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Вітаю вас всіх на семінарі «Мери лідери змін»!
Семінар організований для українських мерів, обраних на останніх місцевих виборах і
проводиться в рамках Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 р.р. План дій був
започаткований в Києві 17 березня 2015 року спільно Генеральним секретарем Ради
Європи і Президентом України.
Хотів би приділити деякий час для того, щоб представити Конгрес. Наша організація
об’єднує місцевих та регіональних представників країн Ради Європи; це - політичний та
консультативний орган Ради Європи, який об’єднує 324 територіальних представники, які
мають виборні мандати в 47 державах-членах.
Основна роль Конгресу полягає в тому, щоб забезпечити дотримання положень
Європейської Хартії місцевого самоврядування. Виконання положень Хартії перевіряється
за допомогою механізму моніторингу Конгресу. Крім того, Конгрес проводить
спостереження за місцевими та регіональними виборами з тим, щоб забезпечити
цілісність виборчих процесів на місцевому і регіональному рівні, як це мало місце на
виборах в травні 2014 року і в жовтні 2015 року в Україні.
Останнім часом ми проводимо пост-моніторинговий діалог з національними органами
влади, а також розвиваємо співробітництво для поліпшення виконання і впливу
рекомендацій Конгресу.
У зв'язку з цим, Україна була першою державою-членом, яка взяла участь у такому діалозі
і узгодила Дорожню Карту для здійснення Рекомендації 348 (2013) Конгресу про місцеву і
регіональну демократію в Україні.
Співпраця спрямована на підтримку реалізації принципів Хартії і розвиток навичок та
інституційного потенціалу місцевих виборних представників. Ми розробили проект
«Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні" з комплексним підходом, де ми
звертаємося до мерів, депутатів і молодих місцевих лідерів, які є головними учасниками
місцевої демократії в наших містах.
Цей семінар є прикладом спілкування практиків за участю членів Конгресу і українських
мерів, які будуть обмінюватися передовим досвідом. За допомогою інтерактивних сесій ми
сподіваємося створити сприятливі умови, які дозволять вам вільно вирішувати спільні
проблеми і обмінюватися ідеями для покращення ваших повсякденних практик.

Шановні колеги, що ви принесете у ваші громади після цього семінару?
Мер, який відчуває себе комфортно в його / її ролі та обов'язках - це мер, який забезпечує
надання більш якісних послуг населенню. Мер з розширеними лідерськими та
комунікативними навичками - це мер, який розуміє місцеві потреби, чітко реагує на ці
потреби і може обґрунтувати своє рішення перед громадянами. Мер, як лідер змін,
взаємодіє з усіма зацікавленими сторонами, відшуковуючи власні шляхи вирішення
місцевих проблем.
Я сподіваюся, що цей семінар за участю кількох членів Конгресу буде надихаючим, і що
це хороша можливість для створення міцних зв'язків між колегами. Це також можливість
обмінятися ідеями, вчитися один у одного і розширювати мережі колег по всій Європі.
Учасники сьогоднішнього семінару будуть запрошені взяти участь в наступному семінарі
для міських голів з чотирьох областей України. В подальшому ми плануємо підтримати
місцеві ініціативи, спрямовані на розвиток практик ефективного управління, прозорості,
підзвітності та етичного прийняття рішень.
Робота з місцевими виборними представниками також буде доповнена проведенням
національних тематичних круглих столів, які будуть стосуватися питань, які є актуальними
в цей складний період реформ в країні.
Бажаю всім цікавого семінару, і я зацікавлений почути дискусії та ваші відгуки.

