках проекту Twinning
На основі рекомендацій експертів проекту для НАДУ проведено курс
Twinning у Міністерстві внутрішніх справ навчання для тренерів та
України на базі Академії внутрішніх військ розроблено зміст чотирьох
створено кафедру зв’язку
пілотних 2денних семінарів, у
програму яких також були
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Протягом 2013 року відбулося
24 засідання Наглядових рад
проектів Twinning

23/04/2013

Сфера торгівлі і
стандартизації, прикор
доний контроль та
безпека харчових
продуктів; 9

Фінансова та
економічна сфери;
12

ЕЕкологія
і та природніі
ресурси; 5

Державна служба; 3

Соціальна сфера та
охорона здоров'я; 4
Юстиція та внутрішня
безпека; 8
Енергетика ; 7
Траспортна
сфера, зв'язок та
комунікації; 8

Центр адаптації
державної служби до
стандартів
Європейського Союзу
Адміністративний офіс
програми Twinning
Контактна інформація:
вул. Прорізна, 15, Київ
01601, Україна
+38044 279 29 26,
+38044 278 36 44

27/06/2013
Зустріч
постійних
радників
проектів
Twinning та
їх партнерів
від
українських
органів
державної
влади

18/09/2013
Місія з моніторингу
Експертом Європейської Комісії у рамках
проведення оцінки реалізації проектів
Twinning в рамках Європейського інструменту
сусідства та партнерства проведено зустріч з
Адміністративним офісом програми Twinning
в Україні, під час якої обговорено особливості
підготовки та імплементації проектів. Також
експертом здійснено огляд стану впровадження
проекту Twinning для Міністерства освіти і науки
України «Модернізація законодавчих стандартів
і принципів освіти та навчання відповідно до
Європейської політики навчання протягом життя».

Протягом 2013 року у 32 заходах ТАІЕХ взяло
участь 24 місцеві державні адміністрації:
20 обласних державних адміністрацій
(Волинська, Донецька, Дніпропетровська,
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Луганська, Луцька, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська);
4 районні державні адміністрації
(Бородянська, Ніжинська, Нікопольська,
Троїцька);
Мінагрополітики Автономної Республіки Крим.

Відбулась зустріч із старшим радником з питань
управління державними фінансами програми SIGMA
Юпом Вройліком, присвячена питанням щодо майбутньої
співпраці з програмою SIGMA на 2013-2014 роки.

Досягнення заходів ТАІЕХ
У рамках проекту «Прискорення
українсько-європейського
співробітництва в космічній галузі»
надана підтримка щодо участі
представників Національного
космічного агентства України в
європейських наукових (FP-7) та
науково-технічних програмах ЄС (GMES,
Galileo), проведено стажування та
навчально-ознайомлювальні поїздки
фахівців НКАУ та підприємств космічної
галузі до Франції та Німеччини.
Відбулась місія експерта з питань
державних закупівель Даніеля
Іварссона щодо проведення 22—
24/01/2014 міжнародної конференції з
питань державних закупівель.

Обговорено подальшу співпрацю

Експертна місія

29/05/2013

16—18/12/2013

06/02/2013

09—12/09/2013

Оцінка ефективності
Посилено
програми в Україні
співпрацю
з програмою SIGMA Відбулась місія експертів щодо аналізу
Розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 132-р
«Про затвердження плану
дій щодо поглиблення
співробітництва між Україною
та Організацією економічного
співробітництва та розвитку
на 2013–2016 роки»
закріплене завдання щодо
здійснення співробітництва в
рамках виконання програми
ОЕСР/SIGMA.

діяльності програми SIGMA в Україні.

07—08/11/2013
Представлено досвід SIGMA
У рамках Сьомої щорічної регіональної
конференції з питань інституціональної
розбудови старший радник з питань управління
та контролю за державними фінансами програми
SIGMA Юп Вройлік представив досвід програми
SIGMA щодо реформування державного
управління в країнах ініціативи ЄС «Східне
партнерство».
Захід відбувся за підтримки Робочої групи
«Реформування державного управління»
тематичної платформи № 1 «Демократія, належне
врядування та стабільність» в рамках ініціативи
ЄС «Східне партнерство».

29

2013

За 2013 рік в
рамках координації
впровадження
інструменту TAIEX
проведено 65 заходів
(з них 49 – з ініціативи
України), в яких взяли
участь 1425 державних
службовців України.

ТАІЕХ на регіональному рівні

Зросла заінтересованість 15/10/2014
Засідання Робочої групи
у залученні Twinning
Під час засідання Робочої групи з питань
координації впровадження інструменту
Twinning розглянуто пропозиції органів
державної влади щодо започаткування
нових проектів та обговорено загальний
стан впровадження цього інструменту. За
результатами засідання до Робочого плану
включено 10 нових проектів Twinning.

