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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 

 
 

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

ОЕСР організовує триденний учбовий візит до Східної Польщі для обраної групи українських 
розробників політики з метою отримання досвіду з перших рук щодо практик 
впроваджених польськими містами та регіонами у сфері надання публічних послуг на 
місцевому рівні. Цей візит включає також одноденний семінар з розбудови спроможностей 
щодо «Надання публічних послуг на місцевому рівні: досвід Польщі».  

Процес децентралізації в Польщі може слугувати прикладом для України, особливо у сфері 
розвитку ефективних систем надання публічних послуг на місцевому рівні. Учбовий візит 
надасть можливість для обраної групи українських зацікавлених сторін із Львівської області 
ознайомитися з досвідом Польщі та обговорити спільні виклики децентралізації, що 
стосуються багаторівневого управління, координаційних механізмів та надання публічних 
послуг на місцевому рівні.  

Учбовий візит включає серію зустрічей з регіональними та муніципальними 
представниками влади, а також фокус групи з польськими зацікавленими сторонами для 
обговорення викликів та уроків у сфері регіонального та міського планування, 
регіонального розвитку, управління державними фінансами та надання послуг на 
місцевому рівні. Візит також надасть можливість для українських представників влади 
зустрітися з польськими посадовцями для обговорення свого досвіду у сфері регіонального 
розвитку та його впливу на адміністративну, інвестиційну спроможності та спроможність у 
сфері надання послуг. Крім того, українські учасники матимуть змогу обговорити з 
польськими колегами «за та проти» об’єднання громад та їх погляд на секторальну 
децентралізацію на конкретних прикладах двох секторів: транспорту та управління 
відходами.  

 Учасники  

Цільовою аудиторією є регіональні та муніципальні розробники політики Львівської міської 
та обласної державних адміністрацій, а також представники Асоціації об’єднаних 
територіальних громад, та Асоціації міст України. Семінар об’єднує групу обраних шести 
українських представників Львівської області для обміну ідеями і досвідом з експертами 
ОЕСР та Польщі щодо питань децентралізації, багаторівневого управління та надання 
державних послуг на місцевому рівні.  

 Контакти 

За подальшою інформацією щодо цього заходу прохання звертатися до: 

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

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики регіонального 
розвитку ОЕСР: 
mariavarinia.michalun@oecd.org  

 пані Людмила Таутієва, аналітик політики, Програма Євразія, ОЕСР: 
lyudmyla.tautiyeva@oecd.org  

mailto:gabriela.miranda@oecd.org
mailto:mariavarinia.michalun@oecd.org
mailto:lyudmyla.tautiyeva@oecd.org
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ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ :  

ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 

Учбовий візит до Любліна та Жешува, Польща 

25-28 вересня 2017 

 

 

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ 2017 (ПОДОРОЖ) 

Подорож в Люблін: Автобус Львів (10:15)  Люблін (14:40)* 

* орієнтовний час прибуття через можливі затримки на українсько-польському кордоні 

15:00*  Приїзд у Люблін та трансфер в готель. 

15:30* Реєстрація в готелі. 

Адреса: IBB Grand Hotel Lublinianka, вул. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 
Люблін 

15:30*-
19:30 

Вільний час у Любліні. 

20:00-22:00 Вечеря на запрошення польських органів влади.  

Адреса: IBB Grand Hotel Lublinianka, вул. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 
Люблін 

 

ПОНЕДІЛОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2017 (ЛЮБЛІН) 

9:00-10:00 Реєстрація на Конгрес Ініціатив Східної Європи та привітальна кава  

Адреса: Конференц Центр Люблін, вул. Artura Grottgera 2, 20-029 Люблін  

10:00-10:30 Церемонія відкриття Конгресу  

 пан Кшиштоф Жук, мер м. Люблін 

 пан Славомир Сосновскі, маршал Люблінського воєводства  

10:30-11:30 Лекція з нагоди відкриття 

http://ru.kongres.lublin.eu/ru/strona-glowna-ru
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11:30-11:45  Перерва на каву 

11:45- 13:00 VIP Панельна дискусія Міжнародна співпраця як засіб стабілізації та 
регіонального розвитку  

Модератор: 

 пан Кшиштоф Становські, Екс-віце-міністр закордонних справ Польщі 

Учасники дискусії: 

