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 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ 

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля розв’язання 
економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на 
розумінні та наданні підтримки органам державного управління  щодо їх реагування на нові процеси і 
проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, економіки, що базується  на інформації, щодо 
проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для порівняння досвіду 
реалізації політики, пошуку розв’язання спільних проблем, виявлення кращої практики і роботи з 
координації внутрішньої та міжнародної політики. Членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, 
Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, 
Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, 
Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика 
Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР.   
www.oecd.org 

 ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ» 

Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії започаткована у 2008 році й має на меті 
прискорення реформ економіки та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання 
економіки та зайнятості у двох регіонах: у Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька 
Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) та у Східній Європі й на Південному 
Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна). Програма є 
складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, що її реалізує  Секретаріат з глобальних відносин у 
тісному співробітництві із спеціалізованими експертними підрозділами ОЕСР.    
www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

 КОМІТЕТ ОЕСР З ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку (RDPC) був створений у 1999 році з метою 
визначати характер проблем територій і надавати допомогу органам державного управління, націлену 
на оцінку та вдосконалення територіальної політики.  Сьогодні в рамках своїх повноважень Комітет 
прагне служити головним міжнародним форумом розробників політики на високому рівні для 
визначення, обговорення, розроблення та розповсюдження бачення політики щодо регіонального 
розвитку як багаторівневої, мультисекторної, інноваційної політики, яка відображає місцеві 
особливості та спирається на доказову базу. Комітет шукає шляхи підвищення рівня благополуччя й 
якості життя в усіх типах регіонів, як в містах, так і в сільській місцевості,  а також прагне 
вдосконалювати свій інтелектуальний внесок у політику на загальнонаціональному рівні та у 
формування більш інклюзивного й життєздатного суспільства. 
www.oecd.org/regional  
 

 ПРОЕКТ: ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Проект ОЕСР буде працювати до 2018 року й має на меті надати підтримку реалізації органами 
державного управління України реформ у сфері децентралізації та зміцнити інституції державного 
управління на загальнонаціональному й регіональному рівнях по всій країні. У тісній співпраці з 
Урядом України, цей проект реалізують Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку разом 
із Програмою ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії». Проект фінансується спільно Європейським 
Союзом та органами державного управління Чеської Республіки, Фландрії (Бельгія) і Польщі. 
 
  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://www.oecd.org/regional/
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 Про цей захід 

Цей семінар з розбудови спроможності представляє собою платформу для обговорення досвіду та 
проблем, з якими стикаються органи місцевої влади м. Житомира, Житомирської області та сусідніх 
населених пунктів у контексті реформи децентралізації у сфері співпраці між містами / громадами в 
наданні публічних послуг на місцевому рівні, використовуючи механізми сприяння міжмуніципальної 
співпраці. Семінар надає учасникам можливість почути, як їх колеги за допомогою наявних механізмів 
співпраці справляються з викликами у наданні державних послуг у сфері транспорту / інфраструктури, 
освіти і поводженні з відходами. Семінар є також нагодою ознайомитися з досвідом країн-членів ОЕСР 
у сфері покращення рівня надання державних послуг через інструмент міжмуніципального 
співробітництва.  

В кожній сесії будуть представлені досвід України та практичні приклади з досвіду країн-членів ОЕСР, а 
також надані відповіді на поставлені питання.   

Цей семінар – четвертий з низки заходів, що реалізуються в рамках цього проекту.  

Під час семінару надаватиметься синхронний переклад з  англійської мови на українську і з 
української на англійську.  

 

 Учасники  

Цільова аудиторія семінару – розробники політики та практики на різних рівнях управління, 
представники організацій обласного рівня, що задіяні в процесі децентралізації в Україні. Завдяки 
залученню приблизно 40-50 осіб, представники зацікавлених сторін України зможуть вільно 
обмінятися ідеями та досвідом з експертами ОЕСР. 

 

 Реєстрація   

Участь в семінарі є безоплатною, проте реєстрація участі є обов’язковою. Просимо всіх, хто бажає 
брати участь, зв’язатися з місцевим консультантом ОЕСР паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com)  до  п’ятниці, 14 липня 2017 року.  

 

 CONTACTS  

За подальшою інформацією щодо цього заходу прохання звертатися до:  

 пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 
gabriela.miranda@oecd.org  

 пан Джібран Пантекі, аналітик політики, Програма Євразія, ОЕСР 
 jibran.punthakey@oecd.org 

mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com
mailto:gabriela.miranda@oecd.org
mailto:jibran.punthakey@oecd.org


   

 

Підтримка децентралізації в Україні: 

Зміцнення міжмуніципального співробітництва для кращого надання державних послуг  

 

Готель Reikartz 

Житомир, Україна ● Вівторок, 18 липня 2017 

 

Модератор: пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики регіонального 
розвитку ОЕСР  

9:30-10:00 

 

Привітання й вступне слово  

 пан Сергій Шаршов, директор Департаменту з питань місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

 пан Ігор Гундич, голова Житомирської державної обласної адміністрації (tbc) 

 пан Сергій Сухомлин , мер міста Житомир (tbc) 

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики 
регіонального розвитку ОЕСР 

 пан Бенедикт Херрманн,  Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в 
Україні (tbc) 

10:00-11:15 Сесія 1: Міжмуніципальне співробітництво в контексті децентралізації в Україні: 
Засади та виклики   

Презентація досвіду ОЕСР: 

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики 
регіонального розвитку ОЕСР 

PПрезентація досвіду України : 

 пан Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради  

 пан Олександр Корінний, голова Асоціації об’єднаних територіальних  громад  

Питання для обговорення : 

 Який інтерес для громад у співпраці? 

