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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 семінар 

Цей семінар представляє передові практики та політичні 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 управління відходами та транспорту. Це шостий семінар із серії, передбаченої проектом.    

Синхронний англійсько-український переклад надаватиметься під час семінару.  

 

 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.  

 

 Реєстрація 

Участь в семінарі є безоплатною, проте реєстрація є обов’язковою. Якщо ви бажаєте взяти участь, 
пройдіть за посиланням: http://ru.kongres.lublin.eu/ru/registration-ru.   

 

 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 

  

http://ru.kongres.lublin.eu/ru/registration-ru
mailto:gabriela.miranda@oecd.org
mailto:mariavarinia.michalun@oecd.org
mailto:lyudmyla.tautiyeva@oecd.org
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ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: 

НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ : ВИПАДОК ПОЛЬЩІ 

 

Конференц Центр Люблін, вул. Гротгера, 2 

Люблін, Польща ● Понеділок 25 вересня 2017 

 

Mодератор: пані Габріела Міранда , менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР  

14:00-14:30 

 

Привітання та Вступне слово 

 пан Вільям Томпсон, голова Департаменту Євразія , ОЕСР  

 пан Мачей Фалковскі, заступник директора Департаменту з розвитку 
економічного співробітництва, Міністерство закордонних справ Польщі  

 пан Марек Куберскі , заступник директора Департаменту розвитку 
співробітництва, Міністерство закордонних справ Польщі  

14:30-15:15 Сесія 1: Надання ефективних публічних послуг на місцевому рівні 

Презентація досвіду країн ОЕСР: 

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

 пані Малгожата Люблінська, делегат Польщі, Комітет  ОЕСР з політики 
регіонального розвитку,  Експерт відділу макрорегіонального виміру та 
департаменту стратегії розвитку Міністерства розвитку Польщі 

Відкрита дискусія з українськими партнерами з приводу наступних питань: 

 Які основні проблеми для надання державних послуг на місцевому рівні? 

 Яким чином міжмуніципальне співробітництво  може сприяти кращому 
наданню державних послуг? 

 Які існують структури управління та механізми міжмуніципального 
співробітництва?  

 Які механізми можуть ефективно сприяти координації між громадами, 
регіональними адміністраціями та центральним урядом для забезпечення 
якісного надання послуг? 

 Яким чином місцеві органи влади об’єднують ресурси для забезпечення 
більш ефективного надання якісних публічних послуг? 

15:15-15:30 Перерва на каву 
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15:30-17:00 Сесія 2: Покращення  місцевої мобільності шляхом забезпечення більш ефективної 
транспортної системи та транспортної інфраструктури на місцевому рівні  

Презентація досвіду країн ОЕСР: 

 пан Міхал Воланскі, доктор Департаменту транспорту, Варшавська школа 
економіки, Польща  

 пан Адріан Мазур, директор Департаменту стратегії міжнародного 
транспортного співробітництва, Міністерство інфраструктури та будівництва 
Польщі  

Відкрита дискусія з українськими партнерами з приводу наступних питань: 

 Яким чином відповідальність за забезпечення громадським транспортом 
розподілена між областю, районом, містом та селом?   

 Які джерела фінансування транспортної інфраструктури та послуг (бюджети, 
тарифи для користувачів, пільги)? 

 Які існують механізми для транспортного міжсекторного співробітництва? 

 Які є механізми для співробітництва із сусідніми громадами, регіональними 
адміністраціями та центральним урядом?  

 Які необхідні умови для ефективного надання якісних транспортних послуг на 
місцевому рівні? 

 Яким чином розподілена відповідальність, фінанси та передача повноважень 
за обслуговування транспорту? 

 Яким чином транспортні мережі плануються та управляються у 
високоурбанізованих районах? 
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17:00-18:30 Сесія 3: Покращення управління відходами на місцевому рівні: проблеми та 
найкращі практики надання високоякісних послуг 

Презентація досвіду країн ОЕСР: 

 пан Артур Модржеєвський , доктор Білостоцького університету, факультет 
права, Польща  

 пан Мирослав Чекай, Національний фонд охорони навколишнього 
середовища та управління водними ресурсами   

Відкрита дискусія з українськими партнерами з приводу наступних питань: 

 Яким чином відповідальність за управління відходами розподілена між 
різними рівнями місцевого управління ? 

 Які головні проблеми з управління відходами постають на місцевому рівні? 
Яким чином вони вирішуються (методи, найкращі практики, 
міжмуніципальне співробітництво, т.д)?  

 Які перешкоди для ефективного надання публічних послуг у цьому напрямку 
на місцевому рівні? (перешкоди нормативно-правові/технічні/організаційні) 

 Які існують механізми для залучення інвестицій у послуги з управління 
відходами? 

18:30-18:45 Заключення та підбиття підсумків 

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

 пані Анна Костжева-Місталь, голова Відділу з підтримки ринків СНД, 
Департамент розвитку економічної співпраці , Міністерство закордонних 
справ Польщі (tbc)  

18:45 Кінець семінару 

19:00 Вечеря 

 
 

 

 

 