 пан Рішард Чарнецький, віце-президент Європейського Парламенту 

 пан Хасан Хасанов, посол Республіки Азербайджан у Польщі  

 пан Ян Пекло, посол Республіки Польща в Україні  

 пані Малгожата Госевська, член Парламенту, віце-голова Комісії 
закордонних справ Сейму  

 пан Вільям Томпсон, голова Відділу Євразія, Організація економічної 
співпраці та розвитку (ОЕСР)  

 пан Кшиштоф Хетман, член Європейського Парламенту 

 пан Рефат Чубаров, Україна 

 пан Вальдемар Слугоцький, член Сенату, заступник голови Комісії 
закордонних справ та Європейського Союзу  

13:00-14:00 Перерва на обід у приміщенні Конференц Центру 

На запрошення органів влади Любліна та Міністерства закордонних справ 
Польщі  

14:00-19:00 Семінар ОЕСР “Надання публічних послуг на місцевому рівні: досвід 
Польщі” 

Цей семінар представляє передові практики та підходи для підтримки 
кращого надання публічних послуг на місцевому рівні, спираючись на досвід 
Польщі. Під час семінару будуть розглянуті механізми вертикальної 
координації для ефективного надання публічних послуг на рівні міста та 
громади. Вивчення кейсів покаже, яким чином Польща ефективно 
децентралізувала ресурси, відповідальність та завдання для міст. Семінар 
також включає кейси щодо надання послуг у сфері транспорту та управління 
відходами. Це пятий семінар із серії, передбаченої проектом ОЕСР 
Підтримка децентралізації України, що спільно фінансується Європейським 
Союзом та урядами, Чехії, Фландрії та Польщі.  

Докладна програма семінару у додатку  

19:00 Вечеря у приміщенні Конференц Центру 
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На запрошення органів влади Любліна та Міністерства закордонних справ 
Польщі 

 Повернення до готелю 

Aдреса: IBB Grand Hotel Lublinianka, вул. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 
Люблін 
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ВІВТОРОК, 26 ВЕРЕСНЯ 2017 (ЛЮБЛІН  ЖЕШУВ) 

8:30 Чек-аут з готелю. Зустріч в лобі.  

9:00-12:50 Зустрічі з відповідними інституціями у Любліні  

Метою цього дня є обговорення деталей надання публічних послуг органами 
місцевого самоврядування Любліна. Візит продемонструє, яким чином 
організована система надання публічних послуг в Любліні та області, як 
приймаються рішення щодо бюджетів, і як функціонує горизонтальна 
координація (міжмуніципальна, міжрегіональна), аби забезпечити якісне та 
ефективне надання публічних послуг населенню. Особливу увагу буде 
приділено регіональному економічному розвитку, транспортній системі, та  
організації управління відходами та каналізаційною системою.  

► Мерія м. Люблін, презентація Люблінського воєводства та 
Люблінського повіту  

Привітальне слово пана Кшиштофа Грабчука, віце-маршала 
Люблінського воєводства та презентація Люблінського воєводства  

             Презентація функціонування органів місцевого самоврядування  

 Представник (tbc) 

Презентація місцевого фінансування та бюджету  

 пан Рішард Сташчак, голова департаменту фінансів  

Презентація організації системи громадського транспорту  

 пан Міхаль Здун , голова департаменту транспортної 
політики та дорожнього будівництва  

Презентація системи управління відходами та каналізацією  

 пан Славомир Струскі, голова департаменту сільського 
господарства та навколишнього середовища   

Презентація регіонального розвитку та співробітництва з місцевими 
органами влади 

 пан Богдан Кавалько, голова департаменту регіонального 
розвитку  

► Зустріч з представництвом Асоціації польських міст у м. Любліні.  

Адреса: вул. Артура Гротгера 4 

13:00-14:30 Обід у Конференц Центрі Люблін  

http://www.zmp.poznan.pl/en
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На запрошення органів влади Любліна та Міністерства закордонних справ 
Польщі 

14:30-16:00 Вільний час або   

Візит до місцевої компанії з управління відходами та сточними водами, 
зустріч з паном Славомиром Матияшчик, голова правління або  

Участь в одній з панельних дискусій Конгресу, наприклад щодо мобільності: 
Агломерація та регіональний транспорт  

16:15 Зустріч в лобі готелю. Трансфер до залізничного вокзалу. 

17:16-19:56 Поїзд Люблін → Жешув 

20:00 Приїзд до Жешува, трансфер в готель, чек-ін.  