 Яким чином державна/місцева влада заохочує міжмуніципальне 
співробітництво? 

 Які існують  форми співпраці? Які з них більш/менш ефективні на етапі 
започаткування/ впровадження/ відстеження впливу проекту? 

 Які фактори  гальмують міжмуніципальне співробітництво?  
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  Які положення в існуючій правовій базі стимулюють до більшої співпраці та 
більшої ефективності?  

 Яким чином міжмуніципальне співробітництво може краще відповісти на 
місцеві інвестиційні потреби? 

11:15-11:45 Перерва на каву 

11:45-13:00 Сесія  2:  Міжмуніципальне співробітництво як інструмент для зміцнення розвитку 
інфраструктури та ефективного надання публічних послуг у сфері громадського 
транспорту  

Презентація досвіду ОЕСР : 

 пан Мішель Воланскі, Доктор Департаменту транспорту, Варшавський 
Економічний Університет, Польща 

Презентація досвіду України: 

 пан Василь Невмержицький , директор  Житомирського відокремленого 
підрозділу  установи "Центр розвитку місцевого самоврядування" (U-LEAD 
Project)  

 пан Сергій Сокальський, голова Житомирського відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад  

Питання для обговорення : 

 Які основні потреби в інфраструктурі, і як вони можуть бути вирішені шляхом 
міжмуніципального співробітництва? 

 Яким чином відповідальність за забезпечення громадського транспорту 
поділена між різними рівнями управління (наприклад, область / район / 
громада, місто / селище / село) і які існують можливості для співпраці? 

 Які основні проблеми у розвитку інфраструктури на місцевому рівні? Що 
можна зробити на державному/ регіональному / районному/ рівні та на рівні 
громади для вирішення цих проблем? 

 Яким є досвід у наданні ефективних послуг громадського транспорту на 
місцевому рівні?  

13:00-14:00 Перерва на обід  
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14:00-15:15 Сесія 3: Забезпечення освітою на місцевому рівні: кращі практики та простір для 
подальшої співпраці  

Презентація досвіду ОЕСР : 

 пан Юліан Таленс, технічний радник, Державний секретар  у справах 

територіальних адміністрацій, Міністерство президенства та територіальних 

адміністрацій, Іспанія  

Презентація досвіду України : 

 пан Григорій Рудюк, голова Новоборівської об’єднаної громади, заступник 

голови Асоціації об’єднаних територіальних громад 

Питання для обговорення : 

 Який простір для співпраці з точки зору інфраструктури освіти? (Будівництво 
школи, ремонт, технічне обслуговування, об'єкти інфраструктури) 

 Як можна використовувати міжмуніципальну співпрацю як засіб поліпшення 
якості освіти та можливостей навчання? 

 Як громади / міста / селища співпрацюють у сфері організації транспортної 
системи для опорних шкіл? 

 Як громади  через механізм співпраці можуть залучати інвестиції в місцеві 
освітні послуги? 

 Які основні проблеми у забезпеченні якісною освітою на місцевому рівні? Що 
можна зробити на державному / обласному/ районному / рівні та рівні 
громади для вирішення цих проблем? 

15:15-15:30 Перерва на каву 

15:30-16:45 Сесія 4: Зміцнення практик поводження з відходами на місцевому рівні через 
механізм міжмуніципального співробітництва  

Презентація досвіду ОЕСР та міжнародного досвіду : 

 пані Алба Даколі Вілсон, Фонд місцевої автономії та управління,  Албанія  

Презентація досвіду України : 

 пан В’ячеслав Сороковський, експерт з питань публічних послуг та 
міжмуніципального співробітництва, проект DESPRO в Україні  

 пан Олексій Рябоконь, голова Пирятинської об’єднаної громади, заступник 
голови Асоціації об’єднаних територіальних громад  

Питання для обговорення : 

 Які основні проблеми з  поводженням з відходами на місцевому рівні? Як вони 
можуть бути вирішені через співпрацю між містами / громадами? 

