НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ
Погоджено на засіданні Національної ради реформ
24 грудня 2014р.

Оновлено в квітні 2015р.

CУБ’ЄКТИ ПРОЦЕСУ РЕФОРМ: РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
Завдання
Національна рада
реформ
(НРР)

Виконавчий комітет
реформ

Лідер реформи

Цільова команда
реформ

•
•
•
•
•

Визначає пріоритетні реформи
Забезпечує консенсус щодо реалізації реформ
Координує зусилля з реформування
Моніторинг реалізації реформ
Розглядає пропозиції щодо планів реалізації реформ

•

Розробляє порядок денний засідань ННР, готує пропозиції рішень
НРР
Забезпечує виконання рішень НРР
Розробляє показники оцінки досягнення цілей реформ та
моніторинг їх досягнення

•
•

Представники Президента (1), Кабінету Міністрів
України (1), Верховної Ради (1)

Відповідає за розробку та реалізацію реформ
Забезпечує ефективну роботу Цільової команди реформ

Відповідний Міністр, або голова центрального органу
виконавчої влади або інша призначена
Національною радою реформ особа

•
•

Розробляє і впроваджує пакет реформ
Забезпечує громадське обговорення та комунікацію реформ
суспільству

Представники всіх сторін (див слайд No 6)

•

•

Надає лідеру реформ координаційну та аналітичну підтримку у
процесі розробки пакетів реформ,
Звітує про хід розробки і реалізації реформ Виконавчому комітету
реформ, НРР і громадськості
Забезпечує узгодженість різних реформ

•
•
•

Координує роботу проектних менеджерів
Звітує про стан реформ і проблем Виконавчому комітету реформ
Відповідає за комунікацію реформ

•
•

Співголовує у Цільовій команді реформ
Координує роботу і забезпечує розробку пакета реформ
відповідної якості
Звітує про проблеми керівнику ПО

•

Проектний
менеджер

Президент (Голова), Прем'єр-міністр, спікер Верховної
Ради, Глава НБУ, представник дорадчої ради, міністри
КМУ, голови комітетів Верховної Ради,
4 представники громадянського суспільства

•
•

Проектний офіс

Керівник
проектного офісу

Склад

•

Керівник, проектні менеджери, адміністративний
персонал

Керівник ПО

Проектний менеджер
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НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ
Президент
України

Верховна Рада
України
(Голова ВРУ,
голови комітетів
ВРУ

Кабінет
Міністрів
України
(Прем'єр-міністр,
Міністри)

Національний
банк України

Представники
громадянського
суспільства

НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ
Виконавчий
комітет
реформ

Проектний
офіс
Проектний офіс
(ПО) надає
підтримку
відповідальним за
реформи у
координації процесу
ПО створюється на
2 роки до створення
необхідної
потужності у
продовженні
реформ у
виконавчій владі.

Рада донорів

Представник
Дорадчої
міжнародної
ради реформ

Національна рада реформ – платформа
для забезпечення консенсус у у
проведенні реформ.
Рішення приймаються більшістю голосів
за умови консенсусу Президента,
Прем'єр-міністра та Голова ВРУ.

Конституційна
реформа
Конституційна комісія

Реформа виборчого
законодавства
Верховна Рада
України

Реформа державних
закупівель
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Оновлення влади та
антикорупційна
реформа
Міністерство юстиції
України

Судова реформа
Міністерство юстиції
України

Децентралізація
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ

Дерегуляція та
розвиток
підприємництва
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Реформа
правоохоронної
системи
Міністерство
внутрішніх справ
України

Реформа системи
національної
безпеки та оборони
Рада національної
безпеки і оборони

Реформа охорони
здоров'я
Міністерство охорони
здоров'я України

Податкова реформа
Міністерство фінансів
України

Програма
енергонезалежності
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Реформа
державного
управління
Національне
агентство України з
питань державної
служби

Реформа
фінансового ринку
Міністерство фінансів
України

Реформа освіти
Міністерство освіти та
науки України

Реформа
управління
державною
власністю
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Реформа сільського
господарства
Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

Програма
просування
інтересів України в
світі
Адміністрація
Президента України

Відповідальність за розробку і
впровадження реформ несуть
відповідні Міністри КМУ, голови інших
ЦОВВ або інші призначені особи.
Для розробки і впровадження реформ
відповідальний за реформу створює
Цільову групу реформ, призначає
співголів, та затверджує персональний
склад Цільової групи реформ.
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Засідання Національної ради реформ
Проект для обговорення