Офіційне закриття проекту
Twinning для Нацдержслужби

Протягом 2014 року в рамках реалізації
інструменту Twinning проведено 59 заходів,
зокрема:
30 наглядових рад;
11 консультативних зустрічей з
представниками органів-бенефіціарів та
іноземними експертами;
3 конференції з нагоди відкриття та 5
конференцій з нагоди закриття проектів
Twinning;
1 засідання щодо відбору пропозицій
країн-членів ЄС;
2 заходи щодо перевірки готовності
органів до реалізації проектів.
ЗВІТ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РОЗБУДОВИ

TWINNING, TAIEX ТА ПРОГРАМИ СІВ ЗА 2014 РІК

21/05/2014
30

Державна служба фінансового моніторингу України



Національне агентство України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України) є
національним координатором з питань підготовки і реалізації інструмента Twinning в Україні. Адміністративний офіс програми Twinning (АОП) при Нацдержслужбі України відповідальний за підвищення загального рівня обізнаності щодо впровадження інструментів Twinning і TAIEX в Україні,
а також за практичну координацію їх підготовки та впровадження. Відповідно до Керівництва з використання інструмента Twinning (Common Twinning Manual) АОП виконує важливу роль у всьому
циклі проекту Twinning:


Державна фіскальна служба України


Розроблено проект наказу Міністерства зборів і доходів України «Про затвердження Порядку
надання та анулювання митницею статусу уповноваженого «схваленого експортера».
Проект наказу Міністерства зборів і доходів України розроблено для ефективної реалізації у
державі митної політики та забезпечує рівні вимоги для «схваленого експортера».
Під час навчальної поїздки представників Державної фіскальної служби України до Словацької
Республіки на тему: «Розвиток митних інформаційних систем та NCTS» було отримано рекомендації
з питань проекту Плану дій («Дорожньої карти») щодо приєднання України до Конвенції ЄС/ЄАВТ
«Про загальну транзитну процедуру» та «Про спрощення формальностей у торгівлі товарами».





ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ TAIEX ЗА ФОРМОЮ ЗАХОДІВ






Міністерство аграрної політики і продовольства України

Семінари TAIEX були спрямовані на вивчення вимог Євросоюзу до імпорту продукції тваринництва та овочів, фруктів, ягід та самої процедури виходу на ринок ЄС. Досвід, отриманий учасниками семінару, сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази і кращому розумінню норм
і вимог, що мають бути внесені в українське законодавство у зв’язку із гармонізацією його до законодавства ЄС та кращому розумінню керівників підприємств самої процедури отримання дозволу
експортувати продукцію на ринок ЄС.
Інструмент TAIEX у 2014 році не втратив актуальності серед представників органів державної
влади, більше того спостерігається помітна тенденція до збільшення кількості навчальних
візитівпорівняно з 2013 роком. Це пояснюється тим, що практичний досвід, отриманий під
час перебування в аналогічній установі країн-членів Європейського Союзу, є необхідним для
реалізації конкретної сфери законодавства ЄС.

є центральним органом комунікації між ЄК та органами-бенефіціарами, а
також між державними органами країн-членів ЄС та державними органами країн-бенефіціарів;
інформує державні органи щодо можливості залучення допомоги ЄС в
рамках інструмента Twinning;
надає допомогу Представництву ЄС в Україні в організації та проведенні
засідань з відбору партнерів країн-членів ЄС, перевірці пропозиції від
країн-членів ЄС;
спільно з Представництвом ЄС здійснює перевірку фінансової звітності
проектів Twinning;
отримує та погоджує всі звіти проектів Twinning;
надає підтримку всім зацікавленим сторонам, включаючи органибенефіціари, партнерів від країн-членів ЄС та Представництво ЄС в
Україні.

Діяльність Адміністративного офісу програми Twinning (АОП) в Україні (у цифрах)
Станом на середину листопада 2014 року в рамках реалізації інструмента Twinning в Україні
за участю АОП було проведено 53 заходів:



за напрямом сільське господарство – 67 %
впроваджено 58);



за напрямом харчової промисловості – 40 % (з 157 стандартів EN
впроваджено 63).

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України

Знання, отримані під час семінару на тему: «Системи моніторингу енергоспоживання та показників енергоефективності», використовуються під час розроблення Методології моніторингу
показників енергетичного балансу та Методології моніторингу результатів національних Планів
дій з енергоефективності та відновлювальної енергетики, крім того представники Агентства ознайомились із загальним розвитком енергоефективності у Республіці Австрія, вивчили австрійський
досвід з питань моніторингу сфери енергоефективності та відповідних показників, створених баз
даних та щодо реалізації проекту ODYSSEY.
Отримання технічної допомоги в рамках TAIEX сприяє налагодженню тісних зв’язків із
представниками аналогічних Європейських установ та плідної подальшої співпраці України – ЄС.
Забезпечення ефективної реалізації інструмента TAIEX в Україні передбачає формування
Плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX (далі – План) на півріччя відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 316.
Таким чином, у ІІ півріччі 2014 року до Плану було включено 216 пропозицій від органів
державної влади, що на 67 пропозицій більше ніж у минулому році (для порівняння: 149 у 2013
році).










