Ми зробили більше ніж обіцяли!

Правління 2021 року посилило
організаційну спроможність PGA!
ЦІННІСТЬ ДЛЯ PGA ЯК
ОРГАНІЗАЦІЇ

•
•
•
•
•

Впроваджені бізнес
процеси
Оновлений Статут
організації
Пошук фінансування
Найбільше впроваджених
проектів з Konrad Adenauer
Stiftung Foundation
Нові партнерства – EU4PAR,
Інститут конструктивної
журналістики

ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЧЛЕНІВ

•

•
•
•
•

Більш ніж втричі більше
подій ніж минулого року і
на 10 подій більше ніж в
будь-який рік в PGA!
Врахування інтересів
членів за результатами
опитування
Налагоджені процеси
реєстрації і відповідей на
запити членів
Mid-term reporting
PGA Ukraine Facebook
Group

ЦІННІСТЬ ДЛЯ РЕФОРМ

•
•

•
•

Спроба залучення наших
членів для уряду
Створення платформи для
вироблення важливих для
держави рішень та
напрацювання policy briefs
Комунікація з EU4PAR,
НАДС, RDO
Відслідковування
державно-політичних
подій і реагування
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2020

2021

PGA Cash Flow Statement
(all figures are in UAH)

Cash Flow for FY ended 31 Dec 2020

62 415

Item
Konrad Adenauer Stiftung Ukraine (Annual Conference)
KAS WE Conference organisational fee
KAS PGA AC organisational fee
PGA Board Members 2021 donations
Designer expenses by Alina
Website hosting annual payment
PGA Board hospitality expenses
PGA Social event expenses
PGA Board teambuilding event
Konrad Adenauer Stiftung Ukraine (Annual Conference)
PGA Annual Conference 2021 wristbands
PGA AC 2021 deliveries
PGA Board teambuilding expenses
Marketing and design expenses by Ivanna
Tilda, Sendpulse by Ivanna
Election Runner
PGA AGMM 22.12.2021 Refreshments~
Bank fee
Cash Flow as of 22 Dec 2021
Cash
Bank

Amount
110 680
4 700
9 400
9 672
-1 670
-798
-310
-1 000
-1 350
-110 680
-360
-235
-5 000
-2 700
-6 960
-982
-6 000
-850
57 972
40 114
17 858

Серія з 10 подій про інновації в
реформах "Є ідея!"
Платформа для обміну
думок

Вироблення
інноваційних рішень

Керівник проекту

Іванна Дідур

Команда

• Христина Рибачок
• Христина Парандій
• Орест Франчук

Підвищення
обізнаності суспільства

• Дмитро Власов
• Костянтин Лісничий
• Оксана Матіяш

Досягнення
• Проведено чотири події про креативні рішення у важливих державних
політиках: (1) реформа державної служби, (2) інноваційні фінансові
інструменти, (3) земельна реформа, і (4) освітня сфера. Наступна подія буде
присвячена космосу :)
• Готується перша серія небанальних подкастів про реформи

VII Щорічна конференція PGA –
30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: КУДИ
РУХАЄТЬСЯ УКРАЇНА?
Мета
Обговорення стану реформ в Україні і подальшого вектору розвитку країни. Платформа
для обговорення важливих питань. Популярізація нашої організації

Координатор конференції
Дмитро Власов

Команда
Іванна Дідур, Аліна Ничик
Олександр Домрін, Дар’я Лисенко

Теми для обговорення:
•

•
•
•
•

Що вдалось Україні за 30 років в побудова ефективних державних
інституцій.
Як налагодити ефективну взаємодію керівництва державних
підприємств?
Чи ефективна реформа корпоративного управління в Україні?
Роль діджиталізації в трансформації і розвитку України.
Процеси сьогодення, що відбуваються в Україні і світі з точки зору
перетину філософії, культури, історії і національної пам’яті.

ІІІ Щорічна конференція про жіноче
лідерство у публічному управлінні
Мета

висвітлити лідерство жінок в управлінні державою та надихнути жінок брати більш активну
участь в розробці політики та політичній діяльності країни.

