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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 

 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. 

oe.cd/UADecentralisation 
 

 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://oe.cd/UADecentralisation
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://www.oecd.org/regional/
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 ПРО ЦЕЙ ЗАХІД 

Цей семінар буде присвячений можливості місцевих органів влади України успішно планувати та 
зміцнювати свої трудові ресурси. Під час семінару буде підкреслена важливість місцевих трудових 
ресурсів як головного ресурсу місцевої влади для ефективного надання державних послуг та 
підвищення рівня добробуту на місцевому рівні. На семінарі будуть представлені підходи, прийняті 
деякими країнами ОЕСР для підтримки розвитку трудових ресурсів на місцевому рівні. Семінар 
спирається на багатий досвід країн-членів ОЕСР з питань державної зайнятості та управління для 
надання українським органам влади пропозицій щодо правильного визначення та структурування 
трудових ресурсів на місцевому рівні з належними навичками та компетенцією (планування трудових 
ресурсів). На семінарі будуть представлені спеціальні заходи, прийняті країнами-членами ОЕСР для 
управління трудовими ресурсами - починаючи з підбору персоналу до просування по службі, оплати 
праці та оцінки ефективності роботи. 

Цей семінар є шостим з низки заходів, що проводиться з залученням українських державних та 
місцевих посадових осіб в рамках проекту, спрямованого на підтримку децентралізації в Україні та 
зміцнення можливостей державних та регіональних інституцій. 

Під час семінару надаватиметься синхронний переклад на українську та англійську мови.  

 

 УЧАСНИКИ 

Цільовою аудиторією семінару є представники центральної адміністрації, залучені до реформи 
децентралізації, включаючи компетентні міністерства (Регіонального розвитку, Фінансів, Економічного 
розвитку та торгівлі) та інші національні агенції. З представників регіонального рівня будуть запрошені 
голови обласних рад, заступники губернаторів, відповідальні за децентралізацію, голови обласних 
державних адміністрацій та керівники регіональних офісів реформ, а також міські та районні 
керівники. Також будуть представлені  бізнес-асоціації та представники громадянського суспільства. 

Семінар відвідають близько  50 учасників, що дозволить забезпечити обмін ідеями та досвідом між 
українськими зацікавленими сторонами та експертами ОЕСР. Також будуть запрошені інші міжнародні 
донори та установи, які активно працюють з реформою децентралізації. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Участь в семінарі безкоштовна, але реєстрація є обов'язковою. Якщо Ви бажаєте взяти участь, будь 
ласка, зв'яжіться з місцевим консультантом ОЕСР у Києві, паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com), до п'ятниці, 23 лютого 2018 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-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Децентралізації, державних 

інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 

mariavarinia.michalun@oecd.org  

 пан Джібран Пантекі, аналітик політики, підрозділ Політики регіонального розвитку ОЕСР 

jibran.punthakey@oecd.org 

mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com
mailto:gabriela.miranda@oecd.org
mailto:mariavarinia.michalun@oecd.org
mailto:jibran.punthakey@oecd.org


   

 

ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Підвищення ефективності місцевої державної служби для ефективного надання державних послуг 

Готель InterContinental 

Київ, Україна ● П’ятниця, 2 березня 2018 

Модератор: пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Децентралізації, державних 
інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 

10:00-10:15 

 

Привітання та вступне слово  

● пан Тарас Токарський, заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України з питань 
європейської інтеграції 

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

● пан Вільям Томпсон, голова Відділу Євразія, ОЕСР 

● пан Василь Куйбіда, президент Національної академії державного управління 
при Президентові України 

10:15-10:45 Вступ 

● пан Оскар Уерта Мелхор, експерт з питань політики та менеджер проекту, 
підрозділ Міст, політики з міського управління та сталого розвитку, ОЕСР 

- Презентація досвіду ОЕСР та уроків місцевої державної служби для 
ефективного надання державних послуг 

Питання та відповіді  

10:45-12:00 Сесія 1:  Встановлення умов працевлаштування в місцевих державних 
адміністраціях 

● пан Філіп Вермеулен, старший радник, відділ досліджень та розвитку, 
підрозділ HR +, Бельгія 

● пан Хуан Франсіско Гальван Монтеро, Фінансовий контролер, місцева рада 
Коїну, Малага, Іспанія 

● пан Володимир Купрій, перший заступник голови Національного агентства 
України з питань державної служби 

Питання для обговорення: 

‒ Правова база: Які є типи законодавчої бази для встановлення умов 
працевлаштування в місцевих державних адміністраціях? 

‒ Система зайнятості: Які системи працевлаштування існують і як вони 
працюють? 

12:00-12:15 Перерва на каву 
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12:15-13:30 Сесія  2:  Залучення та збереження талантів  у місцевих адміністраціях 

● пані Благвеста Манева-Слейман, президент,  Knowledge In Power Consulting 
Inc., Канада 

● пан Олексій Рябоконь, голова Пирятинської об’єднаної громади, заступник 
голови Асоціації об’єднаних територіальних громад  

● пані Олена Тертишна, директор Дніпропетровського Центру розвитку 
місцевого самоврядування (ЦРМС) 

Питання для обговорення : 

‒ Набір персоналу: Який процес набору персоналу на місцевому рівні? 
‒ Просування по службі:  Яка система система просування по службі має бути 

створена для покращення ефективності та виміру продуктивності? 
‒ Оплата праці: Як встановлені тарифи та система оплати праці? 

13:30-14:30 Перерва на обід  

14:30-15:45 Сесія 3: Набуття нових навичок у місцевих адміністраціях для кращого надання 
послуг 

● пан Філіп Вермеулен, старший радник, відділ досліджень та розвитку, 
підрозділ HR +, Бельгія 

● пані Едіт Калніна, Розвиток компетенцій державного управління, Латвія 

● пані Інна Совсун, Віце-президент з публічного адміністрування Київської школи 
економіки 

Питання для обговорення: 

‒ Навчання: Як організовані навчальні курси на місцевому рівні? Як вони 
надаються та контролюються? 

‒ Оцінка продуктивності: Як оцінюється ефективність роботи? Як вона може 
бути покращена на місцевому рівні? 

15:45-16:00 Перерва на каву 

16:00-17:15 Сесія 4: Відносини між державними та місцевими органами влади та розподіл 
обов'язків для покращення ефективності місцевої державної адміністрації 

● пані Благвеста Манева-Слейман, президент,  Knowledge In Power Consulting 
Inc., Канада 

● пан Хуан Франсіско Гальван Монтеро, Фінансовий контролер, місцева рада 
Коїну, Малага, Іспанія 

● пан Руслан Рохов, голова Агентства з питань стратегічних комунікацій і 
розвитку «Спільні зусилля»; директор «Школи мерів» 

Питання для обговорення : 

‒ Як розмежувати обов'язки між національним та місцевим рівнями для 
підвищення ефективності роботи місцевої державної служби? 



6 

17:15-18:00 Висновки та заключні коментарі  

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

● пані  Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Децентралізації, 
державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 

Круглий стіл з учасниками щодо висновків та заключних коментарів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


