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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 й 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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 Загальний огляд 

Цей триденний візит до Фландрії та міста Брюссель був організований з метою отримати 
безпосередній досвід щодо практики регіону Фландрія у сфері регіонального розвитку та надання 
публічних послуг, а також для відвідання інституцій ЄС, що відповідають за регіональну політику й 
децентралізацію.    

Регіон Фландрія відповідає за широке коло напрямів територіальної політики, включно з економікою, 
зайнятістю, сільським господарством, користуванням водними ресурсами, житловим господарством, 
громадськими роботами, енергетикою, транспортом, довкіллям, плануванням міських і сільських 
територій, природоохоронними заходами, туризмом, зовнішньою торгівлею, а також опікується 
питаннями провінцій та муніципалітетів. Незалежно від того, що інституційна структура Фландрії 
відрізняється від української, члени української делегації змогли ознайомитися із досвідом регіону 
Фландрія щодо управління місцевими публічними послугами, реалізації політики регіонального 
розвитку та підтримки інновацій.  На всіх цих напрямах регіон Фландрія накопичив значний досвід.  

Програма учбового візиту передбачала двосторонні зустрічі з представниками регіональних та 
муніципальних органів державного управління, а також візити до інституцій ЄС і Фландрії для 
обговорення питань плануванням міських і сільських територій, регіонального розвитку, надання 
послуг та управління державними фінансами на субнаціональному рівні. У фокусі обговорення була 
адміністративна, інвестиційна спроможність та спроможність надавати публічні послуги. На додаток, 
учасники учбового візиту мали можливість обговорити з представниками органів державної влади 
Фландрії  «за» і «проти» об’єднання громад на місцевому рівні та цілі секторної децентралізації. Були 
розглянуті конкретні приклади з двох секторів – транспорт і освіта.   

 Головні висновки  

 Багаторічне стратегічне планування надає ефективні рамки для оцінки результатів діяльності, 
моніторингу поступу та для співвіднесення цілей політики та фінансових потреб. 

 Автономія муніципалітетів  є керівним принципом державного управління на місцях, і цей 
принцип має міститися у законодавстві та відповідним чином застосовуватися.    

 Необхідно й надалі підтримувати міжмуніципальне співробітництво шляхом надання стимулів 
(наприклад, зменшення боргових зобов’язань), зміцнення спроможності та чіткого визначення 
функцій на рівні міста й муніципалітету.    

 Особливо важливо розбудовувати спроможність органів місцевої влади управляти проектами 
та їх реалізовувати. Задля гідного відбору та якісної реалізації проектів мають функціонувати 
відповідні системи управління й контролю. 

 Публічно-приватне партнерство (ППП) є корисним механізмом ширшого залучення приватного 
сектору до державного інвестування та громадських проектів. 

 Агентства регіонального розвитку можуть стати сильним партнером при формуванні 
стратегій регіонального розвитку, забезпеченні функціонування проектів за межами циклів 
політики, а також у підтримці підприємництва та інновацій на місцевому рівні.   

 На надання публічних послуг негативно впливають якість інституцій місцевого рівня, їх 
можливості та спроможність уніфікувати процеси. 

 Центральні органи державної влади відіграють важливу роль у створенні можливостей на 
місцевому рівні, у вирівнюванні місцевих бюджетів та в процесі моніторингу результатів 
діяльності міст і провінцій.   

 Головною рушійною силою об’єднання громад у Фландрії є зростання спроможності надавати 
якісні публічні послуги.  Якщо об’єднання громад відбувається ефективно, наслідком такого 



процесу можуть стати підвищення компетентності, прозорості та підзвітності органів місцевого 
врядування.  

 В Європі саме міста є рушійною силою зростання продуктивності та розвитку економіки. 

 Належне державне управління напряму пов’язано із розв’язанням проблеми корупції, яка 
ставить під загрозу ефективність надання публічних послуг та погіршує якість середовища 
ведення бізнесу на субнаціональному рівні. 

 

ПОНЕДІЛОК 24 КВІТНЯ 2017 РОКУ 

 Зустріч з представниками Агенції Фландрії з управління  внутрішніми справами e Affairs  
(Agentschap voor Binnenlands Bestuur) 

У фокусі цієї зустрічі були два головні питання: врядування на місцевому рівні у Фландрії  (організація, 
функціонування, місцеві фінанси, наглядові механізми, цикл формування політики та управлінський 
цикл), а також розподілення функцій за рівнями врядування Фландрії  (звуження сфери компетенції 
провінції, добровільне об’єднання муніципалітетів, міжмуніципальна кооперація). Пан Едвін Лєфебр, 
Заступник директора Агенції Фландрії з управління  внутрішніми справами, представив 
територіальний та адміністративний устрій Бельгії й розподіл функцій між федеральним, регіональним 
і муніципальним рівнями державного управління. До компетенції Фландрії належать культура, спорт, 
ЗМІ, користування мовами, освіта, охорона здоров’я (профілактика, громадяни похилого віку, 
інваліди,..), політика щодо сім’ї (допомога родині, захист молоді + молодіжна політика, дитячі 
дошкільна заклади, інтеграція, …), туризм, сільське та рибне господарства, охорона довкілля та 
політика щодо водних ресурсів, громадські роботи, мобільність і безпека руху, зайнятість (політика на 
ринку праці), енергетика, економіка, житлове господарство, планування міських і сільських територій,  
політика у сфері енергетики, провінції та муніципалітети. Регіон Фландрія складається з п’яти 
провінцій. Провінції відповідають за виконання над-місцевих завдань (тих завдань, що виходять за 
рамки місцевих інтересів муніципалітетів, орієнтовані на інтереси регіону та залишаються в межах 
території провінції), а також підтримують виконання завдань на запит інших органів врядування.  308 
муніципалітетів Фландрії користуються високим рівнем автономії й відповідають за місцеву політику та 
сталий розвиток своєї території (молодь, спорт, бібліотеки, культура, місцеві дороги, рух транспорту і 
публічний простір, дошкільні заклади, початкові школи, соціальна допомога та пільги, допомога та 
пільги щодо житла, послуги лікарень, спеціалізовані заклади і догляд за старечими з інвалідністю, 
будинки-інтернати для старечих, утримання приміщень і зарплата своїх працівників).  