надає підтримку у процесі підготовки контракту: країна-член ЄС та країна-бенефіціар несуть
спільну відповідальність за підготовку контракту. Затвердження контракту є відповідальністю
Представництва Європейського Союзу в Україні. Роль АОП полягає у наданні рекомендацій
партнерам під час підготовки проектів контрактів, які надсилаються до Європейської Комісії;
має бути завчасно проінформований про всі місії партнерів від країн-членів ЄС до України у
рамках підготовки контракту;
бере участь у зустрічах з представниками органу-бенефіціара, Представництва ЄС, експертами країн-членів ЄС та іншими зацікавленими сторонами;
надає консультації органам-бенефіціарам під час підготовки контракту;
здійснює контроль якості усіх проектів контракту і надає коментарі до них;
є одним з адресатів листів, відправлених електронною поштою зацікавленими сторонами;
заключна версія проекту Twinning-контракту має бути надіслана до АОП для погодження;
копія оригіналу підписаного Twinning-контракту має бути надіслана АОП;
перевіряє наявність приміщень, обладнаних меблями і необхідним устаткуванням, для роботи постійного радника проекту, її/його помічників та короткострокових експертів (під час
моніторингових місій до органу-бенефіціара).

СТАДІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ







(з 90 стандартів EN





 Прийнято рамкове законодавство у сфері безпечності харчових
продуктів, а саме: Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».



ПІДГОТОВКА TWINNING-КОНТРАКТУ





Підвищено рівень гармонізації європейських стандартів:




 Проведена в Україні місія аудиторів Офісу з питань продовольства та
ветеринарії (Food and Veterinary Office (FVO) Генерального Директорату
з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів «САНКО»
(DGSANKO) щодо оцінки державного контролю при виробництві
молока та молочних продуктів в Україні.
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не бере участь в управлінні проектом, обумовленій контрактом, проте робить внесок в
успішність шляхом: а) сприяння реалізації проекту, наприклад, шляхом усунення бар’єрів
в законодавстві і адміністративних процедурах під час його реалізації; б) шляхом моніторингу реалізації проекту та виконання посередницької ролі між партнерами, якщо вони
вважають це необхідним;
має бути проінформований про приїзд постійного радника проекту;
має бути проінформований про оголошення про відбір помічника(ів) постійного радника
проекту;
має отримати копію контракту щодо прийняття помічника(ів) постійного радника проекту;
надає консультативну допомогу органу-бенефіціара щодо процедури реєстрації проектів
Twinning та реєстрації постійного радника проекту;
представники АОП беруть участь у конференціях з нагоди відкриття та закриття проектів
Twinning, в тому числі шляхом виступу з вітальним словом;
бере участь у всіх засіданнях наглядових рад під час реалізації проекту;
завчасно отримує проекти квартальних звітів (зазвичай за два тижні до засідання наглядових рад) для надання коментарів;
після врахування коментарів всіх зацікавлених сторін АОП погоджує заключні версії проектів квартальних звітів;
отримує копію адендумів (зміни до контракту) та супровідних листів;
завчасно отримує проекти заключних звітів проектів Twinning для надання коментарів (у разі
необхідності);
погоджує заключні звіти проектів Twinning.

Костянтин Ващенко
Голова Національного
агентства України
з питань державної служби

СТАДІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
щорічно інформує державні органи влади про можливості залучення технічної допомоги
ЄС в рамках інструменту Twinning та здійснює аналіз і оцінку отриманих проектних пропозицій, проводить консультації з органами-бенефіціарами та подає схвалений список проектних пропозицій на розгляд Робочої групи з питань координації впровадження інструменту
Twinning (далі - Робоча група).

ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
ДЛЯ РАМКОВИХ ЕКСПЕРТІВ

Роль АОП на різних
стадіях підготовки
та впровадження
проектів Twinning

NOVEMBER 2013, KYIV
ЛИСТОПАД 20
013, М. КИЇВ

ВСТУП

Крім того, починаючи із липня цього року АОП щомісячно готує інформаційні бюлетені
щодо можливостей залучення європейської допомоги в рамках інструментів Twinning і TAIEX
та інформує про стан їх впровадження в Україні.
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Звіт про впровадження в Україні
європейських інструментів
інституційної розбудови Twinning,
TAIEX та програми СІВ за 2014 рік
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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
1. Які форми заходів Механізм використання інструмента TAIEX передбачає реалізацію за
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
4. З якою метою був Для нових країн – членів ЄС (Румунія, Болгарія) ТАІЕХ використовується
TAIEX існують? рахунок коштів ЄС наступних заходів:
 затверджені проектні пропозиції Робочою групою АОП включає до Робочого плану прояк інструмент
післядлявступу в Єс, для країн-кандидатів та країн
створений
інстру
 відрядження (експертні місії) від 1 до 2 експертів з країн-членів ЄС
ектів Twinning,
після чого державні
органи починають
підготовку технічного завдання
рамкових експертів;мент TAIEX?
Західних Балканів – як передвступний інструмент.
до України на короткий термін (до 5 робочих днів);
 готує протокол засідання
Робочої
групи, який підписується
Представництвом ЄС в Україні
Адміністративний
офіс
програми
Twinning
Національне агентство України з питань ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 навчальні візити до країн-членів ЄС (до 5 робочих днів, максимум
та АОП;
Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується
ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 Національному
офіційно інформує органи-бенефіціари
щодо результатів засідання
Робочої групи;
(АОП) при
агентстві
України
3 представники від України);
державної
служби
з метою
підтримки
реалізації пріоритетів,
визначених
Планами
 організовує/бере участь у зустрічах з представниками
органу-бенефіціара
та/або Пред семінари в Україні;
з питань державної
служби
відповідає
за про співробітництво і цілями, визначеними в ході
ставництва ЄС щодо розробки
технічного завдання;
дій, Договорами
Семінар TAIEX: «Вивчення європейського досвіду щодо оцінки
 надає консультації органам-бенефіціарам з питань розробки технічного завдання;
 участьсільськогосподарської
представників України
у
заходах
TAIEX
за
кордоном
(за
постійного
структурованого
діалогу.
На
відміну
від
багатьох
інших
координацію
проектів
Twinning
 спільнопідготовки
з Представництвом ЄС проводить
аналіз якості проектів
технічних завдань, надає
продукції за географічним походженням»
програми
запрошенням
ЄК).
коментарі до них;
видівконсуль
технічної допомоги Адміністративний
ЄС, інструмент TAIEX єофіс
гнучким
і швидкоTwinning
23 – 24 червня 2014 року у м. Київ відбувся семінар з питань вивчення європейського досвіду
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Адміністративний офіс програми Twinning
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Обговорено впровадження
інструментів Twinning і TAIEX

