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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» КОМІТЕТ ОЕСР З
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
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 РЕФОРМ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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.

ПРО ЗАХІД
Цей семінар подаватиме тему децентралізації та деконцентрації в контексті
територіальної реформи в Україні, що на разі триває, з фокусом на об’єднанні громад,
формах співпраці та заохочення, а також на адміністративному процесі злиття громад. На
семінарі будуть представлені приклади практики реформування децентралізації та
деконцентрації влади в країнах-членах ОЕСР, включно з важливими факторами успіху в
досягненні координації між різними рівнями державного управління, в розбудові
підзвітності та підвищення якості надання послуг на обласному й місцевому рівні.
Учасники отримають можливість почути, як саме інші країни розв’язали проблеми, з
якими вони стикалися в процесі реформування, та обговорюватимуть набутий досвід з
посадовими особами і науковцями. Цей семінар - перший у низці заходів проекту, що
матимуть місце у Києві та в областях.
Під час заходу надаватиметься синхронний переклад англійською та українською
мовами.

УЧАСНИКИ
Цільова аудиторія нашого заходу – розробники політики й практики з державного сектору,
представники аналітичних центрів, органів регіональної та місцевої влади, відповідних
асоціацій, залучених до реформи децентралізації. Ми розраховуємо на участь приблизно 40-50
осіб. Така відносно невелика кількість учасників має сприяти жвавому обміну думками й
досвідом між експертами ОЕСР і зацікавленими сторонами від України.

РЕЄСТРАЦІЯ
Участь у заході безоплатна, але реєстрація є обов’язковою. Якщо Ви бажаєте взяти
участь, просимо надіслати листа електронною поштою нашій контактній особі у Києві пану Михайлу Семчуку: mykhailo.semchuk78@gmail.com, до п’ятниці, 20 січня 2017 р.

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



Пані Габріела Міранда, Регіональний менеджер по Україні,
gabriela.miranda@oecd.org
Пані Марія-Варінія Міхалун, менеджер проекту, mariavarinia.michalun@oecd.org

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕКОНЦЕНТРАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ:
ДОСВІД КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОЕСР
вул. Велика Житомирська, 9
Київ • 26-27 січня 2017р.

Четвер, 26 січня 2017р.
Модератор: пан Вільям Томпсон, Керівник ОЕСР Євразія
9.30-10.00

10.00-10.45

Привітання й вступне слово


Пан Вячеслав Негода, Перший заступник Міністра, Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України



Пан Бенедікт Геррманн, Перший секретар, Експерт з питань політики
децентралізації, секторальні реформи, Представництво Європейського Союзу
в Україні



пан Вільям Томпсон, Керівник ОЕСР Євразія

Вступ: Тенденції децентралізації в країнах-членах ОЕСР


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

10.45-11.15

Перерва на каву

11.15-12.30

Сесія 1. Реалізація реформи децентралізації: тенденції та розподіл
відповідальності
Презентація досвіду країн-членів ОЕСР:


Передача повноважень на нижчі рівні державного управління з
фокусом на вдосконаленні надання послуг державою – досвід
Нідерландів: пані Іріс де Грааф, Департамент міжурядових відносин,
Міністерство внутрішніх справ та відносин в королівстві, Нідерланди



Відповіді на питання

Презентація досвіду України:


Пан Василь Куйбіда, Президент, Національна академія державного
управління при Президентові України



Пані Олена Томнюк, Директор Центру розвитку та впровадження
проектів, заступник виконавчого директора Асоціації міст України,
директор проекту "Пуль"

Відкрита дискусія
12.30-14.30

Перерва на обід

14.30-16.15

Сесія 2. побудова ефективних механізмів координації
Презентація досвіду країн-членів ОЕСР:


Розбудова діалогу між учасниками процесу на всіх рівнях державного
управління з метою покращення координації по вертикалі – досвід
Швеції: пан Сверкер Ліндблат, старший радник, Відділ регіонального
розвитку, Міністерство підприємництва та інновацій, Швеція