Пан Лєфебр розповів, як адміністративний нагляд працює на муніципальному рівні.  
Адміністративний нагляд діє противагою місцевій автономії та має на меті забезпечити діяльність 
муніципалітетів згідно положень законодавства й загальних інтересів, важливість яких виходить за 
рамки суто  інтересів муніципалітету. Адміністративний нагляд організовано на двох рівнях: 
губернатор провінції може призупинити виконання рішень муніципального органу влади.  Особа на 
посаді губернатора провінції є повноважним представником Уряду Фландрії. Цій посаді належить 
загальна компетенція тимчасового призупинення  рішень. Ануляція рішення – це загальна компетенція 
Уряду Фландрії. Орган нагляду може зажадати від муніципального органу влади надання всіх 
необхідних документів та інформації, або може знайомитися з документацією та  інформацією на 
місці. Система муніципального фінансування керується принципом фіскальної автономії 
муніципалітетів (встановлення податків за всіма напрямами муніципального інтересу;  автономне 
встановлення рівня оподаткування та звільнення від  сплати податків). Це охоплює й перерозподіл 
коштів, виділених з  фонду підтримки муніципалітетів, обсяг якого сягає щонайменше EUR 2,4 
мільярдів (ця сума зростає щорічно). З 2016 року цільові субвенції на суму EUR 280 мільйонів були 
інтегровані до цього фонду для покриття видатків за такими напрямами як спорт, культура, молодь, 
освіта, співпраця у сфері розвитку та дотації містам регіонального підпорядкування. Пан Лєфебр 



привернув увагу до того, що зібрані муніципалітетами податки (податок на доходи та на нерухомість є 
головними складовими доходів цього рівня) становлять 48% фінансів муніципалітетів. Загальна 
тенденція до послаблення нагляду та спрощення регулювання місцевої влади знайшла відображення 
у електронній системі BBC, що базується на методиці бюджетування, пов’язаній  з циклом 
формування політики та управління її реалізацією (програмно-цільовий метод бюджетування 
(ПЦМ). Програмно-цільовий підхід передбачає шестирічний цикл стратегічного планування з 
орієнтацію на результати діяльності (це співпадає з мандатами місцевих органів врядування) і 
встановлює безпосередній зв'язок між цілями політики та фінансовими наслідками її реалізації. 
Цифрове звітування, яким користуються в рамках системи ВВС, підтримує координацію між Урядом 
Фландрії та органами місцевої влади, а також забезпечує прозорість і доступ до статистичної 
інформації. В регіоні Фландрія функціонує дворівнева система контролю та аудиту, до якої 
належать  внутрішній аудит (відокремлення функцій, наприклад, авторизація платежів та їх виконання) 
та зовнішній аудит (виконується незалежною установою, головним чином за такими напрямами  як 
аудит процесів, тематичні перевірки та судово-бухгалтерська експертиза у разі підозри у шахрайстві).  

Українські учасники особливо цікавилися об’єднанням муніципалітетів. Пан Лєфебр та його колега, пан 
Леандер Прайс, нагадали, що масштабний процес об’єднання муніципалітетів, ініційований 
центральним рівнем врядування, відбувся в Бельгії у 1970-х роках. Його результатом стало скорочення 
кількості муніципалітетів з  2359 до 596. У 1983 році багато муніципалітетів поряд з містом Антверпен 
приєдналися до Антверпена. Таким чином, на разі Бельгія лічить 589 муніципалітетів, з яких 308 
знаходяться на теренах Фландрії. Цей процес об’єднання муніципалітетів, ініційований центральними 
органами державної влади, був результатом політичного рішення в контексті великої роздрібненості 
території та неспроможності муніципалітетів розв’язувати складні проблеми розвитку інфраструктури.  
З того моменту  компетенція щодо об’єднання муніципалітетів поширилася на регіони. Сучасний Уряд 
Фландрії, як і попередній, дуже підтримує добровільне об’єднання муніципалітетів. Угода про 
державне управління Фландрії  на період 2014-2019 років стимулює процес добровільного об’єднання 
наданням фінансової пільги: з 1 січня 2019 року  Уряд Фландрії  бере на себе боргові зобов’язання 
муніципалітетів, що вирішили об’єднатися і подали Уряду Фландрії  свої пропозиції щодо об’єднання до 
31 грудня 2017 року. Гранична сума боргу на мешканця не має перевищувати EUR 500,  при максимальній 
сумі боргових зобов’язань EUR 200 мільйонів на об’єднану громаду, і це не має вийти за рамки 
максимальної суми   у  EUR 200  мільйонів у бюджеті Фландрії. Процес об’єднання є складовою 
регіональної політики Фландрії, спрямованої на скорочення компетенції провінцій. Провінції 
втрачають свої повноваження у сфері так званих культурних і особистих справ (освіта, культура, 
молодіжні питання, охорона здоров’я, тощо). Такі повноваження переходять або на рівень регіону 
Фландрія, або на рівень муніципалітету.  Наслідком цього процесу є переведення працівників та 
фінансових ресурсів, а також змінюються фінансування й спроможність збирати податки зазначених 
рівнів державного управління.      

Згідно інформації пана Прайса, фінансовий стимул зменшення муніципального боргу на EUR 500 на 
мешканця у разі об’єднання не є головним критерієм об’єднання. Більшою рушійною силою   процесу 
об’єднання у Фландрії є зростання спроможності надавати послуги. Коли обговорювали 
міжмуніципальне співробітництво, що є ще одним важливим моментом в контексті реформи 
децентралізації в Україні,  пан Прайс зазначив, що активізація міжмуніципального співробітництва у 
Фландрії, яку спостерігають з початку  2000х, деякими сприймається як ознака слабкості 
муніципалітетів.  
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 Зустріч з представниками Головного управління регіональної та містобудівної політики 

(DG Regio), Європейська комісія  



У фокусі цієї зустрічі були питання відповідності політики регіонального розвитку ЄС контексту України 
та вплив цієї політики на адміністративну, інвестиційну спроможності й спроможність надавати 
послуги  в Європі. Пан Левіс Дійкстра, Заступник керівника відділу аналізу, ознайомив з головними 
висновками, викладеними у   Звіті про економічну, соціальну і територіальну згуртованість  ЄС, а 
також окреслив проблеми України в термінах її політики регіонального розвитку. Він наголосив на 
важливості для міст в усіх країнах Європи бути рушіями зростання продуктивності та розвитку 
економіки. Окрім цього, він представив інтерактивну карту, що дає уяву про рівень урбанізації в 
Україні, і зазначив, що саме в містах сконцентрована продуктивність,   а відтак, однією з головних цілей 
регіонального розвитку економіки має стати стимулювання продуктивності міст шляхом 
вдосконалення належного державного управління, стимулювання освіти, покращення інфраструктури 
та середовища ведення бізнесу.  

