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МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ З ПРОЗОРОСТІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
В рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» Конгрес місцевих та
регіональних влад Ради Європи провів конкурс пропозицій для учасників, залучених до діяльності
для мерів – лідерів змін.
П’ять місцевих ініціатив з покращання прозорості та залучення громадськості були обрані для
фінансування, експертної підтримки та обміну досвідом. Відібрані органи місцевого самоврядування
спрямують свою діяльність на те, щоб врядування було більш відкритим, інклюзивним, прозорим та
підзвітним для громадян, враховуючи гендерний аспект.
Проект «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» є частиною Плану дій Ради Європи для
України на 2015 – 2017 роки. Проект спрямований на впровадження демократичних принципів в
Україні через підсилення інституційних та лідерських навичок місцевих обраних представників
(міських голів та депутатів) та поширення кращих практик місцевої демократії.

Мета




Посилення інституційних та лідерських навичок місцевих обраних представників для того,
щоб бути більш орієнтованими на громадян, відповідальними та підзвітними у виконанні
своїх функцій;
Посилення спроможності місцевих обраних представників і забезпечення необхідної
підтримки у впровадженні реформи місцевого самоврядування шляхом координації,
планування та управління;
Посилення громадянського суспільства та підтримка у залученні громадськості на місцевому
рівні.

Тривалість і фінансування
Діяльність в рамках бюджету по кожній з ініціатив буде виконуватись в період з липня по
листопад 2017 р.




Для муніципалітетів з населенням до 20,000 мешканців, максимальний бюджет складатиме
EUR 8,000;
Для муніципалітетів з населенням від 20,000 до 50,000 мешканців, максимальний бюджет
складатиме EUR 14,000;
Для муніципалітетів з населенням понад 50,000 мешканців, максимальний бюджет
складатиме EUR 20,000.

Місцеві ініціативи


Баранівка, Житомирська область, ініціатива з зі створення громадської ради із залученням
всіх груп населення і забезпечення різноманіття.



Чернівці, ініціатива з посилення громадського контролю та моніторингу заходів з
енергоефективності у громадських будівлях.



Кремінна, Луганська область, ініціатива з посилення ефективності та прозорості через
залучення молоді до прийняття рішення та діяльності міської ради.



Первомайськ, Миколаївська область, ініціатива з підзвітності через забезпечення прозорості
у комунікації між громадянами та місцевою владою.



Фастів, Київська область, ініціатива зі створення громадського демократичного простору
«Пятачок демократії», як місця консультацій з громадянами.