Адреса: Резіданс Шанель, вул. Przesmyk 6, 35-065 Жешув 

20:30 Вечеря на запрошення органів влади Жешува   

Ресторан Оранжерея, Готель Жешув 

Адреса: al, Józefa Piłsudskiego 44, Жешув 
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СЕРЕДА, 27 ВЕРЕСНЯ 2017 (ЖЕШУВ) 

8:30 Зустріч в лобі готелю. 

9:00-11:00 

 

Зустрічі з відповідними інституціями у Жешуві 

► Мерія м. Жешув, презентація Підкарпатського воєводства та 
Жешівського повіту  

Вітальне слово пана Володислава Ортила, маршала Підкарпатського 
воєводства 

             Презентація Підкарпатського воєводства   

 пан Mачей Яскот, директор департаменту розвитку та 
економічного співробітництва 

Презентація функціонування органів місцевого самоврядування  

 пан Рафал Полак, голова адміністрації Сейміку (місцевого 
парламенту), адміністрація Маршала  

Презентація місцевого фінансування та бюджету 

 пан В. День, директор департаменту місцевих фінансів та 
бюджету  

Адреса: Адміністрація Маршала воєводства, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-
010 Жешув 

11:00-11:15 Перерва 

11:15-13:00 Зустрічі з відповідними інституціями у Жешуві (продовження) 

Презентація організації громадського транспорту 

 пан Ж. Дерен, голова департаменту громадських доріг та 
громадського транспорту  

Презентація системи управління відходами та каналізацією 

 пан A. Куліг, голова департаменту охорони навколишнього 
середовища   

Презентація роботи Асоціації органів місцевого самоврядування 
Підкарпаття  

 пан M. Челкала, голова представництва Асоціації органів 
місцевого самоврядування Підкарпаття  

Адреса: Адміністрація Маршала воєводства, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-
010 Жешув 
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13:00-14:30 Обід у Жешуві на запрошення органів місцевої влади  

Ресторан Оранжерея, Готель Жешув  

Адреса: al J. Piłsudskiego 44 

14:45-16:45 Круглий стіл з головами гмін (громад) для обговорення викликів надання 
публічних послуг у сфері транспорту, поводження з відходами та управління 
каналізаційною системою на місцевому рівні, а також обговорення питань 
міжмуніципального співробітництва за участю представників:  

 Асоціації гмін (представники Богучвали, Бещадського повіту, 
повіту Радомиш Великий);  

 м. Жешува (питання транспорту); 

 Сталова Вола Сіті та місто Глогув Малопольське (питання стоків 
та управління стічними водами) 

Адреса: Готель Жешув, Al, J.Piłsudskiego 44 

17:30-19:30 Прогулянка містом 

20:00 Вечеря в Жешуві на запрошення органів місцевої влади  

Адреса: Готель Брістоль, вул.Rynek 20  

22:00 Повернення в готель 

Адреса: Резіданс Шанель, ul. Przesmyk 6, 35-065 Rzeszów 
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ЧЕТВЕР, 28 ВЕРЕСНЯ 2017 (ЖЕШУВ  ЛЬВІВ) 

9:00 Чек аут з готелю. Зустріч в лобі.   

9:30-11:30 Підбиття підсумків 

Адреса: Резіданс Шанель, вул. Przesmyk 6, 35-065 Rzeszów 

11:30-13:00 Вільний час у Жешуві 

13:00-14:00 Обід на запрошення ОЕСР  

Адреса: Резіданс Шанель, ul. Przesmyk 6 

14:30 Зустріч в лобі. Трансфер до вокзалу.  

15:00-21:00  Подорож до Львова: Автобус Жешув  Львів 

21:00 Приїзд у Львів.  КІНЕЦЬ УЧБОВОГО ВІЗИТУ 
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

Люблін є дев'ятим найбільшим містом у Польщі та столицею Люблінського воєводства з 
населенням 349 103 людей та площею 147 км2.  Його називають "Східні ворота 
Європейського Союзу", оскільки тут пересікаються важливі міжнародні транзитні 
маршрути. Люблінський аеропорт, відкритий у грудні 2012 року, забезпечує легкий доступ 
до основних європейських міст та транспортних вузлів: Дублін, Франкфурт, Лондон, Осло та 
Стокгольм. Люблін добре пов'язаний з іншими регіонами завдяки великій мережі 
залізничних і автомобільних доріг, створених завдяки регулярним інвестиціям в 
інфраструктуру. 