Керівник проекту
Христина Рибачок

Досягнення

Команда
Іванна Дідур, Аліна Ничик, Дмитро
Власов, Вікторія Вдовиченко, Інститут
Конструктивної журналістики

• Конференція зібрала одних із найбільш топових спікерок з
гендерної рівності, як от урядова Уповноважена з питань гендеру
Катерина Левченко, Інна Совсун (народна депутатка), Світлана
Панаіотіді (заступниця міністра економіки) та ін.
• Незважаючи на обмеження пандемії, 30 учасників та учасниць
змогли взяти участь офлайн з дотриманням усіх безпекових вимог,
понад 1700 онлайн-переглядів.
• Маємо плани та підтирмку на наступний рік.

Оновлення Статуту PGA
Мета №1

Оновити статут

Керівник проекту
Богдан Бонь
Орест Франчук

Досягнення

Мета №2

Пересвідчитись, що система
стримувань та противаг адекватно
налаштована

Команда
• Марта Щавурська
• Валентин Хохлов
• Дмитро Власов

• Підготовлено оновлений статут
ФОТО або КАРТИНКА

• Проведено декілька раундів перемовин
• Проаналізовано пропозиції членів PGA

Hard talks about the future of Ukraine
MBO
для державних
Членство
в Організаціїслужбовців
Спеціальний гість - Наталя Яресько
http://pga.org.ua/our-work/mbo-forcivil-servants/

Реєстрація нових членів
Отримати цікавий
Мета з
PGA та комунікація
погляд на реформи
питань членства

Базова систематизація
Надати членам PGA можливість
наявних даних щодо членів
поставити гострі запитання
PGA за останні кілька років

Верифікація кандидатів
Поділитися досвідом
на членство відповідно до
залучення інвестицій
встановлених критеріїв

Адаптувати модель MBO до умов державної служби
Побудувати
міст між системою KPIКостянтин
органів державної
влади та процесами управління
Керівник
проекту
Лісничий
персоналом у ній
Розробити підхід до преміювання, просування та звільнення державних службовців

Команда
Керівник проекту
Досягнення
Валентин Хохлов

Олег
Щекін,
Іванна
Дідурасистент
Анастасія
Ліснича,
асистентка
Ніна Гуділіна,
стажер
Ніна Гуділіна, стажер

• На подію зареєструвалися 123 учасника. Ми мали 406 переглядів
• В
період з Липня
року, булозначний
зареєстровано
нових
членів
відеозапису
у ФБ,цього
що підкреслює
інтерес128
нашої
спільноти
Досягнення
• Для
було проведено
30 спеціальних
перевірок
Подіяцього
проводилася
спільно близько
Асоціацією
"Професійний
Уряд»,
кандидатів
з метою
наданняУкраїни
повного
організації
Гарвардським
клубом
тачленства
спільнотою
випускників
• Дороблено
запропоновану
уїм
проекті
PGA
2018
рокувмодель
MBO
з
урахуванням
розробок
проекту
для публічної
• Було
актуалізовано
інформацію
по
більш
ніж 50 служби”
членам
організації
американської
програми
Muskie “KPI
Freedom
Support
Act
•декількох
Розроблено
оцінювання
MBO (послідовність
дій,з учасників
баз процедуру
данихновий
щодо
підтвердження
дійсності
їх членства
• зБуло
запропоновано
формат за
івенту,
коли будь-хто
строки,році
відповідальні
особи)пані
• У
планується
створення
CRM фінансів
системи України
обліку та
міг 2022
задати
відкрито
питання
екс-міністерці
•
Наведено
концептуальний
зміст
основних
положень
Постанови
про членів
організації
• адміністрування
За сприяння паніінформації
Наталі Яресько
плануємо
наступний захід з послом
КМУ про запровадження системи управління за цілями (MBO)
України у США пані Оксаною Маркаровою

Публічні заяви
Мета №1

•

•
•

Мета №2

Привернення уваги до важливих
питань реформи державного
управління

PGA has a ‘voice’ & an ‘opinion’, and
it is not indifferent to what is
happening in Ukraine