 Які перешкоди для співпраці у цій сфері? (юридичні / технічні / організаційні) 

 Як громади  через механізм співпраці можуть залучити інвестиції у сферу 
поводження з відходами? 
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16:45-17:00 Висновки та заключні коментарі  

 пан Сергій Сухомлин , голова м. Житомир (tbc) 

 пан Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради  (tbc) 

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики 
регіонального розвитку ОЕСР 

 пан Василь Невмержитський , голова Житомирського регіонального центру 
розвитку місцевого самоврядування (U-LEAD Project)  

 пан Бенедикт Херрманн,  Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в 
Україні (tbc) 

 

 

 

 

 

 



МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО: 

ЧОМУ ТА ЯК 

Марія-Варінія Міхалун 
Відділ політики регіонального розвитку, ОЕСР 

Семінар ОЕСР:  
Реалізація реформи децентралізації в Україні 

Житомир, Україна 
18 липня 2017 року 

• Чому муніципалітети в країнах-членах ОЕСР 

співпрацюють  

• Які переваги муніципалітети можуть отримати в 

рамках співробітництва 

• Логістика міжмуніципальної співпраці в країнах-

членах ОЕСР 

• Міжмуніципальна співпраця в Україні 

Загальний огляд 



Чому муніципалітети співпрацюють  

 

Аспекти реформи багаторівневого 
державного управління 

Інституційний 
повноваження 
реорганізації, 

обов'язки та ресурси 

Державне 
управління: 
реорганізація 

адміністративних 
процесів 

Реорганізація 
території 

територіальні 
структури 



Рушійні сили  реорганізації територій 

Територіальна 
реорганізація 

Політичні 
зміни 

Демографічні 
зміни 

Соціально-
економічні 

зміни 

Місцеве 
управління та 

фінанси 

Які переваги можуть отримати 
муніципалітети 



Адміністративна фрагментарність і 
продуктивність 

7 

8 

Адміністративна фрагментарність і зростання 
економіки  



Адміністративна фрагментарність та соціально-
економічна сегрегація 

9 

-.
0
5

0

.0
5

.1
.1

5

In
e

q
u

a
lit

y 
b

e
tw

e
e
n

 lo
ca

l j
u

ri
sd

ic
tio

n
s,

  
(C

o
m

p
o

n
e

n
t 
p

lu
s 

re
si

d
u
a

l)

0 .2 .4 .6 .8 1

Administrative fragmentation

10 

Управління фрагментарністю 

Сукупність 
муніципалітетів 

Один 
муніципалітет 

Злиття/ 

об’єднання 

МуніB МуніA 

МуніC МуніD  

МуніF Муні E 

Міжмуніципальне 

співробітництво 



Логістика ефективної співпраці 

12 

Рушійні сили міжмуніципального 
співробітництва 

Міжмуніципальна 
співпраця  

Переваги 
ефективності 

та 
заощадження  

видатків 

Інвестування 
правильного 

масштабу 

Кращі 
послуги на 

місцях 

Результативність
/ експертні 

знання 
персоналу 

 

Інновації 
Високі 

технології 

Альтернатива 
злиттю 
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Форми міжмуніципальної співпраці 
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Від тимчас ових до дуже формалізованих структур  

Sources of revenue depends on status 

Публічне 

право 

Інституціолізована 

співпраця  

Приватне 

право 

Асоціація 
Комерційна 

компанія 

Суб'єкт 

територіально

го публічного 

права 

Спеціалізо

вана 

юридична 

особа 

Неформальне 

рукостискання 

Нема правових 

рамок 

Контракт 

Рамки 

приватного чи 

публічного 

права 

Австралія 

Британія 

Ірландія 

Нова Зеландія 

Нідерланди 

Норвегія 

Швеція 

Бельгія 

Франція 

Нідерланди 

Словаччина 

Франція 

Італія 

Португалія 

Іспанія 

• Інституційні  

– Тип створеного суб'єкта права 

– Автономія органів влади-членів  

• Свобода рішення 

• administrative or financial controls 

– Гарантії внутрішньої демократії  

• Часто обмежені  

• Функціональні  

– Функції передані органам співпраці  

– Механізми управління 

• Контракти з  персоналом в рамках приватного чи публічного права  

• Походження ресурсів 

– Одна мета чи багатофункціональна співпраця 

– Джерело делегування функцій  

• Муніципалітетами-членами 

• Обов'язкові згідно закону функції 

– Обсяг компетенцій обмежений і не багато експериментів 

 

Підґрунтя механізмів співпраці 



Первинні і вторинні напрями співпраці 
між країнами-членами ОЕСР   

15 

78.6% 
66.1% 

46.4% 

25.0% 23.2% 23.2% 
14.3% 12.5% 12.5% 8.9% 
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17.9% 

39.3% 

21.4% 
35.7% 

12.5% 32.1% 
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Primary field of activity Secondary field of activity

Міжмуніципальна співпраця в Україні 



• Джерело:  

– Центральний рівень – правові засади 

– Частина реорганізації територій і альтернатива злиттям 

– Співпраця використана обмежено для управління фрагментарністю  

• Рушійні сили: 

