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ІНСТРУМЕНТ TAIEX СПРЯМОВАНИЙ НА:
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ФОРМИ ЗАХОДІВ TAIEX:

експертні місії – один або два експерти з країн-членів ЄС відвідують Україну
на короткий термін (до 5 робочих
днів), протягом яких вони надають
поглиблені консультації щодо гармонізації національного законодавства із
законодавством ЄС.

навчальні поїздки до країн-членів
ЄС (до 3 робочих днів, максимум 3
представники від України) – навчальні
поїздки до країн-членів ЄС спрямовані
на обмін практичним досвідом, пов’язаним з імплементацією та посиленням законодавства ЄС.
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 семінари в Україні (1–2 робочих
дні), на яких експерти з країн-членів
ЄС розкривають для аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер
законодавства
ЄС,
регулювання,
процедур і передового європейського
досвіду.



наближення, імплементацію національного
законодавства до acquis communautaire;



сприяння інституційному розвитку органів
державної влади;



підвищення кваліфікації державних службовців.

ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ ІНСТРУМЕНТУ TAIEX:


сфокусованість на розв’язанні конкретних
проблем розвитку та інтеграції;



самостійність визначення власних потреб,
відповідно до яких відбувається підготовка
та подання заявок ТАІЕХ;



мобільність, що дає змогу використовувати інструмент для вирішення термінових
питань.

Національне агентство України з питань державної служби
Центр адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу
Адміністративний офіс програми Twinning
вул. Прорізна, 15, Київ, 01601
(044) 278 36 44, 256 00 22
pao@center.gov.ua
www.nads.gov.ua
www.center.gov.ua

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ
РОЗБУДОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ TAIEX

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Використання зовнішньої допомоги Європейської
Комісії рамках інструменту TAIEX в Україні здійснюється
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку підготовки, схвалення
та виконання Плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX» від 13 січня
2016 року № 32.

 Підготовка до залучення інструменту ТАІЕХ

Для підготовки Плану залучення зовнішньої допомоги
Європейської Комісії у рамках TAIEX бенефіціар (державний
орган) утворює робочу групу та інформує АОП про її склад.
Робочу групу очолює заступник керівника державного
органу, до компетенції якого віднесені питання європейської інтеграції.

Підготовка до залучення
інструменту ТАІЕХ

Подача
заявки ТАІЕХ
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Доопрацювання
заявок ТАІЕХ та
направлення до
Європейської
Комісії

АОП надсилає опрацьований Координаційною групою План
залучення на розгляд Кабінету Міністрів України.

Розгляд заявки ТАІЕХ
та направлення до ЄК

Моніторинг
застосування
TAIEX

З метою отримання допомоги у рамках ТАІЕХ бенефіціар
готує та надає заповнену заявку TAIEX англійською мовою
(форми
заявок
можна
знайти
за
посиланням:
www.center.gov.ua).

 Розгляд заявки TAIEX та направлення
до Європейської Комісії (у разі відсутності зауважень)
АОП розглядає отриману заявку ТАІЕХ та надсилає її
Європейській Комісії для розгляду або, у разі необхідності,
повертає бенефіціару на доопрацювання.

Визначення
контактної особи
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АОП

АОП узагальнює подані бенефіціарами TAIEX пропозиції та
готує проект Плану залучення на відповідний рік.

 Подача заявки TAIEX

ЗАВДАННЯ АОП З РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНСТРУМЕНТУ ТАІЕХ

Розгляд
та перевірка
заявок ТАІЕХ

Робоча група готує пропозиції за визначеною формою та
подає їх до 31 жовтня АОП. У разі необхідності заявки ТАІЕХ
можуть бути подані позапланово.

Підготовлений проект вноситься на розгляд Координаційної групи з питань впровадження інструменту TAIEX.

НАДС є координатором впровадження інструменту
інституціональної розбудови TAIEX.

Надання
консультаційнометодологічної
допомоги з питань
застосування TAIEX

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ТАІЕХ
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TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange) – це
інструмент технічної допомоги
та обміну інформацією, що надається Європейською
Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення національного законодавства до
законодавства
Європейського
Союзу
(acquis
communautaire), його імплементації та подальшого
ефективного використання.

 Визначення контактної особи

Організація
заходу

Оцінка
проведення заходу

У разі погодження заявки ТАІЕХ Генеральним директоратом
Європейської Комісії з питань розширення призначається
відповідальний співробітник за реалізацію заходу, який
забезпечує логістичну підтримку організації заходу.

 Організація заходу

Відповідальна особа від Європейської Комісії та бенефіціар
несуть відповідальність за організацію та проведення
заходу. Бенефіціар здійснює підготовку порядку денного,
списку учасників, роздаткових матеріалів, а також залучає
представників заінтересованих державних органів.

 Оцінка проведення заходу

Бенефіціар у місячний термін надсилає звіт за результатами проведеного заходу до АОП.

