План дій для України на 2015–2017 роки є спільною ініціативою Ради Європи та української
влади. Його мета – підтримати Україну у виконанні її статутних і специфічних зобов’язань як
держави – члена Ради Європи та сприяти вирішенню фундаментальних питань у сфері прав
людини та верховенства права в Україні. Ця ініціатива поновлює зобов’язання Ради Європи
допомагати Україні в проведенні необхідних реформ у сферах, що належать до компетенції
Ради Європи – прав людини, верховенства права та демократії.

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В
УКРАЇНІ

В рамках Плану дій для України на 2015–2017 роки Конгрес місцевих та регіональних влад
Ради Європи відповідає за виконання проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в
Україні».
План дій для України 2015 –2017
http://www.coe.int/en/web/programmes/ukraine
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Рада Європи є провідною організацією на континенті у галузі захисту
прав людини. Вона включає в себе 47 країн-членів, 28 з яких є членами
Європейського Союзу. Конгрес місцевих та регіональних влад – це
інституція Ради Європи, яка відповідає за посилення місцевої та
регіональної демократії у 47 країнах-членах. Конгрес складається з двох
палат – Палати місцевих влад та Палати регіонів, а також трьох комітетів.
648 обраних місцевих представників представляють понад 200,000
місцевих та регіональних органів влади.
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Проект «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» впроваджується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках Плану дій для України на
2015–2017 роки. Загальна мета проекту полягає у покращенні впровадження принципів демократії в Україні шляхом вдосконалення необхідних здібностей обраних представників місцевого рівня та поширення в країні кращих практик місцевої демократії.
Діяльність проекту спрямована на підтримку виконання Рекомендацій Конгресу
348(2013) з місцевої та регіональної демократії, а також дорожньої карти впровадження децентралізації в Україні, яка була підписана представниками Уряду України та
Конгресу в Києві 20 травня 2015 року.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
▶ Семінари “Мери – лідери змін”
▶ Семінари “ Депутати місцевої

ради: рушійна сила місцевої
демократії”

▶ Семінари з розвитку місцевої

та регіональної демократії для
молодих лідерів

▶ Тематичні круглі столи з реформи

місцевого самоврядування

▶ Мережеві заходи: літня школа,

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Протягом проекту планується виконати наступні завдання:

навчальні візити

▶ Cупровід та підтримка місцевих

ініціатив

▶ Підсилити інституційну спроможність та лідерські здібності обраних представників місце-

▶ Спостереження за виборами

▶ Покращити спроможність обраних представників місцевого та регіонального рівнів у

ПАРТНЕРИ ТА
БЕНЕФІЦІАРИ

▶ Підвищити рівень активного залучення громадян до участі у демократичних процесах на

▶ Представники місцевого самовря-

вого рівня;

впровадженні реформи місцевого самоврядування;
місцевому рівні.

МЕТОДОЛОГІЯ
Конгрес місцевих та регіональних влад розробив перелік заходів, які складаються з обміну
практичним досвідом та інтерактивних сесій за участю членів Конгресу з України та інших
країн-членів Ради Європи, а також міжнародних експертів. Конгрес застосовує інтегрований
та гнучкий підхід, залучаючи міських, сільських та селищних голів, депутатів місцевих рад
та молодих місцевих лідерів. Особлива увага приділяється політичному плюралізму та
залученню жінок.

дування (міські, сільські, селищні
голови, депутати місцевих рад)

▶ Асоціації органів місцевого

самоврядування

▶ Молоді місцеві лідери
▶ Організації громадянського

суспільства та ЗМІ

▶ Представники Уряду України та

Верховної Ради України

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
▶ Покращена обізнаність і навички обраних пред-

ставників місцевого та регіонального рівнів щодо
кращих практик місцевої демократії та відповідних європейських стандартів в контексті впровадження принципів Європейської хартії місцевого
самоврядування;

▶ Підвищена спроможність обраних представників

місцевого рівня очолювати впровадження змін
на місцевому рівні;

▶ Запровадження спільно узгодженого механізму

і процесів, які сприяють координації і співпраці
між різними рівнями місцевих і центральних
органів влади та асоціаціями у впровадженні
реформи місцевого самоврядування;

▶ Підвищений рівень залучення молодих лідерів у

місцеву політику та вибори з кращим розумінням
ролі органів місцевого самоврядування та відповідних європейських стандартів;

▶ Підвищений рівень участі жінок і представників

етнічних меншин (лідерів громадського сектору,
депутатів місцевих рад) у місцевій політиці
та у сприянні демократичним зрушенням на
місцевому рівні;

▶ Реалізація місцевих ініціатив, які запроваджують

практику місцевої демократії, та поширення їх
результатів;

▶ Спостереження за місцевими виборами і поширен-

ня звіту та рекомендацій прийнятих Конгресом.
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