Лінк до веб-сайту Global Human Settlement: http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/visualisation.php#  

Пан Дійкстра висловив думку, що процес децентралізації в Україні має фокусуватися на пов’язанні  міст 
з населеними пунктами навколо них з метою стимулювати формування території метрополії та 
уникнути роздрібненості економіки і території. Проте, неможливо досягти ефективної децентралізації 
при незадовільному державному управлінні.  Приклад інвестування в рамках Політики 
згуртованості ЄС доводить, що фінансування, надане регіонам Європи з незадовільним державним 
управлінням, не вплинуло позитивно на регіональний розвиток і зменшило очікуваний 
мультиплікаційний ефект. Ефективна політика децентралізації на регіональному й місцевому рівнях 
також керується принципом профінансованих повноважень, щоб уникнути ситуацій, коли зобов’язання 
надавати публічні послуги на місцевому рівні  не підкріплені відповідними фінансовими ресурсами.  

Індекс місцевої економіки, яким користується DG Regio, міг би стати в нагоді розробникам політики в 
Україні  для моніторингу регіонального розвитку. Індекс – це оцінка загальної спроможності місцевого 
врядування  впроваджувати політику незалежно від центральних органів державної влади через 
контроль місцевої влади над власним бюджетом та завдяки спроможності збирати встановлені нею 
податки. Пан Дійкстра наголосив, що проблема належного державного управління напряму пов’язана 
з проблемою корупції, що особливо відчутно у великих містах і впливає на ефективність надання 
публічних послуг та середовище ведення бізнесу на субнаціональному рівні. У протидії корупції та для 
значного покращення надання публічних послуг на місцях може допомогти моніторинг  ефективності 
надання публічних послуг через опитування громадської думки, що відображатимуть власний досвід  і 
враження громадян. Ефективним засобом боротьби з корупцією та підвищення рівня прозорості є 
електронне врядування. Регулярний моніторинг реалізації політики регіонального розвитку шляхом 
збирання територіальної статистики – ще один ефективний шлях стимулювати прозорість й отримати 
краще розуміння тенденцій та специфіки процесу децентралізації з урахуванням нерівності регіонів і 
кращої практики інших країн у цій сфері.  На завершення пан Дійкстра наголосив на важливості 
моніторингу в процесі децентралізації в Україні, що виявлятиме корупцію на місцевому рівні;   на 
важливості аналізу факторів, що можуть заважати успіху децентралізації; на необхідності публікувати 
результати моніторингу, що демонструватиме довгостроковий відповідальний підхід центральних 
органів державного управління до підтримки позитивного середовища ведення бізнесу.       

Пан Мішель Ральф, радник Заступника Генерального директора, Координація та політичний діалог 
із Східним партнерством та Росією, виступав у другій половині зустрічі. Він говорив про механізми 
горизонтальної та вертикальної координації, що забезпечують узгодженість регіональної політики в 
ЄС,  а також познайомив присутніх з рамками співробітництва ЄС з Україною у сфері політики 
регіонального розвитку. На разі Україна бере участь у кількох програмах, що фінансуються DG Regio, 
включно із програмою транскордонного співробітництва в басейні Дунаю та програмами технічної 
допомоги згідно політики європейського добросусідства. Крім цього, має місце політичний діалог з 
Міністерством регіонального розвитку України, а також надається підтримка підвищенню рівня 

http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/visualisation.php


ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку  і системи державних 
закупівель.  

Пан Ральф наголосив, що ухвалена Урядом України Стратегія регіонального розвитку на період 
2014-2020 містить цілі, подібні до цілей регіональної стратегії ЄС на цей самий період: зменшення 
нерівності регіонів, підтримка регіональної конкурентоспроможності та реалізація важливих реформ  
державного врядування. Засадничі принципи, якими ЄС керується у досягненні цих цілей, включають  
багаторівневе державне управління, (що забезпечується ефективними механізмами координації); 
партнерство, (що дозволяє сформувати правильне рішення завдяки залученню відповідних 
зацікавлених сторін); підсилення спроможності місцевої влади реалізовувати проекти та управляти 
ними. В Україні  останній компонент становить окрему проблему в контексті децентралізації, бо для 
забезпечення  відповідного відбору та реалізації проектів мають належно функціонувати системи 
управління й контролю.   

Пан Олександр Бондар, Головний спеціаліст,  Відділ з питань розвитку місцевого самоврядування, 
Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади,  Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  зробив 
акцент на необхідності вдосконалення системи державних закупівель в процесі відбору проектів як на 
національному, так і на регіональному рівнях. Комісія по відбору на регіональному рівні грає суто 
процедурну роль, тоді як на національному рівні така комісія повністю відповідальна за розроблення і 
поступ проектів. Внаслідок цього, комісія національного рівня при міністерстві переобтяжена роботою 
та неспроможна вчасно формувати рішення, потрібні для виплати фінансування проектам. Він також 
зазначив, що існує незбалансованість субвенцій на місцевий соціально-економічний розвиток і 
фінансування Державного фонду регіонального розвитку, бо розмір субвенції значно перебільшує 
фінансування з Фонду,  при чому нема чітких вимог до спів-фінансування проектів. Така ситуація 
спричинює підвищений попит на субвенції з боку місцевої влади і малу зацікавленість отримати 
фінансування з Фонду через наявні зобов’язання щодо спів-фінансування та тривалі бюрократичні 
процедури.  

На проблемі фінансування та реалізації багаторічних проектів на місцевому рівні наголосила і пані 
Олена Мачульна, Заступник директора Департаменту місцевих бюджетів, Міністерство фінансів 
України. Пан Ральф прокоментував, що довгострокові проекти потребують функціонування 
багаторічного бюджетного циклу, в рамках якого можна гарантувати сталість проекту та правильно 
оцінити вплив профінансованих проектів на регіональний розвиток.  Пан Сергій Трусов, Завідувач 
відділу південних регіонів, Головне управління регіональної та кадрової політики, Адміністрація 
Президента України, виявив зацікавленість щодо більш детального ознайомлення з кращою 
практикою багаторівневого державного управління та координації з метою реалізувати ці підходи в 
Україні.  

