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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – це 
та установа, через яку американський народ вже 50 
років забезпечує економічну та гуманітарну допомогу 
багатьом країнам світу. В Україні така допомога 
надається за трьома основними напрямами: охорона 
здоров’я та сприяння соціальним перетворенням, 
економічне зростання, а також розвиток демократії та 
досконалого врядування. USAID надає економічну та 
гуманітарну допомогу Україні з 1992 року. Додаткові 
відомості про програми Агентства в Україні Ви можете 
отримати у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю 
за телефоном (044) 521-57-41, завітавши на Інтернет-
сторінку  
http://ukraine.usaid.gov  
чи на сторінку у соціальній  мережі  
Facebook http://www.facebook.com/ USAID Ukraine/ 
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Виконавці Програми - 
консорціум українських 
організацій:

• Фонд Східна Європа 

• Інтерньюз Україна 

• Лабораторія 
законодавчих ініціатив 

• Громадянська мережа 
“Опора”



НАША МЕТА:

Сприяння становленню відповідального, 
підзвітного і демократичного 
представницького органу – Парламенту 
України – шляхом:

• сприяння 
народним депу-
татам України в їх 
зусиллях із налаго-
дження ефективної 
системи співпраці 
з виборцями і 
підвищення якос-
ті виконання їх 
представницьких 
повноважень;

• сприяння поширенню ініціатив гро-
мадянської освіти і моніторингу ді-
яльності як Верховної Ради України, 
так і народних депутатів України, з 
метою покращення їх підзвітності ви-
борцям;

• сприяння становленню незалежної 
законодавчої гілки влади у системі  
органів державної влади України  
шляхом підвищення ефективності 
чинних парламентських процедур.

 
ПРІОРИТЕТНИМИ ЗАВДАННЯМИ 
ПРОГРАМИ Є:  

• більш ефективне залучення громадян 
до законодавчого процесу шляхом 
впровадження ефективних засобів 
комунікації, інформування і надання 
послуг громадянам (виборцям);

• розширення участі громадян у 
моніторингу  
роботи єдиного законодавчого органу 
держави;

• посилення ефективності незалежного 
парламентського контролю за 
виконавчою владою. 

Окрім цього, завдання Програми 
містять такі важливі напрями роботи як 
громадянська просвіта, активне залучення 
молоді, залучення громадськості до 
вироблення і впровадження політики, 
ефективна антикорупційна політика. 
Наскрізним в роботі Програми є ґендерний 
компонент. 

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ: 

• народні депутати України, їх 
помічники-консультанти, Апарат 
Верховної Ради України, громадські 
організації, вітчизняні експерти. 
Програма активно співпрацює з 
неурядовими організаціями, ЗМІ та 
дослідницькими установами. 

Вручення сертифікатів учасникам Програми 
стажування у Верховній Раді України 2013-2014 рр.

Виїзний тренінг для представників  
громадськості

Директор Програми РАДА
Едуард Рахімкулов

Програма РАДА:
підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво


