
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

Відкриття проєкту  

«Підтримка децентралізації в Україні у 
2021-2022» 

 

 

Вівторок, 
11 травня 2021 року  

14:30–16:30 (CET) 

15:30–17:30 (Україна) 

 

 

Віртуальна зустріч 

 

 

 

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД 

Ця онлайнова зустріч присвячена офіційному відкриттю проєкту «Підтримка децентралізації в Україні 
у 2021-2022». На зустрічі будуть представлені результати попередньої роботи — звіт «Підтримання 
темпу процесу децентралізації в Україні» (2018), що стане контекстуальною основою для обговорення. 
Після цього ми представимо основу для нового проєкту, визначимо очікувані результати та встановимо 
ряд етапів, що визначатимуть реалізацію проєкту. Українські мери та представники Асоціації міст 
України й Асоціації об’єднаних територіальних громад візьмуть участь у роботі панелі, щоб поділитися 
своїм досвідом і баченням факторів успіху об’єднаних територіальних громад зокрема та процесу 
регіонального розвитку в цілому. Європейські та українські стейкхолдери також будуть запрошені до 
участі в обговоренні проєкту в контексті інституційних реформ, реформ багаторівневого врядування та 
субнаціонального фінансування, які тривають в Україні.  

Зустріч покликана допомогти широкому колу стейкхолдерів, у тому числі представникам національних 
органів і органів місцевого самоврядування, донорів і міжнародних організацій, зрозуміти проєкт ОЕСР 
і його цілі, щоб забезпечити основу для плідної співпраці. Вона також дасть змогу стейкхолдерам 
уточнити питання, які можуть виникнути в них щодо проєкту, і узгодити очікування.  

Детальнішу інформацію щодо проєкту див. за посиланням  oe.cd/UAdecentralisation-ukr  

 УЧАСНИКИ  

До складу цільової аудиторії входять представники центральної адміністрації, які беруть участь у 
реформі децентралізації, включно з компетентними міністерствами (Кабінет Міністрів, Міністерство 
розвитку громад та територій України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, Міністерство фінансів, Міністерство цифрової трансформації) та іншими 
національними агентствами. До учасників на субнаціональному рівні належать муніципальні лідери та 
виробники політики, представники Асоціації міст України й Асоціації об’єднаних територіальних громад. 
Крім того, будуть запрошені керівники регіональних офісів реформ, бізнес-асоціацій та міжнародних 
донорських агентств. 

 РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДОСТУП 

Участь безкоштовна за умови обов’язкової реєстрації.  

 Зареєструйтеся тут:  
https://meetoecd1.zoom.us/j/96294027897?pwd=SStHY2F6S21xUC9PMDl0RHBCazdiQT09 

 Для віртуальної сесії необхідна попередня реєстрація. Після реєстрації на електронну пошту 
буде надіслане персоналізоване посилання-підтвердження. Перевірте папки «Вхідні» та 
«Спам». 

 Просимо приєднатися за 10 хвилин до початку сесії з використанням персоналізованого 
посилання-підтвердження, надісланого після реєстрації. 

Робочі мови: англійська та українська 

 КОНТАКТИ 

Варінія Міхалун, 
старший менеджер проєктів, політичний 
аналітик, ОЕСР 
mariavarinia.michalun@oecd.org  

Михайло Семчук, 
місцевий консультант ОЕСР у Києві 
Mykhailo.semchuk78@gmail.com  

Стефан Віссер, 
політичний аналітик, ОЕСР 
stephan.visser@oecd.org  

Джефф Аптон, 
політичний аналітик, ОЕСР 
geoff.upton@oecd.org  

  

https://www.oecd.org/countries/ukraine/maintaining-the-momentum-of-decentralisation-in-ukraine-9789264301436-en.htm
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Відкриття проєкту 

«Підтримка децентралізації в Україні у 2021-2022» 

Віртуальна зустріч — вівторок, 11 травня 2021 року 

Модератор: Вільям Томпсон, керівник євразійського підрозділу, Секретаріат з питань глобальних 
відносин ОЕСР  

15:30–16:00 
(за київським 
часом) 

 

Відкриття та вступне слово 

 Пан Ігор Корховий, заступник Міністра розвитку громад та територій України  

 Його Високоповажність пан Ульрік Кнудсен, заступник Генерального секретаря, 
ОЕСР 

 Пан Фредерік Куне, керівник програми співробітництва Представництва 
Європейського Союзу в Україні 

 Його Високоповажність пан Юріс Пойканс, посол Латвії в Україні 

 Його Високоповажність пан Вальдемарас Сарапінас, посол Литви в Україні  

 Пан Матуш Корба, заступник посла Словацької Республіки в Україні 

16:00–16:20 
(за київським 
часом) 

  

Огляд роботи ОЕСР із підтримки децентралізації України: минулий і поточний стан  

На основі ключових результатів попередньої роботи ОЕСР в Україні у ході цієї сесії 
будуть представлені цілі, очікувані результати та основні заходи проєкту. Крім 
того, пояснюватиметься внесок субнаціональних органів управління в його 
реалізацію.  