 

 Зустріч з представниками Асоціації міст і муніципалітетів (VVSG) 

У фокусі цієї зустрічі були надання публічних послуг в контексті децентралізації та приклади міст і 
муніципалітетів Фландрії щодо їх організації (спроможність, функції та фінансування) для надання 
публічних послуг на місцевому рівні.   Пан Кристоф Делаттер, Голова VVSG, представив роботу 
асоціації та розкрив її роль як важливого учасника процесу, який просуває інтереси муніципалітетів на 
рівні провінції та регіону, а також  надає муніципалітетам підтримку (юридичні консультації, 
розповсюдження інформації стосовно кращої практики, розбудова спроможності, тренінги й семінари  
для членів Асоціації) . Він наголосив на важливості муніципалітету як засадничого компонента 
організації територій у Фландрії, що функціонував ще до створення держави Бельгія.  



Пан Делаттер торкнувся і питання об’єднання муніципалітетів, яке неможливо вважати універсальним 
засобом підвищення місцевої спроможності, бо більші за розміром муніципалітети не завжди стають 
прикладом  більшої ефективності, та їх розмір може спричинювати необхідність долати велику 
відстань в ситуації доступу до публічних послуг.   Об’єднання муніципалітетів на рівні Фландрії 
стимулюють зменшенням боргу на суму EUR 500 на мешканця та виділенням коштів з Муніципального 
фонду Фландрії, де акумульовано  EUR 2 мільйона, і який зростає щорічно на  3,5 %. Муніципальний 
фонд Фландрії відіграє роль у збалансуванні бюджетів для компенсації регіональних диспропорцій та 
«податкової бідності» муніципалітетів. 40% ресурсів Муніципального фонду Фландрії припадає на 
долю великих міст, і майже  60% ресурсів виділяється муніципалітетам. Пан Делаттер детально 
пояснив функціонування системи фінансування муніципалітетів та акцентував автономію 
муніципалітетів щодо збирання податків. Згідно діючої системи, 48,9% муніципального доходу 
становлять надходження місцевих податків, 23,8% коштів надходять із загального фонду, а 13,9%  - це 
цільові субвенції. Більшу частку муніципального бюджету наповнюють два головні місцеві податки – 
податок на нерухомість /житло (47,7% податкових надходжень муніципалітету) та оподаткування 
доходу (36,3%); інші місцеві податки є різними в муніципалітетах і складають 16% муніципального 
бюджету.  

Коментуючи фінансову автономію муніципалітетів Фландрії, учасники зустрічі відмічали, що українські 
муніципалітети можуть збирати тільки десять податків, тоді я к у Фландрії перелік місцевих податків 
сягає  майже 100. Пан Делаттер пояснив, що наявність 100 різних місцевих податків просто 
віддзеркалює сильну фінансову автономію муніципалітетів Фландрії.  В реальному житті податок на 
доходи фізичних осіб та податок на нерухомість є джерелом коло 85% місцевих податкових 
надходжень. У Фландрії бюджетний цикл на рівні муніципалітету пов'язаний із циклом політики та 
проходить ухвалення кожні шість років після муніципальних виборів. Шестирічна стратегія, що 
охоплює політику та довгострокове бюджетне планування, формується міською радою і публікується 
на електронній платформі для аналізу Урядом Фландрії. Члени делегації зазначили, що в Україні 
місцеві вибори мають відбутися одразу після об’єднання громад, щоб можна було ухвалити новий 
бюджет.    

Також обговорювалося питання звітування і моніторингу виконання бюджету. Пан Делаттер пояснив, 
що вимоги муніципалітетів стосовно звуження контролю та розширення автономії стимулювали Уряд 
Фландрії виконувати контрольну функцію в рамках єдиної інтегрованої системи стратегічного 
планування, базувати його відносини з муніципалітетами на довірі та партнерстві. Для цілей звітування 
органів місцевої влади Уряду Фландрії було розроблено електронну систему BBC, якою користуються 
для звітування про прогрес у реалізації  шестирічної стратегії та для щорічного звітування органів 
місцевої влади щодо реалізації цієї стратегії. У сфері міжмуніципального співробітництва Уряд 
Фландрії розробив п’ять конкретних моделей (між-локальна асоціація, проектна асоціація, асоціація 
щодо надання послуг, асоціація з чітким завданням та асоціація із залученням приватного сектору). 
Міжмуніципальне співробітництво можливе  на таких напрямах політики: відвід та очищення стоків, 
постачання питної води, розподілення газу та електроенергії, комунікація (Інтернет, TБ), IT підтримка 
органів місцевої влади, розвиток економіки, спортивна інфраструктура та утилізація відходів. 
Представники України детально обговорювали процедури формування тарифів на електроенергію, 
воду та утилізацію відходів, а також можливості механізму публічно-приватного партнерства (ППП) в 
рамках міжмуніципального співробітництва.  

Презентація пана Делаттера сприяла повному розумінню систем фінансування та бюджетування на 
місцевому рівні й формуванню ширшого погляду на надання публічних послуг на місцях. Рекомендації  
пана Делаттера, базовані на досвіді Фландрії щодо об’єднання муніципалітетів, стосувалися й фокусу 
на спроможності, а не на розмірі муніципалітетів, коли йдеться про критерії  об’єднання, а також на 
необхідності відкритого обговорення на місцевому рівні в процесі об’єднання, з урахуванням 
соціально-економічних та політичних особливостей  муніципалітетів.  



 

СЕРЕДА  26 КВІТНЯ 2017 РОКУ: ОДНОДЕННА ПОЇЗДКА ДО МІСТА ГЕНТ  

 Зустріч з представниками Агентства регіонального розвитку Східної Фландрії   

Зустріч почалася з презентації провінції Східна Фландрія – регіону з  інноваційною економікою, що 
базується на знаннях, з добре розвиненими інфраструктурою освіти, партнерствами університетів з  
приватним сектором та високо розвиненою мультимодальною логістичною інфраструктурою. Східна 
Фландрія користується своїм стратегічним розташуванням у серці Європи, має населення  1,5 
мільйони, з яких 60% - це люди працездатного віку (20-64 роки). В регіоні навчаються  понад 70 тисяч 
студентів, активно працюють  кластер біотехнологій,  сектори IT і мультимедіа. На території регіону 
знаходяться  два морські порти, - порт Генту і порт Ваасланд, - а також 300 км мережі внутрішніх 
водних шляхів. 

