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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. 
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 ПРО ЦЕЙ ЗАХІД 

Під час цього семінару з розбудови спроможності буде розглянуто, яким чином Рекомендації 
Ради ОЕСР щодо ефективності державних інвестицій на всіх рівнях врядування можуть бути 
використані на підтримку України з метою вдосконалення практики фінансування й інвестування 
на обласному та місцевому рівнях в контексті реформи децентралізації, що триває. Цей семінар 
формує платформу для обговорення досвіду посадовців та розробників політики в Україні, а також  
проблем, з якими вони стикаються  в процесі фіскальної децентралізації, при розробленні систем 
трансфертів і механізмів вирівнювання, в розбудові власної бюджетної спроможності й джерел 
фінансування публічних інвестицій на місцях, за умови ширшого залучення зацікавлених сторін. 
Учасники семінару матимуть нагоду дізнатися, як посадовці муніципального рівня реагують на 
виклики та користуються наданими децентралізацією можливостями. В кожній сесії будуть 
представлені досвід України та практичні приклади з досвіду країн-членів ОЕСР, а також надані 
відповіді на поставлені питання.   

Цей семінар – третій з низки заходів, що реалізуються в рамках цього проекту.  

Див: OECD Council’s Recommendation on Effective Public Investment across Levels of Government  

Під час семінару надаватиметься синхронний переклад з  англійської мови на українську і з 
української на англійську.  

 

 УЧАСНИКИ  

Цільова аудиторія семінару – розробники політики та практики на різних рівнях управління, 
представники бізнесу та представники організацій обласного рівня, що задіяні в процесах 
децентралізації в Україні. Завдяки залученню приблизно 70-80 осіб, представники зацікавлених 
сторін України зможуть вільно обмінятися ідеями та досвідом з експертами ОЕСР. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Участь в семінарі є безоплатною, проте реєстрація участі є обов’язковою. Просимо всіх, хто бажає 
брати участь, сконтактувати з місцевим консультантом ОЕСР паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com)  до  п’ятниці, 16 червня 2017 року.  

 

 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-Варінія Міхалун, менеджер проекту, підрозділ Політики регіонального 
розвитку, ОЕСР 
mariavarinia.michalun@oecd.org  
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ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ:  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ВСІХ РІВНЯХ ВРЯДУВАННЯ  

 

Леополіс холл 

Львів, Україна ● четвер, 22 червня 2017 року 

 

Модератор: Пан Юрій Третяк та пан Сергій Максименко,  проект Підтримка впровадження 
державної регіональної політики в Україні, U-LEAD з Європою 

9:30-10:00 

 

Привітання й вступне слово  

 пані Олена Кучеренко, Директор, Департамент регіонального розвитку, 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  

 пан Ростислав Замлинський, перший заступник голови, Львівська ОДА  

 пан Бенедикт Херрманн, Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу 
в Україні  

 пані Анна Костриця-Мішталь, голова відділу Підтримки ринків СНД 
Департаменту економічної співпраці, Міністерство закордонних справ 
Польщі  

 пані Доротея Аллен-Дюпре, керівник відділу Децентралізація, державні 
інвестиції та фінансування на субнаціональному рівні, підрозділ Політики 
регіонального розвитку, ОЕСР 



 
 
 
 

10:00-11:15 Сесія 1: Розроблення  структури бюджету, адаптованої до цілей децентралізації  

Презентація досвіду ОЕСР у сфері бюджетної децентралізації: 

 пан Хансйорг Блюхлінгер, старший економіст, Департамент економіки, 
ОЕСР 

Презентація досвіду України у сфері бюджетної децентралізації:  

 пані Юлія Остріщенко, заступник начальника управління планування 
місцевих бюджетів, начальник відділу міжбюджетного регулювання та 
середньострокового планування Департаменту місцевих бюджетів 
Міністерства фінансів України  

 пан Василь Абаймов, виконавчий директор Львівського відділення Асоціації 
міст України  

Головні теми для обговорення: 

 Зміцнення фіскальної бази децентралізації з метою обмежити ризик 
наявності  не фінансованих чи недостатньо фінансованих функцій. 

 Знаходження правильного співвідношення трансфертів центральних органів 
влади, надходжень від розподілення податків та з  власних джерел 
відповідно до розподілу функцій.   

 Запровадження відповідної системи трансфертів центральних органів влади 
в контексті децентралізації: розширення гнучкості фінансування з  
центрального рівня врядування. 

 Мобілізація доходів з власних джерел: збільшення доходів від місцевих 
податків та з інших власних джерел.  

  Становлення адекватних механізмів вирівнювання з фокусом на розвитку 
економіки та рівності територій в контексті більшої податкової автономії. 

 Підсилення багаторівневої координації у фіскальній сфері з  використанням 
відповідних механізмів.   

