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• Визначення поняття «державні послуги» 

– Взаємодія між урядом і громадянами, суб’єктами господарювання 

та іншими отримувачами послуг 

– Послуги, надавані напряму: послуги у сферах охорони здоров’я, 

освіти, безпеки 

– Послуги, надавані на основі обміну: заяви про реєстрацію, 

отримання ліцензії, подання, оплата, запити на отримання 

інформації... часто має місце обмін інформацією або грошовими 

коштами 

 

Вступ 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗПОДІЛУ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
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Розподіл ресурсів 

Витрати субнаціональних урядів країн «Великої двадцятки»  

за галузями економіки, виражені у % від ВВП 
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Примітка: Відсутні дані щодо Аргентини, Австралії, Бразилії, Мексики, Саудівської Аравії 

Джерело: Дані ОЕСР, основані на дослідженні ОЕСР/UCLG (Об’єднані міста і місцеві уряди) (2016), «Субнаціональні уряди в усьому світі: Структура і фінансування» 
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• 82,7% від субнаціональних витрат в Україні спрямовані на фінансування освіти, соціального захисту та охорони 
здоров’я; у країнах «Великої двадцятки» на ці сфери припадає 46% таких витрат. 

Розподіл ресурсів 

Витрати субнаціональних урядів за галузями економіки,  

виражені у % від видатків субнаціональних бюджетів 

Примітка: Відсутні дані щодо Аргентини, Австралії, Бразилії, Мексики, Саудівської Аравії; середній показник для країн «Великої двадцятки» не зважений. 

Джерело: Дані ОЕСР, основані на дослідженні ОЕСР/UCLG (Об’єднані міста і місцеві уряди) (2016), «Субнаціональні уряди в усьому світі: Структура і фінансування» 
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 
НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ПОСЛУГ У КРАЇНАХ-
ЧЛЕНАХ ОЕСР 
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• Територіальні чинники і розподіл відповідальності 

 

 

Ключові аспекти 
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Коорди-
нування 
 

Врядування 

Що?  

Як?  

Коли? 

Масштаб Територія  
Фраг-
ментація 

 

Симетрія / 
асиметрія 

Відповідальність 
Спромож-
ність 



• Переваги децентралізації та пов’язані ризики 

Ключові аспекти 
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* Непропорційність 
охоплення послугами в 
різних муніципалітетах, що 
знижує якість життя і 
добробут населення   

* Корупція, кумівство, 
зловживання ресурсами  

* Врахування потреб і 
вимог населення 

* Потенційно 
ефективніше та 
раціональніше 
використання ресурсів 

Ризики 

Переваги 

Чинники успіху 
• Розуміння потреб 

користувачів 

• Виправдання 

очікувань 

користувачів 
• Спрощення 

адміністративних 

процедур 

• Полегшення 

доступу до послуг 

• Встановлення 

стандартів 
• Концепція послуги 

• Вимірювання рівня 

задоволеності 

населення та 

управління ним 



• Вимірювання результативності 

 

Ключові аспекти 
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Мета Цілі Індикатори Оцінювання Коригування 

• Чинники успіху 
o Залучення зацікавлених сторін до процесу планування 

o Система індикаторів для уможливлення моніторингу 

результативності з боку громадськості та уряду 

o Цифрові медіа (Інтернет, соціальні медіа) 

o Надання необхідних повноважень службовцям на 

місцевому рівні 



• Роль зацікавлених сторін і впровадження практики залучення 
 

Ключові аспекти 
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Інформування 

Консультування 

Залучення 

Співпраця 

Уповноваження 

Чинники успіху: 

• Прозорість 

• Підзвітність 

• Легітимність 

• Доказова база 

• Пріоритезація 

• Інновації 

• Довіра 

 



Дякую за увагу! 

Марія-Варінія Міхалун 

mariavarinia.michalun@oecd.org 