– Альтернатива злиттям 

– Виграш від підвищення ефективності 

– Покращення надання місцевих послуг 

– Інвестування на відповідному рівні 

– …розбудова людських ресурсів та адміністративної спроможності, підсилення 
інновацій є менш важливими факторами  

• Інституційна форма: 

– Асоціація через контракти або угоди для спільного використання ресурсів та для 
координації процесу реалізації 

– Комунальні підприємства, інституцій та організації 

– Спільні об'єкти інфраструктури 

– Формат публічного права для інституцій та приватного права для працівників… 

 

 

Міжмуніципальна співпраця в Україні 
 

• Функціональні характеристики : 

– Виникає переважно для досягнення єдиної мети 

– Делегування походить від муніципалітету і передбачає кілька чи ніякі обов'язкові 
компетенції  

– Міжмуніципальну співпрацю саму по собі можна вважати експериментом 

• Напрями співробітництва :  

– Становляться трендом, але більш обмеженого масштабу  

• Головні проблеми: 

– Нестача довіри та “що буде коли щось піде не так?” 

– Нестача усвідомлення  

– Нестача досвіду започаткування, організації та реалізації проектів  

– Низький рівень фінансової спроможності 

– Нестача підтримки з вищих рівнів врядування  

– Нестача прикладів кращої практики 

 

Міжмуніципальна співпраця в Україні 
 



• Сама ідея співробітництва сприймається краще: з 43 у липні 2016 

року до  81 у квітні 2017 року 

 

• Гарний інструмент “познайомитися і почати довіряти” 

 

• Розширення управління міжмуніципальною фрагментарністю 

навколо великих і середнього розміру міст  

 

• Легше започатковувати співпрацю з менш “інтенсивних” форматів 

 

 

Деякі висновки для України 

Дякую за увагу 



 
Міжмуніципальне співробітництво – 
інструмент стимулювання розвитку 

інфраструктури транспорту та 
ефективного надання транспортних 

послуг    
д-р Міхал Воляньскі 

 
Варшавська школа економіки 

 

Порядок денний 

• Дороги 

• Громадський 
транспорт 

– Теоретичні засади 
(Європа + Польща) 

– Вивчення 
прикладів 
(Верхня Сілезія + 
Гдиня) 



Дороги 

• Чотири категорії доріг загального користування  – 
гміна, повіт, воєводство, загальнодержавні  

• Угоди щодо ремонту та інвестування між гмінами 
(громадами) та повітами (районами) 

• У підпорядкованих повітам містах, - таких є 66, -  
всією мережею доріг управляє місто (окрім шосе 
та автобанів) 

• Менші договори у менших містах – більшою 
мірою стосуються збирання оплати за 
паркування 

Інтеграція громадського транспорту: 
теоретичні засади 

• Німецька модель 
– Зазвичай асоціації відповідають за інтеграцію транспорту  

(включно з  управлінням схемами інтеграції) та за управління 
мережею залізниць (якщо отримують фінансування з рівня 
регіону) 

– „Решта” (трамваї та автобуси) управляються та фінансуються 
безпосередньо рівнем адміністративного округу  

• Французька модель 
– Зазвичай асоціації відповідають за комплексне управління 

транспортними мережами (трамваї, автобуси) 

– Фінансування не з рівня комуни (громади) (окремий податок / 
Державний бюджет) 

 



Інтеграція громадського транспорту у 
Польщі: теоретичні засади 

• У 1980х польські міські транспортні компанії були 
у державній власності, а у  1990х почався їх 
перехід до комунальної власності, разом із 
функцією управління  

• На початку 2000х залізниця перейшла на рівень 
регіону, а пізніше були створені регіональні 
оператори (в деяких регіонах) 

• Зараз – йде обговорення реформи сільських 
автобусних перевезень, що передбачає цю 
функцію віддати гмінам, повітам і воєводствам 

Приклад KZK GOP (1) 

• У 1990х міська агломерація 
Верхньої Сілезії була 
хаотичною  

• У 1991 році було створено 
Муніципальну асоціацію 
громадського транспорту 
промислового району 
Верхньої Сілезії  

• Функція управління 
транспортом перейшла до 
цієї Асоціації 



Приклад KZK GOP (2) 

• Не було надано фінансування з Державного бюджету чи 
бюджету іншого рівня  

• Одну третину  фінансових внесків до асоціації сплачували 
муніципалітети як фіксований відсоток їх загального 
доходу , а дві третини  розраховувалися на базі кількості 
кілометрів, що їх проїхала одиниця автотранспорту 
територією певного муніципалітету   

• І потім протягом багатьох років фінансовий внесок 
муніципалітетів рахувався як відсоток їх загального 
доходу  

 

Приклад KZK GOP (3) 

• Від 2007 року поступово, а з 2012 – повністю, внесок 
розраховується в залежності від рівня дефіциту певного 
маршруту: це різниця між кількістю пасажирів (шляхом 
репрезентативного обрахунку пасажирів), помножена на 
середню прибутковість одного пасажира (уніфікований 
показник усієї мережі), мінус реальні витрати.  