Державні інституції Східної Фландрії – це Рада провінції,  члени Уряду провінції та губернатор. Рада 
провінції лічить 72 представника, яких вибирають на п’ять років. На додаток, шість членів Уряду 
провінції відповідають за управління щоденними завданнями у фокусі провінції: стимуляція 
співробітництва на рівні провінції між органами місцевої влади та соціальними й економічними 
організаціями. В структурі Уряду провінції працюють внутрішні підрозділи (комунікації, ІКT, правового 
забезпечення, контролю якості, логістики, фінансів та людських ресурсів), а також департаменти за 
напрямами політики (спорт і дозвілля, культура і добробут, освіта, планування територій, мобільність, 
довкілля, економіка, сільське господарство і розвиток сільської території, європейське та міжнародне 
співробітництво). Крім цього, Уряд провінції діє як посередник між органами місцевого врядування та  
Урядом Фландрії. Губернатора призначає Уряд Фландрії , проте він не має права голосу. Функція 
губернатора – слідкувати, щоб органи влади на рівні провінції не робили нічого, що суперечить їх 
функціям і повноваженням,  а також забезпечувати мир і порядок й управляти аварійними ситуаціями.  

Східна Фландрія розробила План політики провінції, в якому представлена низка стратегічних цілей та 
політичних заходів, націлених на позиціонування провінції як лідера у сфері логістики.  Стратегічний 
план улягає регулярному аналізу та оновленню, а кожного року  формують бюджет і прогноз. Ця 
діяльність націлена на органи місцевої влади, МСП, соціальні та економічні організації, освітні та 
дослідницькі установи. Уряд провінції прагне аналізувати і вивчати фактори зростання економіки 
регіону, стимулює соціальне підприємництво, креативну економіку і сталий розвиток. Розвивається 
плідне співробітництво з ЄС в рамках різних програм ЄС, зокрема  з Європейським 
сільськогосподарським фондом розвитку сільських територій  (EAFRD), Європейським фондом 
регіонального розвитку (EFRD), у сфері дотацій провінціям та в рамках Europe Direct. 

Пан Філіп Лорейнс, Виконавчий директор Агентства регіонального розвитку  (RDA) Східної Фландрії , 
презентував, як саме RDA працює над стимулюванням підприємництва та підтримкою партнерств в 
регіоні. RDA підтримало низку проектів розвитку на напрямах, що менше цікавлять приватний сектор, 
а саме  Tech Lane Ghent, кластер теплиць, інвестиційні проекти відродження забруднених промислових 
територій. Tech Lane Ghent – це 57 га промислової зони з чіткими функціями: логістика, робоче місце і 
комплекс будівель. Цей проект реалізується на засадах ППП (участь RDA складає 22%) з  сильним 
акцентом на сталості проекту. Кластер теплиць – ще один приклад проекту, розробленого на 
підтримку інновацій у сільському господарстві, зокрема у тепличному хазяйстві. Цей проект, що 
розташований на півночі Східної Фландрії, надає 60 га землі 3-4м фермерам недалеко від міста 
Антверпен. RDA є оператором кількох бізнес інкубаторів та центрів інновацій, і це підтримує створення 
інноваційних кластерів у таких сферах як біотехнології й нові матеріали.  

Головний фактор діяльності RDA – потреба прибутковості інвестицій . RDA отримує дотації від проектів 
ЄС та Уряду Фландрії й інвестує в проекти з високою вірогідністю отримати прибуток.  Державне 



фінансування звичайно покриває коло 60% витрат, а приватний інвестор має спів-фінансувати 
залишкові 40%. RDA постійно шукає цікаві проекти, спрямовані на позиціонування Східної Фландрії  як 
інноваційного регіону з економікою, що базується на знаннях. Агентство представляє обґрунтування 
ділової пропозиції Уряду провінції, розраховує окупність інвестиції та демонструє належне 
використання коштів.  Учасники зустрічі з України виказали зацікавленість отримати відповідне 
законодавство, що регулює організацію RDA, а також приклади угод про співпрацю з приватним 
сектором.   

Стратегічне планування Агентство виконує на період п’ять років, із залученням до цього процесу усіх 
відповідних зацікавлених сторін. Протягом перших п’яти місяців року RDA формує прогноз своїх 
фінансових потреб та обговорює його з Департаментом економіки Уряду провінції, до моменту, коли 
бюджет провінції буде представлений Раді провінції. Члени української делегації дуже зацікавилися 
плануванням територій, і їм був коротко продемонстрований головний державний веб-сайт, яким 
користуються в управлінні землекористуванням і при плануванні територій 
(http://www.gisoost.be/gwp/). Були представлені скоординовані між собою один план територій 
провінції, один головний план реалізації політики та низка планів діяльності муніципалітетів. 
Планування територій передбачає трирівневе ухвалення рішення: на рівні муніципалітету, на рівні 
провінції та на рівні регіону Фландрія.   Рівню муніципалітету належить ухвалення планів 
індивідуальної забудови та будівельні роботи малого обсягу з обмеженим впливом на довкілля, 
велодоріжки, центри дозвілля та парки. Будівництво очисних споруд, невеликі торгівельні центри, 
проекти з підземними роботами й    будівельні роботи із значним впливом на довкілля вимагають 
ухвалення на рівні провінції. Уряд Фландрії відповідає за затвердження широкомасштабних проектів 
(атомні електростанції, залізничні шляхи, великі торгівельні центри та головні дороги). 

Додаткова інформація про законодавство, що регулює діяльність Агентств з місцевого розвитку у 
Фландрії:  
www.pomov.be/wp-content/uploads/2017/03/volledig-beknopt-institutioneel-dossier_maart-2017.pdf  

 Презентація системи освіти у Східній Фландрії та Плану мобільності 2030 для міста Гент  

По обіді  директори шкіл зробили кілька презентацій про систему шкільної освіти Східної Фландрії. 
Були представлені різні типи освітніх мереж, що отримують державні субсидії: вільна освіта (VKO), 
офіційна освіта міст і громад (OVSG) та офіційна освіта провінції (POV). Крім стандартних початкової, 
середньої  та середньої й вищої професійної освіти, система  пропонує освіту учням з спеціальними 
потребами, в моделі якої об’єднані і чергуються  навчання та праця. Також створені умови для 
навчання впродовж життя.  Рівень провінції відповідає за технічну освіту і професійне навчання, а на 
рівні муніципалітету надається початкова і середня шкільна освіта. 

