Виконавець:

Ми прокладаємо
шлях до інтеграції
з ЄС
Посилені інституції та інноваційні рішення
сприяють просуванню реформ

Виклик:
повільний процес реформ
Україна є другою за розмірами країною Європи, але водночас
однією з найбідніших. Для покращення умов життя та підвищення
рівня добробуту своїх громадян Україна прагне зблизитися з
Європейським Союзом, посилюючи політичну та економічну
співпрацю.
У 2014 році Україна уклала Угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає
інтенсивний політичний діалог та реалізацію комплексних реформ
у таких галузях, як технології та інновації, державні закупівлі та
вільна торгівля. Після підписання Угоди про асоціацію Україна
досягла значного прогресу в сфері цифрової трансформації та
поліпшення якості послуг, які надають міністерства та відомства.
Проте в інших галузях реформи просуваються не так швидко,
що пояснюється недостатньо ефективною координацією й
наступними викликами: державним службовцям часто бракує
навичок та знань для виконання завдань в рамках асоціації з ЄС
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та для координації питань європейської інтеграції; галузеві міністерства
не мають бачення та інструментів для взаємного обміну знаннями
та досвідом. Висококваліфіковані фахівці часто віддають перевагу
роботі у приватному секторі, де їх праця краще оплачується.

Наш підхід:
ефективні інституції

Покращення співпраці між державними установами

Федеральний Уряд Німеччини доручив GIZ надати Уряду України
підтримку у реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Метою партнерства
з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної
інтеграції є необхідність підвищення ефективності комунікації між
різними державними установами. Партнери розроблятимуть нові
стратегії та методи, які дозволять Урядовому офісу краще виконувати
свої функції провідного координаційного органу у питаннях взаємодії з
ЄС. Це сприятиме більш ефективному формуванню національної позиції
стосовно усіх політик в рамках інтеграції з ЄС і спрямуванню роботи
галузевих міністерств із визначення пріоритетності та реалізації заходів,
пов’язаних з Угодою про асоціацію. Одночасно з цим Міністерство
цифрової трансформації створюватиме технологічний фундамент для
інструментів, які є необхідними для надання державних послуг.

Спільно з Урядовим офісом GIZ започаткувала програму
Лабораторії, яка заохочує міністерства до реалізації проєктів,
пов’язаних з цілями Угоди про асоціацію з ЄС. Ця програма буде
адаптована у новому проєкті та інституціоналізована у Міністерстві
цифрової трансформації. У межах переформатованої програми
Лабораторії для цифрової трансформації державних послуг GIZ
організовує технічну допомогу керівникам цифрової трансформації
(CDTO) для покращення методології цифрової трансформації та
управління знаннями. Чітко визначені повноваження та регулярні
можливості для обміну ідеями допомагатимуть підвищити
ефективність їх роботи. Окрім цього, діятиме гнучкий фонд для
короткострокових незапланованих запитів, пов’язаних з Угодою
про асоціацію.

Процес створення послуг, орієнтованих на громадян

Наші результати:
сотні фахівців опановують нові навички
У рамках попередньої співпраці з українськими партнерами понад
500 фахівців і керівників із 75 українських державних установ
навчилися адаптувати свою роботу до вимог стандартів ЄС. Завдяки
запровадженню 16 нових робочих процесів і послуг держслужбовці
змогли більш ефективно структурувати свою роботу, що підвищує
її результативність та, відповідно, прискорює реалізацію реформ,
необхідних для інтеграції з ЄС.
Інкубаційна програма GIZ підтримує розробку нових ініціатив, які
стосуються, зокрема, вдосконалення цифрових послуг у державних
закупівлях, безпеки споживчих товарів, національної культурної
спадщини та антикорупційних заходів.
Презентація послуг

Олександр Козлов: «Тренінги були найкращим прикладом
навчань для фахівців з питань реформ»
Олександр Козлов, експерт з розвитку електронних довірчих послуг
Міністерства цифрової трансформації, брав участь у тренінгу, який
відбувся за підтримки GIZ. «Тренінги, які були запроваджені за
підтримки GIZ, були чи не найкращим прикладом навчань, які взагалі
проводились для фахівців з питань реформ», − каже Олександр.
«Саме на цих тренінгах надавались конкретні практичні

інструменти для роботи з Угодою про асоціацію: як читати європейські
документи, як виокремлювати сигнали в цих документах, як їх розуміти,
як спілкуватися з європейською стороною. Ми навіть отримали
схвалення плану галузевої співпраці, який ми намагалися затвердити
протягом трьох років! І я впевнений, що GIZ зіграв у цьому важливу
роль. Тому я вдячний проєкту і сподіваюся, що він продовжиться».
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