• Дефіцит розділяють між муніципалітетами в залежності 
від кількості кілометрів, що їх проїхала одиниця 
автотранспорту територією певної громади  

 



Приклад ZKM Гдиня (1) 

• ZKM Гдиня є державним 
органом управління 
громадським транспортом міста 
Гдиня – працює з 1992 року 
(його керівником з 1992 року є 
професор O.Вишомірський) 

• ZKM Гдиня має контракти з 
багатьма сусідніми громадами 
(гмінами), що охоплюють  
перевезення в межах громад та 
між громадами, що створило 
єдину мережу  

Приклад ZKM Гдиня (2) 

• Кожний контракт: 
– зазначає частоту та якість перевезень  

– проходить окремо через конкурентні торги для відбору 
оператора 

– передбачає розрахунки окремо з кожною громадою-партнером  

• Така модель набула поширення у Польщі у 2000х 

• ZKM Гдиня стала членом MZKZG 
– MZKZG дозволяє проїзд у Гданьску, Гдині та на прилеглих 

територіях, включно з проїздом залізницею 

– Білети MZKZG продають додатково до білетів ZKM Гдиня  

 

 

 



Отримані уроки 

• Законодавство має дозволяти органам місцевої влади вільно створювати 
асоціації та укладати угоди на різних рівнях і за різними напрямами 
політики  

• Асоціації та угоди є ефективними інструментами досягнення цілей 
політики  

• Досягати цілей у сфері громадського транспорту значно важче, ніж у 
сфері доріг 

• Створення асоціації не передбачає звільнення окремих органів 
врядування від політичної відповідальності   

• В реальності, асоціація має два типи клієнтів, – своїх членів та кінцевих 
споживачів послуг асоціації, -  тож має прагнути найкращим чином 
обслуговувати обох  

• Інтеграція квитків не обов'язково означає повну інтеграцію управління 

Дякую за увагу 

michal.wolanski@sgh.waw.pl 

605 99 63 09 



Іспанія: кілька прикладів підтримки 
міжмуніципального співробітництва у 

сфері освітніх послуг 

Хуліан Таленс 

Житомир, липень 2017 р. 
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ЗМІСТ  
1. Королівство Іспанія. Склад території.  

2. Приклад міжмуніципального співробітництва. 
Mancomunidades.  

3. Інші приклади Іспанії:  

1. Двомовність.  

2. Енергоефективність & відновлювані джерела енергії.  

3. Транспорт, що реагує на попит.  

4. Фінансування інфраструктури університетів.  

4. ЄС: Європейські угрупування міжмуніципального 
співробітництва (EGTC). Макрорегіони. Договір мерів.  
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КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ 
Регіони (Comunidad Autónoma) Населення 

  

46 528 966  

Андалусія 8 399 043 

Каталонія 7 508 106 

Мадрид 6 436 996 

Валенсія 4 980 689 

Галіція 2 732 347 

Кастилія та Леон 2 472 952 

Країна басків (Паіс Васко) 2 189 257 

Канари 2 100 306 

Кастілья-Ла Манча 2 059 191 

Мурсія 1 467 288 

Арагон 1 317 847 

Балеарські острови 1 104 479 

Естремадура 1 092 997 

Астуріас 1 051 229 

Наварра 640 476 

Кантабрія 585 179 

Ла Ріоха 317 053 

Мелілья 85 584 

Сеута  84 263 
3 

КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ 

1. Федерація? “Композитна”держава. 
Засадничий принцип Конституції Іспанії – неподільність держави Іспанія, спільної та неподільної 
Батьківщини усіх іспанців; Конституція визнає та гарантує право на самоврядування 
національностей та регіонів, з яких складається країна, а також солідарність між всіма ними. 
(Стаття 2) 

 

1. Із законодавчою ініціативою : 
1. 1 адміністрація центрального рівня (Administración General del Estado – Gobierno de España). 

2. 17 регіонів (Comunidades Autónomas)  
 

2. Без законодавчої ініціативи:  
1. 2 автономних міста (Сеута та Мелілья) 

2. + 8125 муніципалітетів + 41 Рада провінції (Diputaciones). 
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РЕГІОНИ, ПРОВІНЦІЇ, МУНІЦИПАЛІТЕТИ 

17 регіонів 
2 автономних міста 

50 провінцій, 41 Рада 
провінції  

8125 
 муніципалітетів 

5 
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Асоціація муніципалітетів 
(Mancomunidades de Municipios)  

Добровільна гнучка асоціація з  наступними цілями:  

 
1. Оптимально використовувати державні ресурси на засадах їх спів-користування та 

об'єднання.  

2. Надання публічних послуг (каналізація, утилізація відходів, водопостачання. Вуличне 
освітлення, тощо). 

3. Реалізація спільних проектів.  

 

Більше  1000 за останні роки.   

