Forum for Local Democracy in Ukraine: mayors, councillors and
young local leaders commit to strengthen good local
governance
The Forum for Local Democracy in Ukraine, organised by the
Congress of Local and Regional Authorities from 4 to 7 July 2017 in
Chernihiv region, gathered some hundred participants – Ukrainian
mayors, councillors and young local leaders, as well as members of
the Congress and experts – with the aim to empower local authorities
to lead change and enhance local governance in Ukraine.
The Forum was a unique platform for peer-to-peer exchange and
networking between local elected representatives, civil society and
experts from Ukraine and from a number of other European countries
such as Albania, Austria, Denmark, Georgia, Germany, Italy, Latvia,
Lithuania, Serbia, Slovenia and the United Kingdom.
The
participants discussed topical issues related to local self-government,
such as representative and participatory democracy, the
representation of women in politics, youth engagement, and tools for
increased citizen participation.
The Ukrainian mayors, councillors and young local leaders
participating in the Forum adopted a final declaration, which
reaffirmed their commitment to increase the quality of representative
democracy and to develop participatory strategies to engage citizens
in the decision-making processes at the local and regional levels,
thereby contributing to the local self-government reform in Ukraine.
The declaration emphasizes the need for transparency and trust, as
well as for initiatives promoting equal opportunities for women and
men and for better participation of young people.
The Snovjanka Forum was organised within the project “Promoting
Local Democracy in Ukraine”, led by the Congress in the framework
of the Council of Europe Action Plan for Ukraine 2015-2017.
Share the final declaration, photos and interviews on your
social networks!
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Форум Місцевої демократії в Україні: міські голови, депутати
місцевих рад та молоді місцеві лідери беруть зобов’язання
зміцнювати місцеве управління
Форум місцевої демократії, що проводився Конгресом місцевих
та регіональних влад Ради Європи, зібрав 100 учасників українських міських та селищних голів, депутатів місцевих рад,
молодих місцевих лідерів, членів Конгресу, експертів та тренерів
з 4 по 7 липня в Снов’янці, Чернігівської області. Метою Форуму
було посилити спроможність місцевих обраних представників та
підвищити рівень місцевого врядування в країні.
Форум був унікальною платформою для обміну досвідом та
налагодження зв’язків між місцевими обраними представниками,
представниками громадянського суспільства та експертами з
України, а також інших Європейських країн, таких, як Австрія,
Албанія, Великобританія, Грузія, Данія, Італія, Литва, Німеччина,
Сербія, Словенія. Учасники мали змогу обговорити різні теми, які
безпосередньо стосуються місцевої демократії, такі, як
демократія
участі
та
представницька
демократія,
представництво жінок в політиці, залучення молоді, а також
різноманітні інструменти для підвищення залучення жителів
громади у прийняття рішень.
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Українські міські голови, депутати місцевих рад молоді лідери,
які брали участь у Форумі прийняли Спільну Декларацію та взяли
на себе зобов'язання підвищити якість місцевої представницької
демократії та розробити стратегії участі громадян у процесі
прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях, що
сприятиме реформі місцевого самоврядування в Україні.
Декларація підкреслює важливість
застосування принципів доброчесності та підзвітності та
розробки конкретних інструментів для забезпечення рівних
можливостей для участі жінок та чоловіків в політичному житті а
також залучення молоді.
Форум у Снов’янці був організований в рамках проекту
«Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні», що
втілюється Конгресом в рамках Плану Дії для України 2015-2017.
Поділіться Спільною декларацією,
інтерв’ю в соціальних мережах!

фотографіями

та

2/2

