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DOBRE

• Допомагає новоствореним об'єднаним територіальним громадам

(ОТГ) процвітати в новій децентралізованій системі місцевого

самоврядування, оскільки вони беруть на себе відповідальність за

вирішення власних проблем на рівні громад

• Спрямовує свою допомогу на місцевий рівень та допомагає

громадам краще здійснювати управління своїми ресурсами,

підвищувати якість публічних послуг, стимулювати місцевий

економічний розвиток та підвищити залучення мешканців до

вказаних процесів

• Здійснює всебічну допомогу для 100 територіальних громад



Консорціум з питань підвищення спроможності 
системи освіти у сфері публічного адміністрування

• Він є частиною програми DOBRE

• Його основна мета полягає в створенні платформи на основі

професійної спільноти для обміну знаннями, досвідом,

передовими практиками та цінностями, які б охоплювали всі

зацікавлені сторони, що діють у сфері освіти публічної

адміністрації - вищих навчальних закладів, центрів підвищення

кваліфікації, громадських організацій, органів публічної влади

• Основним акцентом у роботі Консорціуму стане робота над

спільним баченням високоякісної освіти на всіх рівнях та

поширенням узгоджених підходів, інструментів та найкращих

практик



Консорціум з питань підвищення спроможності 
системи освіти у сфері публічного адміністрування

Що вже зроблено?
1) Навчальні семінари та практикуми в областях ДОБРЕ х питань
модернізації освітньої діяльності на трьох основних рівнях:
• бакалаврські програми - довгострокова перспектива;
• магістерські програми- довго- та середньострокова перспектива;
• програми професійного розвитку (післядипломний) - коротко- та

середньострокова перспектива.
2) Поширення результатів та найкращих практик
3) Спеціальна підтримка нового бачення програм магістратури з
акцентом на міжнародну акредитацію



Програми післядипломного навчання

Сертифікатна програма післядипломного навчання „Управління в 
українських органах місцевого самоврядування” для:

• Лідерів громади та депутатів місцевих рад,
• Менеджерів середнього рівня, 
• Фахівців з публічних послуг громади

Планується:
• 3 в кожній області
• 2-3 інституції реалізують програму
• Партнерство з Краківським економічним університетом
• 25 слухачів в кожній групі (вони повинні належати до однієї з 

цільових груп та мати вищу освіту (мін. бакалавр)



Програми післядипломного навчання

• Угоди
• 3 різні сторони : GC/USAID – КЕУ – Парнеpська інституція
• Програма фінансується на 95% DOBRE – 5% оплачують партнеру 

слухачі
• Подвійні дипломи

• Головні цілі:
• Формування потенціалу для програм професійного розвитку, 

спрямованих на підтримку реформи децентралізації
• Перевірка концепції післядипломних сертифікатних програм для 

різних груп
• Формування ключової групи експертів, які працюють у сфері  

професійного розвитку для реформованих органів місцевого 
самоврядування



Висновки

Короткострокові програми навчання важливі, але вони не формують 
стратегічний потенціал

Дорослі, які працюють у публічному адмініструванні (на будь-якому 
рівні / будь-якого типу) потребують і потребуватимуть ще більше 
безперервного навчання в майбутньому 

Стратегічний потенціал (як свідчить добре перевірений і 
підтверджений досвід Польщі) можна формувати за допомогою 
довших сертифікованих програм
Для цього в Україні існує три основні умови: 
• Інституційна спроможність (готовність, мінімізація 

адміністративних перешкод тощо)
• Викладачі (академічний рівень та практики)
• Ресурси



Дякую за увагу!
Dr. Krzysztof Głuc

krzysztof.gluc@uek.krakow.pl

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це
п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global
Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма
спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ,
підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та
прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконавців програми DOBRE, на чолі з Global
Communities, входять: Український кризовий медіа-центр; SocialBoost; Фонд розвитку місцевої
демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при Краківському університеті
економіки (MSAP/UEK), Польща; Національний Демократичний Інститут (NDI).
Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській,
Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із червня 2020, Програма
розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій,та Чернігівській.

© Ця презентація стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global
Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.
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