Це подібно до Вашого процесу децентралізації?  
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ДВОМОВНІСТЬ: 

Населення 

(2017) 

  

Іспанці 42.104.557 

Інші 

національно-

сті 

вкл.українці 

4.424.409 

 

(94.770) 

Загалом 46.528.966 

Інші мови на 

території 

Іспанії 

Рідна чи 

друга мова 

(приблизна 

кількість 

носіїв мови)  

каталонська 10.000.000 

галісійська 2.300.000 

баскська  700.000 

Catalan 
 

Galician 
 

Basque  
 

Castillian 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ & ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

Геліотехніка: сонячні батареї на всіх будівлях державної власності, 

громадський транспорт, світлофори, освітлення вулиць, кондиціонування 

повітря….  

 

 

Рік 2008… 

Кінцевий бенефіциар  Муніципалітети провінції Барселона 

Вартість проекту  EUR 500 M 

Технічна підтримка &кредит 

ЄІБ  

EUR 250 M 

Інші кредитори  Інші фінансові установи 

Строк реалізації 17 років 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ & ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА 

ЕНЕРГІЇ  

Цілі:  

1. Скорочення викидів CO2.  

2. Створення якісних робочих місць 

3. Економія державних коштів. 

Ситуація, вигідна для всіх. Проте,  

1. Зміни в законодавчому регулюванні (2014). Послаблення регулювання цін 

на вироблену енергію.  

2. “Фінансова” криза:  

3. Погіршення кредитоспроможності муніципалітетів.  

4. Обмеження в кредитуванні комерційними банками.   

5. Обсяг.  

ТРАНСПОРТ, ЩО РЕАГУЄ НА ПОПИТ 
 

Приблизно Кастилья – 

Леон 

Іспанія ЄС Україна 

Населення 2 478 079 46 528 966 510 284 430 45 245 894 

Територія 

km2 

94 227 505 973 4 475 757  603 628 

Щільність 26 92 115 78 

Щільність населення  
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ТРАНСПОРТ, ЩО РЕАГУЄ НА ПОПИТ 
 

Потреби:  

Сталість  транспортних маршрутів і 

послуг 

ефективність витрат  

мінімізація забруднення 

Зменшення соціальної ізольованості  

Покращення життєздатності та сталого 

розвитку не щільно населених 

територій.  

Діти – це майбутнє.  

Покращення стану довкілля.  

Проблеми: 

Координація: багато учасників процесу & потреб 

(чисельні сектори, багаторівневе управління та багато 

напрямів політики (зайнятість, здоров'я чи освіта …).  

Громадський/приватний транспорт, шкільні перевезення 

і таксі, транспорт медичний /перевезення пацієнтів. 

Один контактний пункт: координація, спільне 

користування, інтеграція, управління і доступ 

користувачів транспортних  послуг. 

Повна інтеграція місцевого & магістрального транспорту.  

Ефективні інструменти планування.  

Ефективне використання ресурсів, ефективні і, бажано, 

низьковитратні рішення. 

Безпека дітей.  
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Переваги:  

 
Користувача:  

1. Наявність послуги транспорту, коли 
вона потрібна,  і там, де такої послуги 
не було, або для покращення частоти 
сполучень.  

2. Гарантоване надання послуги.  

3. Збільшення швидкості руху транспорту.  

4. Інформування про прибуття в режимі 
реального часу.  

5. Покращення стану довкілля.  

 

Приватного перевізника: 

1. Зниження рівні операційних 

витрат (їде тільки, коли є попит). 

2. Завдяки підвищенню якості 

послуг, більше користувачів.  

3. Кращий публічний імідж.  

 



Переваги 
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Державне управління: 

1. Надання більш сталих та ефективних послуг.  

2. Інструмент аналізу для оцінки якості послуги.  

3. Підвищення контролю за діяльність приватних перевізників. 

4. Покращення публічного іміджу. 

5. Чистіше довкілля. 

ІНШІ ІНІЦІАТИВИ ЄС 

1. EGTC: Європейські угрупування територіальної співпраці. 
 

Єврорегіон Тиса (область Саболт-Сатмар-Берег (Угорщина) & 
Закарпатська область (Україна).  

Перший єврорегіон з країною, що не є членом ЄС.  
 

2. Макрорегіони. 

  Стратегія ЄС для регіону Дунаю (EUSDR).  

     Інші:  

1. Стратегія ЄС для регіону Карпат. 