Результати

Перепони і висновки на майбутнє

06.08.2021 - заява щодо ситуації
визнання іноземних дипломів в
рамках відбору на посади
державної служби
14.05.2021 - заява щодо
конкурсного відбору Державного
секретаря МінЕкономіки
19.02.2021 - заява щодо вето
Президента на законопроект про
відновлення проведення
конкурсів на зайняття посад
державної служби

•

•
•

problems with PGA’s selfdetermination - яка наша роль? чи
повинні ми влазити в політику?
чи це наша компетенція?
конфлікти інтересів, суб'єктивізм
брак фактів та об'єктивних даних
для вироблення позиції

Працевлаштування членів PGA
Мета

Заохотити більше членів PGA подаватися на вакансії
державної служби

Керівник проекту
Марта Щавурська

Команда
• Іванна Дідур
• Христина Рибачок

Досягнення
●

Встановлено партнерство між PGA та LobbyX. LobbyX надає PGA
актуальні вакансії публічного сектору для поширення серед
спільноти

●

Кожні 2 тижні на сторінці PGA в FB розміщуються актуальні
вакансії держ.служби та публічного сектору

3 візити у школи та університети
Мета №1

Мета №2

Надихнути молодь йти за
своїми мріями

ФОТО або КАРТИНКА

Керівник проекту
Аліна Ничик

Поділитися своїм досвідом,
розказати про різні можливості
навчання, стажування, обмінів на
волонтерств закордоном та в Україні

Команда
•
•

Аліна Ничик
Соня Кордонець

Досягнення
•
•
ФОТО або КАРТИНКА

•
•

Онлайн виступ для студентів КНЕУ
Онлайн виступ для школярів Копичинської громади (гості Аліна
Ничик, Іванна Дідур і Христина Рибачок)
Офлайн візит до університету Шевченка у співпраці з об’єднанням
студентів політичних наук України
Попередня підтримка ініціативи фондом Конрада Аденауера за
умови завершення карантину

Віртуальна виставка британської освіти від
компанії Бізнес-Лінк «Через британську освіту до глобального лідерства
Мета
Популяризація отримання освіти у Великобританії. Співпраця з партнером PGA компанією Бізнес-Лінк

Керівник проекту
Дмитро Власов

Спікери
Оксана Матіяш, Марта Трофімова,
Богдан Бонь і Орест Франчук

Теми для обговорення:
🇬🇧 Чому пострадянським країнам потрібно мати більше спеціалістів із
західною освітою
🇬🇧 Наскільки ефективна їхня робота в бізнесі та державному секторі
🇬🇧 Навіщо повертатися додому після закінчення західного університету
🇬🇧 Як зробити західну освіту доступнішою для молоді в пострадянських
країнах

Espresso Sessions
Мета №1

Мета №2

Познайомитися з провідними
європейськими політиками та
надихнутися їх історіями успіху

ФОТО або КАРТИНКА

Керівник проекту
Аліна Ничик

Почути думки європейських
політиків, які працюють з Україною,
щодо реформ в Україні

Команда
•
•

Євген Ланцузовський
Іванна Дідур

Досягнення
•
•
•
•
•

Former Head of the Support Group for Ukraine at EC Dr. Peter Wagner
Former MEP Rebecca Harms
MEP Michael Gahler
Former President of the European Council Herman Van Rompuy
Former President of Poland Aleksander Kwaśniewski

Проект “Доступне житло: від України
до Гаваїв”
Мета

обмін найкращими практиками доступного житла для вразливих груп населення між
експертами з України на США (штат Гаваї). Цей проект - продовження віртуального візиту
до України приймаючої сторони в рамках Програми професійних стажувань Х. Рибачок.

Керівник проекту
Христина Рибачок

Команда
Іванна Дідур, Дарія Лисенко.

Досягнення
• Проект включав онлайн-конференцію “Доступне житло: від України
до Гаваїв” для експертів та політиків з України та Гаваїв. Участь взяв
сенатор Штату Гаваї Стенл Чанг, керівник Держмолодьжитло Сергій
Комнатний а аналогу у Гаваях Хакім Уансафі, експерти CEDOS.
• Друга частина проекту - лекція для студентів НаУКМА про розвиток
кар’єри від Стенлі Чанга та Хакіма Уансафі.

