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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/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 
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/eurasia
http://www.oecd.org/regional/
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 ПРО ЦЕЙ ЗАХІД 

Ця подія стане платформою для обговорення основних рекомендацій, викладених у звіті ОЕСР 
«Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні». В ній буде представлено тенденції 
регіонального розвитку в Україні з макроекономічної та територіальної точки зору, зосереджуючи 
особливу увагу на розвитку регіонів. З огляду на це, обговорення будуть зосереджені на основних 
висновках та ключових рекомендаціях щодо поточної територіальної реформи в Україні, 
підкреслюючи досягнення та можливості щодо муніципальних об'єднань, а також процесів 
адміністративної та фіскальної децентралізації. Метою є допомогти українській владі на всіх рівнях 
зрозуміти які додаткові кроки можуть посилити процес реформування, та обговорити план дій для 
забезпечення продовження  розвитку процесу реформування. 

Ця подія, що проводиться з залученням національних та місцевих органів влади України, а також 
українських та міжнародних зацікавлених сторін, залучених до процесу децентралізації, проводиться в 
рамках проекту ОЕСР «Підтримка децентралізації в Україні». 

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

 

 УЧАСНИКИ 

Цільова аудиторія включає представників центральної адміністрації, які беруть участь у реформі 
децентралізації, включаючи компетентні міністерства (Регіонального розвитку, Фінансів, 
Інфраструктури, Економічного розвитку та торгівлі) та інші національні агентства. Учасниками з 
місцевого рівня є представники регіональних адміністрацій, міст, новостворених громад та інших 
зацікавлених сторін, залучених до процесу децентралізації. Будуть також запрошені керівники 
регіональних офісів реформ, бізнес-асоціацій та міжнародних донорських організацій. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Участь в семінарі безкоштовна, але реєстрація є обов'язковою. Якщо Ви бажаєте взяти участь, будь 
ласка, зв'яжіться з місцевим консультантом ОЕСР в Україні, паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com), до п'ятниці, 8 червня 2018 року. 

 

 

http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-decentralisation-ukraine.htm
mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com


   

 

Презентація звіту ОЕСР:  

Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні 

Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська 7  

Київ, Україна ● П'ятниця, 15 червня 2018 

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

9:30-10:00 Реєстрація та вітальна кава 

10:00-10:45 Привітання та вступне слово  

● Його Високоповажність пан Геннадій Зубко, Віце-прем'єр-міністр та Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України 

● пані Марі Ківініемі, заступник Генерального секретаря ОЕСР  

● Його Високоповажність пан Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні  

● пан Беренд де Грот, начальник відділу співробітництва, Представництво 
Європейського Союзу в Україні 

10:45-11:30 Презентація звіту ОЕСР 

● пан Вільям Томпсон, голова відділу Євразії, ОЕСР 

Презентація основних висновків та рекомендацій з питань політики 

● пан В'ячеслав Негода, перший заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України  

Коментарі до звіту та план дій щодо розвитку політики  

11:30-12:45 Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні 

● пані Валентина Полтавець, Виконавчий директор, Асоціація об’єднаних 
територіальних громад 

● пан Олександр Слобожан, Виконавчий директор, Асоціація міст України 

● пан Бастіан Файгель, директор програми GIZ «U-LEAD з Європою» 

● пані Олена Симоненко, експерт з децентралізації , Офіс реформ, Кабінет 
Міністрів України  

● пані Наталя Шаповал, Віце-президент, Економічно-політичні дослідження, 
Київська школа економіки 

Відкрите обговорення 
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 Питання для обговорення: 

‒ Які наступні кроки територіальної реформи, реформи децентралізації та 
політики регіонального розвитку в Україні? 

‒ Яку роль відіграють новостворені  об’єднані громади у підтримці 
всестороннього регіонального розвитку? 

‒ Як збільшення фіскального потенціалу на місцевому рівні може бути 
поєднанне зі збільшенням потенціалу трудових ресурсів? 

‒ Як реформа децентралізації в Україні сприяла загальному добробуту 
громадян? 

‒ Як реформа децентралізації може сприяти збільшенню інвестицій на 
місцевому рівні, наприклад, у транспортну інфраструктуру та послуги 
громадського транспорту? 

12:45-13:00 Висновки 

● пані Дороте Аллайн-Дупре, керівник відділу децентралізації, державних 
інвестицій та місцевих фінансів, ОЕСР  

● пан Беренд де Грот, начальник відділу співробітництва, Представництво 
Європейського Союзу в Україні  

13:00 Закінчення конференції  

 

 

 

 


