Прес-реліз
23 квітня 2021 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
розпочалося навчання за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації
«Управління об’єднаними територіальними громадами для менеджерів».
Навчання реалізується у рамках Програми USAID «Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність (DOBRE)», яка виконується міжнародною організацією
Глобал Ком’юнітіз (Global Communities)у партнерстві із Малопольською школою
державного управління Краківського економічного університету (MSAP/UEK).
У програмі беруть участь викладачі-тренери України та Польщі. Навчальна програма
акредитована Національним агентством України з питань державної служби.
Курс покликаний підвищити професійний рівень представників органів місцевого
самоврядування та розрахований на керівників структурних підрозділів, робочих груп
реформованих органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області.
Структура навчання містить наступні модулі:
місцеве самоврядування: концепції, моделі і практика в Україні;
людські ресурси та управління персоналом;
управління місцевим економічним розвитком;
надання публічних послуг;
стратегічне планування як інструмент територіального управління;
бюджети і управління фінансовими ресурсами;
комунікації, зв’язки з громадськістю та партнерство в органах місцевого
самоврядування;
основи управління проєктами;
лідерство.
Навчання триватиме по листопад 2021 року та становить 190 академічних годин. Після
завершення навчання слухачі отримають сертифікат про підвищення кваліфікації від
інституту та сертифікат державного зразка про завершення програми післядипломного
навчання від Краківського економічного університету (UEK).
Для отримання більш детальної інформації щодо навчання та умов участі у програмі
просимо звертатися до координатора проєкту від інституту Васильєвої Олени
(e-mail: Vasylieva.Olena@gmail.com)

***
ПрограмаUSAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»
(DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал
Ком’юнітіз (Globa lCommunities) та фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та
створення кращих умов для розвитку територіальних громад, 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; Social Boost; Фонд розвитку
місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при
Краківському
університеті
економіки
(MSAP/UEK),
Польща;
Національний
Демократичний Інститут (NDI).
Програма USAIDDOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, ІваноФранківській,
Харківській,
Херсонській,
Кіровоградській,
Миколаївській
та
Тернопільській. Із червня 2020, Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях:
Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській.