2. Стратегія ЄС для регіону  Чорного моря 

16 



3. Договір мєрів (щодо клімату & енергетики)  

 

 116 підписантів з України 
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Хуліан Таленс  
julian.talens@correo.gob.es 
julian.talens@euam-ukraine.eu 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 

 
Міжмуніципальне співробітництво у сфері утилізації 

твердих відходів 

 

Житомир, липень 2017 року 

 

 

 
Довідковий матеріал: 

Регіональна асоціація утилізації відходів Korca , Албанія  
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

Досвід Європи 

 

• Нідерланди, Акт 1851 року з положеннями про 

міжмуніципальне співробітництво “у спільних 

справах, інтересах,установках і роботах”  

• Франція  – понад 2000 об'єднань громад 

(communautés) з початку 19-го сторіччя 

• Фінляндія – міжмуніципальне співробітництво 

„замість” вищого рівня врядування  

• Угорщина – спільні адміністрації, понад 1000 малих 

асоціацій  

• Польща –понад 200 асоціацій 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

Підґрунтя  

• Економія на масштабі, ефективність, (наприклад, у сфері 

утилізації відходів зросла кількість користувачів послуг та зменшилася 

вартість одиниці послуги) 

• Координація (наприклад, у плануванні території) 

• Обслуговування поза межами адміністративних 

одиниць (наприклад, транспортні послуги) 

• Спільне управління обслуговуванням інфраструктури 
(наприклад, мереж інфраструктури: водопостачання, каналізація, 

опалення, газопостачання) 

• Доступ до зовнішнього фінансування (наприклад, 

досягнення граничних розмірів проектів – бенефіциари, внески 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

Міжмуніципальне співробітництво в 

країнах Східного партнерства 

Грузія Україна Вірменія  
Законодавство дозволяє 

реалізовувати спільну діяльність на 

місцевому рівні, але не чітко виписані 

процедури:  

Кодекс місцевого самоврядування  (‘14) 

про міжмуніципальну співпрацю: 

–(20) право заснувати неприбуткову 

юридичну особу  

–(21) право застувати СП 

– право ставати партнерами і 

співзасновниками ТОВ 

– започатковувати спільне надання 

послуг  

– об'єднувати бюджетні кошти. 

(106) Визначає статус, формат діяльності 

суб'єктів приватного права 50%+участь 

муніципалітетів   

16% комунальних послуг  

Право на міжмуніципальну співпрацю 

надано Конституцією на основі 

угоди,спільних активів, кошторису на 

спільні проекти, підприємства і 

організації.   

Окремий закон про міжмуніципальну 

співпрацю 

– описує процедури започаткування 

співробітництва 

– передбачає дотацію в рамках 

державних стратегій 

– конкретизує певні процедури   

– може обмежувати ініціативи? 

Напрями діяльності  

– збирання відходів 

– інвестиційні проекти  

Асоціації муніципалітетів 

–17 асоціацій реалізують право на 

централізоване оподаткування 

нерухомості та землі 

Корпорації 

– корпорація Веді (займається 

утилізацією відходів з 2009 року) 

Договори 

Управління податком на землю і 

нерухомість (68 споруд) 

–  послуги збирання відходів  

муніципалітетами міста Сисіан для 

сусідніх сільських територій 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 
Проблеми утилізації твердих відходів та 

міжмуніципальне співробітництво    

  
Наявні політика, плани і регулювання  (все ще) не реалізовані 

– Розвиток явно відстає від узгоджених цілей, стратегія щодо відходів 

базується на Директивах ЄС з дуже амбітними строками її реалізації   

– Перехід сектору утилізації твердих відходів від простого збирання та 

скидання його на сміттєзвалищі до раціонального використання ресурсів у 

більшості випадків бере десятиліття та передбачає великі видатки  

 

Для прогресу у сфері утилізації твердих відходів не вистачає 

людських ресурсів та інституційної спроможності 

– За багатьма напрямами обмежені експертні знання; муніципалітети просто 

віддають утилізацію на аутсорсинг без участі у плануванні та реалізації 

планів 

– Послуги утилізації відходів обмежені прибиранням вулиць, збиранням і 

утилізацією на неконтрольованих звалищах   

– Недостатній моніторинг витрачання коштів та результатів діяльності 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

Проблеми утилізації твердих відходів та 

міжмуніципальне співробітництво 

Утилізації відходів на сміттєзвалищах і наземних сховищах не 

достає належного управління процесом 

– Декілька сміттєзвалищ підпадають під Директиву ЄС, і відходи все звалюють на 

неконтрольованих сміттєзвалищах 

– Правозастосування є проблемою через практику скидання відходів на 

сміттєзвалищі 

– Недостатнє фінансування послуг утилізації відходів сучасного рівня  

– Загальний рівень тарифів на утилізацію відходів при незадовільному рівні окупності 

витрат 

Недостатність усвідомлення проблеми громадськістю та 

правозастосування  

– Низький рівень відповідальності населення за чистоту довкілля  

– Залучення і підтримка громадськості – передумова досягнення цілей та результатів 

при вдосконаленні політики у сфері утилізації відходів  

– Узгоджений підхід до усвідомлення проблеми громадськістю  

 



prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson 

prepared by Dakoli Wilson 

SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

Інституційна структура і правові засади 

міжмуніципального співробітництва 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 
Засади: 

• Більш демократичне формування рішень 

місцевими виборними посадовцями 

• Діяльність базується на  аналізі економіки 

• Асоціація діє згідно бюджетних правил для 

приватного сектору, потенціал сталості   

• Багато прикладів функціонування по всьому світі  

• Модель надання послуг застосовує принцип 

субсидіарності у найкращий спосіб  

• Користувачі системи приймають рішення щодо її 

функціонування 

• Якщо залучають приватний сектор, заохочують до 

участі місцевий бізнес 

• Оплата праці може бути більш привабливою, ніж на 

муніципальному рівні, і це залучає персонал 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 

