
 

До відома Голів ОДА та КМДА  

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПОЇЗДОК ДО КРАЇН ЄВРОПИ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ 

ТОВ «Інститут місцевого розвитку» (ТОВ «ІМР») у партнерстві з компанією 

IMC GesbR (м. Відень, Австрія) пропонує консультаційні послуги щодо організації 

навчальних поїздок (Study tours) до країн Європи для вивчення практичного досвіду 

їхнього розвитку.  

Економічно розвинені європейські країни не зупиняються на досягнутому, а нові 

виклики стимулюють їх до пошуку нових нестандартних рішень. Study tour відкриває для 

українських державних установ такі можливості: 

 ознайомлення з найкращими європейськими практиками, успішними реформами, 

а також перешкодами, які довелося подолати під час їхньої реалізації; 

 інформаційний обмін з європейськими колегами, серед яких не тільки органи 

влади, але і представники консалтингових компаній; фінансових установ, 

консультанти з питань управління і інвестори, які воліють розширювати бізнес у 

нових регіонах;  

 вивчення досвіду державного регулювання, місцевого і регіонального розвитку, 

децентралізації, економічного розвитку і залучення інвестицій, реформування 

освіти і медицини, енергоефективності і використання відновлювальних джерел 

енергії, містобудування і розвитку транспортної інфраструктури тощо; 

 розвиток довготривалого партнерства всіх учасників зустрічей у рамках Study 

tours і стимулювання залучення інвестицій. 

Програма Study tour розробляється індивідуально з урахуванням потреб, посад і сфер 

діяльності учасників, охочих отримати нові знання і досвід. 

Вартість консультаційних послуг щодо організації Study tours залежить від країни 

відвідування, терміну перебування, програми поїздки і включає трансфер з/до аеропорту, 

розміщення в готелі, проїзд у громадському транспорті, трансфер до інших міст, туристичне 

страхування, організацію зустрічей і тренінгів, послуги перекладу і культурну програму. 

Додаток: Орієнтовні програми Study tours за темами: 

- «Децентралізація і розвиток територіальних громад» 

- «Міжнародний досвід щодо здійснення комплексної забудови міст/мікрорайонів для 

забезпечення населення об’єктами соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури» 

 

Контактні особи: 
Наталія АЛЕКСЄЄВА,  

директор ТОВ «ІМР» 

+38 (044) 428-76-10 

alekseeva@mdi.org.ua 

 Ольга ОЛЕФІРОВА, 

партнер, IMC GesbR 

+43 (660) 430-81-93 

olga@olefirova.eu 
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Додаток 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 

робочого візиту до м. Відень  

«Децентралізація і розвиток територіальних громад» 

№ Питання для вивчення Зустрічі 

1. Принципи державного управління в Австрії. 

Правові основи функціонування і розвитку територіальних 

громад. 

Мерія м. Відень 

2. Управління територіальною громадою. 

Принципи розподілу повноважень між державою, 

федеральними землями і муніципалітетами. 

Столиця однієї з 

федеральних земель 

3. Повноваження муніципалітетів. 

Фінансовий менеджмент і управління бюджетом. 

Принципи здійснення публічних закупівель. 

Один з муніципалітетів 

4. Роль міста Відень як столиці і федеральної землі. 

Адміністративний поділ у м. Відень. 

Мерія м. Відень 

5. Співпраця територіальних громад. 

Роль і функції Спілок муніципалітетів. 

Спілка муніципалітетів 
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ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 

робочого візиту до м. Відень  

«Міжнародний досвід щодо здійснення комплексної забудови міст/мікрорайонів для 

забезпечення населення об’єктами соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури» 

№ Питання для вивчення Зустрічі 

1. Законодавче регулювання містобудування в Австрії Міністерство будівництва 

Австрії 

2. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері 

містобудування 

Національний регулятор 

3. Особливості регулювання на регіональному і місцевому 

рівнях 

Регіональні і місцеві органи 

влади у сфері 

містобудування 

4. Принципи забудови мікрорайонів Мерія м. Відень, 

муніципалітет 

5. Публічні закупівлі Державна агенція з 

публічних закупівель 

6. Ведення бізнесу у сфері будівництва Представники бізнесу 

 