Роль Адміністративного офісу програми Twinning

У 2014 році завдяки інструменту технічної допомоги TAIEX було досягнуто результатів:



Отриманий досвід від проведених заходів TAIEX було використано під час розроблення проекту закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
14 жовтня 2014 року проект Закону України був ухвалений Верховною Радою України у ІІ читанні за основу та в цілому. На сьогодні проект Закону знаходиться на підписі у Президента України
П. О. Порошенка. Введення в дію відбудеться 26 квітня 2015 року.

Конференція, яка вкотре об’єднала фахівців, які займаються питаннями інституційної розбудови,
зокрема інструментів Twinning і TAIEX та програм Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ) і SIGMA,
має на меті посилення мережі державних службовців наших країн. Конференція проводиться за підтримки
Європейського Союзу в рамках платформи 1 «Демократія. Належне врядування». Впровадження в Україні
Європейських програм допомоги відбувається відповідно до пріоритетів співробітництва з ЄС, що
зазначені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також з урахуванням пріоритетів Стратегії реформ
– 2020 Президента України.
На підтримку здійснення реформ та з метою посилення спроможності українських органів
державної влади Нацдержслужба України як національний координатор інструментів Twinning, TAIEX,
програм SIGMA та СІВ докладає всіх зусиль для забезпечення їх ефективного впровадження в Україні.
Протягом 9 років Україна та її органи-бенефіціари стають більш досвідченими у тонкощах та
особливостях реалізації європейських інструментів інституційної розбудови. Так, зокрема, робочий
план проектів Twinning в Україні налічує 57 проектів, з яких 31 проект вже завершено та ще 26
перебувають на різних стадіях підготовки та реалізації.
Щодо інструмента ТАІЕХ, то він себе зарекомендував як дієвий та ефективний механізм співпраці.
Використання цільової та короткострокової допомоги ТАІЕХ є наразі особливо актуальним у час
реформування всіх секторів державного управління.
Протягом періоду використання інструмента ТАІЕХ в Україні спостерігається позитивна динаміка
в його застосуванні. З моменту впровадження цього інструмента в Україні до сьогоднішнього дня
відбулося 470 заходів ТАІЕХ, участь в яких взяли 10468 державних службовців України. Причому
спостерігається значний ріст ініціативи саме з української сторони, про що свідчить кількість
ініційованих Україною заходів, серед яких 106 заходів – за ініціативи Європейської Комісії, 364 – за
ініціативи України.
Незважаючи на досить високі кількісні показники його використання в Україні, простір для
удосконалення є значним порівняно з показниками використання цього інструмента у країнахкандидатах.
Ми високо цінуємо рівень співробітництва між країнами, який наразі існує в рамках ініціативи ЄС
«Східне партнерство», оскільки це дозволяє через співпрацю з нашими сусідніми країнами визначити
перелік тих пріоритетних завдань, які зможуть наблизити наші країни до Європейського Союзу. Хочу
підкреслити, що ця ініціатива є важливою для нас особливо в контексті розбудови мережі контактних
осіб інструментів інституційної розбудови, зокрема на міжнародному рівні.
Всі ми прагнемо досягти цілей цього процесу:
- покращити якість державного управління;
- посилити інституційну спроможність;
- підвищити професійний рівень державної служби.
Тому сьогодні ми маємо докласти максимум зусиль для досягнення очікуваних результатів та
європерспектив. Ми маємо дати гідну відповідь та показати високий рівень співпраці для налагодження
нових та цікавих вимірів взаємної роботи.
Оскільки конференція зорієнтована на обмін досвідом та обговорення проблем щодо
інституційного розвитку наших країн, запрошую всіх до активної участі в обговоренні.