 Марія-Варінія Міхалун, старший менеджер проєктів, підрозділ децентралізації, 
державних інвестицій та субнаціонального фінансування ОЕСР 

Запитання і відповіді щодо проєкту 

16:20–17:00 
(за київським 
часом) 

 

Панельна дискусія: що робить територіальну громаду успішною: бачення мерів і 
асоціацій 

Вибрані мери та представники двох асоціацій органів місцевого самоврядування 
поділяться своїм розумінням того, що робить об’єднану територіальну громаду 
успішною і як місцеві лідери сприяють регіональному розвитку. Вони також 
обговорять, чи, як об’єднані територіальні громади, вони мають ефективніші 
інструменти, щоб упоратися з кризою, пов’язаною з COVID-19, і сприяти 
постпандемічному відновленню у своєму регіоні.  

 Людмила Даменцова, заступник виконавчого директора, Асоціації міст України  

 Валентина Полтавець, виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних 
громад 

 Юрій Фомічев, міський голова, м. Славутич, Київська область  

 Ігор Гнатуша, голова Комиш-Зорянської територіальної громади, Запорізька 
область (уточнюється) 

 Людмила Павлінська, селищний голова, смт Заводське, Тернопільська область 
(уточнюється) 



17:00–17:25 
(за київським 
часом) 

Відкрите обговорення з учасниками панелі та ОЕСР 

Сесія запитань і відповідей з аудиторією щодо основних характеристик успішної 
територіальної громади, внеску територіальних громад у регіональний розвиток і 
необхідності коригування пріоритетів регіонального та місцевого розвитку в 
контексті COVID-19.  

17:25–17:30 
(за київським 
часом) 

Заключне слово 

 Габріела Міранда, менеджер проєктів в Україні, Секретаріат ОЕСР з глобальних 
відносин, ОЕСР  

 Наталія Старостенко, керівник сектора регіонального та місцевого розвитку, 
Представництво Європейського Союзу в Україні  

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ «ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ У 2021-2022» 

Цей проєкт ОЕСР триватиме з березня 2021 року до вересня 2022 року та матиме на меті надання 

допомоги українським органам влади у поглибленні реформи децентралізації та зміцненні інститутів 

державного врядування у країні на національному та субнаціональному рівнях. Він включатиме один 

напрям діяльності з вимірювання результатів децентралізації та об’єднання (міст і територіальних 

громад) в Україні та інший напрям діяльності з оцінювання результативності регіонального розвитку в 

Україні. Заходи підвищать розуміння українськими органами влади факторів успіху, що ведуть до 

ефективної децентралізації на місцевому/ муніципальному рівні, забезпечать бенчмарки, які можна 

відтворити для зміцнення інвестиційної спроможності, нададуть рекомендації щодо розподілу 

обов’язків на різних рівнях державного управління та сприятимуть місцевому економічному розвитку. 

Проєкт спільно реалізується Комітетом ОЕСР з політики регіонального розвитку та Програмою ОЕСР 

«Конкурентоспроможність Євразії» в тісній співпраці з Урядом України та U-LEAD. Проєкт фінансується 

Європейським Союзом спільно з урядами Латвії, Литви та Словаччини. 

oe.cd/UAdecentralisation-ukr  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://oe.cd/UAdecentralisation-ukr


 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ  

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого органи влади співпрацюють задля вирішення економічних, 

соціальних та екологічних завдань глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на наданні підтримки 

органам влади в реагуванні на нові процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, 

інформаційної економіки та проблем, пов’язаних зі старінням населення. ОЕСР також працює над 

наданням підтримки урядам в їх зусиллях з відновлення за принципом «краще, ніж було» після кризи, 

пов’язаної з COVID-19, а також над забезпеченням сталого та інклюзивного економічного відновлення. 

ОЕСР надає органам влади платформу для порівняння досвіду реалізації політики, пошуку рішень 

спільних проблем, визначення належної практики і роботи з координації внутрішньої та міжнародної 

політики. До країн-членів ОЕСР належать: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, 

Колумбія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, 

Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, 

Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика 

Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз також бере участь у роботі ОЕСР.  

www.oecd.org 
 

 ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  

Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії», започаткована у 2008 році, допомагає прискорити 

економічні реформи та покращити бізнес-клімат для досягнення сталого зростання економіки та 

зайнятості у двох регіонах: Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизстан, Монголія, Таджикистан, 

Туркменістан та Узбекистан) і Східній Європі та Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 

Грузія, Республіка Молдова і Україна). Програма є складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, яку 

реалізує Секретаріат з глобальних відносин у тісній співпраці зі спеціалізованими експертними 

директоратами ОЕСР.  

www.oecd.org/eurasia  
 

 КОМІТЕТ ОЕСР З ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку (RDPC) був створений у 1999 році з метою 

визначення територіальних проблем і надання органам влади допомоги в оцінюванні та вдосконаленні 

їхньої 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 багатосекторними, ґрунтуватися на фактичних 

даних і мати інноваційний характер. Комітет шукає шляхи підвищення рівня благополуччя і якості життя 

в усіх типах регіонів — як у містах, так і в сільській місцевості — а також збільшення свого внеску в 

національну результативність та формування більш інклюзивного і життєздатного суспільства.  

www.oecd.org/regional 
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