СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
МИ, МІСЬКІ ГОЛОВИ, ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД, МОЛОДІ МІСЦЕВІ ЛІДЕРИ УКРАЇНИ,
учасники проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні», що впроваджується
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи,
Беручи до уваги Європейську Хартію місцевого самоврядування та Додатковий протокол
про право участі у справах місцевого органу влади, ратифіковані Україною у 1997 році та у
2014 році відповідно,
Беручи до уваги Рекомендацію 348 (2013) щодо місцевої демократії в Україні, яка була
обговорена та прийнята Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи 31 жовтня
2013 року, а також Дорожню карту, підписану з українським урядом в Києві 20 травня 2015
року,
Беручи до уваги реформу місцевого самоврядування в Україні та поступальний рух до
більшої децентралізації,
Будучи переконаними у тому, що зміцнення місцевої та регіональної демократіх через
залучення громадян і розширення їх можливостей для цього, а також підсилення місцевого
самоврядування є основними засадами демократії на місцевому рівні,
Зважаючи на досягнення проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні», що
втілюється Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках Плану дій для
України на 2015-2017 роки, і мета якого полягає у зміцненні спроможності міських голів,
депутатів місцевих рад та молодих місцевих лідерів,
Будучи переконаними, що українське суспільство і надалі докладатиме зусиль для
покращення рівня місцевої демократії і співпраці задля розвитку місцевого самоврядування,

ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЯ:
- Створювати сприятливе середовище для підвищення якості представницької
демократії, сприяти прозорості та підзвітності місцевих та регіональних влад та їх обраних
представників;
- Реагувати на потреби та зростаючі очікування громадян та розвивати стратегії,
можливості для розширення спроможності та залучення громадян до процесів прийняття
рішень на місцевому та регіональному рівнях на засадах демократії, інновації та участі;

І ЗОКРЕМА:
- Підвищувати прозорість місцевих та регіональних влад з метою посилення довіри громадян
до місцевих політичних суб'єктів та установ шляхом:

дотримання цінностей самовідданості, доброчесності, об'єктивності, підзвітності та
сумлінності;

поширення цих цінностей у місцевих радах, громадах та серед інших залучених сторін.
- Забезпечувати рівні можливості жінок і чоловіків на місцевому рівні та протидіяти всім
формам дискримінації за ознакою статі шляхом:

боротьби зі стереотипами щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві; а також

розробки стратегій та інструментів для поширення та інституціоналізації питань
забезпечення гендерної рівності у наших громадах.
- Розширювати можливості молоді встановити конструктивні партнерства на місцевому,
національному і міжнародному рівнях задля демократичних інновацій для:

здійснення відкритого та регулярного діалогу між молоддю та місцевою владою,
адаптоване до очікувань молоді та сучасного суспільства; та

надання адекватних засобів та ресурсів для здійснення спеціальних заходів, що
відповідають потребам молоді в інклюзивному суспільстві.
Задля того, аби досягти цих цілей МИ, МІСЬКІ ГОЛОВИ, ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД ТА
МОЛОДІ МІСЦЕВІ ЛІДЕРИ будемо:
Розвивати надалі місцеву та регіональну демократію в Україні;
Втілювати в наших громадах інноваційні практики, обговорені та розроблені на Форумі
місцевої демократії;
Ділитися досвідом з партнерами та колегами та поширювати історії успіху на національному
рівні;
Закликати Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи до продовження нашої
співпраці для покращення місцевої та регіональної демократії в Україні та продовжити
моніторинг стану місцевої та регіональної демократії в Україні в контексті принципів
Європейської Хартії місцевого самоврядування;
У подальшому зобов'язуємось вживати відповідних заходів зі зміцнення місцевого
самоврядування в Україні, для задоволення потреб громадян та вирішення проблем місцевого
самоврядування у відповідності до вищезгаданих принципів.

Снов’янка, Чернігівська область, 7 липня 2017 року