ЦІЛЬОВА КОМАНДА РЕФОРМ

Керівник ЦКР /
Заступник
Міністра

Керівний орган

• Виділяє ресурси Міністерства
для виконання завдань
• Забезпечує виконання заходів
після затвердження плану
виконання заходів із реалізації
реформи

Члени

Проектний
менеджер
• Координує і організовує роботу
цільової групи
• Готує матеріали для зустрічей
ЦГР, фіксує прийняті рішення
• Моніторинг статусу виконання
заходів із реалізації реформ

Обов'язково

За згодою

Представники:

Представники:

• відповідних департаментів
Міністерства,
• інших суміжних міністерств,
державних установ, місцевих
• органів влади,
• відповідного комітету Верховної Ради
України

• урядового офісу з питань європейської
інтеграції секретаріату Кабінету міністрів
України,
• стратегічних дорадчих груп,
• відповідних міжнародних організацій,
• неурядових організацій,
• професійних та бізнес-асоціацій (юристи,
аудитори, тощо),
• групи підтримки України від ЄС
• інші експерти та фахівці
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Бізнес-процес

Цільова команда
реформ
Розробляє і впроваджує
пакет реформ

Лідер реформи

Забезпечує політичну
волю на розробку і
впровадження реформ
Виконавчий комітет
реформ

Проектний
менеджер
• Звіти про прогрес у ЦКР
• Звітує про проблеми
керівнику ПО
• Забезпечує взаємодію
різних ЦКР

Керівник Проектного
офісу
• Узагальнює статус про
процес реформ
• Визначає ключові
проблеми

Керівник ПО
• Звітує про хід реформ
• Звітує про проблеми
Лідер реформи (по
готовності):
• Презентує пакет реформ

Національна рада
реформ
• Заслуховує звіт
Директора
Виконавчого комітету
реформ про хід
виконання реформ
• Обирає стратегію
• Забезпечує політичну
волю на реформи

5

Бізнес-процес у часі

Частота
Національна рада
реформ

Порядок денний

• Кожні два тижні

• Звіт про хід виконання реформ
• Вирішення ключових проблем

• Щотижня

• Звіт про хід реформ керівника ПО
• Вирішення проблем у процесі реформування
• Презентація пакету реформ лідером реформи

• Щотижня

• Звіт про хід реформ громадськості

• Щотижня або частіше

•
•
•
•

• Постійно

• Розробка пакетів документів, виконання рішень

• Щотижня

• Звіт про хід реформ керівнику ПО
• Публікація звіту на порталі
• Пошук взаємодії з іншими ЦКР

• Постійно

• Розробка порядку денного на засідання ЦКР
• Розробка ініціатив
• Моніторинг впровадження

Виконавчий комітет
реформ

Цільова команда
реформ

План роботи / наступні кроки
Розподіл відповідальних за завдання
Виконання завдань
Обговорення напрацювань

Проектний офіс
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Розробка та впровадження реформ складається з 4х етапів.
Паралельно постійно йдуть три процеси
Діагностика

Розробка і
пріоритезація
ключових
ініціатив

Розробка
заходів на
впровадження
реформ

Супровід і
контроль
прийняття
проектів

Комунікація і громадські обговорення
Ідентифікація і впровадження Quick wins
Комунікація та пошук синергії з іншими групами
2-4 тижні

 Ключові проблеми / бар'єри
 Ідентифікація та аналіз
готових до впровадження
ініціатив

4-8 тижні

 Інституціональні
Законодавчі
Фінансові (бюджет,
модель фінансування)
 Пріоритезація та
розподіл відповідальних
за розробку ініціатив

Результат:
1. Система збалансованих
КПЕ
2. База даних ініціатив
3. Карта стейкхолдерів
4. Статистика та дослідження
(світові кращі практики)
5. Таймлайн
6. Quick wins

Результат:
1. Концепція реформи
2. Список ключових
ініціатив і їх
пріоритезація
3. План-графік реалізації
реформи

2-12 місяців

2 тижні-12 місяців

 Підготовка основних
положень проектів
нормативно-правових
актів
 Юридичне наповнення
проектів
 Розробка інших заходів

 Розробка карти
стейкхолдерів у процесі
прийняття проектів і
точок контролю
 Моніторинг та
оприлюднення статусу
процесу прийняття
проектів

Результат:
1. Пакет проектів
нормативно-правових
актів
2. План-графік прийняття
пакету проектів

Результат:
1. Прийняті нормативноправові акти
2. Виконані заходи
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