 
Інституційна структура і правові засади 

міжмуніципального співробітництва 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 

 Недоліки: 
  

• Великий обсяг адміністративних зусиль і 

видатків на започаткування юридичної особи 

• Цілі, функції та заходи окупності витрат 

потребують чіткого визначення  

• Незалежно від форми власності, можуть 

бути вимоги до участі у конкурентних торгах 

на надання послуг утилізації відходів в 

межах певної території 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 

 
Інституційна структура міжмуніципального 

співробітництва, технічні аспекти 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 

 
Засади: 

• Відповідний обсяг діяльності 

забезпечує ефективне видалення 

сміття на звалище 

• Обсяг діяльності надає можливість 

запровадити передові технології, 

наприклад, зворотний осмос 

• Спільне користування транспортом 

при дальніх перевезеннях через 

сміттєперевальні станції економить 

майже 40% витрат, порівняно із 

прямим  перевезенням до 

сміттєзвалища 

• Потенціал утилізації відходів в межах 

більшої території захищає регіони 

туризму 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 
Інституційна структура міжмуніципального 

співробітництва, технічні аспекти 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 

Недоліки: 
• Потребує довгострокових 

зобов'язань для перехресних 

субсидій 

• Нестача технічних знань для 

розроблення передових рішень щодо  

утилізації відходів  

• Управління технічними рішеннями 

потребує технічної спроможності 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 
Міжмуніципальне співробітництво,  

організаційні аспекти 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 
Засади: 

• Високий ступінь структурної 

інтеграції (організації/договори) 

• Структури управління та 

репрезентативності узгоджені з  

прийняттям рішень та фінансовими 

внесками 

• Пропозиції, що їх подають до  

Правління та Загальних зборів, 

потребують попереднього залучення 

технічних спеціалістів муніципалітету 

• Експертна група, - дорадча 

структура, - складається з  

представників муніципалітетів 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 
Міжмуніципальне співробітництво,  

організаційні аспекти 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 Недоліки: 

• Функціонує як організація в бізнесі, 

але для ухвалення рішення 

потребує рішення муніципальної 

Ради  

• Процедури, - наприклад, ухвалення 

бюджету, -  синхронізовані з 

бюджетним процесом 

муніципалітету 

• В процесі формування рішень 

потрібно знаходити рівновагу між 

мажоритарними акціонерами та 

меншими муніципалітетами  

• Окрема підтримка Maliq, - місця 

знаходження сміттєзвалища  

• Дублювання функцій і посад 

працівників 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

 
Міжмуніципальне співробітництво,  

фінансові аспекти 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

Засади: 

• Міжмуніципальне співробітництво у 

сфері утилізації відходів, при 

обслуговуванні кількості населення, 

що дозволяє застосування 

передових технологій, вже 

залучило фінансування від KfW, 

СБ, ЄС (розміром 20 млн.) 

• KRWM піднімає планку стандартів в 

утилізації відходів по всьому регіону, 

але неминуче піднімає вартість 

• Компанія, що працює на 

комерційних засадах, може брати 

кредити та володіти/управляти 

муніципальними активами 
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SUPPORTING DECENTRALISATION IN 
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Міжмуніципальне співробітництво,  

фінансові аспекти 
Вивчення прикладу: KRWM, Al 

 Недоліки: 

• Забезпечення фінансової стабільності в 

довгостроковій перспективі залежить від 

муніципального співробітництва, яке 

покриває операційні видатки за надання 

послуг  

• Запровадження тарифної політики, націленої 

на повне покриття витрат в усіх 

муніципалітетах, що обслуговуються    

• Виділення бюджету на вдосконалення 

утилізації відходів у кожному муніципалітеті  

• Підвищення ефективності витрат і прозорості 

шляхом запровадження госпрозрахункових 

підрозділів для різних типів послуг з 

утилізації твердих відходів, а також  

моніторинг видатків і результатів діяльності 



prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson prepared by Dakoli Wilson 

prepared by Dakoli Wilson 

SUPPORTING DECENTRALISATION IN 

UKRAINE 

Міжмуніципальне співробітництво, 

передумови 

• Децентралізована адміністративна система територій 
– Муніципалітети мають отримати повноту функцій з утилізації твердих 

відходів 

• Автономність місцевих органів врядування  
– Чим вищий рівень автономності муніципалітетів, тим більшою є потреба в 

співробітництві, і тим ширшими є можливості співпраці 

–  Муніципалітети можуть делегувати функцію, але не відповідальність  

• Національна політика на підтримку міжмуніципального 

співробітництво та утилізації твердих відходів  

• Лідерство  (знання та розуміння) 
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? Ваші питання 

alba.dakoli.wilson@flag-al.org 

 


