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Значення партнерських зв'язків між територіальними 
громадами та містами для розвитку доброго 
урядування  
Письмове інтерв'ю доктора Олафа Кюля, відповідального 
референта міжнародного відділу сенатської канцелярії 
Берліна з питань Росії, України, Білорусі, країн 
Закавказзя та Цeнтральної Азії 

Доктор Олаф Кюль, відповідальний референт міжнародного відділу се-
натської канцелярії Берліна, у короткому інтерв'ю розповідає про свою 
діяльність, зокрема у сфері реалізації різноманітних партнерських про-
грам між містами, якими він опікується.  

 
 

Про що Ви згадуєте, коли думаєте про Київ?  
Про мій візит до Києва 2012 року, коли я провів три тижні в цьому місті з метою пошуку інфор-
мації для мого роману «Справжній син» («Der wahre Sohn»).  

 

Якого значення набувають сьогодні партнерські зв'язки між європейськи-
ми містами? 
Партнерства між різними містами суттєво відрізняються за ступенем інтенсивності. Берлін 
в майбутньому не укладатиме нових формальних договорів про партнерство, натомість концен-
труватиметься на конкретних проектах. 

 

Як ця співпраця й діалог можуть сприяти розвитку доброго урядування та 
здійсненню реформ? 
Молоді київські парламентарії та управлінці зацікавлені у берлінському досвіді. Живий приклад 
Берліна – це найкращий засіб, який не дозволить приглушити прагнення до реформ у Києві. 

 

Чи є конкретні приклади / досягнення такого партнерства на прикладі Бер-
ліна та Києва? 
6 червня 2017 року керуючий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер та мер Києва Віталій Кличко 
підписали в Києві «Спільну заяву про посилення співпраці». На її основі уже проведено велику 
кількість семінарів та візитів делегацій. 
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Яким чином Ви як працівник урядової системи здійснюєте співпрацю з 
представниками громадянського суспільства, економіки та ЗМІ? 
Через авторитетні особисті контакти, які укріплюються впродовж багатьох років. 

 

Вдале партнерство – це партнерство на рівних правах. Чого Берлін може 
навчитися від Києва? Що надихає? Що служить стимулом до новацій? 
Надихає те, що усе, що в нас вважається незаперечним фактом, київські колеги розглядають 
крізь іншу призму, по-новому. 

Які Ви маєте побажання щодо майбутнього партнерства між Берліном та 
Києвом? 
Щоб обидва міста після успішного реформування та укріплення української державності творчо 
планували своє майбутнє. 
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