Вільний вибір типу освіти та школи, а також автономія школи,  є важливими засадами системи освіти у 
Фландрії. Головний пріоритет Фландрії – включення кожного учня в системний освітній процес. 
Спеціалізована освіта для учнів з особливими потребами сприяє їх соціальній адаптації, в захищеному 
середовищі  готує таких учнів до роботи, видає свідоцтво після завершення курсу та підтримує повну 
інтеграцію на ринку праці. Бюджет на освіту надходить від центрального рівня врядування, і 
фінансування розподіляється за типом освіти. Фінансування залежить від типу школи (заклади типу 
ПТУ отримують більше фінансів на учня, ніж установи середньої технічної освіти та загальноосвітні 
школи). Інспектори перевіряють якість наданої школою освіти, і паралельно школи виконують 
самооцінку.   

Потім відбулася презентація Плану мобільності 2030 для міста Гент пана Іва де Байєт, Заступника 
директора Департаменту мобільності та транспорту міста Гент. Східна Фландрія має 2000 км доріг, з 
яких  200 км – сфера відповідальності регіону. Місцеві дороги утримуються з використанням власних 
коштів. Фінансування складається з надходжень від оплати перевезень пасажирами (25%) та з 
щорічного бюджету інфраструктури розміром EUR 4 мільярди, що надходить від Уряду Фландрії. 

http://www.gisoost.be/gwp/
http://www.pomov.be/wp-content/uploads/2017/03/volledig-beknopt-institutioneel-dossier_maart-2017.pdf


Органи місцевої влади вибирають на строк шість років, і цикл планування розвитку громадського 
транспорту узгоджений з виборчим мандатом.  Більшість дорожніх робіт виконуються за контрактом з 
приватними компаніями-переможцями у тендерному процесі, а органам влади на місцях залишається 
опікуватися невеликими ремонтними роботами. Агенція ‘De Lijn’ відповідає за надання послуг 
місцевих перевезень автобусами й трамваями по всій Фландрії. Цю установу фінансує Уряд Фландрії  
та оцінює її діяльність згідно поставлених цілей щодо надання послуг. Під час обговорення виникло 
питання тренінгів та навчання персоналу сфери мобільності, і пан де Байєт відповів, що спеціалізована 
Вища школа з управління мобільністю готує спеціалістів виключно для цієї царини. Через обмежений 
простір, існує обмеження на будівництво нових доріг. В наслідок цього, головна увага приділяється 
реорганізації мереж доріг задля підвищення їх ефективності. Агентство Фландрії у справах доріг і 
перевезень публікує річний звіт із цифрами стосовно податків та бюджетів на транспорт.   

Додаткова інформації про організацію ‘De Lijn’: 

 Важливі цифри : https://www.delijn.be/en/overdelijn/organisatie/organisatie/   

 Керівні органи: www.delijn.be/en/overdelijn/organisatie/organisatie/bestuursorganen.html  

 Рада директорів:  
www.delijn.be/en/overdelijn/organisatie/organisatie/raad-van-directeuren.html   

 Бачення мобільності: www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/  

 Структура Бачення мобільності:  
https://www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie-vlaanderen/opbouw-
mobiliteitsvisie.html   

 Бажана мережа:  
https://www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie-vlaanderen/wensnet.html  
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 Зустріч з представниками Торгівельно-промислової палати (VOKA) Антверпена-Ваасланд  

Пан Дірк Бултііл, Директор Торгівельно-промислової палати (VOKA) Антверпена-Ваасланд 
презентував функціонування та роль організацій, що надають підтримку місцевому бізнесу з метою 
стимулювати економічний і соціальний розвиток Фландрії. При населенні 6,4 мільйона осіб та 
подушному ВВП EUR30000, Фландрія має динамічну й життєздатну бізнес спільноту, на долю якої 
припадає  83,1% загального обсягу експорту Бельгії. Регіон Антверпен-Ваасланд є головною рушійною 
силою фламандської економіки. Порт Антверпена, – другий за розміром порт Європи, –  містить 
другий у світі кластер нафтохімії, є великим центром гуртової торгівлі з річним оборотом у EUR 48 
мільярдів, і на його долю припадає 84% світової торгівлі  необробленими діамантами.  

VOKA – це приватна інституція з  добровільним членством 18 тисяч фірм (на їх долю припадають дві 
третини виробленої у Фландрії  доданої вартості). Місія організації – надавати підтримку підприємцям 
та стимулювати розвиток регіону. VOKA бере активну участь у таких міжнародних мережах як 
Eurochambres, Міжнародна торгівельна палата, Belgian Chambers та Бельгійсько-китайська 
торгівельна палата. VOKA підтримує своїх членів у процесі лобіювання, в їх участі в мережах 
контактів та надає  їм послуги.  Крім цього, на місцевому рівні VOKA  діє як контролер оподаткування 
шляхом моніторингу частки місцевих податків, що їх сплачують компанії в усіх муніципалітетах,  і 
створення карти «гарячих точок» як ілюстрації різниці у ставках податку на  нерухомість та податку на 
доходи фізичних осіб між муніципалітетами. Один з податків, проти якого виступає VOKA, - податок  на 
автотранспорт, бо вважає, що цей податок не заохочує капіталовкладення у техніку.  В органах влади 
VOKA  також лобіює вдосконалення транспортної інфраструктури, бо працівники, що доїжджають на 
роботу в провінції Антверпен, протягом року майже  78 годин знаходяться у транспортних «пробках». 

https://www.delijn.be/en/overdelijn/organisatie/organisatie/
http://www.delijn.be/en/overdelijn/organisatie/organisatie/bestuursorganen.html
http://www.delijn.be/en/overdelijn/organisatie/organisatie/raad-van-directeuren.html
http://www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/
https://www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie-vlaanderen/opbouw-mobiliteitsvisie.html
https://www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie-vlaanderen/opbouw-mobiliteitsvisie.html
https://www.delijn.be/en/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie-vlaanderen/wensnet.html


В останні роки VOKA діяла на наступних напрямах:  створення індустріальної платформи за участі 18 
провідних представників промисловості  у 2005 році; інтеграція кластеру Alfaport з 11 головними 
учасниками судноплавства у 2014 році; а також започаткування Альянсу Антверпенського світового 
центру діамантів, до складу якого увійшли  1 400 компаній, що займаються діамантами, у   2016 році. 
Також була створена академія для інженерів-ремонтників, щоб вирішити нагальну проблему нестачі 
важливих навичок на ринку праці. 