TWINNING

В РАМКАХ ІНСТРУМЕНТА TAIEX ПРОВОДЯТЬСЯ
НАСТУПНІ ЗАХОДИ:

Впродовж 2014 року (станом на 26 листопада) 979 представників органів державної влади
взяли участь у 47 заходах TAIEX, ініційованих органами-бенефіціарами України, у сферах:

Під час робочої зустрічі з координатором
сектору «Реформа державного управління»
Представництва ЄС в Україні Володимиром
Кондрачуком обговорено шляхи підвищення
ефективності впровадження інструментів
Twinning і TAIEX в Україні, а також питання
реформування державної служби.

ЗВІТ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РОЗБУДОВИ

TWINNING, TAIEX ТА ПРОГРАМИ СІВ ЗА 2014 РІК

Головними ознаками інструмента TAIEX є цільова експертно-технічна допомога, що передбачає сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку, інтеграції та наближенні до
європейського законодавства, а також мобільність, що дає змогу використовувати його для вирішення термінових питань на основі кращих європейських практик та підходів, адже сприяє обміну
інформацією та досвідом з експертами Європейського Союзу.
Інструмент TAIEX охоплює різні сфери діяльності та реалізовується шляхом організації:
семінарів, експертних місій та навчальних поїздок. Заходи TAIEX протягом 2006 – 2014 років
за ініціативи органів-бенефіціарів України та Європейської Комісії проводилися у наступних
сферах:

TAIEX

За 2014 рік у рамках впровадження ТАІЕХ:
до Європейської Комісії надіслано для
погодження 113 заявок, з яких 69 схвалено;
проведено 12 семінарів, 27 навчальних
поїздок до країн-членів ЄС та 8 експертних
місій до України;
1004 державних службовців України взяли
участь у 47 заходах TAIEX.

Під час реалізації проекту «Підтримка
розвитку державної служби в Україні»
здійснено низку заходів щодо розбудови
державної служби. Зокрема, рекомендації
європейських експертів враховані
при розробці законопроектів про
державну службу та службу в органах
місцевого самоврядування, а також
при побудові нової системи управління
людськими ресурсами на державній
службі. Особливу увагу проекту було
приділено підвищенню інституціональної
спроможності Нацдержслужби шляхом
розробки середньострокового плану
інституціонального розвитку.
Проект впроваджувався з лютого 2012
року Національною школою публічного
адміністрування (Республіка Польща)
(KSAP) та Національною школою Уряду
(Сполучене Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії в Україні) (NSG).

TWINNING
TAIEX

У 2014 році отримано 43 проектні
пропозиції Twinning від 27 органів
державної влади, що свідчить
про зростання їх зацікавленості
у залученні інструменту (у 2013
році було отримано 29 проектних
пропозицій).

19/12/2014

TAIEX
TWINNING
Бажаю всім нам плідної та результативної роботи!

Інструменти Twinning І TAiEX

актуальні питання

 інформує державні органи щодо можливості
залучення допомоги ЄС в рамках інструмента
Twinning
 надає допомогу Представництву ЄС в Україні
в організації та проведенні засідань з відбору
партнерів країнчленів ЄС
 надає допомогу Представництву ЄС при
перевірці пропозиції від країнчленів ЄС

 спільно з Представництвом ЄС здійснює пер
евірку фінансової звітності проектів Twinning

ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 отримує та погоджує всі звіти проектів Twin
ning

Адміністративний офіс програми Twinning
в Україні

 надає підтримку всім зацікавленим сторонам,
включаючи органибенефіціари, партнерів
від країнчленів ЄС та Представництво ЄС в
Україні

вул. Прорізна, 15, м. Київ, 01601
(044) 279 29 45, 278 36 44
pao@centrer.gov.ua
www.center.gov.ua

Київ - 2014

Інформаційні матеріали
з питань впровадження
в Україні інструментів
інституціональної розбудови

Відбулась зустріч
представників
Нацдержслужби зі
старшим радником
з питань управління
державними
фінансами
програми SIGMA
Юпом Вройліком.

Робоча
зустріч

17/04/2014

На виконання укладеного Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України та Організацією економічного співробітництва та
розвитку щодо поглиблення співробітництва експертами Програми
OECD/SIGMA підготовлено проект Робочого плану діяльності програми
SIGMA в Україні на липень 2015 року – грудень 2016 року.
Пропозиції стосувалися таких напрямів, як регуляторна реформа,
управління державним бюджетом, розроблення та узгодження
державної політики, реформа системи державного управління, надання
послуг підприємствам та громадянам, територіальне управління та
регіональний розвиток, заклади юстиції, державні закупівлі.

Узгоджено пріоритети співпраці

24/07/2014

25—26/06/2014
Визначення потенційної
допомоги Україні
Відбувся робочий візит експертів
програми SIGMA до України з метою
визначення потенційної допомоги
Україні у проведенні основних реформ
у сфері державного управління.

У 2014 році
Нацдержслужбою взято
участь у проведенні
програмою ОЕСР
SIGMA порівняльного
дослідження
«Професіоналізація
державної
служби у Вірменії,
Азербайджані, Грузії,
Молдові та Україні»
шляхом заповнення
відповідного
опитувальника.

