STRENGTHENING DEMOCRACY
AND BUILDING TRUST
AT LOCAL LEVEL IN UKRAINE

ПОСИЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ
ТА ДОВІРИ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

The project aims to improve the quality of local democracy in Ukraine by strengthening institutional
frameworks and by supporting local authorities and their national associations in their efforts to
promote ethical decision-making and more citizen-oriented, inclusive, responsive and transparent
local governance.
The project is implemented by the Congress of Local and Regional Authorities as part of the Council
of Europe Action Plan for Ukraine 2018 – 2021, and in line with the principles enshrined in the
European Charter of Local Self-Government.
OUTCOMES
Genuine decentralisation and local self-government reforms are implemented through regular and
effective consultation mechanisms between local authorities, their associations, and the national
authorities;
Local elected representatives implement ethical, innovative and inclusive policies and practices in
their municipalities.
METHODOLOGY
The project supports decentralisation and the
implementation of good practices on local
democracy through local and international
expertise and capacity-building activities,
including trainings, workshops, study visits,
and peer-to-peer exchanges with the
participation of members of the Congress, both
from Ukraine and other member states of the
Council of Europe.

PARTNERS AND BENEFICIARIES
Local and regional authorities, mayors and
councillors;
National associations of local and regional
authorities;
Civil society organisations and media;
Representatives of the Government and the
Parliament of Ukraine.

EXPECTED RESULTS
The national associations of local and regional authorities, and in particular the Association of
Ukrainian Cities, strengthen their capacities to advocate and enhance services to their members;
Local and regional authorities and their associations strengthen their leadership and institutional
capacities to enable a rich dialogue between all stakeholders towards the establishment of a
sustainable multilevel governance system;
Local authorities adopt policies and practices to promote ethical, transparent and participatory
decision-making as a means to increase citizens’ trust in local political actors and institutions;
Local authorities adopt and implement legal and policy frameworks to promote a gender
perspective in local political action and equal opportunities for women and men to participate in
local political life;
Local authorities adopt policies and practices to foster human rights and the engagement of underrepresented groups (in particular Roma, national and ethnic minorities, and internally displaced
persons) in local affairs, and introduce positive measures to enhance resilience at local level.
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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 та орієнтованого на громадян місцевого
врядування.
Проект виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках Плану дій Ради
Європи для України на 2018-2021 роки, та у відповідності до принципів Європейської Хартії
місцевого самоврядування.

ЦІЛІ
Децентралізація та реформа місцевого самоврядування проводяться шляхом регулярних та
ефективних консультативних механізмів за участі органів місцевого самоврядування, їх асоціацій
та органів державної влади;
Місцеві обрані представники впроваджують в своїх громадах на місцевому рівні політики та
практики на засадах принципів етики, інновацій та інклюзивності.

МЕТОДОЛОГІЯ
Проект
надає
підтримку
процесу
децентралізації та впровадженню кращих
практик місцевої демократії шляхом залучення
міжнародної та місцевої експертизи та
проведення
заходів,
спрямованих
на
інституційний розвиток, включно навчання,
семінари, ознайомчі візити, обмін досвідом за
участі членів делегацій у Конгресі з України та
інших країн-членів Ради Європи.

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
Місцеві органи влади, міські, сільські та
селищні голови, депутати місцевих рад;
Асоціації органів місцевого самоврядування;
Громадські організації та засоби масової
інформації;
Представники Уряду та Верховної Ради
України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Асоціації органів місцевого самоврядування та, зокрема, Асоціація міст України, підсилюють свої
можливості у підтримці та покращенні якості послуг, що надаються їх членам;
Органи місцевого самоврядування та їх асоціації підсилюють лідерство та інституційну
спроможність за-для сприяння більш ефективному діалогу між усіма залученими сторонами,
спрямованому на формування сталої багаторівневої системи врядування;
Органи місцевого самоврядування забезпечують впровадження місцевих політик і практик,
сприяючи етичному та прозорому врядуванню для підвищення рівня довіри громадян до місцевих
політиків та інституцій;
Органи місцевого самоврядування забезпечують впровадження місцевих політик та практик,
сприяючи реалізації гендерної перспективи та рівних можливостей для жінок і чоловіків у процесі
участі в політичному житті на місцевому рівні;
Органи місцевого самоврядування забезпечують впровадження місцевих політик і практик,
заснованих на принципах дотримання прав людини та залучення представників меншин
(зокрема, ромів, національних та етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб) до діяльності
на місцевому рівні; та застосовують належні інструменти і механізми за-для сталого розвитку
громад.
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