VOKA сприяє привабливості інвестиційного клімату у Фландрії шляхом організації співробітництва груп 
місцевих громад щодо розроблення місцевих майданчиків для промислових проектів. Були 
встановлені неформальні контакти з усіма міністрами в регіоні; регулярно організують торгові місії та 
засідання бізнес клубів.  

Керівний принцип місцевого державного управління Фландрії – автономія муніципалітетів, однак 
встановлено мінімальний граничний розмір муніципалітету  (приблизно 20 000 мешканців) для 
досягнення значної економії на масштабі та спроможності функціонувати незалежно. Часто 
міжмуніципальне співробітництво використовують як інструмент підтримки менших муніципалітетів 
для забезпечення на місцях ефективного надання ними публічних послуг. 

 

  



ДОДАТОК A: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

ПІДТРИМКА НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЕРЖАВИ НА МІСЦЯХ, ФІНАНСИ РЕГІОНАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО РІВНЯ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:УРОКИ ФЛАНДРІЇ   

 

Учбовий візит до Фландрії, Бельгія 

24-27 квітня 2017 року 

 

 

ПОНЕДІЛОК, 24 КВІТНЯ 2017 року (БРЮССЕЛЬ) 

Подорож до Брюсселя: авіаперевізник МАУ  KBP 10:55  BRU 12:55 

12:55 Приїзд до Брюсселя і трансфер до центра міста  

14:30-15:30 Обід на запрошення Міністерства іноземних справ Фландрії  

Flemish Parliament, Rue de Louvain 86, 1000 Bruxelles 

15:30-18:00 Презентація Фландрської агенції з управління  внутрішніми справами (Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, ABB) 

Flemish Parliament, Rue de Louvain 86, 1000 Bruxelles (room Jeroen Boschzaal) 

Ця зустріч мала два компоненти: 

1. Місцеве врядування: структура, функції, місцеві фінанси, джерела місцевих 
фінансів, механізми нагляду, цикл формування політики та управлінський 
цикл. 

2. Питання зменшення повноважень на проміжному рівні: звуження 
компетенції провінцій, добровільне об’єднання муніципалітетів.  
Обговорення трансформації провінцій в інституції міжмуніципальної 
співпраці. 

18:30 Приїзд до готелю та поселення  

Hôtel Marivaux, 98 Boulevard Adolphe Maxlaan, 1000 Brussels 

20:30 Вечеря на запрошення Міністерства іноземних справ Фландрії  

Hôtel Le Plaza, 118-126 Boulevard Adolphe Maxlaan, 1000 Brussel  

  



ВІВТОРОК, 25 КВІТНЯ 2017 року (БРЮССЕЛЬ)  

9:00 Зустріч у холі готелю. Трансфер до місця зустрічі.  

10:00- 12:30 Зустріч з паном Левісом  Дійкстра, Заступником керівника відділу аналізу,  та паном 
Мішелем Ральфом, Експертом з українських питань, Головне управління 
регіональної та містобудівної політики (DG Regio), Європейська комісія  

Avenue de Beaulieu 5, B-1160 Brussels - зала для зустрічей (REGIO BU-29 03/004) 

Фокус цієї зустрічі – політика ЄС у сфері регіонального розвитку та її вплив на 
адміністративну, інвестиційну спроможності та спроможність надавати послуги в 
Європі. Серед питань, що були обговорені – механізми горизонтальної та вертикальної 
координації, створені в Європі для забезпечення відповідності регіональної політики, 
виконання моніторингу результативності політики в регіонах та стимуляції співпраці на 
місцевому й регіональному рівнях. Зустріч дала можливість обговорити спільні для ЄС 
і України проблеми ефективної реалізації політики регіонального розвитку, такі як 
відсутність механізмів координації і недостатнє розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, і як ЄС вирішує ці проблеми. Під час зустрічі також було розглянуто 
питання необхідності зміцнення засад верховенства права для ефективного 
економічного розвитку.  

13:00-14:30 Обід з паном Бертраном Стійном, співробітником Департаменту державного 
управління та Канцелярії, Уряд Фландрії  

Boston Steak House, 6 place Rogier, 1210 Brussels 

15:00-17:30 Зустріч з представниками Асоціація міст і муніципалітетів (VVSG) 

Flemish Government Building, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussels 

Фокусом цієї зустрічі було надання послуг державою в контексті децентралізації, тобто 
яким чином міста і муніципалітети Фландрії  організовані для надання послуг держави 
на місцевому рівні з огляду на їх спроможність, повноваження й фінанси. На цій 
зустрічі можна були обговорені наступні питання: 

 Які типи надання послуг держави існують у містах і муніципалітетах?  Які 
головні проблеми повстають?  На яких підходах долають труднощі, що 
виникають? 

 Яку підтримку мають міста й муніципалітети для надання якісних послуг 
держави? 

 Як виглядає міжмуніципальна співпраця задля надання послуг державою? 

 Яким чином вдосконалення міжмуніципальної співпраці у сфері  надання 
послуг державою може забезпечити покращення якості життя кожного 
громадянина? 

20:00 Вечеря 

Brasserie de l’Ommegang, Grand’Place 9, 1000 Brussels 

  



СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ 2017 року (ГЕНТ)  

Одноденна поїздка до міста Гент  

Метою цієї одноденної поїздки було обговорення надання головних послуг на місцевому рівні з 
представниками муніципальних і провінційних органів врядування. Цей візит продемонстрував, як 
саме організовано надання послуг держави у Генті, як приймаються рішення стосовно бюджету, як 
виглядає горизонтальна координація (наприклад, міжмуніципальна та міжрегіональна) задля надання 
державою якісних і компетентних послуг населенню.  Темами двох зустрічей були регіональний 
економічний розвиток та організація громадського транспорту.   

8:30 Зустріч у холі готелю. Від’їзд до Генту  

10:00-12:30 Тема: Регіональний економічний розвиток у Східній Фландрії   

Provincial House of East Flanders - Gouvernementstraat 1, 9000 Ghent 

Фокус цієї зустрічі – стратегія економічного розвитку Східної Фландрії щодо 
інноваційних технологій та інфраструктури. Обговорювались наступні питання:  

 Східна Фландрія як регіон логістики та ноу хау 

 Стратегія розвитку індустріальної місцевості, заохочення підприємництва та 
питання розумної логістики і її зв’язку з вищим рівнем фламандсьї організації  

 План мобільності Генту, його реалізація, задіяні сторони  (місто, громадянське 
суспільство, приватні компанії, тощо); вплив на місцевий розвиток. Також буде 
розмова про механізми вертикальної координації у Генті, що забезпечують 
вертикальну координацію ініціатив міста з Урядом Фландрії у Брюсселі. 