14—17/10/2014
09—11/12/2014

Comments on the Draft Law of Ukraine
on Civil Service

Обговорення законодавства
про державну службу

18 December 2014

З експертами програми SIGMA обговорено
законопроект «Про державну службу».
В обговореннях взяли участь колишній директор Федеральної академії державної служби
Федеративної Республіки Німеччина Анке Фрайберт, колишній
Міністр внутрішніх справ Республіки Словенія Грегор Вірант,
головний радник програми SIGMA з питань державного управління
та державної служби Республіки Польща Войцех Зелінські, експерти
Групи ЄС щодо підтримки України Марі Богата, Олександра Яновська,
Френк Пол, європейський експерт з питань реформи державного
управління Байба Петерсоне, а також представники Адміністрації
Президента України, Представництва ЄС в Україні та інші.
2 Rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France

Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00
Fax: +33 (0) 1 45 24 13 05

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. It should not be reported as
representing the official views of the EU, the OECD or its member countries, or of beneficiaries participating in the
SIGMA Programme. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s).

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to
the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

20/08/2014
Підтримка реформи
державного управління

Голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко провів зустріч
з членом Групи ЄС з підтримки України у встановленні
інституціонального механізму координації та розвитку програми
впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, колишнім
керівником Директорату Європейської Комісії з питань освіти та
культури Яном Трущинським.
Під час зустрічі обговорено питання щодо якості державного
управління в цілому та концепції реформи державної служби
України в контексті загальнонаціональної ідеї щодо європейської
інтеграції.
Представництво ЄС запропонувало допомогу з активізації роботи
експертів програми SIGMA щодо реформи державної служби.
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www.sigmaweb.org

У 2015 році у рамках
впровадження Twinning
проведено 52 заходи,
зокрема:
25 наглядових рад;
10 консультативних
зустрічей з
представниками
органів-бенефіціарів та
іноземними експертами;
1 конференція з нагоди
відкриття та 4 конференції
з нагоди закриття
проектів Twinning;
6 засідань з відбору про
позицій країн-членів ЄС;
2 заходи щодо перевірки
готовності центральних
органів виконавчої влади
до реалізації проектів
Twinning.

Протягом року
отримано 38
проектних
пропозицій
Twinning від
29 органів
державної влади.

БЕЗКОШТОВНО

Пабло Роденас САНТЕС
постійний радник проекту
Twinning для Державної служби
інтелектуальної власності України

Під час заходу Перший Радник, Керівник відділу
«Економічна співпраця, соціальний та регіональний
розвиток» Хуана Мера Кабейо подякувала за плідну
співпрацю Нацдержслужби з Представництвом ЄС в
Україні та окреслила майбутні пріоритети щодо відбору
пропозицій органів-бенефіціарів на 2016—2017 роки.

Засідання Робочої групи з питань
координації впровадження
інструменту Twinning в Україні

18/08/2016

24/04/2015
Семінар-тренінг щодо використання інструментів
інституціональної розбудови Twinning та TАIEX
Семінар-тренінг проведений для працівників Міністерства молоді
та спорту з метою підвищення обізнаності щодо можливостей
залучення інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX,
ознайомлення із механізмами та процедурами їх використання.
№ 5-6 (156-157) від 11/11/2015

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

БЮРОКРАТ
Зміцнення партнерства та обмін досвідом
є атрибутами інструментів інституційної
розбудови Twinning та TAIEX

С

2015

тратегічний курс України на європейську інтеграцію є незмінним і залишається одним із
пріоритетів зовнішньої політики нашої держави. Важливе значення у посиленні адміністративної спроможності органів державної влади,
наближенні національного законодавства до
законодавства Єропейського Союзу відіграє використання в Україні інструментів інституційної
розбудови.
Свідченням високої оцінки діяльності та важливої ролі Адміністративного офісу програми
Twinning у створенні нової інституційної спроможності державних інституцій є виокремлення
функцій з підготовки та реалізації в Україні проектів
інструментів інституційної розбудови в окремий
напрям діяльності Центру адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу.

Координація використання інструменту Twinning
відбувається шляхом налагодження співробітництва між державними інституціями України та ЄС,
участі у засіданнях спільних органів, у тому числі
Комітету асоціації між Україною та ЄС, підкомітетів,
організації та проведення засідань Робочої групи з
питань координації впровадження інструменту
Twinning, моніторингу діяльності органів влади з
виконання зобов’язань, взятих на себе Україною
перед ЄС та іншими міжнародними організаціями.
Налагодження постійної співпраці та регулярного діалогу як з бенефіціарами проектів, так і з країнами-членами та країнами-сусідами сприяє обміну
здобутками та досвідом у використанні інституційних інструментів, думками щодо найкращого використання їх ресурсів, обговоренню ідей щодо
поліпшення майбутнього партнерства, сприяє

8 щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови, 27–28 листопада 2014 року, м. Київ, Україна

www.center.gov.ua
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Семінар-тренінг «Використання інструментів інституціональної
розбудови Twinning і TAIEX в Україні», 24/04/2015

«Будучи інструментом
співпраці адміністрацій
бенефіціара та країни-члена
ЄС, проект Twinning створює
умови для безпосереднього
спілкування між партнерами
проекту...
Рамкові експерти
надають консультації
з питань, пов’язаних із
адаптацією національного
законодавства до acquis
communautaire, адже був час,
коли їх країна теж пройшла
схожий шлях європейської
інтеграції».

