
 

 

 

 

 

Результати впровадження проектів міжнародної 
технічної допомоги 

 
 

Швейцарсько-український проєкт DECIDE 

 
Про проєкт 

DECIDE – це швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку 

демократичної освіти», який спрямований на підтримку реформ в освіті та 

процесів децентралізації для впровадження в Україні ефективної системи 
управління освітою в громадах. 

 

Головна мета проєкту DECIDE – допомогти громадянам об'єднаних 
територіальних громад долучитися до демократичного врядування та отримати 

рівний доступ до якісної освіти. Він реалізується в Україні ГО DOCCU у партнерстві з Цюріхським 

педагогічним університетом (PHZH) за підтримки Швейцарії, представленої Швейцарською агенцією 

розвитку та співробітництва (SDC). 
 

Проєкт спрямовано на підтримку двох ключових реформ в Україні - освіти та децентралізації. Тому, 

DECIDE покликаний сприяти:  

 посиленню потенціалу ОТГ у розробці та практичній реалізації децентралізованих 
моделей управління освітою включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження;  

 підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ в цілому 

та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ОТГ;  

 удосконаленню методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та 

залучення громадян до управління освітою. 
 

Перша фаза триває з лютого 2020 по січень 2025 року. 

 

Проєкт безпосередньо працюватиме у 16 громадах Івано-Франківської, Луганської, Полтавської та 
Одеської областей. 

 

Офіційний сайт проєкту: https://decide.in.ua 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Проект: Експертна підтримка врядування та економічного 

https://decide.in.ua/


 

розвитку     (EDGE) 
 
Донор: Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та 

розвитку Канади 
 

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Національне антикорупційне бюро, Національне 

агентство з питань  запобігання  корупції,  Міністерство  фінансів  України,  Міністерство  
інфраструктури України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, Міністерство юстиції України, Міністерство соціальної політики  України 

 

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Національне антикорупційне бюро, Національне 

агентство з питань запобігання корупції, Міністерство фінансів України, Міністерство 
інфраструктури України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Секретаріат Кабінету 

Міністрів України, Міністерство соціальної політики України, Громадська спілка "Фонд 
підтримки реформ в Україні", Державна установа «Центр пробації» .  

 

Виконавець: Agriteam Canada Consulting Ltd 
 

Проектом передбачено реалізацію заходів щодо підвищення спроможності  НАДС  у  плануванні 

роботи за методологією управління, орієнтованого на результат (Results-Based Management 

methodology (RBM), створення електронних навчальних курсів для державних службовців щодо 
стратегічного планування за методологією RBM та методології оцінки гендерного впливу.  

 

 

 

Проект: Підвищення рівня інституціоналізації у системі державного 

управління 
 

Донор: Уряд Турецької Республіки через Турецьке агентство зі співробітництва та 
координації (ТІКА) 

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби  

Реципієнт: Національне агентство України з питань державної служби, 

Національна академія державного управління при Президентові України  
Виконавець: ТОВ «Смарт Сінерджи», ТОВ «Текексперт» 

 

Метою проекту є сприяння створенню та впровадженню відкритої та прозорої системи управління 
людськими ресурсами у контексті реформування державної служби. У рамках проекту  надано  

технічне обладнання та програмне забезпечення НАДС, необхідне для впровадження системи 

управління людськими ресурсами та електронного документообігу. 

 
 
 
 
 

Проект: Зміцнення управління державними ресурсами (Частина А 

https://en.wikipedia.org/wiki/Results-based_management
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 Проекту “Зміцнення управління людськими ресурсами в системі державної 

служби”) 
 

Донор: Європейський Союз, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (як 
адміністратор коштів) 

Бенефіціар: Національне агентство України з питань державної служби (Частина А Проекту), 

Міністерство фінансів України (Частина Б Проекту) Реципієнт: Національне агентство України з 
питань державної служби (Частина А Проекту), Міністерство фінансів України (Частина Б 

Проекту) Виконавець: Національне агентство України з питань державної служби (Частина А 

Проекту) 

 
Проект впроваджується за підтримки Європейського Союзу з метою покращення якості 

управління людськими ресурсами та здійснення контролю за витратами на персонал. У рамках 

проекту передбачено розробку та реалізацію Інформаційної системи управління людськими 

ресурсами, яка дозволить автоматизувати низку операцій служб управління персоналу та дасть 

можливість ефективно здійснювати кадрове планування, добір персоналу, відслідковувати 

структуру зайнятості, формувати кадрову статистику, планувати підвищення кваліфікації 
державних службовців, а також здійснювати бюджетне планування та нарахування заробітної  

плати. 

Роботу над проектом розпочато у 2017 році. За період реалізації проекту розроблено та 

затверджено Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими 
ресурсами в державних органах та план дій щодо її реалізації, розроблено функціональні та 

інституційні вимоги до системи та її архітектури. У I півріччі 2019 року підписано Контрактну 

угоду з постачальником щодо придбання та встановлення програмного  забезпечення. 
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