11:15-11:45 Перерва на каву 



 
 
 
 

11:45-13:00 Сесія 2: Зміцнення бюджетної спроможності задля державних інвестицій 

Презентація досвіду ОЕСР щодо зміцнення бюджетної спроможності для 
державних інвестицій на субнаціональному рівні: 

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

 д-р Давід Щечило , Варшавський університет, Група з досліджень 
державного управління, Польща  

Презентація досвіду України щодо зміцнення бюджетної спроможності для 
державних інвестицій на субнаціональному рівні: 

 пані Яніна Казюк, Радник з місцевих фінансів та бюджетів, Українська 
асоціація районних і обласних рад, Координатор з фінансової 
децентралізації Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального 
розвитку (за підтримки U-LEAD)  

Головні теми для обговорення: 

 Роль субнаціональних органів врядування у державному інвестуванні. 

 Як, з метою інвестування на обласному й місцевому рівнях, розширити  
бюджетний простір для маневрування? Розвиток власної фіскальної 
спроможності та знаходження відповідних капітальних трансфертів для 
фінансування місцевих інвестицій держави. 

 Знаходження зовнішніх джерел фінансування інвестицій на обласному й 
місцевому рівнях: розвиток кредитування кредитоспроможних органів 
врядування на субнаціональному рівні. 

 Взаємодія із зацікавленими сторонами в рамках інвестиційного циклу та 
мобілізація зусиль приватного сектору й фінансових установ.  

 Розроблення багаторічних стратегій інвестування та фінансове планування 
для цілей місцевого розвитку; фокус на результатах та стимулювання 
навчання на реальних прикладах. 

 Розроблення обґрунтованої фіскальної структури, що гарантує  як фіскальну 
відповідальність, так і гнучкість: вироблення відповідних правил 
збалансованості бюджету, правил для видатків та пруденційних правил для 
боргових зобов’язань. 

13:00-14:00 Перерва на обід 



 
 
 
 

14:00-15:15 Сесія 3: Координація державних інвестицій та політики на всіх рівнях державного 
управління  

Презентація досвіду ОЕСР щодо  координація державних інвестицій: 

 пані Доротея Аллен-Дюпре, керівник відділу Децентралізація, державні 
інвестиції та фінансування на субнаціональному рівні, підрозділ Політики 
регіонального розвитку, ОЕСР 

 пан Кристоф Делаттер, координатор, Фламандська асоціація міст і 
муніципалітетів, Бельгія 

Презентація досвіду України щодо  координація державних інвестицій на рівні 
міста: 

 пані Ольга Сивак , керівник відділу Зовнішньоекономічної діяльності та 
інвестицій, Львівська міська рада  

Головні теми для обговорення: 

 Інвестування на базі інтегрованої стратегії, скоригованої на специфіку 
окремих напрямів 

 Ухвалення ефективних інструментів для вертикальної та горизонтальної 
координації на національному. Регіональному й місцевому рівнях 
врядування  

 Горизонтальна координація на регіональному й місцевому рівні задля 
інвестування відповідного обсягу  

 Які механізми фінансування доступні обласним і місцевим органам влади 
для інвестування (наприклад, капітальні трансферти, спів-фінансування , 
доходи з власних джерел, ППП, тощо)  

15:15-15:30 Перерва на каву 



 
 
 
 

15:30-16:45 Сесія 4: Інвестування в місцеву інфраструктуру та послуги в контексті 
децентралізації  

Презентація досвіду ОЕСР щодо  інвестування в місцеву інфраструктуру з фокусом 
на транспорті: 

 пані Марія-Варінія Міхалун, аналітик політики, Децентралізація, державні 
інвестиції та фінансування на субнаціональному рівні, підрозділ Політики 
регіонального розвитку, ОЕСР 

 пані Розаріо Макаріо, професор, дослідник у сфері транспорту, Віце-
президент Інституту досліджень та інновацій задля сталості в цивільному 
будівництві (CERIS), координатор  Центру міських і регіональних систем 
(CESUR), Вищого технічного інституту (IST) Лісабонського університету, 
Португалія   

Презентація досвіду України щодо  інвестування держави у публічні послуги на 
місцевому рівні: 

 пан Богдан Юзвяк, Голова Новокалинівської об’єднаної територіальної 
громади у Львівській області  

 Пан Ігор Абрамюк, Директор з питань розвитку, член правління Асоціації 
об’єднаних територіальних громад  

Головні теми для обговорення: 

 Потреби України в інвестиціях у транспортну інфраструктуру та в послуги: як 
більша деконцентрація може сприяти подоланню недоліків? 

 Децентралізація транспортної інфраструктуру та послуг: як діяти далі? 

 Стимулювання прозорості та стратегічного користування державними 
закупівлями на всіх рівнях врядування. 

 Тісна взаємодія із учасниками процесу протягом циклу інвестування  

16:45-17:00 Висновки та заключні коментарі  

 пан Бенедикт Херрманн, Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу 
в Україні  

 пані Марія-Варінія Міхалун, аналітик політики, Децентралізація, державні 
інвестиції та фінансування на субнаціональному рівні, підрозділ Політики 
регіонального розвитку, ОЕСР 

 

 

 