01—02/10/2015
Оновлено механізм
використання
Twinning
Під час «Днів інституціо
нальної розбудови – 2015»,
які відбулися у м. Брюссель
(Королівство Бельгія),
Генеральним директоратом
Європейської Комісії з питань
розширення представлено
пакету нововведень щодо
механізму використання
інструменту Twinning.
Відповідно до представлених
змін орагани-бенефіціари
залучатимуть допомогу в
рамках інструменту Twinning
за спрощеною процедурою,
що дає змогу скоротити час
на підготовку проектів.

25/06/2015
У рамках ТАІЕХ обговорено інформаційну кампанію
щодо реформи державної служби
Під час семінару ТАІЕХ «Обмін передовим досвідом, а також надання допомоги у
рамках інформаційної кампанії щодо роз’яснень положень «Закону про державну
службу (нова редакція)» обговорено питання впровадження комунікаційної
стратегії щодо представлення нової редакції Закону державним службовцям та
громадськості. Міжнародні експерти Ехтель Халісте та Анелі Кімбер акцентували
увагу на необхідності інформування громадськості під час проведення
структурних реформ в державі і важливості розробки комунікаційної стратегії,
представивши досвід країн ЄС, зокрема досвід Естонії, у цій сфері.
Експерти програми SIGMA взяли участь у
круглому столі «Професіоналізація державної
служби та забезпечення прав громадян на
якісні державні послуги у рамках обговорення
проекту нової редакції Закону України «Про
державну службу», який відбувся у Комітеті
Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування.

Круглий стіл у Комітеті Верховної
Ради України щодо законопроекту
про державну службу, 23/02/2015

Узгодження пріоритетів
реформи державної служби

У 2015 році у рамках
співробітництва з ОЕСР взято
участь у дослідженні ОЕСР
«Погляд на Уряд 2015».

23/02/2015

Робоча зустріч
Голова Нацдержслужби провів зустріч з
представниками програми SIGMA, Групи підтримки
України при Європейській Комісії, Представництва
Європейського Союзу в Україні щодо підготовки
законопроекту «Про державну службу».
Протягом 2015 року експертами програми
SIGMA були надані коментарі до зазначеного
законопроекту та проектів Стратегії реформування
державного управління України та 2015—2020
роки і Плану заходів з її реалізації.

20—24/07/2015
Місія експертів
Експерти обговорили проект Робочого плану діяльності програми
SIGMA в Україні на липень 2015 року – грудень 2016 року.
24/07/2015 відбулась узгоджувальна нарада з представниками
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, під час
якої проект Робочого плану прийнято за основу.
У рамках виконання Робочого плану Нацдержслужбою
опрацьовано та погоджено без зауважень проектні пропозиції
програми SIGMA для Рахункової палати «Підтримка Рахункової
палати України у розробленні Плану стратегічного розвитку» та
для Міністерства фінансів «Моніторинг впровадження Плану дій з
управління державними фінансами».
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Протягом 2015 року у рамках
впровадження ТАІЕХ:
надіслано для розгляду до
Європейської Комісії 113 заявок, з
яких 73 схвалено;
проведено 39 семінарів, 27
навчальних поїздок до країнчленів ЄС та 43 експертних місії до
України;
2412 представників органів
державної влади взяли участь у
109 заходах TAIEX.

02/02/2016
Розпочато щорічну
процедуру інформу
вання Twinning

11/10/2016

21/10/2016

Уряд підвищив ефективність
реалізації проектів Twinning

Засідання Робочої групи
з питань координації
впровадження інструменту
Twinning в Україні

Постановою Уряду № 700 «Про затвердження
Порядку ініціювання, підготовки та
Пріоритетами співпраці, які
реалізації проектів Twinning» Національне
передбачені двосторонньою
агентство України з питань з державної служби
допомогою ЄС на 2016 рік,
визначено координатором діяльності з
визначено:
впровадження інструменту інституціональної
реформу державного
розбудови Twinning, врегулювано взаємодію
управління;
Нацдержслужби з бенефіціарами проектів.
управління державними
фінансами, включаючи опо Станом на 11/11/2016 у рамках
даткування та митні збори;
впровадження Twinning проведено:
енергоефективність;
8 конференцій з нагоди відкриття
верховенство права,
та 2 конференції з нагоди закриття
включаючи судову реформу
проектів Twinning;
та боротьбу з корупцією;
11 засідань наглядових рад;
сприяння технічній
5 засідань з відбору з відбору про
співпраці;
позицій країн-членів ЄС;
питання прав людини/
3 заходи щодо перевірки
внутрішньо переміщених
готовності центральних органів
осіб і основоположних
виконавчої влади до реалізації
свобод.
проектів Twinning.

Впродовж 2016 року станом на 31/10/2016:
1337 державних службовців взяли участь у 69
заходах ТАІЕХ, з яких 10 ініційовані ЄК;
надіслано для розгляду до Європейської Комісії
67 аплікаційних форм, з яких 48 схвалено;
проведено 27 семінарів, 20 навчальних поїздок до
країн-членів ЄС та 22 експертні місії до України.
Постанова Кабінету Міністрів України № 32 «Про
затвердження Порядку підготовки, схвалення
та виконання плану залучення зовнішньої
допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»
враховує нові стратегічні напрями реалізації
інструменту ТАІЕХ, визначені Європейською Комісією.

