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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/
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 ПРО ЦЕЙ ЗАХІД  

Цей семінар має на меті розбудову спроможності й стає початком дослідження впливу 

процесу децентралізації в Україні та його перебігу на регіональному і місцевому рівнях, 

зокрема на муніципальному. Запрошені посадові особи та розробники політики матимуть 

можливість поділитися своїм досвідом реалізації реформ та впливу децентралізації на 

адміністративну, інвестиційну спроможності та спроможність надавати послуги. Окрім 

цього, учасники мають можливість обговорити «за» і «проти» процесу злиття громад та свої 

цілі децентралізації. Під час кожної сесії досвід України буде представлений поряд із 

практикою країн-членів ОЕСР. Також буде виділено час  на питання й відповіді, на роботу в 

малих групах.  Такий підхід пропонує учасникам можливість дізнатися, яким чином інші 

посадові особи муніципального рівня реагують на проблеми та використовують можливості 

децентралізації.  

Цей семінар є другим з низки заходів цього проекту, що відбулися у Києві та матимуть місце 

в областях.  

Під час семінару надаватиметься синхронний переклад англійською та українською 

мовами.  

 

 УЧАСНИКИ  

Цільова аудиторія - розробники політики й практики реалізації політики на місцевому рівні, 

а також представники організацій обласного рівня, що беруть участь в реформах 

децентралізації в Україні. Очікується приблизно 30-40 учасників, - і така відносно невелика 

кількість учасників дозволить експертам ОЕСР і зацікавленим сторонам України вільно 

обмінятися думками та досвідом. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ  

Участь у заході безоплатна, але реєстрація є обов’язковою.  Якщо Ви бажаєте взяти участь, 

просимо надіслати листа електронною поштою нашому місцевому консультанту у Києві, 

пану Михайлу Семчуку: mykhailo.semchuk78@gmail.com,  до п’ятниці, 10 березня 2017 р.   

 

 КОНТАКТИ  

За подальшою інформацією щодо цього заходу прохання звертатися до наступних осіб:  

 Пані Габріела Міранда, Керівник проекту в Україні,  gabriela.miranda@oecd.org  
 Пані Марія-Варінія Міхалун, менеджер проекту, mariavarinia.michalun@oecd.org  
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ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ:  

ЗМІЦНЕННЯ ПАРТНЕРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ Й МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ 

Готель Reikartz Рівер, Миколаїв 

Миколаїв, Україна • 15 березня 2017 року 

 

Відкриття семінару та представлення  

Модератор:  пані Марія-Варінія Міхалун, Директорат з питань державного управління та розвитку територій, 
ОЕСР 

 

10.00-10.15 

 

 

Вітання та вступне слово  

 пан Олександр Кушнір, заступник Голови Миколаївської обласної державної адміністрації  

 пані Доротея Аллен-Дюпре, старший аналітик,  Відділ політики регіонального розвитку, ОЕСР 

10.15-11.15 
 
 
 

Вступ: Поступ і проблеми реалізації реформи децентралізації в Україні   

 пані Вікторія Москаленко, Голова Миколаївської обласної ради  

 пан Олександр Сєнкевич, мер міста Миколаїв  

 пан  Сергій  Саханєнко, професор кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України 

11.15-11.30 Перерва на каву 

11.30-12.45 

 

 

Сесія 1: Децентралізація у світлі  економічного і соціального розвитку на рівні області та громади  

Презентація досвіду економічного і соціального розвитку України на регіональному й місцевому 
рівнях:  

 пані Тетяна Шуліченко, голова Департаменту економіки та інвестицій, Миколаїв   

 пан Валентин Бойко, представник Центру розвитку місцевого самоврядування, Миколаїв  

Презентація ОЕСР: 

 пані Доротея Аллен-Дюпре, старший аналітик,  Відділ політики регіонального розвитку, ОЕСР 

 Д-ра Йорна Гравінгхолта, Старший науковий співробітник, Департамент врядування, 
державності та безпеки, Німецький інститут розвитку 

Важливі питання для обговорення:  

 Які проблеми існують на шляху ефективного регіонального розвитку, і як такі проблеми 
долають завдяки реформі децентралізації? 

 Які зміни щодо розвитку економіки та зростання добробуту громадян Ви очікуєте як результат 
децентралізації?  

 Як громадяни сприймають реформи у сфері  децентралізації?  

 

12.45-14.00 Перерва на обід 



 
 
 
 

 

  

14.00-15.15 

 

Сесія  2: Бюджетна децентралізація та фінансування на регіональному й місцевому рівнях: 

розбудова спроможності за цими напрямами реформи 

Презентація досвіду України на регіональному й місцевому рівнях у сфері бюджетної 
децентралізації: 

 пан Олександр Дюдюк, консультант з комунікації офісу реформ Миколаївського відділення 
Асоціації міст України 

Презентація ОЕСР:   

 пані Ізабель Чатрі,  менеджер проекту, Реформування територій та фінансування на 
регіональному й місцевому рівнях, Відділ політики регіонального розвитку, ОЕСР 

Важливі питання для обговорення:  

 Чи бюджетна децентралізація підсилила здатність українських громад більш ефективно 
виконувати їх функції?  

 Що саме становить головні проблеми фінансування місцевої інфраструктури? Яким чином їх 
можна розв’язати? 

 Як можна збільшити фінансування з центрального рівня, доходи з власних джерел (місцеві 
податки, тарифи користувачів, тощо), а також  фінансування із зовнішніх джерел (шляхом 
кредитування)? 

15.15-15.30 Перерва на каву 

15.30-16.45 

 

Сесія  3: Надання послуг державою в контексті децентралізації  

Презентація досвіду України на регіональному й місцевому рівнях у сфері надання послуг 
державою: 

 пані Тетяна Яблоновська, виконавчий директор Миколаївського відділення Асоціації міст 
України  

 пані Людмила Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних 
послуг міста Миколаїв 

Презентація ОЕСР:   

 пані Марія-Варінія Міхалун, аналітик політики, Відділ політики регіонального розвитку, ОЕСР 

Важливі питання для обговорення:  

 Чи процес децентралізації в Україні змінив тип, якість і спроможність надання послуг держави 
на рівні громади?   Якщо так, як саме? 

 Який досвід існує на регіональному й місцевому рівнях щодо міжмуніципальної співпраці у 
сфері надання послуг державою?  

 Яким чином розширення  міжмуніципальної співпраці у сфері надання послуг державою 
сприяє досягненню громадами завдань щодо покращення якості життя кожного громадянина? 

16.45-17.00 Висновки семінару та заключні коментарі  

 пан  Олександр Кушнір, заступник Голови Миколаївської обласної державної адміністрації  

 пан Олександр Сєнкевич, мер міста Миколаїв 

 пані Доротея Аллен-Дюпре, старший аналітик, Відділ політики регіонального розвитку, ОЕСР 

Project co-financed by the 
European Union 