У 2011 році  у своєму звіті щодо великих польських міст ("Звіт про великі польські міста") 
PwC високо оцінив Люблін через його дуже гарний стан природного навколишнього 
середовища, високі стандарти життя та інвестиції. Місто вважається привабливим для 
іноземних інвестицій, і згідно з Financial Times, Люблін є одним з найкращих міст для 
бізнесу в Польщі. Рівень прямих іноземних інвестицій ставить Люблін поряд з найбільшими 
польськими містами за показником економічної ефективності. Люблін також є важливим 
академічним центром з п'ятьма великими університетами, визнаними за кордоном. 

Жешув є найбільшим містом у південно-східній Польщі з населенням 187 208 людей і 
площею 116,4 км2. Жешув - столиця Підкарпатського воєводства, головни місто 
Жешівського повіту, центр Митрополії Жешова та економічний, науковий та культурний 
центр південно-східної Польщі. 

Місто є одним з найелітніших у Польщі, може похвалитися високими стандартами життя та 
високою якість забезпечуваних послуг (нагороджений сертифікатом ISO). У 2011 Жешув 
посів друге місце у рейтингу найпривабливіших середніх міст для бізнесу Форбс, що 
свідчить про високу якість інвестиційної політики міста. Жешув також отримує значні 
інвестиції ЄС та іноземні інвестиції (47,2 млн. євро в 2004-2006 роках). Жешув 
розташований на перетині декількох важливих міжнародних доріг: міжнародний маршрут 
E-40 від Дрездена до Києва та внутрішні маршрути 9 і 19, що забезпечують зв'язок між 
скандинавськими та балтійськими країнами та Центральною та Східною Європою; і головна 
залізнична магістраль Захід-Схід E-30 міжнародного економічного значення. У Жешуві 
більше 200 тисяч компаній, які обслуговуються більш ніж 800 фінансовими та діловими 
установами, а також декількома спеціальними економічними зонами. Місто має 
міжнародний аеропорт і є членом Eurocities. 

Останні десятиліття Жешув зазнав значного зростання, і місто буде надалі розширене за 
рахунок включення навколишніх міст, аби посилити функції Жушева як столичного центру 
східної Польщі. 

Конгрес Ініціатив Східної Європи: Конгрес є масштабною подією, яка в минулому році 
зібрала понад 1000 учасників з таких країн, як Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Чехія, 
Франція, Грузія, Ізраїль, Литва, Молдова, Монголія, Польща, Румунія, Росія, Словаччина. 
Україна, США та Велика Британія. Його відкрив екс-президент України Віктор Ющенко.  
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СПИСОК УЧАСНИКІВ 

ПОЛЬЩА 

 Анна Кошчева-
Місталь 

Міністерство 
закордонних 
справ Польщі  

Голова відділу 
департаменту 
економічної 
співпраці  

Anna.Kostrzewa-
Misztal@msz.gov.pl  

 Кшиштоф  Грабчук  Адміністрація 
Люблінського 
воєводства  

Віце-маршал   

 Рішард  Сташчак  Адміністрація 
Люблінського 
воєводства 

Директор 
департаменту 
фінансів  

 

 Міхаль  Здун  Адміністрація 
Люблінського 
воєводства 

Директор 
департаменту 
транспортної 
політики та 
дорожнього 
будівництва  

 

 Славомир Струскі  Адміністрація 
Люблінського 
воєводства 

Директор 
департаменту 
сільського 
господарства та 
навколишнього 
середовища   

 

 Богдан  Кавалько Адміністрація 
Люблінського 
воєводства 

Директор 
департаменту 
регіонального 
розвитку 

 

 Володислав Ортил  Адміністрація 
Підкарпатсько
го воєводства  

Маршал 
Підкарпатського 
воєводства  

 

 Мачей Яскот  Адміністрація 
Підкарпатсько
го воєводства 

Директор 
департаменту 
розвитку та 
економічного 
співробітництва  

 

 Рафал 

  

Полак  Адміністрація 
Підкарпатсько

Голова адміністрації 
Сейміку (місцевого 
парламенту), 

 

mailto:Anna.Kostrzewa-Misztal@msz.gov.pl
mailto:Anna.Kostrzewa-Misztal@msz.gov.pl
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го воєводства  Адміністрація 
Маршала  

 В. День Адміністрація 
Підкарпатсько
го воєводства 

Директор 
департаменту 
місцевих фінансів та 
бюджету  

 

