Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні
Головні досягнення проекту за 2020 рік
Проект «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» впроваджується
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках Плану Дій Ради Європи для України
на 2018-2022 роки.
Метою проекту є покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення
інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій
в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також
підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного а орієнтованого на громадян місцевого
врядування.
Проект надає підтримку у процесі децентралізації та впровадженню кращих практик місцевої
демократії шляхом залучення міжнародної та місцевої експертиз та проведення заходів,
спрямованих на інституційний розвиток, організовуючи навчання, семінари, ознайомчі візити,
обмін досвідом за участі членів делегацій у Конгресі з України та інших країн-членів Ради Європи.
*****
Посилення лідерства та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування
Надана консультативна та експертна підтримка українським національним та місцевим органам
влади з питань місцевого самоврядування та конституційної реформи. 24 та 25 лютого 2020 року
були проведені обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» за участі представників Верховної Ради та Уряду України, органів місцевого
самоврядування та їх національних асоціацій, а також Конституційного радника Конгресу
місцевих та регіональних влад Ради Європи (Конгрес). Проект Закону України «Про столицю
України - місто-герой Київ» був проаналізований членом Групи незалежних експертів Конгресу
з питань Європейської хартії місцевого самоврядування, який надав рекомендації щодо його
відповідності конституційному принципу розподілу повноважень та принципу пропорційності,
викладений у статті 8.3 Європейської хартії місцевого самоврядування;
Рекомендація Конгресу про виборчі права внутрішньо переміщених осіб була впроваджена
Резолюцією Центральною виборчою комісією (від 18 травня 2020 року № 88 щодо процедури
реєстрації виборців, що дозволило їм перед місцевими виборами, які відбулися 25 жовтня 2020
року, змінювати адресу голосування відповідно до їх фактичної адреси проживання.

Покращення консультацій та діалогу між всеукраїнськими асоціаціями місцевих та
регіональних влад
Спільнота практик з місцевої демократії в Україні була започаткована як платформа для обміну
досвідом. Також вона є інструментом збільшення спроможності та інституційної позиції
українських місцевих та регіональних органів влади та їх національних асоціацій, надаючи їм
можливість разом відстоювати спільні інтереси та потреби у контексті поточної реформи
місцевого самоврядування;
Спільнота практик сприяє напрацюванню спільних позицій всеукраїнських асоціацій, що
базуються на гарних практиках та визначають напрямки діяльності, спрямовані на захист єдності
та принципів вільних та чесних виборів під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Покращення спроможностіорганів місцевого самоврядування у впровадженні етичних,
інноваційних та інклюзивних політик
13 обраних місцевих органів влади з 10-ти областей України, що представляють різні за
розміром громади, включно три обласні центри, отримали підтримку з впровадження місцевих
ініціатив, пов’язаних із запровадженням на місцевому рівні етичних, прозорих та
партисипативних процесів прийняття рішень, що спрямовані на підвищення рівня обізнаності,
залучення та участі представників національних меншин, а також забезпечення рівних
можливостей для участі жінок та чоловіків в політичному житті;
Команда з 12 міжнародних та національних експертів надавала підтримку на місцях, а також
дистанційно консультувала представників громад з питань розробки політик, процесів
урядування, а також напрацювання методологічних підходів до процесу забезпечення сталості
ініціатив та методів оцінки ефективності змін;
Була організована серія з дев’яти вебінарів на теми реалізації змін, заснованих на цінностях, та
сприяння обміну досвідом в тематичних сферах, які є ключовими в досягненні ефективності та
сталих результатів місцевих ініціатив, таких як: бюджети участі, гендерний підхід, залучення та
участь молоді, відкрите урядування та інклюзивність прийняття рішень, особливо актуальних під
час кризових ситуаціях.

Посилення відкритого урядування на місцевому рівні
Результатом постійної підтримки національних та місцевих органів влади та їх асоціацій стала
Платформа діалогу місцевого та центрального рівнів влади з відкритого урядування в Україні,
започаткована Секретаріатом Кабінету міністрів України спільно з Асоціацією міст України (АМУ)
за підтримки Конгресу, у відповідності до місцевої стратегії Партнерства «Відкритий уряд», яка
має на меті ефективне виконання 5-го Плану дій з впровадження міжнародної ініціативи
«Партнерство «Відкритий уряд» на 2021-2022 роки;
Три українські міста (Хмельницький, Тернопіль та Вінниця) стали новими членами Програми
Партнерства «Відкритий уряд – місцевий рівень»;

Платформа надає унікальну можливість для ефективних консультацій та спільних напрацювань
між органами влади на національному та місцевому рівнях у відповідності до місцевої стратегії
Партнерства «Відкритий уряд», а також просування принципів відкритого урядування в Україні:
все більше місцевих органів влади приходять до висновку, що покращення та розробка
різноманітних практик з відкритого урядування, а також застосування сталих та інклюзивних
політик допомагають краще враховувати та задовольняти інтереси та потреби їх громадян.
Посилена розробка та впровадження гендерно-орієнтованих політик на місцевому рівні
Посібник для жінок та чоловіків в місцевій політиці «Запобігання та боротьба із сексизмом на
місцевому рівні в Україні» був розроблений з метою надання посадовим особам та кандидатам
необхідних знань для визнання та вирішення проблем сексизму та дискримінації за ознакою
статі в їхніх установах, тим самим надаючи більше можливостей для участі та представництва
жінок на місцевому та регіональному рівнях;
Навчальний онлайн-курс «Гендерний підхід на місцевому рівні в Україні» був розроблений та
запущений з метою підвищення рівня знань новообраних депутатів місцевих рад, а також
державних службовців муніципалітетів щодо гендерної рівності, а також сприяння та створення
рівних можливостей для участі для жінок та чоловіків в процесах розробки політик на місцевому
рівні в Україні.
Посилення дотримання прав людини та принципів місцевої демократії
Створено групу тренерів з місцевої демократії та прав людини з метою сприяння активному
залученню молоді у життя громади як засобу сприяння соціальній згуртованості та закріплення
демократичних принципів, заснованих на дотриманні прав людини на місцевому рівні;
Молоді люди з шести міст Сходу України (Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Лисичанськ,
Маріуполь та Старобільск) застосували отримані нові знання та навички в розробці місцевих
проектів та мотивували своїх колег доєднатися до ініціатив, а також брати більш активну участь
в політичному житті громад, тим самим посилюючи її соціальну згуртованість.