КПІ для публічної служби
http://pga.org.ua/our-work/kpi-forcivil-service/

Мета

Розробити когерентний підхід до визначення KPI для публічної служби у контексті «великої
картини»: місія, бачення, цілі, KPI, оцінювання, премії, кар'єрний розвиток
Розробити модульну схему KPI, яка матиме як деякі загальні метрики, так і дозволятиме
гнучкість для врахування специфіки конкретних органів влади

Керівник проекту
Валентин Хохлов

Команда
Залучення 6 членів PGA в якості
експертів з предметних галузей

Досягнення
• Розроблено проекти бачення та місії 9 органів державної влади
(міністерств)
• Створено 3-рівневу модель KPI: 1) спрямовані на клієнтів (загальні),
2) специфічні для органу влади, 3) спрямовані на персонал
(загальні)
• Запропоновані KPI 1-го та 3-го рівня, а також KPI 2-го рівня для
органів державної влади у 9 галузях

MBO для державних службовців
http://pga.org.ua/our-work/mbo-forcivil-servants/

Мета

Адаптувати модель MBO до умов державної служби
Побудувати міст між системою KPI органів державної влади та процесами управління
персоналом у ній
Розробити підхід до преміювання, просування та звільнення державних службовців

Керівник проекту
Валентин Хохлов

Досягнення
• Дороблено запропоновану у проекті PGA 2018 року модель MBO з
урахуванням розробок проекту “KPI для публічної служби”
• Розроблено процедуру оцінювання за MBO (послідовність дій,
строки, відповідальні особи)
• Наведено концептуальний зміст основних положень Постанови
КМУ про запровадження системи управління за цілями (MBO)

Hard
talks about the
future of Ukraine
Трансформація
Укроборонпрому:
MBO для державних службовців
Спеціальний
гість
Наталя
Яресько
залучення випускників західних ВНЗ
http://pga.org.ua/our-work/mbo-forcivil-servants/

Отримати цікавий
Надати членам PGA можливість
Поділитися досвідом
Мета
Отримати детальний
Надати
членам
PGA
Взяти
участь уінвестицій
співбесіді з
поставити
гострі
запитання
залучення
погляд на реформи
можливість поставити гострі
HRD та долучитися до
аналіз викликів
запитання Гендиректору УОПу
реформування УОПу
трансформації УОПу
Адаптувати модель MBO до умов державної служби
Побудувати
міст між системою KPIКостянтин
органів державної
влади та процесами управління
Керівник
проекту
Лісничий
персоналом
у ній
Керівник
проекту
Костянтин Лісничий
Розробити підхід до преміювання, просування та звільнення державних службовців

Команда
Іванна Дідур
Команда
Іванна Дідур
Керівник проекту
Ніна Гуділіна, стажер
Анастасія Ліснича, асистентка
Досягнення
Досягнення
Валентин Хохлов
• На подію зареєструвалися 123 учасника. Ми мали 406 переглядів
• На onsite зустріч з Гендиректором концерну Юрієм Гусєвим з
відеозапису
у ФБ, що підкреслює значний інтерес нашої спільноти
Досягнення
відвідуванням підприємства “Артем” зареєструвалося 36 учасників
• Подія проводилася спільно Асоціацією "Професійний Уряд»,
• За результатами воркшопу 14 членів спільнот PGA, Гарвардського
Гарвардським
клубом України
та 2018
спільнотою
випускників
• Дороблено запропоновану
у проекті PGA
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PGA отримала акредитацією
з UNFCCC
Мета №1

Новий напрямок роботи і статус
організації

Мета №2

Можливості для членів

Керівник проекту
Марта Трофімова

Досягнення
•
•
•

PGA тепер є офіційним спостерігачем на міжнародних кліматичних
переговорах (Conferences of Parties to the UNFCC);
Новий канал взаємодії з державою в питаннях розвитку
національної кліматичної політики – через діалог з українською
делегацією на переговорах
Можливість для членів PGA отримати практичний досвід з
кліматичної дипломатії та decision-making process

Це ми – Правління PGA 2021 року!