12:30-14:00 Обід 

Pakhuis Brasserie, Schuurkenstraat 4, 9000 Ghent 

14:00-16:30 Тема: Надання державою послуг у Східній Фландрії;  сфера освіти та політика 
мобільності у м. Гент 

Provincial House of East Flanders, Gouvernementstraat 1, 9000 Ghent 

На цій зустрічі йшла мова про організацію сектору освіти (рівень фландрії, провінції та 
міста); про гарантії якості освіти (процедури гарантування якості та працевлаштування 
вчителів). Крім того, обговорювалися питання нового плану мобільності м.Гента, як він 
був визначений, які суб'єкти (місто, громадянське суспільство, бізнес і т.д.) були 
залучені до консультацій, який вплив з точки зору регіонального розвитку він має, і як 
цей вплив можна оцінити і т.д. 

16:30-18:00 Прогулянка містом 

18:00 Повернення до Брюсселя 

20:00 Вечеря 

Restaurant of Hotel Marivaux, 98 Boulevard Adolphe Maxlaan, 1000 Brussels 

  



ЧЕТВЕР, 27 КВІТНЯ 2017 року (БРЮССЕЛЬ)  

8:30 Зустріч у холі готелю, прогулянка пішки до місця зустрічі. 

9:00-11:00 Торгівельно-промислова палата Фландрії (VOKA) 

Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussels (Meeting Room: Arenberg - 2C2) 

Фокусом цієї зустрічі була роль місцевих організацій підтримки бізнесу в 
економічному й соціальному розвитку на місцевому рівні шляхом стимуляції проектів 
інфраструктури в містах, завдяки формуванню так званих компаній-лідерів і мереж 
навчання в групах підприємств; плідних відносин між університетами та іншими 
освітніми й дослідними установами;  шляхом підтримки інновацій на підприємствах, 
тощо. На цій зустрічі були обговорені наступні питання: 

 Яку роль відіграють місцеві органи влади і бізнес у формуванні планів 
місцевого економічного розвитку?   

 Як вдосконалюють компетентності органів місцевої влади?  

 Які зміни у сфері економічного розвитку та у рівні добробуту громадян стали 
помітними завдяки децентралізації повноважень? 

11:00-12:00 Трансфер до аеропорту  

Подорож до Києва: авіаперевізник МАУ  BRU 13:55  KBP 17:50 

 

 

 

  



ДОДАТОК Б: СПИСОК УЧАСНИКІВ 

Фландрія 

 Левіс   ДІЙКСТРА Головне 
управління 
регіональної та 
містобудівної 
політики (DG 
Regio) 

Заступник керівника 
відділу аналізу  

Lewis.DIJKSTRA@ec.europa.eu  

 Мішель РАЛЬФ Головне 
управління 
регіональної та 
містобудівної 
політики (DG 
Regio) 

Радник заступника 
Генерального 
директора 
Департаменту 
координації та 
політичного діалогу з 
країнами Східного 
партнерства та Росією 

Michael.Ralph@ec.europa.eu 

 Кристоф ДЕЛАТТЕР VVSG Керівник  christof.delatter@vvsg.be  

 Дирк БАЛТИИЛ VOKA Директор dirk.bulteel@voka.be 

 Єдвін ЛЕФЕБР Фландрська 
агенція з 
управління  
внутрішніми 
справами  

Заступник директора  edwin.lefebre@bz.vlaanderen.be 

 Леандр ПРАЙС Фландрська 
агенція з 
управління  
внутрішніми 
справами 

Співробітник агенції leander.price@bz.vlaanderen.be  

 Софі ВЕРБІСТ Фландрський 
департамент 
закордонних 
справ  

Співробітник з питань 
політики 
багатосторонніх 
відносин 

sophie.verbist@vlaanderen.be 

 Петер  Де СТЕУР Регіон Східна 
Фландрія  

Менеджер проектів peter.de.steur@oost-vlaanderen.be  

 Ів Де БАЕТС  Департамент з 
питань 
мобільності та 
транспорту м. 
Гент  

Заступник керівника Yves.DeBaets@stad.gent  

 Філіп  Лоренс Агенство 
регіонального 
розвитку Східної 
Фландрії  

Генеральний 
менеджер 

filip.laureyns@pomov.be  

 Адрієн Орієнс Фландрський 
департамент  
Закордонних 
Справ   

Співробітник з питань 
політики 
багатосторонніх 
відносин 

adrien.oreins@vlaanderen.be  

mailto:Lewis.DIJKSTRA@ec.europa.eu
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mailto:peter.de.steur@oost-vlaanderen.be
mailto:Yves.DeBaets@stad.gent
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mailto:adrien.oreins@vlaanderen.be


 Сем  ВАН ДЕН 
АБІЛЬ 

Фландрський 
департамент  
Закордонних 
Справ   

Директор sam.vandenabeele@vlaanderen.be  

Україна 

 Олександр  БОНДАР Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства 
України  

Головний спеціаліст,  
Відділ з питань 
розвитку місцевого 
самоврядування, 
Департамент з питань 
місцевого 
самоврядування та 
територіальної 
організації влади   

BondarOYu@minregion.gov.ua 

 Денис ЧЕРНІКОВ Кабінет Міністрів 
України  

Старший радник 
програми Ради 
Європи 
«Децентралізація і 
територіальна 
консолідація в 
Україні», спеціаліст з 
питань 
децентралізації  

 denys.chernikov@gmail.com 

 Олена МАЧУЛЬНА Міністерство 
фінансів України  

Заступник директора, 
Департамент 
місцевих бюджетів, 
Начальник відділу 
планування місцевих 
бюджетів  

machulna@minfin.gov.ua 

 

 Ігор 

 

ПІТЦИК 

 

Асоціація міст 
України  

Експерт,  
Центральний офіс 
реформ  

ipittsyk@gmail.com 

 

 Грирорій 

 

РУДЮК 

 

Асоціація 
об’єднаних 
громад України  

 

Заступник Голови, 
Асоціація об’єднаних 
громад України,  

Голова об’єднаної 
громади Новоборова, 
Житомирської області  

selrada_novaborova@ukr.net 

 

 Сергій ТРУСОВ Адміністрація 
Президента 
України  

Завідувач відділу 
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