
 

КОМІТЕТ ОЕСР З 
ПОЛІТИКИ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 

Комітет з політики регіонального розвитку був 

створений у 1999 році з метою вивчення 

територіальних проблем і надання допомоги 

урядам у сфері оцінки та вдосконалення 

територіальної політики. У рамках поточних 

повноважень Комітет має на меті стати першою 

міжнародною платформою, де високопоставлені 

політики можуть визначати, обговорювати, 

розробляти та поширювати свої концепції політики 

регіонального розвитку, які мають враховувати 

умови конкретної території, бути багаторівневими 

та багатогалузевими, ґрунтуватися на фактичних 

даних і мати інноваційний характер. Він відіграє 

провідну роль у вирішенні питань, пов’язаних із 

багаторівневим управлінням, і надає допомогу 

країнам у впровадженні обґрунтованих підходів до 

децентралізації. 

www.oecd.org/regional 

www.oecd.org/gov/regional-policy/  

 

 

ПРОГРАМА ОЕСР 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТ
Ь ЄВРАЗІЇ» 

Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність 

Євразії» реалізується починаючи з 2008 року для 

надання підтримки 13-ти євразійським країнам у 

створенні більш потужних і конкурентних ринків. 

Вона охоплює сім країн Центральної Азії та шість 

країн Східної Європи і Південного Кавказу. 

Програма передбачає застосування інструментів і 

засобів ОЕСР для оцінки сфер і способів 

підвищення конкурентоспроможності країн, 

галузей і регіонів для цілей сталого розвитку. З 

часів запровадження в рамках Програми було 

розроблено та реалізовано ряд стратегій 

підвищення конкурентоспроможності для 

конкретних регіонів і країн, а також проведено 

низку семінарів з питань розбудови потенціалу та 

навчальних заходів для осіб, відповідальних за 

розробку політики. 

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

Проект передбачає надання допомоги українській 

владі у процесі реалізації реформи з 

децентралізації та зміцнення інститутів державного 

управління на національному та регіональному 

рівнях. Він реалізується Підрозділом ОЕСР з 

політики регіонального розвитку та Програмою 

«Конкурентоспроможність Євразії» в тісній 

співпраці з урядом України.  

Проект ґрунтується на результатах Територі-

ального огляду України (2014), підготовленого 

ОЕСР. Він фінансується Європейським Союзом 

спільно з урядами Чеської Республіки, 

Фландрії (Бельгія) і Польщі. 

 

Ключові контактні особи: 

Габріела Міранда,  
керівник проекту в Україні 
Gabriela.MIRANDA@oecd.org 
 
Дороте Аллен-Дюпре, 
старший керівник проекту, підрозділ державних 
інвестицій і багаторівневого управління 
Dorothee.ALLAIN-DUPRE@oecd.org 
 
Михайло Семчук, 
місцевий консультант у Києві 
Тел.: +380 91 321 1050 
mykhailo.semchuk78@gmail.com  

 

 

 

 

Проект ОЕСР «Підтримка 

децентралізації в Україні» 
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Мета і підхід 
 

Щоб забезпечити успішну реалізацію реформи з 

децентралізації влади в Україні, у рамках проекту 

передбачається надання аналітичної підтримки 

(аналіз і політичні рекомендації) і проведення 

заходів з розбудови потенціалу, зокрема низки 

семінарів у Києві та вибраних областях для 

державних службовців різних рівнів управління, а 

також представників бізнесу та громадськості, які 

беруть участь у процесі децентралізації. 

 

Основні завдання проекту:  

o отримання оновлених даних 
територіального аналізу та показників 
ефективності (порівняно зі звітом ОЕСР від 
2014 року) 

o оцінка ходу та труднощів реалізації 
реформи з децентралізації влади;  

o розробка рекомендацій для підвищення 
ефективності багаторівневого управління 
на основі результатів детального аналізу 
ситуації в одному-двох секторах; 

o розширення співпраці з органами ОЕСР і 
розповсюдження результатів проекту. 

 

 

 

 

 

Очікувані результати та основні 
заходи 
 

Аналітична підтримка передбачає підготовку звіту 

та проведення зустрічей з високопосадовцями з 

таких питань: 

o територіальний розвиток в Україні та його 

ефективність, зокрема оновлені ключові 

показники територіального розвитку; 

o труднощі реалізації реформи з 

децентралізації влади в Україні та механізми 

їх усунення; 

o аналіз конкретних прикладів галузевої 

децентралізації на основі належної практики 

ОЕСР і надання рекомендацій щодо 

зміцнення багаторівневого управління в 

обраних сферах. 

Результати та рекомендації будуть опубліковані у 

фінальному Звіті ОЕСР та винесені на обговорення 

в Комітеті з політики регіонального розвитку. Звіт 

буде представлений на міжнародній конференції, 

яка відбудеться в Києві навесні 2018 року. 

 

Заходи з розбудови потенціалу включатимуть 

вісім семінарів в Україні за участі експертів з 

Польщі, Чехії та Фландрії, а також навчальні 

візити для українських чиновників і осіб, 

відповідальних за розробку політики, з метою 

обговорення питань територіального планування 

та надання послуг з європейськими та 

фламандськими колегами. 

 

 

Проект ОЕСР передбачає залучення зацікав-

лених осіб на всіх рівнях управління та надання 

їм рекомендацій. Ключові партнери та 

бенефіціари:  

o Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України (провідне мініс-

терство); 

o Міністерство фінансів, усі інші галузеві 

міністерства; 

o регіональні органи влади (у тому числі їх 

об’єднання); 

o виборні посадовці і адміністративний 

персонал на рівні області, району та 

громади; 

o громадяни України, які отримають вигоду 

від підвищення ефективності та 

результативності роботи регіональних 

органів влади. 

 

 

Партнери та бенефіціари 
 