 Ж. Дерен Адміністрація 
Підкарпатсько
го воєводства 

Директор 
департаменту 
громадських доріг та 
громадського 
транспорту  

 

 A. Куліг Адміністрація 
Підкарпатсько
го воєводства 

Директор 
департаменту 
охорони 
навколишнього 
середовища   

 

 M.  Челкала  Представницт
во Асоціації 
органів 
місцевого 
самоврядуван
ня 
Підкарпаття  

Голова   

УКРАЇНА 

 Віталій  Корецький Львівська 
обласна 
державна 
адміністрація  

Радник голови з 
децентралізації, 
керівник львівського 
Офісу реформ  

or.lviv@yahoo.com  

 Надія Бажанська Львівська 
обласна 
державна 
адміністрація  

Начальник 
відділу стратегічного 
планування 
департаменту 
економічної 
політики  

banandian@gmail.com  

 Богдан  Барабаш Асоціація 
об’єднаних 
територіальни
х громад  

Сільський голова 
Грабовецької ОТГ  

 

barabash_bogdan@meta.ua  

 Зиновій  Гладун Львівська Заступник zinov139@ukr.net  

mailto:or.lviv@yahoo.com
mailto:banandian@gmail.com
mailto:barabash_bogdan@meta.ua
mailto:zinov139@ukr.net
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міська рада  начальника 
управління 
оперативного 
поводження з 
відходами  

 Костянтин 
 

Баранюк Львівська 
міська рада 

Головний спеціаліст 
управління 
транспорту  

kostia.baraniuk@gmail.com  

 Василь  Муравель Асоціація міст 
України (АМУ) 

Міський голова 
Новояворівська 

v.i.muravel@gmail.com 

ОЕСР 

 Вільям Томпсон ОЕСР Євразія  Керівник  william.tompson@oecd.org  

 Габріела Міранда ОЕСР Євразія  Менеджер проектів 
по Україні  

gabriela.miranda@oecd.org  

 Марія-
Варінья 

Мішалун ОЄСР Відділ 
політики 
регіонального 
розвитку   

Менеджер проектів mariavarinia.michalun@oecd.
org  

 Малгожата Люблінська ОЄСР Відділ 
політики 
регіонального 
розвитку   

Делегат від Польщі Malgorzata.Lublinska@mr.gov.pl  

 Міхал  Воланскі Варшавська 
школа 
економіки 

Доктор 
департаменту 
транспорту 

m.wolanski@michalwolanski.pl  

 Артур   Модржеєвс
ький 

Білостоцький 
університет 

Доктор факультет 
права 

artasm@wp.pl  

 Людмила Таутієва ОЕСР Євразія  Аналітик політики  lyudmyla.tautiyeva@oecd.org  

  

mailto:kostia.baraniuk@gmail.com
mailto:v.i.muravel@gmail.com
mailto:william.tompson@oecd.org
mailto:gabriela.miranda@oecd.org
mailto:mariavarinia.michalun@oecd.org
mailto:mariavarinia.michalun@oecd.org
mailto:Malgorzata.Lublinska@mr.gov.pl
mailto:m.wolanski@michalwolanski.pl
mailto:artasm@wp.pl
mailto:lyudmyla.tautiyeva@oecd.org
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ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

Готель в Любліні 
IBB Grand Hotel Lublinianka  
вул. Краківське Пріздев'явання 56,  
20-002 Люблін  
Тел. : +48 81 446 61 00 
 
Готель в Жешуві 
Schanel Résidence 
вул. Прззмык 6,  
35-065 Жешув 
Тел.: +48 17 862 64 71 
 
Важливі номери: 

 Європейський екстрений дзвінок 112 

 Поліція 101 
 
 

Конгрес Ініціатив Східної Європи 
Конференц Центр Люблін,  
вул. Артура Гротгера 2, 20-029 Люблін 

 
Місце проведення семінару ОЕСР  
Конференц Центр Люблін,  
вул. Артура Гротгера 2, 20-029 Люблін 

 
Місцеві польські координатори 
Анна Кошчева-Місталь тел. +48 795 550 610 
Даріуш Монгіало тел. +48  795 550 740 
 
Контакти ОЕСР 
Габріела Міранда  тел. +33 634 44 64 48 
Людмила Таутієва  тел.+33 614 57 90 21 
                                            +38 063 80 222 14  
 
 

 

 