Удосконалено механізм
впровадження інструменту ТАІЕХ

13/01/2016

2016
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З представниками
Естонського центру
реєстрів та інформаційних
систем (RIK) обговорено
питання запровадження
єдиного веб-ресурсу
оприлюднення інформації
про вакантні посади
державної служби та
оголошень про прове
дення конкурсу відповідно
до Закону України «Про
державну службу».

Експертна місія
ТАІЕХ

10—11/03/2016

У вітальній промові Голова Нацдержслужби
Костянтин Ващенко зазначив, що реалізація
інструменту інституціональної розбудови
Twinning в Україні є запорукою ефектив
ного започаткування та впровадження
стратегічних реформ відповідно до
європейських норм і стандартів.

15—18/03/2016
18—19/05/2016
Обговорено проекти нормативноправових актів до Закону України
«Про державну службу»
Участь в обговореннях практичних аспектів
реформи державної служби взяли головний радник
програми SIGMA з питань державного управління
та державної служби Республіки Польща Войцех
Зелінські, колишній директор Федеральної академії
державної служби Федеративної Республіки
Німеччина Анке Фрайберт, експерти Хайме Перез
Де Ла Круз та Роберт Бартольд.

Відбулася робоча зустріч Голови
Нацдржслужби з представниками
Групи підтримки України Європейської
Комісії та Представництва ЄС в Україні.
Метою зустрічі було обговорення
питання підготовки до впровадження
Закону України «Про державну
службу» від 10/12/2015 № 889-VIII та
стану розроблення проекту Стратегії
реформування державного управління
України на 2015—2020 роки.

Робоча зустріч щодо
реформи державної
служби

17/03/2015

21/09/2016
Робоча зустріч
За результатами зустрічі досягнуто
попередніх домовленостей щодо
подальшої співпраці Нацдержслужби
і експертної місії програми SIGMA з
надання консультативної допомоги
щодо актуальних питань реформування
державного управління та державної
служби на основі європейських
принципів державного управління
в контексті реалізації нового
законодавства про державну службу.

07—11/11/2016
Експертна місія
У рамках місії
експертів за участю
головного радника
програми SIGMA з
питань організації
та функціонування
державного управління
та державної служби
Республіки Польща
Войцеха Зелінського
проведено робоче
засідання з метою
обговорення проекту
концепції «Реформа
штатного розпису»
та інших супровідних
документів, а також
визначення загальних
підходів до реалізації
реформи державного
управління.
Крім того, обговорено
проект Робочого плану
програми SIGMA на
01/2017—06/2018.
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Впродовж 2016 року відбулося:
4 експертні місій програми SIGMA до України
з метою обговорення проектів нормативноправових актів до Закону України «Про
державну службу» (15—18/03/2016, 13—
15/04/2016, 18—19/05/2016, 21/09/2016)
участь у щорічній зустрічі національних
контактних осіб з питань впровадження
інструментів інституціональної розбудови
Twinning, TAIEX та програми ОЕСР/ SIGMA «Дні
інституціональної розбудови», 08—11/06/2016
(м. Брюссель, Королівство Бельгія)
участь у регіональній конференції програми
ОЕСР/ SIGMA «Принципи державного
управління – формат для країн Європейської
політики сусідства», 10/05/2016 (м. Амман,
Йорданське Хашимітське Королівство).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Twinning
Указ Президента України «Питання забезпечення
впровадження програми Twinning в Україні» від 06/10/2005
№ 1424 (зі змінами від 14/01/2014 № 7/2014)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів
Twinning в Україні» від 11/10/2016 № 700
Наказ Національного агентства України з питань державної
служби «Про затвердження Методичних рекомендацій з
використання інструмента Twinning в Україні» від 01/07/2008
№ 175
Міжвідомчий наказ Національного агентства України з питань
державної служби та Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України «Про створення Робочої групи з питань
координації впровадження інструмента Twinning»
від 15/06/2012 № 120/702
Наказ Національного агентства України з питань державної
служби«Про здійснення перевірки готовності центральних
органів виконавчої влади - бенефіціарів проектів Twinning до
реалізації проектів Twinning в Україні» від 07/10/2015 № 214
Керівництво з питань використання інструмента Twinning
(Common Twinning Manual 2009, 2012, 2013—2014 рр.)

TАІЕХ
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення
зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»
від 13/01/2016 № 32

Програма SIGMA
План дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та
ОЕСР на 2013—2016 роки, затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 06/02/2013 № 132-р
Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР
щодо поглиблення співробітництва, підписаного 07/10/2014,
дію якого поновлено на два роки розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26/10/2016 № 787-р «Про схвалення
проекту Угоди між Урядом України та Організацією економічного
співробітництва та розвитку про поновлення Меморандуму
взаєморозуміння між Урядом України і Організацією
економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення
співробітництва»

вул. Прорізна, 15, м. Київ, Україна
тел. +38 (044) 279 29 45, 278 36 44
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