Розширення координації на рівні місцевих органів влади задля
ефективності кооперації по горизонталі – досвід Франції: пан ЖанКрістоф Бодуін, Директор, Директорат територіальних стратегій,
Загальний офіс територіальної рівності [Cget], Франція



Відповіді на питання

Презентація досвіду України:


Пані Людмила Даменцова, заступник директора Департаменту з
питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади начальик відділу, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України



Пан Сергій Яцковський, директор Хмельницького відокремленого
підрозділу установи "Центр розвитку місцевого самоврядування

Відкрита дискусія
16.15-16.45

Перерва на каву

16.45-17.50

Стратегії регіонального
управління

розвитку

в

контексті

багаторівневого

державного



Презентація пані Марії-Варінії Міхалун, аналітика політики, Відділ
політики регіонального розвитку, секретаріат ОЕСР



Відповіді на питання

Презентація досвіду України:


Панi Яніна Казюк, Експерт з місцевих фінансів та бюджетів, Українська
Асоціація Районних та Обласних Рад



Пан Юрій Третяк, Заступник керівника проекту, Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні

Відкрита дискусія
17.50-18.00

Підведення підсумків 1-го дня
Підсумок обговорення і головні висновки:
Євразія

пан Вільям Томпсон, Керівник ОЕСР

П’ятниця, 27 січня 2017р.
Модератор: пані Доротея Аллен-Дюпре, старший аналітик, Відділ політики регіонального
розвитку, секретаріат ОЕСР
9.00-9.15

Вступ до програми дня


9.15-11.00

Пані Ізабель Чатрі, Проектний менеджер, Субнаціональні фінанси та
територіальні реформи, Департамент розвитку регіональної політики, ОЕСР

Сесія 3. зв'язок децентралізації з ефективним розвитком територій
Презентація досвіду країн-членів ОЕСР:


Реалізація децентралізації та територіальна реформа у Східній
Європі: пан Франсуа Бафой, Директор з досліджень, CNRS, SciencesPo, Париж, Франція



Забезпечення послідовності співвідношення стратегій/політики
розвитку національного і регіонального рівнів – досвід Польщі: пані
Малгорзата Любінска, Головний експерт, Департамент стратегії
розвитку, Міністерство розвитку, Польща

 Відповіді а питання
Презентація досвіду України:


Пані Олена Кучеренко, Директор Департаменту з питань
регіонального розвитку, Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України



Пан Даніель Попеску, Спеціальний Радник Уряду України з питань
децентралізації, Офіс Ради Європи в Україні

Відкрита дискусія
11.00-11.15

Перерва на каву

11.15-13.00

Сесія 4. Початковий досвід реформи децентралізації у децентралізованих країнах
Презентація досвіду країн-членів ОЕСР:


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



Презентація досвіду Колумбії – Запуск реформи децентралізації в
Колумбії – пані Тетяна Есковар Фадул, Заступник начальника
Управління сталого територіального розвитку, Департамент
національного планування, Колумбія

 Відповіді на питання
Презентація досвіду України:


Пані Олена Бойко, Народний Депутат України, Комітет Верховної Ради
України з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування



Пані Олена Симоненко, Керівник проектного офісу з секторальної
децентралізації

Відкрита дискусія
13.00-13.15

13.15

Висновки семінару та подальші кроки


Коментарі та заключне слово пана Вячеслава Негоди, Першого заступника
Міністра, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України



Коментарі та заключне слово пана Бенедікта Геррманна, Першого секретаря,
Експерта з питань політики децентралізації, секторальні реформи,
Представництво Європейського Союзу в Україні



Коментарі та заключне слово пані Доротеї Аллен-Дюпре, старшого
аналітика, Відділ політики регіонального розвитку, секретаріат ОЕСР

Закінчення семінару
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