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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. 
 
  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://www.oecd.org/regional/
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 Про цей захід 

Цей семінар з розбудови спроможності представляє собою платформу для обговорення досвіду та 
проблем, з якими стикаються органи місцевої влади м. Житомира, Житомирської області та сусідніх 
населених пунктів у контексті реформи децентралізації у сфері співпраці між містами / громадами в 
наданні публічних послуг на місцевому рівні, використовуючи механізми сприяння міжмуніципальної 
співпраці. Семінар надає учасникам можливість почути, як їх колеги за допомогою наявних механізмів 
співпраці справляються з викликами у наданні державних послуг у сфері транспорту / інфраструктури, 
освіти і поводженні з відходами. Семінар є також нагодою ознайомитися з досвідом країн-членів ОЕСР 
у сфері покращення рівня надання державних послуг через інструмент міжмуніципального 
співробітництва.  

В кожній сесії будуть представлені досвід України та практичні приклади з досвіду країн-членів ОЕСР, а 
також надані відповіді на поставлені питання.   

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

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 організацій обласного рівня, що задіяні в процесі децентралізації в Україні. Завдяки 
залученню приблизно 40-50 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, зв’язатися з місцевим консультантом ОЕСР паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com)  до  п’ятниці, 14 липня 2017 року.  

 

 CONTACTS  

За подальшою інформацією щодо цього заходу прохання звертатися до:  

 пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 
gabriela.miranda@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:jibran.punthakey@oecd.org


   

 

Підтримка децентралізації в Україні: 

Зміцнення міжмуніципального співробітництва для кращого надання державних послуг  

 

Готель Reikartz 

Житомир, Україна ● Вівторок, 18 липня 2017 

 

Модератор: пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики регіонального 
розвитку ОЕСР  

9:30-10:00 

 

Привітання й вступне слово  

 пан Матвій Хренов, заступник міського голови Житомирської міської ради  

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики 
регіонального розвитку ОЕСР 

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

10:00-11:15 Сесія 1: Міжмуніципальне співробітництво в контексті децентралізації в Україні: 
Засади та виклики   

Презентація досвіду ОЕСР: 

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики 
регіонального розвитку ОЕСР 

Презентація досвіду України : 

 пан Петро Рудницький, експерт з децентралізації, радник голови 

Житомирської обласної ради  

Питання для обговорення : 

 Який інтерес для громад у співпраці? 

 Яким чином державна/місцева влада заохочує міжмуніципальне 
співробітництво? 

 Які існують  форми співпраці? Які з них більш/менш ефективні на етапі 
започаткування/ впровадження/ відстеження впливу проекту? 

 Які фактори  гальмують міжмуніципальне співробітництво?  

  Які положення в існуючій правовій базі стимулюють до більшої співпраці та 
більшої ефективності?  

 Яким чином міжмуніципальне співробітництво може краще відповісти на 
місцеві інвестиційні потреби? 

11:15-11:45 Перерва на каву 
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11:45-13:00 Сесія  2:  Міжмуніципальне співробітництво як інструмент для зміцнення розвитку 
інфраструктури та ефективного надання публічних послуг у сфері громадського 
транспорту  

Презентація досвіду ОЕСР : 

 пан Міхаль Воланскі, Доктор Департаменту транспорту, Варшавський 
Економічний Університет, Польща 

Презентація досвіду України: 

 пан Серій Горбалюк, експерт Житомирського відокремленого 
підрозділу  установи "Центр розвитку місцевого самоврядування" (U-LEAD 
Project)  

Питання для обговорення : 

 Які основні потреби в інфраструктурі, і як вони можуть бути вирішені шляхом 
міжмуніципального співробітництва? 

 Яким чином відповідальність за забезпечення громадського транспорту 
поділена між різними рівнями управління (наприклад, область / район / 
громада, місто / селище / село) і які існують можливості для співпраці? 

 Які основні проблеми у розвитку інфраструктури на місцевому рівні? Що 
можна зробити на державному/ регіональному / районному/ рівні та на рівні 
громади для вирішення цих проблем? 

 Яким є досвід у наданні ефективних послуг громадського транспорту на 
місцевому рівні?  

13:00-14:00 Перерва на обід  
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14:00-15:15 Сесія 3: Забезпечення освітою на місцевому рівні: кращі практики та простір для 
подальшої співпраці  

Презентація досвіду ОЕСР : 

 пан Юліан Таленс, технічний радник, Державний секретар  у справах 

територіальних адміністрацій, Міністерство президенства та територіальних 

адміністрацій, Іспанія  

Презентація досвіду України : 

 пан Григорій Рудюк, голова Новоборівської об’єднаної громади, заступник 

голови Асоціації об’єднаних територіальних громад 

 пані Наталія Семенюк, голова Семенівської об’єднаної  громади  

Питання для обговорення : 

 Який простір для співпраці з точки зору інфраструктури освіти? (Будівництво 
школи, ремонт, технічне обслуговування, об'єкти інфраструктури) 

 Як можна використовувати міжмуніципальну співпрацю як засіб поліпшення 
якості освіти та можливостей навчання? 

 Як громади / міста / селища співпрацюють у сфері організації транспортної 
системи для опорних шкіл? 

 Як громади  через механізм співпраці можуть залучати інвестиції в місцеві 
освітні послуги? 

 Які основні проблеми у забезпеченні якісною освітою на місцевому рівні? Що 
можна зробити на державному / обласному/ районному / рівні та рівні 
громади для вирішення цих проблем? 

15:15-15:30 Перерва на каву 

15:30-16:45 Сесія 4: Зміцнення практик поводження з відходами на місцевому рівні через 
механізм міжмуніципального співробітництва  

Презентація досвіду ОЕСР та міжнародного досвіду : 

 пані Алба Даколі Вілсон, Фонд місцевої автономії та управління,  Албанія  

Презентація досвіду України : 

 пан В’ячеслав Сороковський, експерт з питань публічних послуг та 
міжмуніципального співробітництва, проект DESPRO в Україні  

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

Питання для обговорення : 

 Які основні проблеми з  поводженням з відходами на місцевому рівні? Як вони 
можуть бути вирішені через співпрацю між містами / громадами? 

 Які перешкоди для співпраці у цій сфері? (юридичні / технічні / організаційні) 

 Як громади  через механізм співпраці можуть залучити інвестиції у сферу 
поводження з відходами? 
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16:45-17:00 Висновки та заключні коментарі  

 пан Матвій Хренов, заступник міського голови Житомирської міської ради  

 пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Політики 
регіонального розвитку ОЕСР 

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

 

 

 

 

 

 


